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„Ligovou tabulku jsme 
zmuchlali a hodili do koše. 
Nová pro nás začala duelem 
s Jihlavou, “ říká debutant 
na trenérském postu Bohemians.

 MARTIN HAŠEK

Ivan 
Hašek

 THEDODOR 

 GEBRE SELASSIE 

  Zachraňuje Emirates Club mezi elitou  

na změnu!
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Vážení čtenáři!

Ligové bitvy o titul a záchranu jdou do finiše 

nejen v Česku. Jak takový boj o udržení v nej-

vyšší soutěži vypadá ve Spojených arabských 

emirátech, to vám přiblíží v původní reportáži 

Václav Tichý. Šéf vydavatelství Gólu se vypravil 

za trenérem Ivanem Haškem, aby mu po loň-

ských úpravách pravidel předal odznak člena 

Klubu ligových kanonýrů časopisu Gól, a při té 

příležitosti se dozvěděl něco i ze zákulisí Emira-

tes Clubu, který má právě český lodivod dovést 

do klidných záchranářských vod. Do nich by rád 

zaplul se svým týmem také královéhradecký 

brankář Radim Ottmar, který vám prozradí, jaká 

nálada a odhodlání nyní panují v kabině „votro-

ků“. K záchraně razantně směřuje s Brémami 

obránce Theodor Gebre Selassie. Gólu přiznal, 

že si k třicátým narozeninám dal předsevzetí, 

že si po desetiletém „holohlavém“ období nechá 

narůst vlasy. A hle – Werder náhle začal vítě-

zit… Také fotbalisté Bohemians ukončili období 

s číslem 10. Po desetizápasové sérii bez vítězství 

konečně tříbodově zabrali. Pomohl jim k tomu 

i nový kouč Martin Hašek, který nám odtajnil re-

cept na superdůležité záchranářské body!

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...

	 Co jste cítil bezprostředně po utkání?

„Byl jsem zahlcený emocemi. První trénink s týmem jsem absolvoval dva dny před zá-

pasem s Jihlavou. Z hráčů bylo cítit, že mají na zádech batoh s kamením. Pracovali jsme 

především na psychice, abychom dostali do kabiny radost. Proti Jihlavě jsme potřebovali 

jít za každou cenu v pozitivním rozpoložení.“

	 Bylo těžké zvednout psychicky tým, který desetkrát v řadě nevyhrál?

„Když chcete zapálit oheň, musíte hořet. Jsem od přírody veselý, pozitivní člověk. Choval 

jsem se normálně, usmíval jsem se.“

	 Měl jste před mužstvem nějaký motivační proslov?

„Řekl jsem klukům, že nejdeme zachraňovat Bohemku, že začínáme od nuly. Ligovou 

tabulku jsme zmuchlali a hodili do koše. Asistent Dalibor Slezák udělal novou podle abe-

cedy, která pro nás začala duelem s Jihlavou. S radostí jsem do ní napsal první tři body. 

V ideálním případě chceme z naší nové interní soutěže titul.“

 … A V ZÁCHRANÁŘSKÉM UTKÁNÍ „KLOKANŮ“ S JIHLAVOU OBČAS PROŽÍVAL POŘÁDNÉ NERVY. 

Fotbalový týden Martina Haška

„Tabulku jsme zmuchlali

a vyhodili!“

Nové koště dobře mete. Známé přísloví se v pří-
padě MARTINA HAŠKA vyplnilo. Tři dny poté, co 
na lavičce Bohemians 1905 vystřídal odvolané-
ho Miroslava Koubka, dovedl klokany k vítězství 
nad Jihlavou. Prvnímu po deseti zápasech. „Lepší 
začátek jsem si nemohl přát,“ zářil po utkání Ha-
šek, který doposud trénoval druholigovou Vlašim. 
Na prvoligovou scénu se vrátil po pěti letech.

 V PÁTEČNÍM PODVEČERU SE MARTIN HAŠEK VRÁTIL NA PRVOLIGOVOU SCÉNU… 

  Novák vystřelil 
postup do semifinále
Gól českého obránce Filipa Nováka poslal fot-
balisty Midtjyllandu do semifinále Dánského 
poháru. V 52. minutě vstřelil vítězný gól svého 
týmu, který v Aalborgu vyhrál 3:2. Šestadva-
cetiletý reprezentační bek, který má na kontě 
osm startů za národní tým, naposledy v sou-
těžním utkání skóroval na začátku listopadu 
při vítězství 5:1 na stadionu Horsens.

  Schick se vrátil 
a opět trefil!
Reprezentační útočník Patrik Schick se znovu 
gólově prosadil v italské Serii A. Jedenadva-
cetiletý forvard Sampdorie Janov v dohrávce 
30. kola s Interem v Miláně na začátku dru-
hého poločasu vyrovnal na 1:1, když pohotově 
doklepl míč z bezprostřední blízkosti po hla-
vičce Silvestreho. Český mladík se v této 
sezoně italské nejvyšší soutěže prosadil už 
poosmé. V nedávné reprezentační pauze při-
tom laboroval se zraněním kotníku, které si 
na sraz přivezl z předchozího ligového duelu. 
Proti Interu, který ho podle spekulací ital-
ských médií chce získat v letním přestupním 
termínu, nastoupil v základní sestavě. V ne-
děli odehrál celé utkání doma proti Fiorentině 
a v 70. minutě si připsal asistenci na druhý 
gól Álvareze. Hosté však minutu před koncem 
po střele Babosana vyrovnali na 2:2.

  Zreĺák musel 
znovu na operaci
Mladý jablonecký útočník Adam Zreĺák se 
podrobil v Mnichově operaci zlomených kůs-
tek v noze. Kapitán slovenské reprezentace 
do 21 let se zranil v ligovém zápase s Mladou 
Boleslaví bez cizího zavinění. Operaci pod-
stoupí v pátek v Mnichově. V Jablonci působí 
od září, po příchodu ze Slovanu Bratislava 
odehrál pět ligových zápasů a vstřelil dva 
góly. Zlomeninu v nártu má už podruhé. Není 
jisté, zda ještě zasáhne do této ligové sezony, 
to samé platí i o červnovém EURO jedenadva-
cítek, jestli ho bude mít český kouč Pavel 
Hapal na šampionátu k dispozici. 

  Pekhartovi 
Řecko svědčí
Český útočník Tomáš Pekhart si nadále drží 
v Řecku střeleckou formu a dvěma góly po-
mohl aténskému AEK k výhře 5:0 nad Ker-
kyrou. Na kontě má v této sezoně už devět 
ligových branek, další tři přidal v Řeckém 
poháru. Sedmadvacetiletý bývalý reprezen-
tant nastoupil v základní sestavě a ve 39. 
minutě zvýšil na 2:0. Navázal tak po týdnu 
na svoji trefu v derby proti Panathinaikosu. 
V 70. minutě pak ještě uzavřel skóre zápasu. 
V Řecku prožívá gólově druhou nejlepší se-
zonu v kariéře. Jen v ročníku 2010/2011 ještě 
v dresu Jablonce a pražské Sparty nastřílel 
18 ligových branek. Nyní se dotáhl na šesté 
místo v tabulce střelců řecké ligy.

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

 KAREL KROUPA 

	 Autor vítězného gólu Kabajev v ní od začátku figuroval?

„Byl i ve variantách, že začne na lavičce. Jsem šťastný, že jsme se rozhodli ho nasadit 

od začátku, soupeř měl s jeho rychlostí problémy.“

	 Jak jste si užil pozápasovou děkovačku nadšených tribun?

„Když jsem slyšel fanoušky, jak vyvolávají jména hráčů a děkují za vítězství, říkal jsem 

asistentům, že to jsou momenty, kvůli nimž se vyplatí dělat fotbal. Jsem velmi rád za ta-

kový zážitek. Když jsem se chodil na tribunu dívat do Ďolíčku na syna, vždy jsem vnímal 

energii, kterou stadión a příznivci Bohemky týmu dávají. Jsem přesvědčený, že nikde jinde 

v Česku není příliv pozitivní energie od diváků tak velký jako právě tady.“

	 I kvůli tomu jste angažmá ve Vršovicích přijal?

„Trénovat Bohemku je pro mě obrovská čest. O jejím zájmu jsem se dozvěděl při cestě 

na zápas s Baníkem Ostrava o minulém víkendu, kdy mi volal trenér Koubek. Mám s ním 

dobré vztahy, právě on mě členům vedení doporučil. Hned v pondělí jsme se domluvili.“ 

 Se synem Martinem se setkáváte už na třetí štaci. Jaké to je vést potomka?

„Nemám s tím problém. Předtím jsme spolu byli v Pardubicích a Vlašimi. Vypadá, jako by 

mi angažmá v Ďolíčku domlouval on. Ale není to pravda, je to jen shoda náhod.“ (směje se)

 Nedávno jste uvedl, že jste před časem zvažoval konec trenérské kariéry. Proč?

„Nabídky nepřicházely, v jednu chvíli jsem byl téměř rozhodnutý, že s trenéřinou skon-

čím. Ale pak kouč Petržela odešel do Baníku, dostal jsem šanci ve Vlašimi. Trénování mě 

začalo zase hrozně bavit.“ 

	 Měl jste z premiéry obavy?

„Neměl. Mužstvo je skvěle kondičně připravené, pokorné, pracovité. Zvládá organizaci 

hry. Bylo potřeba jen zapracovat na hlavě. Hodně nám pomohl gól. Mohli jsme pak přidat 

několikrát druhý gól, kterým bychom rozhodli.“

	 Když mužstvo zahazovalo ve druhé půli jednu šanci za druhou, neobával jste se, 

že o výhru přijdete?

„Lhal bych, kdybych tvrdil, že mě ta myšlenka nenapadla. Museli jsme si to trošku vy-

trpět. Nevidím ale jako problém, že jsme nepřidali druhou trefu, kluci zvládli závěr zápasu 

s velkým přehledem.“

	 Jak složitě jste po pouhých dvou společných tréninkových jednotkách vybíral zá-

kladní sestavu?

„Bylo to těžké, alternativ jsme měli spoustu. Snad ještě nikdy v trenérské kariéře jsem je-

denáctku nedával dohromady tak složitě. Nakonec jsme se shodli až v sobotu kolem poledne.“

MARTIN HAŠEK * Narozen: 11. října 1969 * Hráčská kariéra: RH Pardubice (1976-1980), 
VCHZ Pardubice (1980-1990), SKP Union Cheb (1990-1991), Slovan Liberec (1991-1997), Spar-
ta Praha (1997-2001), Austria Vídeň (2002-2003), Sturm Graz (2003-2004), Dynamo Moskva 
(2004), Slovan Liberec (2004-2005), Sparta Praha (2005-2006), Marila Příbram (2006-2007), 
Přední Kopanina (2007-?) * Největší úspěchy: postup na EURO 2000, postup do osmifinále 
Ligy mistrů (2001), vítěz české ligy (1998, 1999, 2000, 2001, 2005), mistr rakouské ligy (2003) 
* Česká liga: 272 zápasů/ 19 vstřelených branek * Reprezentace: 14/0
Trenérská kariéra: Sparta Praha (asistent, 2007), Baník Sokolov (2008), Sparta Praha (asi-
stent, 2009-2011), Sparta Praha (hlavní, 2011-2012), Sparta Praha B (2012-2014), FK Pardu-
bice (2014), Sparta Praha (mládež, 2014-2016), Graffin Vlašim (2016-2017), Bohemians 1905 
(2017-?) * Zajímavost: v Bohemians 1905 vede svého staršího syna Martina. V pozici trenér - 
syn se setkávají už ve třetím klubu

 LEPŠÍ START SI MARTIN HAŠEK PŘÁT NEMOHL. 
 S KLUBOVÝM MASKOTEM SLAVIL TŘI VELEDŮLEŽITÉ BODY. 

STALO SE...

 PO VÍTĚZSTVÍ 1:0 NAD JIHLAVOU TEĎ FOTBALISTY BOHEMIANS 
 ČEKÁ TĚŽKÝ MAČ NA TRÁVNÍKU ČTVRTÉ MLADÉ BOLESLAVI. 

  Koubek odstoupil 
a doporučil Haška
Po čtvrtfinálovém utkání MOL Cupu, ve kte-
rém ve vršovickém „Ďolíčku“ podlehli Bohe-
mians 1905 v penaltovém rozstřelu obhájci 
trofeje Mladé Boleslavi, odstoupil domácí 
kouč Miroslav Koubek, který převzal „Klo-
kany“ v létě po odchodu Romana Pivarníka 
do mistrovské Plzně. Zároveň doporučil 
za svého nástupce Martina Haška, dosavadní-
ho trenéra druholigové Vlašimi, který se tak 
po několikaleté přestávce opět vrátil do nej-
vyšší soutěže a potřetí bude šéfovat svému 
nejstaršímu synovi Martinovi.  

  Pudil hráčem zápasu
Reprezentační obránce Daniel Pudil přispěl 
asistencí k výhře Sheffieldu Wednesday 2:1 
v druhé anglické lize nad Newcastlem a byl 
zvolen hráčem zápasu. Sheffield se posunul 
na šesté místo tabulky Championship, zajiš-
ťující účast v play off o postup do Premier Lea- 
gue. Newcastle je druhý o dva body za Brigh-
tonem. Sheffield vedl od 59. minuty, když se 
hlavou prosadil Lees. Tento způsob zakončení 
napodobil o devět minut později po pasu jede-
natřicetiletého českého beka Fletcher.

  Švento už na jaře dohrál
Jedenatřicetiletý slovenský levý obránce či 
záložník pražské Slavie Dušan Švento si už 
s největší pravděpodobností ve zbytku sezony 
nezahraje. V minulých dnech se totiž podrobil 
artroskopii kolena a čeká ho nyní delší rekon-
valescence, aby byl fit na příští sezonu, která 
by měla být podle jeho slov poslední.  Účast-
ník EURO 2016 ve Francii se do Edenu vrátil 
vloni v červnu. V této sezoně zasáhl do dva-
nácti ligových kol, na jaře si už nezahrál.

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

12. DUBNA

1956 František Jakubec 1981-1984 25/0

1958 Karel Stromšík 1980-1982 4/0

13. DUBNA

1947 František Cipro - - - - - - - -

1965 Michal Bílek 1987-1995 35/11

1976 Václav Koloušek 2002 5/1

14. DUBNA

1985 Michal Papadopulos 2008-2010 6/0

1992 Jiří Pavlenka 2016 1/0

15. DUBNA

1927 Josef Crha 1953-1956 13/3

1950 Karel Kroupa 1974-1980 21/4

16. DUBNA

1987 Martin Fenin 2007-2011 16/3

17. DUBNA

1945 Pavel Stratil 1970-1975 22/2

1954 Ján Kozák st. 1976-1984 55/9

1990 Lukáš Mareček 2016 3/0

18. DUBNA

1944 František Plass 1968-1972 11/0

1947 Vladimír Ternény 1972 6/1

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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LIGA 
s nadstavbovou částí

Nejvyšší tuzemská soutěž se od sezony 2018/2019 
bude hrát podle nového formátu. K současnému mo-
delu s třiceti koly přibude nadstavbová část se třemi 
skupinami, v nichž klubům zůstanou získané body. Re-
voluční změnu v pondělí schválilo grémium Ligové fot-
balové asociace (LFA) poměrem třiceti hlasů ku dvě-
ma, proti byly jen druholigové celky Opava a Znojmo.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Skupiny o titul se zúčastní prvních šest týmů, které se utkají 

každý s každým jednokolově. Tři nejlepší celky budou hrát třikrát 

doma a dvakrát venku. Týmům zůstanou body, které získaly bě-

hem 30 kol.

Celky na sedmém až desátém místě si pohárovým způsobem 

na dva zápasy zahrají o to, kdo se čtvrtým, nebo pátým mužstvem 

bude bojovat o místo v Evropské lize. Zbylých šest týmů bude hrát 

jednokolově o udržení, přičemž poslední celek sestoupí přímo 

do druhé ligy a mužstva na 14. a 15. pozici absolvují baráž s dru-

hým a třetím z druhé nejvyšší soutěže.

„Shodli jsme se už dříve, že profesionální soutěže potřebují 

nový impulz, přidat atraktivitu zápasů a odbourat ty, v nichž ně-

kterým týmům už o nic nejde. Jsme přesvědčeni, že jsme našli 

nejlepší systém z hlediska tradice, ekonomiky klubů i klimatic-

kých podmínek,“ říká předseda LFA Dušan Svoboda.

Kvůli zvýšení počtu zápasů začne sezona dříve. Pokud se český 

národní tým probojuje na mistrovství světa 2018 v Rusku, odstar-

tuje ligový ročník 21. července, v případě neúčasti pak o týden dří-

ve. Svoboda zároveň klubům garantuje navýšení finančních pro-

středků od sezony 2018/2019. Každý tým první ligy dostane o dva 

miliony korun více, druhá liga pak celkově o deset milionů více. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Pětinásobný král ligových střel-

ců DAVID LAFATA dvěma brankami 

v nedělní dohrávce na Letné s Brnem 

zvýšil svoje aktuální gólové konto 

a dotáhl se s třinácti trefami na slá-

vistického forvarda Milana Škodu. 

LAFATA 
předstihl Daňka!

Polepšil si zároveň v historickém pořadí 
Klubu ligových kanonýrů týdeníku GÓL, 
ve kterém o gól předstihl dosud čtvrtého 
Václava Daňka, jenž má po listopadových 
úpravách statutu „Klubu 100“ započítáno 
196 branek. Na předválečného a válečné-
ho plzeňského kanonýra Antonína Hájka 
ztrácí nyní „Lafi“ už jen dva přesné zásahy. 
Do magické dvoustovky, kterou překonali 
pouze legendární útočníci pražské Slavie 
Josef Bican a Vlastimil Kopecký, mu zbývá 
udělat poslední tři gólové kroky!  

 DAVID LAFATA SE BLÍŽÍ 
 K METĚ 200 LIGOVÝCH GÓLŮ!  

 LONI SLAVILI PLZEŇANÉ TITUL PO 30 KOLECH ZÁKLADNÍ ČÁSTI. 
 OD SEZONY 2018/19 BUDE NOVÝ MISTR ZNÁM AŽ PO NADSTAVBOVÉ ČÁSTI. 

 DÍKY NADSTAVBĚ UVIDÍ DIVÁCI VÍC ATRAKTIVNÍCH UTKÁNÍ TÝMŮ Z POPŘEDÍ TABULKY. 
 JE VELKÁ ŠANCE, ŽE SE TAK V LIZE BUDOU HRÁT TŘI DERBY PRAŽSKÝCH „S“. 

AKTUÁLNĚ

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Také ve vršovickém „Ďolíčku“ se měnili trenéři. Na jaře v lize 

se trápící „Klokany“ opustil zkušený kouč Miroslav Koubek, 

který doporučil vedení Bohemians 1905 jako svého nástupce 

Martina Haška z druholigové Vlašimi.

KRESBA TÝDNE

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


Jeho aktivní herní styl na kraji obrany je nepřehlédnutelný. I s čers-
tvou třicítkou na krku neúnavně sprintuje THEODOR GEBRE SELASIE 
podél lajny nebo si nabíhá do šestnáctky, aby podpořil ofenzívu Wer-
deru Brémy či české reprezentace. V obou týmech v poslední době 
opět pravidelně nastupuje v základní sestavě, i když ještě nedávno 
tomu tak nebylo a na trávník se dostával jen sporadicky…

Theodor Gebre Selassie:

„Náš
fotbal je
ke koukání!“

Theodor Gebre Selassie:

„Náš
fotbal je
ke koukání!“
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 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

	 Werder se v posledních kolech pořádně rozjel, doma jste 

rozdrtili Lipsko i Schalke vysoko 3:0, přivezli výhru 5:2 z Frei-

burgu, který se pohybuje na špici tabulky a vedli jste 2:0 i po po-

ločase ve Frankfurtu…

„Tak jako jsme měli bídné období, kdy se nám nedařilo bodovat 

a neměli jsme ani štěstí v koncovkách některých zápasů, takže byl 

i trenér v ohrožení, nyní to je přesně opačně. Když děláte body, tak 

se vám logicky zvedá sebevědomí, jste na hřišti odvážnější, víc si 

na něm dovolíte, je to prostě o hlavě. Máme nyní šňůru osmi utká-

ní bez porážky, ale sezona ještě zdaleka není u konce, stačí se po-

dívat na tabulku bundesligy, jak je letos neuvěřitelně vyrovnaná. 

Pořád nám chybí získat pár bodů, abychom měli definitivní jistotu 

účasti v příští sezoně.“

	 Mohli jste je získat na úkor Eintrachtu, který byste navíc 

i přeskočili v tabulce a dostali se dokonce do její horní poloviny!

„Bohužel jsme nezvládli vstup do druhé půle, kdy jsme inkasovali 

kontaktní gól. Pak se na nás také projevil náročný bundesligový pro-

gram posledních dnů. V úterý večer jsme hráli těžké domácí utkání 

se Schalke 04 a už v pátek další ve Frankfurtu. V jeho závěru nám 

u trochu docházely fyzické síly a domácí toho využili k vyrovnání.“

	 Dal vám trenér Nouri alespoň volný víkend?

„Z Frankfurtu jsme se vraceli do Brém autobusem, dorazili ně-

kdy kolem půl šesté ráno. Dostali jsme třídenní volno včetně pon-

dělí, protože teď hrajeme až v neděli doma derby s Hamburkem.“

 ČESKÝ OBRÁNCE UŽ ZASE PATŘÍ DO ZÁKLADNÍ SESTAVY BRÉM. 

„Po těžkém anglickém 
týdnu jsme dostali 
třídenní volno…“

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 THEO STŘÍLÍ VEDOUCÍ GÓL WERDERU DO SÍTĚ SCHALKE PŘI VÝHŘE 3:0. 

	 V předchozím domácím duelu se Schalke jste otevřel 

hlavou skóre zápasu, který jste nakonec vyhráli přesvědčivě 

3:0. Na přesný centr spoluhráče a přítele Zlatka Junuzoviče jste 

si v šestnáctce naskočil před historicky nejlepším brémským 

kanonýrem Claudiem Pizarrem!

„Však mi také Claudio z legrace vyčítal, že jsem mu sebral 

jistý gól! Ale on jich má na kontě spoustu, zatímco já jsem svá-

teční střelec… Nejdůležitější ale bylo, že jsme se rychlým vede-

ním uklidnili a dotáhli zápas do vítězného tříbodového konce. 

Pomohla nám už také předchozí výhra ve Freiburgu, kde jsme 

zahajovali náš anglický týden. “

	 Bude legendární peruánský snajpr ve Werderu dál po-

kračovat?

„Myslím si, že to bude odvislé od toho, jaké bude mít v závěru 

sezony herní vytížení. V jeho věku je jasné, že by chtěl hrát co nej-

víc, ale tolik prostoru jako dřív už nedostává. Přednost mají Max 

Kruse, který dokáže vpředu udržet balon, nebo Fin Bartels, i když 

jsou to typologicky úplně jiní útočníci než Claudio.“

 THEODOR GEBRE SELASSIE V BŘEZNOVÉM PŘÍPRAVNÉM ZÁPASE S LITVOU. 

Foto: nordphoto - www.weder.de

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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že byste případně mohl po sezoně změnit dres… Teď jste ale 

v úplně jiné situaci!

„Právě proto neskáču radostí do stropu, že pravidelně hraju v zá-

kladní sestavě, neboť vím, že se to může hned úplně otočit naruby. 

Mám kontrakt do června 2018, takže už je pomalu nejvyšší čas se 

pobavit, jestli se mnou ve Werderu, kde dokončuji pátou sezonu, dál 

počítají. V Brémách jsme si už s rodinou za ty roky zvykli, to samé 

platí i o životě v Německu. Uvidíme, co příští měsíce přinesou!“

	 V neděli hostíte v prestižním severním derby Hamburk, 

který se podobně jako Brémy snaží odpoutat z pásma ohrožení 

sestupem, kde se nechtěně pravidelně pohybuje v posledních 

sezonách…

„Je to pro mě tak trochu záhada, že takový silný klub, jako je 

HSV, který v každém přestupním termínu přivádí kvalitní hráče, 

ROZHOVORROZHOVOR

 SPOLEČNĚ S PERUÁNSKÝM KANONÝREM CLAUDIEM PIZARREM PATŘÍ ČESKÝ BEK K INVENTÁŘI WERDERU. 

	 Brémy mají pátou nejlepší ofenzívu v bundeslize, což je 

dost překvapivé vzhledem k tomu, kde se po většinu sezony 

pohybovaly!

„Na produktivitu si rozhodně nemůžeme stěžovat, ale na dru-

hou stranu pořád dostáváme dost gólů, proto máme i pasivní 

skóre. Ale celkově je fotbal, který předvádíme, myslím, pro di-

váky ke koukání.“

	 A jak to vypadá s dalším veteránem, krajanem a repre-

zentačním parťákem brankářem Jaroslavem Drobným, který 

nyní vysedává na lavičce náhradníků?

„Z pozice jedničky ho srazilo vyloučení v úvodním jarním zá-

pase doma s Dortmundem, navíc si tehdy při střetu s Marko 

Reusem ještě poranil koleno… „Drobas“ je na tréninku i v kabi-

ně pořád stejný a svůj, ale Felix Wiedwald, který nás v několi-

ka utkáních podržel, ho nejspíš mezi tyče zpátky nepustí. Bude 

záležet na vedení klubu, jak se s ním domluví, má ve Werderu 

smlouvu na tuhle sezonu s opcí.“

	 A co vy? Když jste na přelomu podzimní a jarní části 

bundesligy jen sporadicky nastupoval, netajil jste se úvahami, 

 V POSLEDNÍM KVALIFIKAČNÍM MAČI MS 2018 PODAL THEO 
 V SAN MARINU SKVĚLÝ VÝKON. NA VÍTĚZSTVÍ 6:0 SE PODÍLEL JEDNOU BRANKOU. 

Theodor Gebre 
Selassie

Narozen: 24. prosince 1986 * Výška: 182 cm * Váha: 72 kg * Stav: 
ženatý, manželka Leona, syn Noe (3)
Fotbalový post: pravý obránce * Hráčská kariéra: Velké Meziří-
čí (1994-1998), Vysočina Jihlava (1998-2007), Slavia Praha (2007-
2008), Slovan Liberec (2008-2012), Werder Brémy (Německo, 
2012-?) * Reprezentace: 41 zápasů, 2 góly
Největší úspěchy: postup do čtvrtfinále EURO 2012 v Polsku 
a na Ukrajině, účast na EURO 2016 ve Francii, české mistrovské 
tituly se Slavií (2008) a Libercem (2012)

„Uvidíme, jestli Werder 
se mnou i „Drobasem“ 

dál počítá…“

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 NOVÁ IMAGE, ANEB THEO SE PO DESETI LETECH BUDE ZASE ČESAT… 

hraje pořád v dolních patrech tabulky. Letos aspoň těží z dobré 

bilance doma, ale my jsme si na podzim z Hamburku odvezli re-

mízu. V neděli bychom samozřejmě chtěli v derby vyhrát, pro-

tože bychom mu ještě víc bodově odskočili. Naši fanoušci se už 

dostávají pomalu do varu, objevují se narážky na hodiny, které 

mají na stadionu v Hamburku, kde přesně ukazují, jak dlouho je 

HSV nepřetržitě coby jediný klub v bundeslize. Už prý mu odtiká-

vají poslední dny…“

	 Vaše hra na kraji obrany zůstává pořád stejná, ale změ-

nil jste v poslední době svoji vizáž. Proč?

„Deset let jsem nosil holou hlavu, a tak jsem si při třicátých 

narozeninách řekl, že je čas na změnu, dokud nějaké vlasy ještě 

mám…“

	 Narozeniny slavíte na Štědrý den, takže to byl i takový 

vánoční dárek pod stromeček?

„Přesně tak a vůbec nic mě ani nestál!“ 

 OFICIÁLNÍ FOTO GEBRE SELASSIEHO 
 NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH WERDERU. 
 ZKUŠENÝ OBRÁNCE SE CHYSTÁ 
 NA JEDNÁNÍ S VEDENÍM KLUBU O SVÉ 
 DALŠÍ BUDOUCNOSTI V BRÉMÁCH. 

„Při třicátých 
narozeninách jsem 

si řekl, že je čas 
na změnu!“

Foto: nordphoto - www.weder.de

Foto: nordphoto - www.weder.de

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/


Pod novým koučem Martinem Haškem 
udělali fotbalisté Bohemians důležitý 
krok k záchraně. V „Ďolíčku“ ubojovali 
vítězství nad předposlední Jihlavou, 
které odskočili na odstup sedmi bodů!

„Klokani“ poskočili 

k záchraně! 

 23. KOLO 

První liga 
2016/17 
První liga 
2016/17 

Pod novým koučem Martinem Haškem 
udělali fotbalisté Bohemians důležitý 
krok k záchraně. V „Ďolíčku“ ubojovali 
vítězství nad předposlední Jihlavou, 
které odskočili na odstup sedmi bodů!

„Klokani“ poskočili 

k záchraně! 
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Před týdnem ve Zlíně skvělé zákroky RADIMA 
OTTMARA Hradci k vítězství pomohly, nyní proti 
Plzni, kdy chytil i penaltu, už ne. Přesto Hradec dvě 
třetiny obávaného trojboje, který zakončí v pondě-
lí v pražském Edenu v duelu se Slavií, zvládl nad 
očekávání. V boji o záchranu se i díky tomu drží 
slušné čtyři body na čarou sestupového ponoru, 
což mu dává do posledních sedmi kol solidní vý-
chozí pozici v cestě k udržení se mezi elitou.

Radim Ottmar: „Nechceme se klepat

do posledního kola!“

 RADIM OTTMAR SE V HRADCI KRÁLOVÉ VYPRACOVAL V JASNOU BRANKÁŘSKOU JEDNIČKU. 

 Neměli jste před těmito třemi zápasy větší obavy, jak dopadnete?

„Věděli jsme už dlouho dopředu, co nás čeká, takže jsme se na to mohli připravit.“

 Asi dobře protože hned první z té trojice utkání jste ve Zlíně vyhráli. 

„Jeli jsme tam s tím, že nemáme co ztratit a že po ztrátách v předcházejících zápasech 

tam můžeme jen překvapit.“ 

 Do té doby jste ale na jaře ještě nevyhráli, nebylo to trochu odvážné?

„Sice jsme nevyhráli, ale ani tehdy jsme nehráli zase tak špatně, většinou jsme nebyli 

horším týmem. Ve Zlíně se podařilo dát první gól a to pro nás bylo strašně důležité. Když 

totiž gól dáme, tak najednou hrajeme úplně jinak, naroste nám sebevědomí. Bylo to vidět 

i poté, co soupeř vyrovnal, kluci dál hráli výborně. Věděli jsme, že to jde, a myslím si, že 

jsme vyhráli naprosto zaslouženě.

 Dlouho jste se drželi i proti Plzni, která rozhodla až deset minut před koncem gó-

lem po standardní situaci. Po těsně prohře jste vypadali dost zklamaní, jak jste prohru 

přijímal vy?

„Byl jsem naštvaný, byla to škoda. Na Plzeň nás trenéři výborně připravili, stačili jsme 

jim, prakticky je nepouštěli do šancí a pak to rozhodla jedna standardka. Navíc kdyby Pavel 

Černý v prvním poločase proměnil svoji šanci, tak by ten zápas vypadal třeba jinak. Vždyť my 

jsme letos v ligových zápasech pětkrát vedli a všechny tyhle zápasy jsme vyhráli. Bohužel 

Pavel dostal míč trochu za sebe, a i když byl před brankou skoro sám, tak ho nestačil přes-

ně zasáhnout a poslat do sítě. Kdyby se mu to podařilo, kdo ví, co by to s Plzní udělalo. Navíc 

to podle mě byla, kromě penalty Viktorky, největší šance zápasu, větší neměla ani Plzeň.“

 V PÁTEČNÍM UTKÁNÍ S PLZNÍ CHYTIL RADIM OTTMAR I POKUTOVÝ KOP. 

ECHO 23. KOLA

  Titulové dostihy 
pokračují
Největší adepti na mistrovský titul ven-
ku nezaváhali, i když vítězné góly stří-
leli v závěrech utkání. Vedoucí Plzeň si 
s novým trenérským tandemem Beč-
ka – Horváth odvezla tři body z Hradce 
Králové, Slavia uspěla v Karviné. Oba 
rivaly tak stále dělí jediný bod.

  První výhra Rady
Ve třetím zápase pod trenérem Petrem 
Radou konečně zabrali sparťané napl-
no, když na Letné přestříleli Brno 3:2. 
Zatímco po remízovém derby se Slavií 
si stěžovali na mylně odpískanou pe-
naltu, tentokrát jim sporný pokutový 
kop k výhře pomohl.

  Zlín se stále trápí
Jako jediní na jaře ještě nezvítězili, 
a tak se plejerům Zlína ztrácí v mlze 
čtvrtá a poslední příčka, která vede 
z ligy do evropských pohárů. Po do-
mácí porážce od Hradce Králové si do-
jeli pro další do Jablonce a v tabulce 
jsou až pátí.

  Poslední se nezvedli
Šestnáctá Příbram padla 0:1 na Slo-
vácku, patnáctá Jihlava stejným po-
měrem na Bohemians, které poprvé 
vedl Martin Hašek, a od záchrany je 
dělí šest, respektive čtyři body.  

VÝSLEDKY 23. KOLA
Sparta Praha - Brno 3:2

Jablonec - Zlín 2:0

Karviná - Slavia Praha 1:2

Teplice - Liberec 3:1

Bohemians 1905 - Jihlava 1:0

Slovácko - Příbram 1:0

Hradec Králové - Plzeň 0:1

Dukla Praha - Mladá Boleslav 1:2

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Plzeň 23 16 5 2 35:14 53

2. Slavia Praha 23 15 7 1 47:17 52

3. Sparta Praha 23 12 7 4 37:20 43

4. Mladá Boleslav 23 10 8 5 34:23 38

5. Zlín 23 9 8 6 29:25 35

6. Teplice 23 9 7 7 30:22 34

7. Jablonec 23 8 8 7 35:28 32

8. Slovácko 23 6 11 6 24:27 29

9. Karviná 23 8 5 10 31:36 29

10. Dukla Praha 23 7 6 10 27:26 27

11. Bohemians 1905 23 6 6 11 17:27 24

12. Liberec 23 5 8 10 17:24 23

13. Brno 23 3 14 6 23:32 23

14. Hradec Králové 23 6 3 14 22:36 21

15. Jihlava 23 3 8 12 16:37 17

16. Příbram 23 4 3 16 16:46 15

PROGRAM 24. KOLA
15.04. 15:00 Brno - Jablonec

15.04. 17:00 Příbram - Karviná

15.04. 17:00 Zlín - Teplice

15.04. 17:30 Mladá Boleslav - Bohemians 1905

15.04. 20:15 Jihlava - Sparta Praha

16.04. 15:00 Liberec - Dukla Praha

16.04. 18:15 Plzeň - Slovácko

17.04. 17:30 Slavia Praha - Hradec Králové

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 HRA NOHOU PATŘÍ K SILNÝM OTTMAROVÝM STRÁNKÁM, 
 PŘED LETY DOKONCE NASTUPOVAL V ÚTOKU DIVIZNÍHO TÝNIŠTĚ. 

 Pokračovaly ale i další ztráty, čekání na první výhru se 

protahovalo a konec tabulky se blížil. Jak jste to prožívali?

„Čekání opravdu bylo dlouhé, ale drželo nás, že jsme byli 

schopní hrát s každým vyrovnaně. Kdyby nás soupeři v suchém 

triku přehrávali, nepouštěli nás do šancí a zápasy byly jednoznač-

né, tak by nálada asi byla mnohem horší. Ale takhle jsme nás to 

drželo, měli jsme náznaky, že to půjde a ve Zlíně to vyšlo. Když to 

vezmu, tak většinou to byly vyrovnané zápasy, v nichž často rozho-

dují drobnosti, standardní situace. A také to, jak naložíte se svými 

šancemi. Když se do nich dostanete, musíte dát. Tohle mužstva 

v první lize umějí, v tom, jak potrestají vaše chyby, je podle mě nej-

větší rozdíl mezi první a druhou ligou.“

 Doma hodně ztrácíte, v Hradci jste v této sezoně dokonce 

ještě nevyhráli. Kde vidíte příčiny?

„Naše výsledky doma pro mě jsou záhadou, bodů jsme tam 

ztratili opravdu dost. Na druhé straně třeba bezbrankové remízy 

 V závěru zápasu Plzeň tlačila, aby dala vedoucí gól. Jak těžké bylo odolávat?

„Těžké to bylo, Plzeň si dokáže vytvořit tlak, má na to kvalitní hráče. Předvedla to i týden 

před námi s Teplicemi, kde v závěru vyrovnala, nám zase dala vítězný gól. Sice po stan-

dardní situaci, což mrzí, ale v tom má také ohromnou sílu a vyšlo jí to.“

 Jednu, ještě nebezpečnější standardní situaci Plzně, jste ale vyřešil, Hořavovi 

jste zneškodnil pokutový kop. Měl jste na něj nějaký plán?

„Byl to čistý risk, který vyšel. Viděl jsem totiž, jak Hořava kopl svoji penaltu minule 

a risknul jsem druhou stranu. Vyšlo to, navíc Hořava tu penaltu podle mě nekopl úplně 

nejlépe.“

 Body z toho nebyly, přesto vám právě probíhající těžká série první jarní výhru 

přinesla. Před ní jste ale spíše počítali ztráty. Proč?

„To bylo docela těžké období, na výhru jsme na jaře čekali hodně dlouho. Přitom většina 

zápasů byla vyrovnaná, v některých jsme měli i víc šancí. Začalo to doma s Duklou, kdy 

jsme nehráli špatně, na šance na tom byli asi stejně, ale pak přišel výborně kopnutý přímý 

kop Podaného a tím se to zlomilo.“

 Pak jste ale prohráli v Jihlavě, kde jste za první poločas dostali tři góly. Co se 

stalo tam?

„To si ani moc neumím vysvětlit, to byl hrůzostrašný výkon, to jsme včetně mě nebyli my. 

To byl asi nejhorší poločas v celé sezoně, tam nám Jihlava dala lekci.“

 V PODZIMNÍM ZÁPASE S DUKLOU, KTERÝ HRADEC 
 PROHRÁL 0:3, VIDĚL RADIM OTTMAR TAKÉ ŽLUTOU KARTU. 

ONDŘEJ 
PECHANEC

Narozen: 
11. října 1986

Bydliště: 
Mladá Boleslav

Rozhodčí: 
od ledna 2001, profesionální soutěže 

od července 2013

Záliby: 
sport všeho druhu, kultura, 

rodina, přátelé

Rozhodcovský cíl: 
pravidelné rozhodování nejvyšší domácí 
soutěže a v případě odpovídající výkon-

nosti zařazení na listinu FIFA

MUŽI 
S PÍŠŤALKOU 

SE PŘEDSTAVUJÍ

STATISTIKA 23. KOLA

 Sparta - Brno  3:2 (2:1)
Branky: 6. Michal Kadlec (Holek), 41. Lafata (Karavajev), 54. Lafata (penalta) - 30. J. Polák I (Pav-
lík), 58. Tašči (Ashiru). Rozhodčí: J. Jílek - Dobrovolný, Myška. ŽK: Michal Kadlec, Mareček, Sáček, 
Lafata - Zavadil, Jakub Šural, Melichárek. Diváci: 8997.
Sparta: T. Koubek - Karavajev, Michal Kadlec, Holek, Hybš - Konaté (90. Nový), Sáček, Mareček, 
Josef Šural - Lafata, Pulkrab (72. Zahustel). Trenér: P. Rada.
Brno: Melichárek - Jakub Šural (80. Sedlák), Pavlík, Kijanskas, T. Jablonský - Zavadil, J. Polák I (75. 
L. Krejčí II) - Ashiru, Taščij, Přichystal (90. Rybička) - Řezníček. Trenér: Habanec.

 Jablonec - Zlín  2:0 (1:0)
Branky: 6. Mihálik (Martin Pospíšil), 90.+3 Mehanovič (Zelený). Rozhodčí: Proske - Blažej, Vlasjuk. 
ŽK: Janíček, Diop (oba Zlín). Diváci: 3122.
Jablonec: V. Hrubý - Jankovič, Pernica, Beneš, Matěj Hanousek - Hübschman (63. V. Kubista) - Tráv-
ník, Martin Pospíšil, Zelený - Jaroslav Diviš (88. Považanec), Mihálik (53. Mehanovič). Trenér: Klucký.
Zlín: Švenger - Pazdera, Jugas, Gajič, Matejov - V. Vukadinovič, Janíček (63. Štípek), Traoré, Hnaní-
ček (83. Fantiš), Lukáš Holík - Diop (76. Kopečný). Trenér: Páník.

 Karviná - Slavia  1:2 (1:1)
Branka: 36. Wágner (penalta) - 12. Mešanovič (Lüftner), 80. Mešanovič (Tecl). Rozhodčí: Orel - Ko-
val, Kubr. ŽK: Jovanovič, Eismann, Košťál - Ščuk, Pavlenka, Barák, Mingazov. Diváci: 4830.
Karviná: Laštůvka - Jan Moravec, Košťál, Jovanovič, Eismann - Janečka (81. Jurčo), Šisler - Budín-
ský, Panák (67. Dressler), Kalabiška - Wágner. Trenér: J. Weber.
Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Flo - Ngadeu - Sýkora (46. Tecl), Ščuk, Barák, Zmrhal (67. 
Mingazov) - Mešanovič (83. Milan Škoda). Trenér: Šilhavý.

 Slovácko - Příbram  1:0 (0:0)
Branka: 83. Šumulikoski (přímý kop). Rozhodčí: Pechanec - Wilczek, Arnošt. ŽK: Šimko, M. Daněk 
- Květ, Tregler. Diváků: 3884.
Slovácko: M. Daněk - Reinberk, Hofmann, Břečka, Šimko - Šumulikoski, Daníček - Jan Navrátil, 
Havlík (66. Jakub Rezek), Machalík - Koné (65. Zajíc). Trenér: Levý.
Příbram: A. Hruška - Tregler, Chaluš, Jiránek, Divíšek - Kvída (85. Ayong), Květ (74. Trapp) - Bazal, 
Suchan, Jan Rezek - Kacafírek (66. Linhart). Trenér: K. Tobiáš.

 Teplice - Liberec  3:1 (1:0)
Branky: 45.+1 Červenka (Fillo), 52. Hora (Krob), 90. Vošahlík (Vaněček) - 64. Mikula (Ekpai). Roz-
hodčí: Zelinka - Mokrusch, Hrabovský. ŽK: T. Kučera, Červenka, Šušnjar, Vaněček - Karafiát, Bo-
sančič, Kerbr. ČK: (84.) Potočný (Liberec). Diváci: 4133.
Teplice: Grigar - Vondrášek, Ljevakovič, Šušnjar, Krob - Soungole, T. Kučera - Nivaldo (67. Vošahlík), 
Hora, Fillo - Červenka (78. Vaněček). Trenér: Šmejkal.
Liberec: Dúbravka - Mikula, Karafiát, Kúdela (40. P. Ševčík), Kerbr - Obročník, T. Souček - Vůch, 
Bosančič, Bartl (46. Ekpai) - Da Silva (73. Potočný). Trenér: Trpišovský.

 Bohemians 1905 - Jihlava 
v 

 1:0 (1:0)
Branka: 27. Kabajev (Luts). Rozhodčí: Julínek - J. Paták, Kotalík. ŽK: Martin Hašek ml., Kuchta - 
J. Krejčí, Vaculík, Rosa. Diváci: 4672.
Bohemians 1905: Berkovec - M. Dostál, Krch, Šmíd, Havel - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Bartek 
(72. Hubínek), D. Mašek, Luts (80. P. Buchta) - Kabajev (63. Kuchta). Trenér: Martin Hašek st.
Jihlava: Hanuš - Fulnek, J. Krejčí, Rosa, Urdinov - Batioja (68. Ikaunieks), Vaculík, Zoubele 
(77. P. Dvořák), F. Novotný (32. Popovič) - Hronek - Rabušic. Trenér: M. Bílek.

 Hradec Králové - Plzeň  0:1 (0:0)
Branka: 81. Hejda (J. Kopic). Rozhodčí: E. Marek - D. Pospíšil, Vysloužil (62. Proske). ŽK: Nosek, M. 
Černý, P. Černý, Janoušek - Hejda, Limberský, R. Hubník. Diváci: 2266.
Hr. Králové: Ottmar - Krátký, Nosek, Hůlka, Mudra - Trubač (73. Schwarz), Janoušek (84. Pázler), 
Jirsák, M. Černý, Malinský - P. Černý (84. Žondra). Trenéři: Frimmel a Pilný.
Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, R. Hubník, Limberský - Hromada (75. Poznar), Hrošovský - M. Petr-
žela (70. J. Kovařík), Hořava, Zeman (80. J. Kopic) - Bakoš. Trenér: Bečka.

 Dukla - Mladá Boleslav  1:2 (0:1)
Branky: 48. Olayinka (Juroška) - 45.+1 Železník (A. Jánoš), 57. Podaný vlastní. Rozhodčí: Severýn 
- Moláček, I. Nádvorník. ŽK: Podaný, Juroška - P. Mareš, M. Vukadinovič, A. Jánoš. Diváci: 1291.
Dukla: F. Rada - Kušnír, Štetina, Bezpalec (64. Smejkal), Podaný - Marek Hanousek, Daniel Tetour, 
Mustedanagič (46. Juroška) - Miloševič (76. Edmond), Holenda, Olayinka. Trenér: Hynek.
Ml. Boleslav: Vejmola - A. Jánoš, Čmovš, Stronati, Fleišman - Takács, Ljovin - M. Vukadinovič, 
Matějovský (85. Da Silva), P. Mareš (65. Keresteš) - Železník (77. Mebrahtu). Trenér: Svědík.

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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s Mladou Boleslaví a s Brnem se třeba neukáží jako taková ztráta, 

kdo ví, jak se situace vyvine a třeba budou ty dva získané pro nás 

hodně důležité.“

 V tabulce se nyní držíte čtyři body nad sestupem, jak se 

podle vás bude souboj o záchranu vyvíjet?

„To se nedá odhadnout, pro nás je důležité koukat na sebe a vy-

hrávat, abychom co nejdřív měli klid. Není na co čekat, nechceme 

se klepat do posledního kola.“

 V něm hostíte Bohemians, kteří ještě také nemají klid.

„Naším jasným cílem je záchrana, za tím jdeme od začátku. 

Na začátku jara jsme si to sami zkomplikovali, ale věřím, že po-

slední kolo už by nemuselo rozhodovat.“

 K záchraně většinou stačí třicet bodů, letos by to mohlo 

být i méně. Máte na to sedm kol.

„Tady je to jasné, spoléhat na to, že bude stačit méně než třicet 

bodů, nechceme. Teď jich máme jednadvacet, počty jsou jasné, 

potřebujeme třikrát vyhrát.“

 Je hodně odvážné to chtít i od pondělního zápasu na Slavii?

„To bude samozřejmě hodně těžké, Slavia má nyní skvěle po-

skládaný tým, který je až brutálně silný.“ 

 Ale i ona si nedávno vybrala slabší chvilku…

„To bych nechtěl posuzovat, každopádně třeba teď v Karviné 

znovu svoji sílu ukázala. Nehrál Škoda, který dává hodně gólů, 

místo něj nastoupil Mešanovič a dal dva. Z tohoto pohledu, z vy-

 DIRIGOVAT OBRANU NEDĚLÁ OTTMAROVI PROBLÉM, 
 TENTOKRÁT TO V JABLONCI ALE NESTAČILO, HRADEC PROHRÁL 1:2. 

rovnanosti silného kádru, je hodně nečitelná. Jde z ní respekt, 

chodí na ni teď hodně lidí, bude se navíc hrát ve svátek. Zkusíme 

nehrát ustrašeně a napodobit tím zápas s Plzní. Pro nás to bude 

také svátek, jako jsou všechny zápasy s těmito soupeři. Věřím, že 

se předvedeme, hrajeme o úspěch týmu, ale také každý se bude 

chtít ukázat. To by nás mělo dohnat na maximální výkon.“ 

ZAUJALO MĚ

JOSEF PEŠICE

„Byl jsem se v sobotu podívat v „Ďolíčku“ na důležitém záchranář-
ském utkání Bohemky s Jihlavou, ve kterém se hrálo o pověstných 
šest bodů. Domácí se v pravou chvíli dočkali prvního jarního vítězství, 
které slavil na jejich lavičce nový trenér Martin Hašek, ale jejich her-
ní projev nějakou výraznější změnou neprošel. Napomohla tomu svým 
špatným výkonem Vysočina, a pokud bude takhle dál pokračovat, pád 
do druhé ligy ji určitě nemine. „Klokani“ v tabulce odskočili z pásma 
ohrožení, takže se už bude o sestupu rozhodovat mezi trojlístkem Hra-
dec, Jihlava a Příbram.

Chtěl jsem také vidět v akci hráče z širšího kádru naší „jedenadva-
cítky“, kteří podali vesměs jen průměrné výkony. Jihlavský Fulnek 
na pravém beku byl ještě horší než Havel, Mašek a Hašek, Hubínek 
naskočil do zápasu až v jeho průběhu.“

http://www.o2tv.cz/
https://www.epojisteni.cz/fotbal/
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Jarní žehrání na zvlhlý střelec-
ký prach trochu ustalo, nejvíc gólů 
padlo v nedělní dohrávce na Letné, 
kde se představilo Brno. Zbrojovka 
po pěti bezbrankových remízách 
v řadě hned dvakrát skórovala, 
ale sparťané především zásluhou 
kanonýra a kapitána Davida Lafaty 
měli ještě o jednu trefu lepší zápa-
sovou bilanci. Díky tomu poskočili 
na druhou příčku s desetibranko-
vým odstupem za vedoucí Slavií. 
Také na teplických Stínadlech, kde 
se představil Liberec, byla k vidění 
solidní gólová přestřelka.

1. Slavia 47 2,043
2. Sparta 37 1,608
3.-4. Plzeň 35 1,521
3.-4. Jablonec 35 1,521
5. Ml. Boleslav 34 1,478
6. Karviná 31 1,347
7. Teplice 30 1,304
8. Zlín 29 1,260
9. Dukla 27 1,173
10. Slovácko 24 1,043
11. Brno 23 1,000
12. Hr. Králové 22 0,956
13.-14. Liberec 17 0,739
13.-14. Bohemians 1905 17 0,739
15.-16. Jihlava 16 0,695
15.-16. Příbram 16 0,695

 SPARŤANÉ JSOU DRUHÝM „NEJGÓLOVĚJŠÍM“ TÝMEM LIGY. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Sparta skočila
na druhou příčku

VYCHYTANÉ NULY

11
Tomáš Koubek (Sparta), Matúš Kozáčik (Plzeň)

9 - Jiří Pavlenka (Slavia) * 8 - Dušan Melichárek (Brno) * 7 - Stanislav Dostál (Zlín), Martin Dúbrav-
ka (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
David Lafata (Sparta), Milan Škoda (Slavia)

10 - Muris Mešanovič (Slavia), Michal Škoda (Brno) * 8 - Jan Chramosta (Ml. Boleslav) * 7 - Ondřej 
Mihálik (Jablonec) * 6 - Lukáš Budínský (Karviná), Haris Harba (Zlín), Tomáš Hořava (Plzeň), Mi-
chael Krmenčík (Plzeň), Tomáš Pilík (Příbram), David Vaněček (Teplice), Tomáš Wágner (Jablonec/
Karviná), Jaromír Zmrhal (Slavia) * 5 - Marek Bakoš (Plzeň), Dame Diop (Zlín), Martin Fillo (Teplice), 
Lukáš Hejda (Plzeň), Davis Ikaunieks (Jihlava), Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav), Mirzad Mehanovič 
(Jablonec), Néstor Albiach (Dukla), Peter Olayinka (Dukla) * 4 - Daniel Bartl (Liberec), Bořek Dočkal 
(Sparta), Martin Doležal II (Jablonec), Pavel Dvořák (Jihlava), Jakub Hora (Teplice), Marek Janečka 
(Karviná), Tomáš Malinský (Hr. Králové), Michael Ngadeu (Slavia), Tomáš Přikryl (Ml. Boleslav), Ma-
těj 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)

26
David Lafata (Sparta, 13 + 0)

23
Muris Mešanovič (Slavia, 10 + 2)

21,5 - Michal Škoda (Brno, 10 + 1) * 18,5 - Tomáš Přikryl (Ml. Boleslav, 4 + 7) * 18 - Lukáš Budínský 
(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), Vjačeslav Karavajev (Sparta, 2 + 8), Mirzad 
Mehanovič (Jablonec, 5 + 4), Néstor Albiach (Dukla/Sparta 5 + 4), Vukadin Vukadinovič (Zlín, 2 + 8) * 
15,5 - Marek Janečka (Karviná, 4 + 5) * 15 - Tomáš Hořava (Plzeň, 6 + 2), Jan Krob (Teplice, 0 + 10) * 
14,5 - Michal Trávník (Jablonec, 2 + 7) * 14 - Bořek Dočkal (Sparta, 4 + 4), Ondřej Mihálik (Jablonec, 
7 + 0), Jakub Řezníček (Brno, 4 + 4) * 13,5 - David Vaněček (Teplice, 6 + 1), Tomáš Wágner (Jablonec/
Karviná, 6 + 1) * 13 - Martin Fillo (Teplice, 5 + 2), Josef Hušbauer (Slavia, 2 + 6), Jan Kopic (Plzeň, 2 
+ 6) * 12,5 - Martin Doležal II (Jablonec, 4 + 3), Jakub Hora (Teplice, 4 + 3), Stanislav Tecl (Jablonec/
Slavia, 4 + 3) * 12 - Haris Harba (Zlín, 6 + 0) * 11,5 - Dame Diop (Zlín, 5 + 1), Davis Ikaunieks (Jihlava, 
5 + 1), Peter Olayinka (Dukla, 5 + 1) * 11 - Milan Petržela (Plzeň, 1 + 6), Matěj Pulkrab (Sparta, 4 + 2) 
* 10,5 - Antonín Barák (Slavia, 3 + 3), Jaroslav Diviš (Slovácko/Jablonec, 3 + 3) * 10 - Marek Bakoš 
(Plzeň, 5 + 0), Lukáš Hejda (Plzeň, 5 + 0), Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav, 5 + 0) * 9,5 - Tomáš Malinský 
(Hr. Králové, 4 +1), Tomáš Zajíc (Slovácko, 4 + 1), Jaroslav Zelený (Karviná/Jablonec, 1 + 5) * 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 nové koště vítězně metlo
  Bohemians 1905 - Jihlava  

v 

 1:0 (1:0)

Fotbalisté Bohemians a Jihlavy nastoupili v „Ďolíčku“ do zá-

chranářského utkání s myšlenkami na superdůležitý tříbodový 

zisk  (1). Domácí k němu přiblížila zimní posila ruský útočník 

Jevgenij Kabajev (2), který svým prvním gólem v zelenobílých 

barvách rozjásal ve  27. minutě nového trenéra Martina Haš-

ka (3). Zápas nabídl mnoho soubojů (4), po jednom z nich se 

prolétl nad vršovickým trávníkem ekvádorský záložník Augusto 

Batioja (5). „Klokani“ těsné vedení 1:0 udrželi až do konce zá-

pasu, a tak si mohl Martin Hašek po své premiéře spokojeně od-

dechnout – výhra zůstala ve Vršovicích (6)!

1)

2)

3)

5)

6)

4)
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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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Penaltový zářez
před poloprázdnými ochozy

Zbývá zhruba hodina do začátku utkání Arabian Gulf League Emirates Club- 
Al Wahda. Útulný stadion v emirátu Ras al Khaimach, ležící necelý kilometr 
od mořských pláží, na kterých chytají bronz v dubnových pětatřicetistupňo-
vých vedrech stovky turistů hlavně z Evropy, je připravený. U mobilních zá-
tarasů jsou v uniformách desítky pořadatelů, na kvalitním zeleném trávníku 
se už rozcvičují oba týmy. Ale ti, pro které by měli hrát, zatím nikde…

 ČESKÝ KOUČ IVAN HAŠEK SLEDUJE 
 SE ZADUMANÝM VÝRAZEM U POSTRANNÍ ČÁRY DĚNÍ NA TRÁVNÍKU. 

 VÁCLAV TICHÝ  RAS AL KHAIMACH 

Ani s blížícím se výkopem se otevřené ochozy diváky příliš neza-

plňují, vytvoří se pouze dva větší hloučky z fanoušků obou soupeřů. 

I když megafony, používané při povzbuzování, zesilují zdání většího 

počtu, potvrzuje se předzápasová prognóza domácího kouče Ivana 

Haška, že jich dorazí maximálně čtyři až pět stovek. „Ale na nej-

lepší týmy, jako jsou Al Ain, Al Ahli nebo Al Jazíra, přijdou i tři tisíce 

lidí,“ snaží se někdejší šéf českého fotbalu rozptýlit naše rozpaky.

Na hlavní tribuně je však docela plno, drtivá většina osazenstva 

sleduje záchranářský duel Emirates v bílých arabských hábitech, 

které mají na sobě i někteří členové realizačního týmu na domácí 

lavičce. Ivan Hašek dorazí z kabiny až jako poslední a od úvodní-

ho hvizdu postává u postranní čáry, odkud diriguje své svěřence. 

Po pár minutách bezmocně jen rozmáchne rukama, když si irác-

ký reprezentační stoper Ahmad Ibrahim nešikovně srazí střílený 

centr do vlastní branky. Na vyrovnání se ale dlouho nečeká. Může 

za to kiks hostujícího gólmana, který špatně odhadl hranici velké-

ho vápna a před dotírajícím útočníkem Sebastianem Sachou mu-

sel nakonec hlavičkovat, jenže tím nebezpečí neuhasil, neboť míč 

se odrazil k argentinskému forvardovi, který ho vzápětí z ostrého 

úhlu přehodil.

Nejvypjatější a zřejmě i klíčový okamžik celého zápasu se zrodil 

v závěru prvního poločasu, kdy rychlonohý marocký křídelník Mou-

rad Batna běžel na brankáře Al Wahdy, který ho při kličce v šest-

náctce chytil za nohu, ale rozhodčí rozpažil, že se o žádný penaltový 

faul nejednalo! Viceprezident Emirates okamžitě vyletěl z lavičky 

a spílal nejen hlavnímu sudímu, ale také tomu čtvrtému u čáry. Také 

Ivan Hašek jen stěží krotil emoce, zvlášť když i televizní záznam po-

http://www.o2tv.cz/
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tvrdil křivdu, které rozvášnila i „výbor“ v čestné lóži. Vzápětí se totiž 

naplnilo i otřepané fotbalové „nedáš-dostaneš“, které v předstihu 

rozhodlo o smolné a nezasloužené porážce Emirates 1:2…

Ve druhé půli totiž měli domácí fotbalisté víc šancí, ale ani jejich 

ofenzivní zahraniční esa je nedokázala proměnit aspoň v remí-

zový výsledek. Další nepřesné verdikty hlavního arbitra většinou 

v neprospěch Emirates jejich viceprezident jen těžko skousával, 

a po jednom bezprostředním kritickém komentáři byl vykázán 

předčasně do šaten, nikoliv na tribunu, jak je v našich končinách 

zvykem, a nemine ho i mastná přesně taxativní pokuta…

Duel se temperamentně dohrával v diskusních hloučcích 

i dávno po závěrečném hvizdu, kdy se už autobus s výpravou 

fotbalistů vítězné Al Wahdy vydal na zpáteční cestu do Abú Zabí. 

Porážky největších soupeřů Emirates v boji o záchranu v Ara-

bian Gulf League byly jen slabou útěchou, neboť k životadárným 

ligovým bodům uprostřed pouště měl tým českého kouče Ivana 

Haška hodně blízko…

Musel v dalších dnech pocity trpkého zklamání rychle hodit 

za hlavu a co nejlépe se připravovat v klubovém areálu na zbý-

vající čtyři záchranářské bitvy. 

 NA HLAVNÍ TRIBUNĚ MĚLI ŠÉFOVÉ KLUBU JEŠTĚ PŘED VÝKOPEM ZÁPASU PŘIPRAVENÉ OBČERSTVENÍ VŠEHO DRUHU. 

Český tandem 
v záchranářské roli

Už ve čtvrtém klubu ze Spojených arabských emirátů působí český trenér 
IVAN HAŠEK, který se nyní pokouší Emirates Club, jak zní jeho oficiální ná-
zev, udržet mezi prvoligovou elitou. K ruce má i svého tradičního asistenta 
Luďka Klusáčka, nedávného kouče prvoligových Bohemians 1905 a Jihlavy.

 PROSKLENÝ VSTUP DO HLAVNÍ BUDOVY STADIONU SVÍTÍ NOVOTOU, FUNKČNOSTÍ A MODERNOSTÍ. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 V EMIRATES CLUB MÁ TRENÉRSKOU SMLOUVU DO KONCE PRVOLIGOVÉ SEZONY, ALE VEDENÍ MÁ ZÁJEM I JEHO SLUŽBY I V TÉ PŘÍŠTÍ… 

 VÁCLAV TICHÝ  RAS AL KHAIMACH 

	 V jarním finiši není situace Emirates zrovna v růžových 

barvách… 

„Převzali jsme tým v polovině sezony, kdy měl šest bodů, a do-

stali od vedení klubu za úkol pokusit se ho zachránit v nejvyšší 

soutěži. Věděli jsme ale dopředu, že to bude hodně těžké.“

	 Z jakého důvodu?

„Majitelé snížili před sezonou dosavadní rozpočet o dvě třetiny, 

prodali své nejlepší i nejdražší hráče, což se zákonitě na výkon-

nosti týmu muselo odrazit. Myslím si ale, že je to do budoucna 

dobrá cesta, než vydávat horentní sumy na provoz klubu a končit 

v lize až na desátém nebo jedenáctém místě.“

	 Je šance na udržení reálná?

„Čtyři kola před koncem ztrácíme na dvanáctou Kalbu čtyři 

body a ještě se s ní utkáme doma, ale to tady nehraje takovou zá-

sadní roli jako v třeba v evropských ligových soutěžích. Nyní má 

liga desetidenní přestávku, během které by se nám mohli někteří 

zranění hráči uzdravit a vrátit se zpátky do týmu. Bude to každo-

pádně boj do posledního kola, naší devizou proti silnějším soupe-

řům bude především elán a nasazení na hranici sebeobětování.“

	 Dominantní roli v týmech hrají cizinci, což platí i o Emi-

rates…

„Mohou nastupovat tři, plus jeden z Asie. Mourad Batna patří 

k nejlepším marockým fotbalistům vůbec. S Emirates se doho-

dl pouze na roční smlouvě, v létě odejde právě do Al Wahdy, se 

kterou podepsal tříletý kontrakt za šest milionů dolarů! Argen-

tinský útočník Sebastian Sacha je druhým výrazným tahounem 

naší ofenzívy. Bylo to vidět i v posledním utkání s Al Wahdou, 

ve kterém z velmi složité pozice dokázal vstřelit vyrovnávací gól. 

Škoda, že se podobně neprosadil i v dalších šancích, do kterých 

se v dalším průběhu zápasu dostal, to samé platí i o Batnovi. 

Soupeři si však na ně dávají velký pozor, protože vědí, že od nich 

hrozí největší nebezpečí. “

	 Za Al Wahdu nastoupil maďarský reprezentant Balázs 

Dzsudzsák, který hrál naposledy na klubové úrovni s českými 

krajánky Sivokem a Necidem za turecký Bursaspor. Představil 

se i na loňském EURO ve Francii, kde dokonce vstřelil dvě bran-

ky pozdějším mistrům Evropy Portugalcům. Ale moc toho proti 

vašim svěřencům zrovna nenaběhal, postupně se ze hřiště vy-

pařil a byl nakonec i střídaný…

„Myslím si, že fotbalistům z Evropy nějaký čas trvá, než si 

na zdejší ligu i klimatické podmínky pořádně zvyknou. Dzsudz-

sák je silný na míči, nedá ho nikdy zadarmo, aktivně se zapojuje 

do kombinací. Ale možná na něm bylo znát, že se před pár dny vrá-

til ze srazu maďarské reprezentace.“ 

	 Je vaše další působení v klubu podmíněné jeho setrvá-

ním v nejvyšší soutěži?

„Máme s Luďkem (Klusáčkem) smlouvu do konce sezony. Ne-

chceme se teď rozptylovat tím, co bude dál, i když klub by chtěl, 

abych pokračoval i v případě sestupu do druhé ligy. Uděláme  

maximum pro udržení a pak uvidíme. Mám i nějaké trenérské na-

bídky odjinud, které v tuhle chvíli také neřeším.“ 

 PŮVODNĚ MĚL DOSTAT ČLENSKÝ ODZNAK KLUBU LIGOVÝCH KANONÝRŮ TÝDENÍKU GÓL ČÍSLO 71 
 PŘED PROSINCOVÝM LIGOVÝM UTKÁNÍM BOHEMIANS 1905 - PLZEŇ, KTERÉ SE VŠAK KVŮLI ZMRZLÉMU TERÉNU NEHRÁLO. 
 V DUBNU V EMIRÁTU RAS AL KHAIMACH UŽ PODOBNÁ KLIMATICKÁ KOMPLIKACE NEHROZILA… 

 TRADIČNÍM PARŤÁKEM PŘI ANGAŽMÁ V ARABSKÉM SVĚTĚ 
 JE LUDĚK KLUSÁČEK V ROLI ASISTENTA.  

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Marek Bakoš: „Narozením syna
na mě dýchla pozitivní energie!“

Chytil střeleckou formu, vyrovnávací branka v 22. kole proti Teplicím 
byla jeho 99. ligovou v kariéře. Plzeňskému útočníkovi MARKU BAKO-
ŠOVI tak zbývá už jen jediný gól ke vstupu do Klubu slovenských ka-
nonýrů. Jako 34. v historii. V pátek v Hradci Králové se nedočkal, další 
příležitost bude mít v neděli v Doosan Aréně proti Slovácku. 

 JEDINÝ GÓL CHYBÍ MARKU BAKOŠOVI KE VSTUPU DO KLUBU SLOVENSKÝCH KANONÝRŮ. 

 Nakolik se k dosažení stovky upínáte?

„Zhruba od třiadevadesátého gólu mi to nejbližší hlídají a při-

pomínají, kolik ještě do stovky zbývá. Nijak zvlášť se k tomu ale 

neupínám. Myslel jsem si, že mě to bude na hřišti svazovat, ale 

není to tak. Nemyslím na to, snažím se dávat góly jako kdykoli 

předtím.“

 Co by pro vás vstup do Klubu slovenských kanonýrů zna-

menal?

„Bude to milník. Budu se jím ale zaobírat až po kariéře. Samo-

zřejmě budu šťastný, pokud stovku dosáhnu, takový počet branek 

ne všichni útočníci dají. Budu se ovšem snažit branky střílet dál 

bez ohledu na to, jestli jich bude sto nebo sto deset.“

 Vzpomínáte si na svoji první ligovou trefu?

„Bylo to téměř před třinácti lety, v Dubnici nad Váhom. Střílel 

jsem zhruba z dvaceti metrů. Bojovali jsme s Púchovem o záchra-

nu, přišel nový trenér Lešický. Hrál jsem pravé křídlo, povedlo se 

mi skórovat. Přijde mi, jako by to bylo před měsícem.“

 Nejvíc branek jste pochopitelně vstřelil v Plzni, kde pů-

sobíte nejdéle...

„V Plzni se sešlo vynikající mužstvo, dostával jsem důvěru 

od trenéra. Hrával tu Pavel Horváth, který mi přihrál na polovinu 

branek. Možná i na víc. Kdybych nehrál v Plzni, možná bych tolik 

gólů nedal.“

 Devětadevadesát gólů jste stihl za 13 sezón. Je to hodně, 

nebo málo?

„Mohlo jich být víc, i míň. Já se dívám před sebe, rád bych ještě 

nějaké přidal. To, jestli jich je za třináct sezon hodně, nebo málo, 

nechám na posouzení jiným. Jsem především rád, že mi to tam 

poslední dobou padá.“

 Na jaře jste se trefil třikrát za sebou - na Bohemians, 

v Karviné, doma s Teplicemi. Cítíte formu?

„Cítím se momentálně dobře. Psychicky i fyzicky. Na začátku 

sezony jsem nedostával tolik příležitostí, postupem času mi tre-

nér dával víc a víc prostoru. Povedlo se mi dát nějaké góly, vyhrá-

vali jsme. Jsem rád, že jsem se do sestavy dostal a pomohl muž-

stvu. Před dvěma měsíci se mi narodil syn, dýchá na mě pozitivní 

energie. Věřím, že to bude co nejdéle.“ 

 V PÁTEK VYŠEL MAREK V HRADCI KRÁLOVÉ NAPRÁZDNO. 
 PŘIDÁ BRANKU ČÍSLO 100 V NEDĚLI V PLZNI PROTI SLOVÁCKU? 

KDE STŘÍLEL GÓLY
PLZEŇ - 49 * PÚCHOV - 18 * RUŽOMBEROK - 16 

LIBEREC - 13* JAROSLAVL - 3

Marek Bakoš
Narozen: 15. dubna 1983 * Výška: 184 cm * Váha: 78 kg * Státní 
příslušnost: Slovensko * Stav: ženatý, manželka Monika, dcera 
Laura (9), syn Matias (2 měsíce)
Fotbalový post: útočník * Hráčská kariéra: Nová Baňa (1990-
1998), FC Nitra (1998-2002), FK Púchov (2003-2005), FK Šinnik 
Jaroslavl (2006-2007), MFK Ružomberok (2007-2009), Viktoria 
Plzeň (2009-2015), Slovan Liberec (2015-2016), Viktoria Plzeň 
(2016-?) * Slovenská reprezentace: 8 zápasů/žádný gól * Česká 
liga: 180/62 * Největší úspěchy: 3x mistr České republiky (2011, 
2013, 2015), postup do základní skupiny Ligy mistrů (2011, 2013), 
bronz z ME hráčů do 19 let (2002), vítěz Českého superpoháru 
(2011), 2x vítěz Českého poháru (2010, 2015)

http://www.o2tv.cz/
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Jízda Kohoutů pokračuje

Druhý Tottenham od poloviny února jen vítězí, v minulém týd-
nu si postupně poradil se Swansea 3:1 a Watfordem 4:0. K zisku 
titulu se ale svěřenci kouče Pochettina příliš nepřiblížili, vedoucí 
Chelsea se po klopýtnutí s Crystal Palace ihned vzchopila a vrá-
tila zpět na vítěznou vlnu… 

Porážka Blues s Eagles 1:2 o minulém víkendu mohla boj o mistrovskou trofej v anglic-

ké nejvyšší soutěži přeci jen zdramatizovat. Druhý Tottenham totiž aktuálně drtí protivní-

ky na potkání a cítil, že by lídra, k němuž se přiblížil na rozdíl sedmi bodů, přeci jen mohl 

dostat pod tlak. Jenže chyba lávky! Po dalších dvou odehraných kolech se bodový rozdíl 

mezi oběma mančafty vůbec nezměnil, ačkoliv Spurs ani jednou nezaváhali – Chelsea to-

tiž zvládla těžkou středeční bitvu s Manchesterem City (2:1) a naposledy v sobotu hladce 

zvítězila v Bournemouthu 3:1. V příštím kole se parta kouče Conteho představí na Old Traf-

ford, kde téměř čtyři roky nezvítězila. Přijde další ztráta, nebo Blues udělají veledůležitý 

krok k zisku mistrovských vavřínů? 

Na opačném pólu tabulky se krčí Sunderland, který už 675 minut nevstřelil gól a v jeho 

záchranu nevěří asi ani největší optimisté mezi fanoušky Black Cats. V neděli tým kouče 

Moyese doma nestačil na Manchester United (0:3) a pošesté z posledních sedmi zápasů 

vyšel bodově naprázdno… O evropské poháry se pere Everton, který v Goodison Parku 

přestřílel díky dvěma zásahům Lukakua mistrovský Leicester 4:2 a na páté Red Devils 

ztrácí jen tři body. Belgický forvard v letošní sezoně vstřelil více branek než předposlední 

tým Middlesbrough a s 23 zásahy je jasně nejlepším kanonýrem soutěže. Třetí příčku drží 

Liverpool, jenž otočil utkání ve Stoke a po zásazích Coutinha a Firminha, které od sebe dě-

lilo pouhých 126 vteřin, ukořistil cenný triumf 2:1. Pro Coutinha to byl jubilejní třicátý zásah 

v Premier League, kterým se stal nejlepším brazilským kanonýrem v historii soutěže! 

 ZÁLOŽNÍK TOTTENHAMU DELE ALLI PARÁDNÍ BOMBOU 
 ZE TŘICETI METRŮ NAČAL ČTYŘGÓLOVOU DEMOLICI WATFORDU.  

Oba nováčkové do Evropy?

Bundesliga má za sebou anglický týden, který pořádně pro-
věřil fyzickou připravenost všech týmů. Mistrovský Bayern sice 
v týdnu teprve podruhé v sezoně prohrál v Hoffenheimu, ale o ví-
kendu si jednoznačně poradil v Allianz Areně s největším riva-
lem Dortmundem. O jeho pátém titulu v řadě už není pochyb!

K obhajobě kanonýrského primátu udělal výrazný krok také elitní střelec mnichovské 

mašiny Robert Lewandowski, který se trefil do sítě Borussie z přímého kopu a z penalty, 

takže v přímém souboji předstihl dosavadního lídra Pierre-Emericka Aubameyanga.

Po několika klopýtnutích opět našel vítěznou formu nováček z Lipska, který si drží se 

sedmibodovým náskokem druhou příčku. O tu třetí, která zajišťuje přímý postup do Ligy 

mistrů, si to v jarním finiši rozdají Hoffenheim s Dortmundem. Ještě mnohem dramatič-

tější bitva se odehrává o další místa v pohárové Evropě, neboť se mezi vážné aspiranty 

vklínil i druhý nováček Freiburg a to ještě pod čarou zůstávají pravidelní evropští účastníci 

Mönchengladbach, Schalke a Leverkusen! Sestupový ortel Darmstadtu je již zpečetěný, 

ale předposlední Ingolstadt ho nechce doprovodit. Domácí výhrou ve vzájemném duelu se 

totiž dotáhl na jediný bod k tandemu Mainz-Augsburg, „Vlci“ z Wolfsburgu mají jen o dva 

víc. Kromě druhého sestupujícího se hraje také o účast v nevyzpytatelné baráži se třetím 

týmem druhé bundesligy, kde může narazit i na silné soky typu Stuttgartu či Hannoveru! 

 FOTBALISTÉ NOVÁČKA Z LIPSKA ZDOLALI GÓLEM YUSSUFA POULSENA 
 V NASTAVENÉM ČASE LEVERKUSEN 1:0 A MÍŘÍ DO LIGY MISTRŮ. 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Bayern 28 21 5 2 71:15 68
2. RB Lipsko 28 18 4 6 51:30 58
3. Hoffenheim 28 13 12 3 51:28 51
4. Dortmund 28 14 8 6 59:32 50
5. Hertha 28 13 4 11 37:34 43
6. Freiburg 28 12 5 11 36:47 41
7. Kolín nad Rýnem 28 10 10 8 41:34 40
8. M ǵladbach 28 11 6 11 34:36 39
9. Frankfurt 28 10 8 10 28:30 38

10. Schalke 28 10 7 11 37:32 37
11. Brémy 28 10 6 12 44:48 36
12. Leverkusen 28 10 5 13 42:44 35
13. Hamburk 28 9 6 13 28:51 33
14. Wolfsburg 28 8 6 14 27:42 30
15. Mohuč 28 8 5 15 36:47 29
16. Augsburg 28 7 8 13 26:45 29
17. Ingolstadt 28 8 4 16 31:47 28
18. Darmstadt 28 4 3 21 19:56 15

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Chelsea 31 24 3 4 65:25 75
2. Tottenham 31 20 8 3 64:22 68
3. Liverpool 32 18 9 5 68:40 63
4. Manchester City 31 18 7 6 60:35 61
5. Manchester Utd. 30 15 12 3 46:24 57
6. Arsenal 29 16 6 7 61:36 54
7. Everton 32 15 9 8 57:36 54
8. West Brom 32 12 8 12 39:41 44
9. Southampton 30 11 7 12 37:37 40

10. Watford 31 10 7 14 36:52 37
11. Leicester 31 10 6 15 39:51 36
12. Burnley 32 10 6 16 32:44 36
13. Stoke 32 9 9 14 34:47 36
14. West Ham 32 10 6 16 42:57 36
15. Bournemouth 32 9 8 15 45:59 35
16. Crystal Palace 30 9 4 17 39:50 31
17. Hull 32 8 6 18 33:64 30
18. Swansea 32 8 4 20 37:67 28
19. Middlesbrough 31 4 12 15 22:37 24
20. Sunderland 31 5 5 21 24:56 20

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Lukaku R. Everton 23 6
2. Kane H. Tottenham 19 4
3. Sanchez A. Arsenal 18 9

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Lewandowski R. Bayern 26 4
2. Aubameyang P. Dortmund 25 2
3. Modeste A. Kolín nad Rýnem 23 3
4. Werner T. RB Lipsko 15 4
5. Gomez M. Wolfsburg 13 0

VÝSLEDKY
31. KOLO

Chelsea - Manchester City 2:1 * Liverpool - Bournemouth 2:2
Arsenal - West Ham 3:0 * Hull - Middlesbrough 4:2

Southampton - Crystal Palace 3:1 * Swansea - Tottenham 1:3
Manchester Utd. - Everton 1:1 * Burnley - Stoke 1:0

Leicester - Sunderland 2:0 * Watford - West Brom 2:0

32. KOLO

Everton - Leicester 4:2 * Sunderland - Manchester Utd. 0:3
Bournemouth - Chelsea 1:3 * Manchester City - Hull 3:1

Middlesbrough - Burnley 0:0 * Stoke - Liverpool 1:2
West Brom - Southampton 0:1 * West Ham - Swansea 1:0

Tottenham - Watford 4:0 * Crystal Palace - Arsenal (hráno po uzávěrce)

PROGRAM
33. KOLO

15.4. Tottenham - Bournemouth, Crystal Palace - Leicester,
Everton - Burnley, Stoke - Hull, Sunderland - West Ham,

Watford - Swansea, Southampton - Manchester City
16.4. West Brom - Liverpool, Manchester Utd. - Chelsea

17.4. Middlesbrough - Arsenal

VÝSLEDKY
27. KOLO

Augsburg - Ingolstadt 2:3 * Darmstadt - Leverkusen 0:2
Mohuč - RB Lipsko 2:3 * Monchengladbach - Hertha 1:0

Wolfsburg - Freiburg 0:1 * Brémy - Schalke 3:0
Dortmund - Hamburk 3:0 * Hoffenheim - Bayern 1:0

Kolín nad Rýnem - Frankfurt 1:0

28. KOLO

Ingolstadt - Darmstadt 3:2 * Hertha - Augsburg 2:0
Bayern - Dortmund 4:1 * Freiburg - Mohuč 1:0

Kolín nad Rýnem - Monchengladbach 2:3
Hamburk - Hoffenheim 2:1 * RB Lipsko - Leverkusen 1:0

Schalke - Wolfsburg 4:1 * Frankfurt - Brémy 2:2

PROGRAM
29. KOLO

15.4. Augsburg - Kolín nad Rýnem, Dortmund - Frankfurt,
Hoffenheim - Monchengladbach, Mohuč - Hertha,

RB Lipsko - Freiburg, Wolfsburg - Ingolstadt, 
Leverkusen - Bayern

16.4. Brémy - Hamburk, Darmstadt - Schalke

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Favorité ztráceli body, nervy i opory

Dramatickou podívanou má za sebou uplynulý týden La Ligy, 
ve kterém se hrála hned dvě kola. Žádný z favoritů z nich nevy-
šel s čistým štítem. Pozici na čele si o něco vylepšil Real, byť i on 
počítal ztráty...

Ve středečním šlágru 30. kola Barcelona smetla čtvrtou Sevillu 3:0 a napjatě se čeka-

lo, co s elitním triem provede sobotní program. V madridském derby se Real s Atlétikem 

rozešly smírně 1:1, když na Pepého branku odpověděl v závěru Griezmann. „Domácí sice 

měli herně navrch, ale nebyli vůbec nebezpeční,“ upozornil kouč Simeone, jehož Los Ro-

jiblancos ve 160. ligovém derby dokonce sahali po výhře.

„Ztráta koncentrace nás stála výhru, jsem zklamaný,“ hlesl domácí trenér Zidane. Real 

v honbě za titulem ztratil dva body a poté i střelce gólu Pepého, jemuž spoluhráč Kroos 

zlomil kolenem dvě žebra! To je pro „bílý balet“ obrovská rána, protože mimo hru je i další 

stoper Varane. A už ve středu čeká v Lize mistrů nažhavený Bayern...

Nicméně o pár hodin později už bylo Madridským opět veseleji. Ve večerním duelu totiž 

rivalové z Barcelony senzačně padli v Málaze 0:2! Domácí nejprve využili brejk, po hodi-

ně hry se nechal hloupě vykartovat Neymar, a přestože hosté i v deseti měli jasně navrch, 

ve finální fázi selhali. Barca nedokázala v této sezoně Málagu ani jednou porazit, podzimní 

souboj skončil 0:0. „Je to neférový výsledek! Rozhodčí nám dával podivné karty, zatímco 

šílené ataky soupeře zezadu netrestal,“ nadával kouč Enrique, který jinak arbitry zásadně 

nekomentuje. Jeho vztek se dal pochopit – Neymarova první karta byla za zdržování poté, 

co si jen zavazoval kopačky...

Sevilla přestřílela La Coruňu 4:2 a ukončila sérii pěti zápasů bez výhry. Velké vzepětí 

předvádí poslední Pamplona, která vyhrála podruhé v řadě (2:1 nad Leganés), nicméně 

na záchranu jí stále schází 10 bodů. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Real Madrid 30 22 6 2 79:31 72
2. Barcelona 31 21 6 4 88:28 69
3. Atl. Madrid 31 18 8 5 56:24 62
4. Sevilla 31 18 7 6 56:39 61
5. Villarreal 31 15 9 7 45:24 54
6. Eibar 31 14 8 9 52:42 50
7. Ath. Bilbao 31 15 5 11 40:36 50
8. Real Sociedad 30 15 4 11 43:41 49
9. Espanyol 31 12 10 9 43:42 46

10. Celta Vigo 30 12 5 13 45:51 41
11. Alaves 31 10 10 11 29:38 40
12. Valencia 31 11 6 14 47:54 39
13. Las Palmas 31 10 8 13 50:52 38
14. Malaga 31 8 9 14 36:47 33
15. Betis 31 8 7 16 33:51 31
16. La Coruňa 31 6 10 15 33:50 28
17. Leganes 31 6 9 16 26:48 27
18. Gijon 30 5 7 18 31:58 22
19. Granada 31 4 8 19 27:65 20
20. Osasuna 31 3 8 20 32:70 17

 SMUTNÝ HRDINA. PEPE VSTŘELIL GÓL ATLÉTIKU, ALE V UTKÁNÍ SI ZLOMIL DVĚ ŽEBRA… 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Messi L. Barcelona 27 8
2. Suarez L. Barcelona 24 11
3. Ronaldo C. Real Madrid 19 6

SERIE A

Neapol odřízla ve šlágru Lazio

Žádný další vetřelec se mezi elitní italskou trojku tlačit nebu-
de! Fotbalisté Neapole rázně utnuli snahy Lazia ohrozit jejich 
bronzovou příčku, a tak o účastnících pro další ročník Ligy mistrů 
je víceméně jasno.

Byli rozjetí, deset zápasů v řadě neprohráli, osmkrát z toho se radovali z výhry. Jejich 

velkou sérii přerušili až v týdnu v pohárové odvetě městští rivalové z AS, nicméně borce 

Lazia to mrzet nemuselo, do finále soutěže stejně postoupili.

O víkendu plánovali přiblížit se v Serii A na pouhý bodík třetí Neapoli, ale ve vzájem-

ném souboji dostali tvrdě přes prsty: doma padli 0:3! „Stál proti nám skvělý tým, proti 

němuž bychom museli hrát na hraně svých možností. Jenže jsme udělali chyby, a to oni 

neodpouští,“ řekl domácí kouč Inzaghi, ovšem pesimismus zaháněl: „Jsme čtvrtí v tabulce 

a ve finále italského poháru. Kdo by to od nás čekal?“

To v neapolském táboře vládla euforie. „Věděli jsme, že v sázce je hodně a ukázali jsme 

naši sílu,“ jásal brankář Reina. Borci SSC odskočili protivníkovi na sedm bodů a na druhé 

AS jim stále chybějí čtyři. „Teď už zase můžeme hledět vzhůru a nahánět Řím. Závod je ote-

vřený!“ přidal Reina. Jenže i Římané jsou v pohodě, v Boloni vyhráli rovněž hladce 3:0. Dál 

vládne Juventus, který si díky dvěma Higuaínovým brankám bez obtíží poradil s Chievem. 

Argentinský čarostřelec se stal prvním hráčem, který v premiérové sezoně za turínský 

velkoklub nastřílel 20 gólů.

Šokující porážku 1:2 utrpěl Inter na hřišti předposledního Crotone, které vyhrálo po-

druhé v řadě a k záchraně mu chybějí už jen tři body. Naopak Nerazzurri v tabulce spad-

li za městské konkurenty AC a v sobotu je čeká právě milánské derby! „Musíme na tuto 

strašnou porážku rychle reagovat a k následujícímu klíčovému souboji nastoupit se zcela 

jiným zaujetím,“ burcoval trenér Pioli. Aby ne, půjde o naději na pohárovou Evropu. 

 LAZIO SI MUSÍ NECHAT ZAJÍT CHUTĚ NA VEDOUCÍ TROJICI. 
 OD NEAPOLE INKASOVALI V ŘÍMĚ TŘI GÓLY! 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Juventus 31 25 2 4 62:20 77

2. AS Řím 31 23 2 6 69:26 71

3. Neapol 31 20 7 4 72:33 67

4. Lazio 31 18 6 7 52:34 60

5. Atalanta 31 18 5 8 52:34 59

6. AC Milán 31 17 6 8 47:33 57

7. Inter 31 17 4 10 57:35 55

8. Fiorentina 31 14 10 7 49:39 52

9. Sampdoria 31 12 9 10 39:37 45

10. Torino 31 11 11 9 59:52 44

11. Udinese 31 11 7 13 41:40 40

12. Chievo 31 11 5 15 35:45 38

13. Cagliari 31 10 5 16 41:62 35

14. Bologna 31 9 7 15 29:46 34

15. Sassuolo 31 9 5 17 38:49 32

16. FC Janov 31 7 8 16 30:51 29

17. Empoli 31 5 8 18 18:49 23

18. Crotone 31 5 5 21 25:51 20

19. Palermo 31 3 6 22 25:67 15

20. Pescara 31 2 8 21 31:68 14

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Belotti A. Torino 24 4

1. Džeko E. AS Řím 24 4

3. Higuain G. Juventus 21 2

4. Icardi M. Inter 20 8

4. Mertens D. Neapol 20 5

6. Immobile C. Lazio 18 2

PROGRAM
32. KOLO

14.4. Ath. Bilbao - Las Palmas
15.4. La Coruňa - Malaga, Gijon - Real Madrid,

Atl. Madrid - Osasuna, Barcelona - Real Sociedad
16.4. Leganes - Espanyol, Valencia - Sevilla,

Betis - Eibar, Granada - Celta Vigo * 17.4. Alaves - Villarreal

VÝSLEDKY
30. KOLO

Valencia - Celta Vigo 3:2 * Eibar - Las Palmas 3:1
Leganes - Real Madrid 2:4 * Alaves - Osasuna 0:1

Gijon - Malaga 0:1 * La Coruňa - Granada 0:0
Barcelona - Sevilla  3:0 * Atl. Madrid - Real Sociedad 1:0

Betis - Villarreal 0:1 * Ath. Bilbao - Espanyol 2:0

31. KOLO

Las Palmas - Betis 4:1 * Osasuna - Leganes 2:1
Celta Vigo - Eibar 0:2 * Granada - Valencia 1:3

Malaga - Barcelona 2:0 * Sevilla - La Coruňa 4:2
Real Madrid - Atl. Madrid 1:1 * Espanyol - Alaves 1:0

Villarreal - Ath. Bilbao 3:1 * Real Sociedad - Gijon (hráno po uzávěrce)

PROGRAM
32. KOLO

15.4. Inter - AC Milán, AS Řím - Atalanta,
Cagliari - Chievo, FC Janov - Lazio, 

Fiorentina - Empoli, Palermo - Bologna,
Pescara - Juventus, Torino - Crotone, 

Sassuolo - Sampdoria, Neapol - Udinese

VÝSLEDKY
31. KOLO

Lazio - Neapol 0:3 * AC Milán - Palermo 4:0
Bologna - AS Řím 0:3 * Cagliari - Torino 2:3
Crotone - Inter 2:1 * Udinese - FC Janov 3:0

Sampdoria - Fiorentina 2:2 * Juventus - Chievo 2:0
Atalanta - Sassuolo 1:1 * Empoli - Pescara 1:1

http://www.o2tv.cz/
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 BRANKÁŘ ČESKÉ FUTSALOVÉ REPREZENTACE LIBOR GERČÁK JE OPOROU TÝMU 
 NA PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍ KVALIFIKACI O POSTUP NA EVROPSKÝ ŠAMPIONÁT. 
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Radim Záruba vystřelil výhru české reprezentace

v poslední minutě

Česká futsalová reprezentace vstoupila vítězně do kvalifikační sku-
piny o postup na EURO 2018. V kazachstánském Almaty porazila v so-
botu Dánsko těsně 5:4.

 RADIM ZÁRUBA SESTŘELIL DÁNSKO. 

Češi začali parádně a v 7. minutě po trefách Záruby a Slováčka 

vedli 2:0. Dánský El-Ouaz sice snížil, ale vzápětí vlastní brankou 

vrátil Čechům dvougólový náskok. Dánové se však do přestávky 

dotáhli na dostřel, když v poslední minutě první půle proměnil de-

sítku Jorgensen. 

A po přestávce začalo být s českým týmem zle. Po trefách 

Badrana a Veise Dánové dokonce vývoj zápasu otočili a vedli 4:3! 

Jenže český tým už v historii mnohokrát dokázal, že umí otáčet 

zápasy. Dvě minuty před koncem srovnal při power play Seidler 

na 4:4 a Dány dorazil v poslední minutě, také při hře bez brankáře, 

Záruba. Tři body jsou doma!

Zápas byl hodně divoký, to uznal i trenér české reprezentace 

Tomáš Neumann: „Očekával jsem podobný průběh. Včera, i dříve, 

jsem na to upozorňoval nejenom kluky, ale i veřejnost. Dány jsem 

viděl v předkole kvalifikace a věděl jsem, že půjde o těžký zápas. 

Dánové jsou silní v osobních soubojích, a když se jim soupeř při-

způsobí, má to velmi těžké.“

Přitom start do utkání Čechům vyšel. „Utkání jsme začali 

dobře. Hráli jsme v pohodě a místo toho, abychom vedli pět-nu-

la, tak jsme si nechali dát gól na jedna-dva. Nevím, co se v ten 

moment v hlavách hráčů stalo, ale najednou jsme se přizpůsobi-

li dánské hře a přestali jsme běhat. Hráli jsme na velkém hřišti 

a v tu chvíli to byla voda na mlýn soupeře. Klobouk dolů před Dány, 

využili všeho, čeho mohli, a málem dospěli k vítězství. Zaplaťpán-

bůh, že se nám podařilo výsledek otočit. Chtěl jsem nechat první 

čtyřku odpočinout a nechtěl jsem soupeřům ukázat power play, 

ale bohužel na obojí nedošlo. Jsem rád, že se nám alespoň díky 

tomu podařilo vyhrát,“ oddychl si Neumann.

V závěru zápasu bylo vidět, že českému celku pomohla jejich 

chladná hlava. „Nevím, proč to nešlo takto dřív. To vědí asi jen sami 

ČESKÁ REPUBLIKA - DÁNSKO 5:4 (3:2)

Branky a nahrávky: 6. Záruba (Belej), 7. Slováček, 15. vlastní (El-Ouaz), 38. Seidler (Kovács), 40. Zá-
ruba (Belej) - 11. El-Ouaz (Mengel), 20. Jorgensen (10 m pk), 24. Badran (Larsen), 33. Veis (Mengel).
Sestava ČR: Gerčák (Vahala ) – Záruba, Seidler, Belej, Slováček, D. Drozd, R. Mareš, Rešetár, Hrdi-
na, Koudelka, Cupák, Kovács, Janovský. Trenér Tomáš Neumann. 

MAKEDONIE – ČESKÁ REPUBLIKA 3:7 (1:2)

Branky a nahrávky: 3. Souza (Petrovič), 32. Petrovič (Krstevski), 40. Souza (10 m pk) – 5. Záruba 
(Koudelka), 20. Rešetár (Seidler), 22. Rešetár (Seidler), 24. Koudelka (Záruba), 29. Záruba (Slová-
ček), 30. Rešetár, 37. Rešetár (Záruba).
Česká republika: Gerčák (Vahala) – R. Mareš, Rešetár, Seidler, Janovský, Cupák, Záruba, Hrdina, 
Slováček, Koudelka, D. Drozd, Kovács, Belej. Trenér Tomáš Neumann. 

SKUPINA F
1. Kazachstán 2 2 0 0 6

2. Česká republika 2 2 0 0 6

3. Dánsko 2 0 0 2 0

4. Makedonie 2 0 0 2 0

 ČESKÁ FUTSALOVÁ REPREZENTACE NA KVALIFIKACI V KAZACHSTÁNU. 

http://www.o2tv.cz/
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kluci. Když jsem si bral time-out, a byly čtyři minuty do konce, tak 

jsem hráče upozorňoval, že pokud chceme zápas otočit, musíme 

z hlavy všechno vyhnat a otočit výsledek s chladnou hlavou. Na-

štěstí si to vzali kluci k srdci a mimo dvou branek jsme ještě měli 

čtyři další šance. Znovu opakuji, že nejsme důrazní v zakončení. 

Opět jsme měli mraky šancí, ale nejsme schopní vyřešit finální 

fázi,“ řekl trenér české reprezentace. Ve druhém utkání naší sku-

piny vyhrál Kazachstán nad Makedonií 3:0!

KLIDNÁ VÝHRA NAD MAKEDONIÍ. 
ČEŠI POSTUPUJÍ DÁL

Jestliže proti Dánsku to byly nervy, tak druhý zápas kvalifi-

kační skupiny o postup na futsalové EURO 2018 byl klidný. Česká 

reprezentace porazila v Kazachstánu Makedonii 7:3 a zajistila si 

nejhůř druhé místo ve skupině, které zaručuje baráž. V úterý se 

český celek utká o přímý postup s domácím Kazachstánem, kte-

rý porazil Dánsko 5:0.

Makedonie rozehrála zápas podle představ a brzy vedla 1:0, 

jenže český tým do přestávky výsledek otočil, když se trefili Zá-

ruba a Rešetár. 

Český kapitán Lukáš Rešetár pak ve druhé půli řídil destrukci 

makedonského soupeře. Celkem se futsalista Chrudimi trefil čty-

řikrát. Další gól si připsal i Záruba a do střelecké listiny se zapsal 

také Koudelka. Vše šlo parádně a na druhé české kvalifikační vý-

hře nic nezměnily ani dva makedonské góly.

Český celek byl před zápasem trochu pod tlakem. „Byli jsme si 

vědomi situace, že v případě porážky v kvalifikační skupině končí-

me. Makedonie je strašně silné mužstvo, které ukázalo svou sílu 

proti Kazachstánu, se kterým sehráli nešťastný zápas. Nepromě-

ňovali vyložené šance,“ upozornil trenér Čechů Tomáš Neumann 

a pohovořil o svém týmu: „Z nás spadla únava z prvního dne v Ka-

zachstánu, kdy jsme byli nedospalí a působil na nás časový posun. 

Důležité bylo, že jsme k zápasu přistoupili zodpovědně a musím 

říct, že jsme dnes předvedli kvalitní výkon.“

„Potěšil mě přístup hráčů. Musím pochválit všechny kluky. 

I hráči na lavičce žili s týmem. Působili jsme jednotně. Nebudu 

vyzdvihovat jednotlivce. Všech čtrnáct lidí hrálo jako tým, včetně  

realizačního týmu. Řekli jsme si, že nic jiného, než vítězství ne-

bereme, a za tím jsme celou dobu šli. Plnili jsme úkoly, byli jsme 

dobře připravení a znali jsme silné stránky soupeře. Navíc jsme 

využili slabé makedonské stránky a stal se z toho pohodový zá-

pas. Jsem maximálně spokojený,“ radoval se Neumann.

Češi splnili cíl. Jsou minimálně v baráži, ale nabízí se možnost 

přímého postupu v případě, že český tým Kazachstán v úterý 

porazí. „Máme dva dny a víme, jak na ně,“ prozradil Tomáš Neu-

mann, „připravovali jsme se na Kazachstán už během soustře-

dění. Do Kazachstánu jsme přijeli vyhrát. Náš cíl nekončí, máme 

za sebou jen dva zápasy. Nyní nás čeká to nejdůležitější, chceme 

se co nejlépe připravit, a uspět!“ 
 ANTONÍN HRDINA (V ČERVENÉM) V SOUBOJI S DÁNSKEM. 

 ČESKÝ STŘELEC MICHAL SEIDLER (V BÍLÉM) V UTKÁNÍ PROTI MAKEDONII.  
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 HRÁČKY PLZNĚ SE RADUJÍ Z DRUHÉHO GÓLU, KTERÝM KRÁTCE PO PŘESTÁVCE ZVÝŠILY SVÉ VEDENÍ NA 2:0. 

Dorostenky Plzně 
prvními vítězkami poháru

Historicky prvním vítězem Poháru dorostenek se v sobotu odpoledne 
staly hráčky Plzně, které ve finále porazily pražskou Duklu 3:1.

Od prvních minut však byly nebezpečnější Pražanky, své šan-

ce ale nedokázaly dotáhnout do zdárného konce. Západočešky se 

zmohly jen na střely zdálky, které postrádaly přesnost a razanci, 

nebo byla připravena brankářka Frolíková. Před přestávkou se 

však ujala střela Kratochvílové a poslala Plzeň do vedení.

Po přestávce byla Dukla opět velmi aktivní, ale vyrovnat se jí 

nedařilo. Na druhé straně podržela Frolíková svůj tým skvělým 

zákrokem, ovšem na zakončení Němcové ve 49. minutě již ne-

stačila. Pražanky ale rychle reagovaly a Maulová po přihrávce 

ze strany snížila a vrátila Duklu do hry. Kýžený vyrovnávající gól 

nepřišel a v nastaveném čase přidala třetí branku Plzně Charou-

zová, po které rozhodčí ukončila utkání a Viktoriánky mohly začít 

slavit naplno. 
 DOROSTENKY PLZNĚ SLAVÍ PRVENSTVÍ V POHÁRU DOROSTENEK, KTERÝ SE V TÉTO SEZONĚ HRÁL VŮBEC POPRVÉ. 

POHÁR DOROSTENEK 2016/17 – FINÁLE

FC VIKTORIA PLZEŇ – FK DUKLA PRAHA 3:1 (1:0)

Branky: 37. Kratochvílová, 49. Němcová, 80.+1 Charouzová - 51. Maulová.

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://zeny.fotbal.cz/
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NIKOLA CHAROUZOVÁ 
PODHROT NEBO KRAJ A STŘED ZÁLOHY (V REPRE KRAJ ZÁLOHY)

Datum a místo narození: 17.07.2000 Praha

Aktuální bydliště: Beroun 

Fotbalová kariéra: Český lev Beroun (kluci), FK Dukla Praha (kluci), 
FC Přední Kopanina (kluci), AC Sparta Praha, FC Viktoria Plzeň

Jak jsi se dostala k fotbalu?
K fotbalu jsem se dostala tak nějak sama. Měli jsme doma míč, 

tak jsem si asi ve čtyřech letech doma vždy chodila zakopat. 
V pěti letech si se mnou začal chodit kopat táta a hodně jsem hrála i ve škole. 

Později jsem s mamkou přesvědčovala tátu, aby mě přihlásili do nejakeho klubu, 
protože jsem chtěla hrát, ale táta mi to pořad nechtěl dovolit. 

Nakonec jsme ho s mámou ale přesvědčila a začala jsem hrát asi tak v pěti letech.

Největší fotbalový zážitek či úspěch?
Můj největší úspěch je hraní za reprezentaci, 

protože to byl můj sen od doby, co jsem nastoupila na Spartu. 

Nejoblíbenější fotbalistka/fotbalista … vzor?
Moji nejoblíbenější fotbalisté jsou Mesut Özil a Lionel Messi.

Fotbalové cíle
Dále bych chtěla pokračovat v reprezentaci, 

ale také bych se chtěla dostat do Plzeňského áčka.

Životní cíle
Chtěla bych se dostat na dobrou univerzitu a vystudovat práva. 

Poté bych chtěla pracovat jako právník a možná si založit i vlastní firmu.

Škola a obor?
Studuji na anglické soukromé Riverside School Prague 

(nemáme daný obor) a budu mít anglickou maturitu.

Koníčky, zájmy, oblíbená kapela, oblíbené jídlo a pití ….?
Když zrovna nehraju fotbal, tak si rada čtu, nebo také hraju volejbal s kamarády. 

Mé nejoblíbenější kapely jsou Imagine Dragons a Chainsmokers. 
Mé nejoblíbenější jídlo jsou jakékoli těstoviny 

a mé nejoblíbenější pití je černý čaj.

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
https://eurowu17.fotbal.cz/
https://eurowu17.fotbal.cz/
https://eurowu17.fotbal.cz/
http://www.fotbal.cz
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 TENTO STAV PŘINESL ČESKÉMU TÝMU DŮLEŽITÉ 
 TŘI BODY A NADĚJI NA SRPNOVÉ ME V BERLÍNĚ. 

www.fotbal.cz

 VÍTĚZNÝ OBRAT ODSTARTOVAL RADOSTNOU EUFORII ČESKÝCH REPREZENTANTŮ PO SKONČENÍ ZÁPASU. 

Česká reprezentace nevidomých fotbalistů

začala kvalifikaci o ME vítězně

Reprezentační výběr nevidomých fotbalistů se v těchto dnech účastní 
kvalifikace o mistrovství Evropy, která se hraje v rumunském městě 
Bacau. Po náročné téměř dvoudenní cestě absolvovali naši sportovci 
nejprve v neděli oční klasifikaci, po níž byl bohužel mimo hru postaven 
jeden z hráčů Tomáš Mysliveček. 

Byl totiž klasifikován jako B2 a turnaje se mohou účastnit pouze 

hráči kategorie B1. Český tým se tak zúžil na pět hráčů v poli a dva 

vidící brankáře.

Boje ve skupině B, kde se kromě České republiky nachází ještě 

Moldávie a Řecko (Bělorusko se z turnaje na poslední chvíli kvů-

li finančním potížím odhlásilo), ale začali naši vítězně. S Moldávií 

sice prohrávali celý zápas 0:1, tři minuty před koncem však Lukáš 

Valer vyrovnal a v poslední minutě stejný hráč dokonce strhl vítěz-

ství na naši stranu! Radost našich fotbalistů a realizačního týmu 

vedeného trenérem Jiřím Kotrčem byla obrovská.

Tato výhra by měla Českou republiku výrazně přiblížit do semi-

finále, na srpnové ME v Berlíně pak postupují oba finalisté tohoto 

turnaje. Skupinu A zatím vede Gruzie o skóre před domácím Ru-

munskem. 

 LUKÁŠ VALER STŘÍLÍ JEDEN ZE SVÝCH DVOU GÓLŮ DO SÍTĚ MOLDÁVIE. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
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Střípky z jihočeských trávníků
Fotbalový víkend na jihu Čech přinesl zajímavé okamžiky od divize až po okresní 

soutěže. Čížová, která zatím vévodí divizní skupině A, se nečekaně nadřela proti 
slabounké Sušici, týmu, který ještě v sezóně nevyválčil ani bod. V krajském pře-
boru získal premiérový bod ve funkci trenéra Plané nad Lužnicí Radim Hešík. 
A v oblastních třídách se čtyřmi brankami zaskvěl hrdějovický kapitán Jordán 
a tým Sedlece, který i v devíti lidech dokázal venku jasným rozdílem zvítězit. 

JIŘÍ JORDÁN TÁHNE HRDĚJOVICE 
ZA ZÁCHRANOU, TREFIL SE ČTYŘIKRÁT

V sobotním dopoledním střetnutí I. A třídy porazil domácí Slavoj 

Hrdějovice béčko Jindřichova Hradce 5:0. Zářil především domá-

cí kapitán Jiří Jordán, autor čtyř branek. Skóre otevřel Havierník, 

ale pak už úřadoval Jordán, který se postupně trefil ve 36. minutě, 

po přestávce v 50., 82. a 90. minutě. Hrdějovice se po dvou domácích 

výhrách na jaře vzdálily sestupovým pozicím, už před dvěma týdny 

porazily po výsledku 4:1 Dobrou Vodu, a Jordán dal tehdy dvě branky.

PRVNÍ BOD KOUČE HEŠÍKA 
NA LAVIČCE PLANÉ

Po nevydařené premiéře minulý týden v Milevsku (3:0) se v so-

botním duelu proti Oseku dočkal trenér Radim Hešík prvního bodu 

na lavičce Plané nad Lužnicí v krajském přeboru. Kouč poslední-

ho mužstva soutěže se i tentokrát nad výkonem svých svěřenců 

pořádně zapotil, o poločasové pauze ale měl při střídání šťastnou 

ruku. Jeho mužstvo prohrávalo po hodině hry už 0:3, když jiskru 

naděje vykřesal 71. minutě svou trefou Jan Trčka. Následně přišly 

chvíle Maroše Širokého, kterého Hešík poslal do druhého polo-

času. Široký dvakrát skóroval a zajistil svému celku alespoň bod 

za remízu 3:3. Vzhledem k tomu, v jaké situaci se Planá nachází, je 

ale bod z domácího hřiště málo.  

TRÁPENÍ ČÍŽOVÉ S OUTSIDEREM
Měla to být hra kočky s myší a otázka skóre, ale v 63. minutě 

bylo vedoucímu týmu divize A pořádně horko. Čížová doma s po-

slední Sušicí, která v tomto ročníku divize ještě nezískala ani bod, 

totiž prohrávala 1:2. Západočeši se po minulém domácím debaklu 

s Doubravkou 0:6 zakopali před vlastní šestnáctkou a zásluhou 

vynikajících zákroků brankáře Gilla drželi naděje na první zisk 

v sezoně. Branky Polodny a Zahrádky ale nakonec znamenaly 

upachtěné vítězství jasného favorita v poměru 3:2. Jubilejní desá-

té domácí vítězství Čížové v řadě se rodilo v pořádných bolestech.

SEDLEC BEZ DVOU VYLOUČENÝCH 
UŠTĚDŘIL SOUPEŘI DEBAKL

V oblastní B třídě se husarský kousek povedl mužstvu Sedlece. 

Na hřišti rezervního mužstva Vacova odehráli hosté první poločas 

smírně 1:1 a prakticky okamžitě po návratu z kabin šli po vyloučení 

Šindeláře do deseti. Přesto v oslabení dokázali třikrát skórovat. Pá-

tou branku navíc přidali v 84. minutě, to už jich na hřišti bylo po další 

červené kartě jen devět. Vacov B – Sedlec nakonec pohodlných 2:5. 

 JIŘÍ JORDÁN, KAPITÁN HRDĚJOVIC. 

Jihočeský KFS - www.jihoceskyfotbal.cz

Foto: Miloslav Kusbach

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.jihoceskyfotbal.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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