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„Cítím se tady jako doma. 
Bydlíme s přítelkyní zhruba 

patnáct minut od tréninkového 
centra a patnáct kroků od pláže, “ 

pochvaluje si zimní posila 
francouzského Montpellieru.

 LUKÁŠ POKORNÝ

Josef 
Jinoch   „Těžké chvíle teprve přijdou!“  
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Vážení čtenáři!
Velikonoční víkendové kolo přineslo slušnou 

gólovou koledu. Žádný z ligových mačů neskočil 

bezbrankovým stavem a jen v jediném z nich vi-

děli diváci pouze jednu branku. Ale protože padla 

v Jihlavě do sítě sparťanského gólmana Tomáše 

Koubka, odvezli si hosté hodně nečekanou a ne-

příjemnou velikonoční pomlázku. Na boj o titul 

už na Letné nyní nemyslí, spíš se s obavami dí-

vají na dotírající soupeře pod sebou. Naštěstí pro 

Pražany ani ti v posledních kolech právě nezáří. 

V nadcházejícím kole přivítají svěřenci Petra Rady 

v prestižním boji rivaly z Plzně. Obhájci titulu se 

pokusí ohlídat hubený jednobodový náskok v ta-

bulce před dotírajícími slávisty. Výsledek utkání 

bude hodně záviset i na výkonu Matúše Kozáčika, 

neotřesitelné jedničky mezi tyčemi Západočechů. 

Ten míří do Klubu ligových brankářů časopisu Gól, 

do kterého mu schází už jen osm vychytaných nul 

v nejvyšší české fotbalové soutěži! Otec čtyř dětí 

nám v původním rozhovoru prozradil, že i on si 

o Velikonočním pondělí vyrazil s dvojčaty Jánem 

a Františkem vykoledovat pár vajíček. A pokud 

chcete vědět, jak prožil Velikonoce ve francouz-

ském Montpellieru český stoper Lukáš Pokorný, 

pak si nalistujte rubriku Můj týden…

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...

	 Zvedly v klubu náladu dvě výhry v řadě?

„Poslední tři zápasy - v Toulouse, v Caen a s Lorientem - jsme považovali za nesmír-

ně důležité. Po prohře v Toulouse jsme se dostali do složité situace, vítězství v Caen nám 

strašně pomohlo. Chtěli jsme ho potvrdit, což se v sobotu podařilo. Měl jsem před výkopem 

vnitřní pocit, že to dobře dopadne, že se odpoutáme od spodku a budeme mít větší klid.“

	 Prakticky jste se už zachránili...

„Hotové to ještě není. Potřebujeme uhrát jedenačtyřicet bodů, tedy ještě dva. Až pak 

budeme mít jistotu. Ale odskočili jsme Lorientu, což je důležité. Odstřihli jsme spodek ta-

bulky, to byl náš úkol. Od trenéra jsme dostali odměnu, dva dny volna.“

	 Měli jste duel s Lorientem pod kontrolou?

„Soupeř měl sice vyšší držení míče, chvílemi nás zatlačil. Ale dokázali jsme vzadu po-

druhé v řadě uhrát nulu, čehož si moc vážím. Ve francouzské lize obecně není časté, že by 

se týmům povedlo udržet čisté konto.“

	 Poslední zápasy pravidelně nastupujete. Cítíte, že vaše pozice je silná?

„Doufám, že tomu tak je. Po únorovém příchodu jsem se dostal hned do základu, což 

bylo fajn. Když jsem potom ze základní sestavy vypadl, přišla špatná série a já se na trávník 

zase vrátil.“

	 Pomohlo vám vyloučení vašeho konkurenta Congreho proti Bordeaux?

„To utkání se nám nepovedlo, inkasovali jsme hodně gólů. Zní to možná blbě, ale ta čer-

vená karta mi pomohla. Někdo ve fotbalovém vesmíru mi to chtěl udělat jednodušší. Ne-

vím, jestli bych hrál, pokud by vyloučení nepřišlo. Musím také říct, že mě v té době potěšily 

ohlasy fanoušků, kterým jsem chyběl v sestavě.

 DEBUT V LIGUE 1 ZAŽIL ČESKÝ OBRÁNCE 21. LEDNA 2017 V MARSEILLE. 

Fotbalový týden Lukáše Pokorného

„V Montpellieru se cítím

jako doma!“

Překonal období, během kterého čtyři zápa-
sy proseděl na lavičce. Poslední tři utkání byl  
LUKÁŠ POKORNÝ opět v základní sestavě Mont-
pellieru. Vedl si výborně. Tým dvakrát v řadě 
vyhrál (naposledy v sobotu porazil 2:1 Lorient) 
a mocně nakročil k záchraně ve francouzské 
lize. Reprezentační stoper byl navíc o předminu-
lém víkendu zvolen do sestavy kola Ligue 1.

 SMLOUVU V MONTPELLIERU PODEPSAL LUKÁŠ POKORNÝ V LEDNU 2017. 

  Veterán Jiránek 
se dočkal první branky
Bývalý reprezentant Martin Jiránek se postaral 
o kuriozitu, když svůj premiérový gól v české lize 
vstřelil až měsíc před svými osmatřicátými na-
rozeninami. Zkušený obránce, který pomáhá Pří-
brami v boji o záchranu, totiž velkou část kariéry 
odehrál v zahraničí. V 21 letech zamířil z Liberce 
do italské Regginy, následně prošel Spartakem 
Moskva, Birminghamem, Grozným a Tomskem. 
Vloni se po dlouhých šestnácti letech vrátil zpět 
do české nejvyšší soutěže, kde si na svůj první zá-
sah musel počkat až do 53. ligového startu. Za svou 
kariéru však dal řadu gólů. Čtyřikrát se prosadil 
za reprezentační tým do 21 let, se kterým se v roce 
2002 ve Švýcarsku stal mistrem Evropy. Skóroval 
i za Regginu, čtyři góly přidal za Spartak Moskva 
a v září 2012 se blýskl v ruské lize za Groznyj, když 
se trefil parádní střelou téměř z poloviny hřiště. 
Od té doby na gól čekal až do duelu s Karvinou… 

  Jankto prodloužil v Udine
Mladý český záložník Jakub Jankto prodloužil 
v minulých dnech smlouvu s Udine, ve kterém je 
nyní vázaný až do června 2021. Odchovanec praž-
ské Slavie přišel do tohoto severoitalského klubu 
v roce 2014 a po hostování v druholigovém Ascoli 
v minulé sezoně se v tomto ročníku vypracoval 
mezi stálé členy základní sestavy. V dosavadních 
32 kolech Serie A nastřílel pět branek a na další 
čtyři přihrál. Čerstvé prodloužený kontrakt jeden-
advacetiletého středopolaře, který v březnu debu-
toval v reprezentačním „áčku“ však může souviset 
i se zájmem bohatých klubů jak z Itálie, tak Anglie, 
které svými výkony i ofenzivními dispozicemi zau-
jal, takže ho mají v hledáčku možných posil v nad-
cházejícím letním přestupním termínu…

  Dočkal neuspěl při penaltě
Český reprezentační záložník ve službách Che-na-
nu Ťien-jie Bořek Dočkal neproměnil penaltu v zá-
pase pátého kola čínské ligy proti Ťiang-su Suning. 
Zápas skončil 1:1 a oba týmy nadále čekají na první 
výhru v sezoně. Bývalý špílmachr pražské Sparty 
zahrával pokutový kop už ve 12. minutě, měl tak 
velkou možnost otevřít střelecké statistiky v čín-
ském angažmá, penaltu ale neproměnil. O minutu 
později se Che-nan přesto dostal do vedení, když 
premiérovou trefu zaznamenal kamerunský vítěz 
mistrovství Afriky Christian Bassogog. Domácí ale 
tři body nezískali, neboť se 11 minut před koncem 
o vyrovnání postaral Ramires, který do Ťiang-su 
přestoupil loni z londýnské Chelsea.

  Bakoš vstoupil 
mezi stovkaře!
Plzeňský útočník Marek Bakoš proměnil penaltu 
v nedělním duelu nejvyšší soutěže se Slováckem 
a zaznamenal jubilejní 100. gól v evropských fotba-
lových ligách. Tři branky vstřelil v ruské Jaroslavli, 
34 gólů dal ve slovenské a 63 v české lize. Vstoupil 
tak do slovenského Klubu ligových kanonýrů. Čtr-
náctinásobný slovenský reprezentant přiznává, že 
na jubileum myslel zejména od vstřelení předchozí 
branky proti Teplicím v domácím utkání před dvěma 
týdny. „Je to přece jen určitý mezník a chtěl jsem ho 
splnit co nejdříve,“ říká novopečený stovkař, který 
si rovnou polovinu zásahů připsal v dresu Viktorie. 
„Když jsem z Plzně před dvěma roky odcházel, 
ve stý gól tady jsem nevěřil. Ale ve fotbale i v životě 
se občas vše otočí a mně se to otočilo pozitivně,“ 
dodává se spokojeným úsměvem.  V Plzni si důrazný 
slovenský forvard, který v sobotu oslavil 34. naro-
zeniny, po loňském letním návratu z Liberce musel 
znovu budovat pozici, aby pravidelně nastupoval. 

Foto: www.mhscfoot.com

Foto: www.mhscfoot.com

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

 LUKÁŠ DROPPA 

	 Stálo vás to něco do klubové pokladny?

„Tady nic takového neexistuje, společná kasa v Montpellieru není. To je asi jenom u nás 

v Česku. Na sestavu kola se mě nikdo neptal.“

	 Berete to jako prestižní ocenění?

„Považuju si toho. Když se podívám na tu jedenáctku jmen, s nimiž jsem se tam dostal... 

Donedávna jsem ty kluky obdivoval v televizi, teď se s nimi mohu měřit. Celé je to takový 

sen, který si žiju.

	 Další se vám splní v sobotu, kdy váš čeká zápas proti jednomu z nejlepších a nej-

bohatších klubů světa Paris St. Germain. Těšíte se?

„Bude to svátek pro všechny spoluhráče, pro celý klub. Všichni k utkání s PSG přistupují 

jako k největšímu v sezóně. Chceme si ho užít a udělat všechno pro úspěch. Nikdo nepo-

čítá, že bychom je porazili. My máme svůj šampionát o záchranu, který zvládáme. Tohle je 

pro nás bonus.“

	 Většina Francouzů prý přeje titul víc Monaku než PSG. Sedí to?

„Z toho, co jsem zaznamenal, to tak skutečně je. Monako hraje hezký fotbal, který lidi 

baví. Má mladý tým, jenž přitahuje pozornost a sympatie. Paris St. Germain není moc po-

pulární kvůli finanční pomoci ze zahraničí. Pokud bude Monako předvádět dál výkony, kte-

rými je úspěšné v Lize mistrů, titul mu neunikne.“

	 V Montpellieru jste dva a půl měsíce. Už jste se adaptoval?

„Cítím se tady jako doma. Bydlíme s přítelkyní zhruba patnáct minut od tréninkového 

centra a patnáct kroků od pláže. Je to opravdu skvělé místo. Člověka nabíjí energií, když si 

	 Stojí za vámi?

„Říkali, že by bylo fajn, kdybych byl na hřišti. Také novináři se prý vyptávali, proč nehraju. 

Okolí mě tlačilo do sestavy. Je příjemný pocit, když vás lidé uznávají.“

	 Fanoušci si vás hodně oblíbili?

„Jsem mile překvapený. V prvních zápasech jsem asi udělal dobrý dojem. Když jsem 

poté seděl na lavičce, spousta lidí mi psala na sociálních sítích. Jejich podpora pro mě byla 

moc důležitá.“

	 Nezalitoval jste tehdy trochu přestupu do Montepllieru?

„Ne, nikdy! Bylo by bláhové si myslet, že od prvního utkání neslezu z trávníku. Vím, jaká 

tu je obrovská konkurence. Naopak jsem byl hodně překvapený, že jsem se v sestavě ocitl 

hned po přestupu. Lavičku jsem bral jako další krok kariéry. Rozhodně angažmá ve Francii 

neberu tak, že když jsem si splnil sen o zahraničním angažmá a vydělávám peníze, na kte-

ré jsem nemohl v Liberci pomyslet, že mám splněno. Počítal jsem s tím, že lavička dřív 

nebo později přijede, a bude to součást mojí cesty. Chtěl jsem být na návrat stoprocentně 

připravený, makal jsem na tréninku intenzivně. Kouč se pak nebál dát mi důvěru.“

	 Pomohlo vám, že jste se před týdnem dostal do sestavy kola francouzské ligy? 

„Pro mě je každý zápas o zvýšení sebevědomí. Věřím si víc a víc. Nastupuju proti vyni-

kajícím fotbalistům. Je super, že stačím rychlostně, technicky, kondičně i takticky. Sestava 

kola byl bonus navíc, který jsem nečekal. Pro posílení sebevědomí je podobná věc ideální.“

LUKÁŠ POKORNÝ * Narozen: 5. července 1993 * Výška: 190 cm * Váha: 84 kg * Stav: svo-
bodný, přítelkyně Lan Chi Nguyen * Fotbalový post: obránce
Česká liga: 60 zápasů/ 2 góly * Reprezentace: 1/0 * Hráčská kariéra: Slovan Liberec 
(2012-2017), Montpellier (2017-?) * Největší úspěchy: postup do základní skupiny Evrop-
ské ligy (2015, 2016), vítěz českého poháru (2015), debut v národním týmu (2016)

 KONEC ÚNORA A CELÝ BŘEZEN LUKÁŠ JEN TRÉNOVAL, ALE DO UTKÁNÍ NENASTOUPIL. 
 DO ZÁKLADNÍ SESTAVY SE VŠAK V POSLEDNÍCH TŘECH ZÁPASECH VRÁTIL. 

STALO SE...

 DRES ČESKÉ REPREZENTACE SI LUKÁŠ POKORNÝ OBLÉKL 
 ZATÍM JEDNOU A TO V PŘÍPRAVNÉM ZÁPASE S ARMÉNIÍ LONI V SRPNU. 

  Jinoch zažil 
náramnou premiéru
Od předposlední Jihlavy byl po sedmi měsících 
odvolán trenér Michal Bílek. Bývalého reprezen-
tačního kouče na lavičce nahradil Josef Jinoch, 
který ve Vysočině působí současně jako generál-
ní manažer pro první tým.  Asistenty mu budou 
dělat Petr Čuhel a Michal Kadlec, který opustil 
pozici kouče juniorského týmu. Devětačtyřice-
tiletý Jinoch byl sportovním manažerem Jihlavy 
už v letech 2009 až 2015, poté pracoval na pozici 
sportovního ředitele ve Slavii, kde skončil loni 
v srpnu. Držitel nejvyšší trenérské licence na pod-
zim 2014 oficiálně vedl Vysočinu v sedmi zápasech 
jako hlavní kouč. Premiéra na jihlavské lavičce 
mu vyšla náramně, neboť jeho noví svěřenci doma 
překvapivě porazili Spartu, což se Vysočině v čes-
ké nejvyšší soutěži ještě nikdy nepodařilo…

  Pudil trefil 
důležitou výhru
Gól českého obránce Daniela Pudila rozhodl v 43. 
kole anglické Championship o vítězství fotbalistů 
Sheffieldu Wednesday na stadionu Queens Park 
Rangers. Hosté vyhráli v Londýně 2:1, jednatři-
cetiletý reprezentační bek se střelecky prosadil 
podruhé v sezoně.  Nejprve se ve 12. minutě podí-
lel přihrávkou na Reachově první brance zápasu, 
po půlhodině hry pak poslal Sheffield znovu do ve-
dení. Stav 1:2 se potom už nezměnil. Sheffieldu 
patří po čtvrté výhře za sebou v tabulce páté mís-
to. Tým usiluje o to, aby zůstal v nejlepší šestce 
a hrál play off o postup Premier League. Přímý po-
stup do ní si tři kola před koncem zajistil Brighton, 
který doma vyhrál 2:1 nad Wiganem a do nejvyšší 
anglické soutěže se vrátí po dlouhých 34 letech. 
Český reprezentační záložník Jiří Skalák se ve ví-
tězném celku na hřiště nedostal. inzerce

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

19. DUBNA

1929 Jiří Hledik 1953-1962 28/1

1935 Josef Vojta 1960-1966 7/0

22. DUBNA

1975 Pavel Horváth 1999-2002 19/0

1989 Lukáš Droppa 2016 4/0

23. DUBNA

1945 Vladimír Hrivnák 1969-1972 13/0

24. DUBNA

1957 Miroslav Beránek - - - - - - - -

Foto: www.mhscfoot.com

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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 LUKÁŠ DOKONČUJE V MONTPELLIERU PRVNÍ PŮLROK 
 A PŘED SEBOU MÁ JEŠTĚ DALŠÍ TŘI SEZONY V TOMTO KLUBU LIGUE 1. 

sedne ráno na terasu a kouká na východ slunce. To je prostě věc 

navíc, jsem za to vděčný. Dodává mi to sílu.“

	 Už jste s přítelkyní stihli prozkoumat okolí?

„Snažíme se. Chodíme do restaurací, rádi ochutnáváme míst-

ní speciality. Víme, kam zajít v centru Montpellieru, kde co na-

koupit a tak. Už nás to vtáhlo. Nedivím se, že se říká, že středo-

mořské národy jsou zdravější. Slunce prostě dává sílu. Člověk se 

nemusí nabalit a je mu fajn. Je to jeden z důvodů, proč si tady lidé 

život více užívají. Vyrůstal jsem na severu Čech, cítím na sobě 

velký rozdíl.“

	 Jak jste prožili Velikonoce? Mají Francouzi jiné zvyky, než 

znáte z Česka?

„Jsou o trošku jinačí. O Velikonočním pondělí se schovávají 

dárky, sladkosti po bytě a děti je hledají. Prakticky všude je zavře-

no. Udělali jsme si tedy výlet, odpočinuli si na pláži. Utrhnul jsem 

větev z palmy a vyšupal přítelkyni, aby mi neuschla.“ (směje se)

	 Dorazil vám mazanec z Česka?

„Bohužel ne, návštěvu jsme žádnou neměli. Do Montpellieru 

nelítá přímý spoj, ten nejbližší je do Marseille, ale až během léta. 

O prázdninách ovšem čekáme spoustu hostů.“

	 Cítíte se už silnější ve francouzštině?

„Po zápase musíme projít kolem zástupců médií, nedávno mě 

poprvé zastavili. Docela mě polil pot. Začal jsem v angličtině, pak 

jsem si v duchu řekl, že zkusím na ně mluvit francouzsky.“

	 Výsledek?

„Byl jsem nervózní, slova mi tolik nešla přes pusu. Ale jsem 

rád, že jsem to absolvoval. Mám rezervy, fotbalová slovíčka ale 

zvládám bez problémů. S trochou píle se do toho dostanu ur-

čitě rychle. Je to hodně důležité. Pokud chce člověk zapadnout 

do týmu a být úspěšný, musí zvládat komunikaci. Dvakrát týdně 

chodím k učitelce, doma se také učím s přítelkyní. Největší škola 

je ovšem v kabině, v obchodě nebo při různých zařizováních, kde 

se musím spoléhat jen na sebe.“

	 Jste liberecký patriot, na Slovan nedáte dopustit. Sledu-

jete bedlivě, jak si v české lize vede?

„Viděl jsem každý zápas Slovanu, pokud jsme zrovna nehráli. 

Mám radost, že zvládli poslední duel s Duklou. Týmy pod nimi 

vyhrávaly, bylo důležité, že se k Liberci nepřiblížily. Snad se kluci 

odpoutají ještě víc ode dna a bude klid. Ještě ale mají před sebou 

spoustu práce, stejně jako my v Montpellieru.“ 

Foto: www.mhscfoot.com

http://www.o2tv.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
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Ronaldo prvním evropským

stovkařem

Hvězdný portugalský útočník Cristiano Ronaldo 
překonal další milník, když jako první fotbalista 
v historii nastřílel v evropských pohárech 100 bra-
nek. Magické hranice dosáhl v úvodním čtvrtfiná-
le Ligy mistrů v Mnichově, kde dvěma góly zařídil 
Realu Madrid výhru 2:1 nad Bayernem.

Dvaatřicetiletý forvard si pokořením této mety zlepšil náladu, 

neboť se mu v této sezoně španělské ligy gólově nedaří tak jako 

v předchozích šesti ročnících, kdy dal vždy minimálně 31 gólů. 

Tentokrát má sedm kol před koncem na kontě jen 19 zásahů. Na-

víc v Lize mistrů čekal na trefu od září 613 minut, což se mu nesta-

lo v předchozích osmi letech ani jednou.

Svou gólovou sbírku v pohárové Evropě načal 9. srpna 2005 

v dresu Manchesteru United, když pomohl porazit maďarský 

Debrecín. Na první gólovou padesátku dosáhl v dubnu 2013 

ve svém 96. pohárovém utkání. Druhá padesátka už mu šla 

mnohem rychleji, potřeboval na ni jen 47 duelů. Stovku završil 

po 11 letech a osmi měsících. Šestnáct branek dal za Manchester 

United, zbylých 84 přidal v Realu. V Lize mistrů nastřílel 98 gólů, 

zbylé dva zaznamenal v Superpoháru UEFA v roce 2014 proti Se-

ville. Z aktivních hráčů má ke stovce nejblíže Ronaldův věčný rival  

Lionel Messi z Barcelony, kterému chybí tři trefy. Výrazně za nimi 

je s 56 góly Zlatan Ibrahimovic z Manchesteru United, který 

v 35 letech na stovku zřejmě pomýšlet nemůže. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Spojené státy americké, Mexiko a Ka-
nada se budou společně ucházet o právo 
uspořádat v roce 2026 mistrovství svě-
ta. Záměr podat společnou kandidaturu 
oznámili zástupci fotbalových federací 
všech tří zemí. 

Společná kandidatura

na MS 2026

Na severoamerickém kontinentu se šam-
pionát naposledy konal v roce 1994, kdy byly 
hostitelem USA. Mexiko pořádalo finálové klá-
ní v letech 1970 a 1986. Příští turnaj se usku-
teční v roce 2018 v Rusku, dalším pořadatelem 
bude o čtyři roky později Katar. Země severo-
americké a karibské konfederace CONCACAF 
jsou proto považovány za velkého favorita pro 
volbu dějiště následujícího šampionátu. Pokud 
uspějí, uspořádají jako první mistrovství světa 
v nové, rozšířené podobě. Mezinárodní fotba-
lová federace (FIFA) letos v lednu schválila 
navýšení počtu účastníků na 48 týmů oproti 
současným 32. Evropa by měla mít na turnaji 
16 zástupců. 

Představitelé USA, Mexika a Kanady pů-
vodně uvažovali, že se budou o šampionát 
ucházet samostatně, nakonec se ale rozhodli 
využít toho, že FIFA vloni zrušila zákaz společ-
ných kandidatur. Poprvé a zároveň i naposledy 
se o pořadatelství dělily v roce 2002 Japonsko 
a Korejská republika. 

 CRISTIANO RONALDO SE DVĚMA GÓLY V MNICHOVĚ 
 PROSTŘÍLEL NA STOVKOVOU POHÁROVOU METU. 

 PRVNÍCH 16 BRANEK V EVROPSKÝCH POHÁRECH SI PŘIPSAL V DRESU 
 MANCHESTERU UNITED. NA SNÍMKU SPOLEČNĚ S DALŠÍM KANONÝREM WAYNEM ROONEYM. 

AKTUÁLNĚ

NEJLEPŠÍ STŘELCI 
V POHÁROVÝCH SOUTĚŽÍCH UEFA

100 - Cristiano Ronaldo (143 zápasů), 97 - Lionel Messi (118), 

76 - Raúl González (158), 70 - Filippo Inzaghi (114), 67 - Andrej Ševčenko (142), 

62 - Ruud van Nistelrooij (92), 61 - Gerd Müller (69), 59 - Thierry Henry (140), 

59 - Henrik Larsson (108), 56 - Zlatan Ibrahimovic (136), 54 - Eusébio (70), 

53 - Alessandro Del Piero (129), 51 - Karim Benzema (93), 

50 - Didier Drogba (102), 50 - Klass-Jan Huntelaar (82).

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Proměněnou penaltou v domácím utkání se Slováckem vstře-

lil slovenský útočník Plzně Marek Bakoš svůj jubilejní stý gól 

v ligových soutěžích, přesně polovinu jich dal v dresu Viktorie.

KRESBA TÝDNE

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


Jeho brankářští parťáci v plzeňské Viktorii a slovenské reprezen-
taci se do ostrých zápasů dostávají jen velmi sporadicky, protože 
je MATÚŠ KOZÁČIK svými spolehlivými výkony mezi tyče v posled-
ních sezonách prakticky nepouští. V obou týmech patří k základ-
ním stavebním kamenům sestavy a největším oporám, proto je 
pro trenéry jasnou volbou a jedničkou.

Matúš Kozáčik:

„Ke stovce 

NUL 
se už pomalu 
blížím…“

Matúš Kozáčik:

„Ke stovce 

NUL 
se už pomalu 
blížím…“
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 VÁCLAV TICHÝ  PLZEŇ 

	 Vyrazil jste v pondělí s dětmi na velikonoční koledu?

„Manželka mi říkala, že jsem snad po pěti letech na Velikonoce 

doma. Dostali jsme v pondělí volno, obešli jsme s kluky několik 

známých v sousedství, takže si vykoledovali pár velikonočních va-

jíček. Také pozdní oběd tomuto svátku odpovídal.“  

	 Dcerky jsou už ve školním a předškolním věku. Plynou 

z toho pro vás i rodičovské povinnosti při domácích úkolech?

„Moc ne, bohužel tohle většinou leží na manželce.“

	 Hrají si už vaši kluci-dvojčata na brankáře?

„Ještě ne, jezdí na kole, na bruslích. K fotbalu se dostanou až 

časem, určitě nemají zmeškáno.“

	 Patříte k služebně nejstarším plzeňským hráčům. V čem 

se hra i defenzíva Viktorie nejvíc změnila?

„Za tu dobu, co jsem v Plzni, se hodně obměnil hráčský kádr 

včetně obrany, přišly do ní jiné typy hráčů, ale naše cíle zůstávají 

pořád stejné - hrát na špici ligové tabulky a v evropských pohá-

rech. Tím, že je naplňujeme, tak to asi funguje…“

 JEDEN ZE ČTRNÁCTI INKASOVANÝCH GÓLŮ V TÉTO LIGOVÉ SEZONĚ OBDRŽEL MATÚŠ KOZÁČIK PŘI VÍTĚZNÉM ZÁPASE 2:1 V ZÁŘÍ V LIBERCI. 

	 Viktoria se na jaře na vítězství dost nadře, většinou to je 

o jediný gól. To musejí být pro vás velké nervy, když sledujete 

ofenzívu spoluhráčů na dálku a ještě musíte být v maximální po-

hotovosti!

„Není to jednoduché, abyste si udržel koncentraci, když se 

po většinu času hraje na druhé straně hřiště. Soupeř se může 

dostat do rychlého brejku do naší otevřené obrany, a když z něj 

vstřelí gól, bude to pro nás ještě citelnější bodová ztráta. Naposle-

„Naposledy jsem si 
pořádné nervy užil 

v Hradci, kde to bylo 
dlouho 0:0…“

 K MODERNÍMU BRANKÁŘI V SOUČASNOSTI NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ I KVALITNÍ HRA NOHAMA. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 MATÚŠ KOZÁČIK ODVRACÍ VE SPOLUPRÁCI S ROMANEM HUBNÍKEM 
 NEBEZPEČNÝ CENTR V BŘEZNOVÉM MAČI S LIBERCEM, KTERÝ ZÁPADOČEŠI VYHRÁLI 1:0. 

dy jsem si pořádné nervy užil v Hradci, kde to bylo dlouho 0:0, ne-

dali jsme penaltu a vítězný gól vstřelili až pár minut před koncem. 

Přitom podle fanoušků to měl být jednoduchý zápas, protože jsme 

byli jasným favoritem, a čekali automaticky naše vítězství… Jenže 

právě taková utkání bývají hrozně těžká a ošidná, přesvědčujeme 

se o tom skoro v každém kole.“

	 Zvažujete občas i podpůrnou variantu vyběhnout na po-

slední roh nebo standardní situaci do šestnáctky soupeře?

„Zatím jsem o něčem takovém neuvažoval, i když řada branká-

řů tohle v závěrečných minutách nebo v nastaveném čase prak-

tikuje. Možná je to také tím, že jsem svoji jedinou branku vstřelil 

ještě v dorostu z penalty.“ 

	 Gólmani bývají většinou samostatnou jednotkou v kabi-

ně. Jak vypadá vaše předzápasová příprava a koncentrace?

„Většinou jsme s mančaftem na hotelu, kde se dobře vyspím, 

dopoledne absolvujeme rozcvičení. Po obědě máme odpočinek, 

pak krátkou taktickou přípravu a jde se společně na věc.“ 

	 Proti Slovácku musel brzy odstoupit stoper Roman Hub-

ník, který je tmelem celé obrany, chyběl také distancovaný Da-

vid Limberský…

„S absencí „Limby“ (Davida Limberského) jsme dopředu počí-

tali, ale „Hubňa“ (Roman Hubník) musel odstoupit už v první půl-

hodině, což bylo dost nepříjemné. Střídající Tomáš Hájek ho však 

velmi dobře zastoupil a dotáhli jsme zápas do vítězného konce.

 JEŠTĚ OSM VYCHYTANÝCH NUL A MATÚŠ KOZÁČIK VSTOUPÍ DO PRESTIŽNÍHO KLUBU LIGOVÝCH BRANKÁŘŮ ČASOPISU GÓL. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Jste v Kristových letech, což ale u brankářů není tak vy-

soký věk. Pomýšlíte ještě na další zahraniční angažmá, nebo 

máte svoji kariéru pevně spojenou s Plzní?

„Tak tohle vůbec neřeším, snažím se koncentrovat na přítom-

nost, ve které bojujeme o obhajobu titulu a mistrovský hattrick, 

což by byl obrovský úspěch. Mám navíc v Plzni platnou smlouvu.“

	 Vloni jste si zachytal i na velkém turnaji  - červnovém 

mistrovství Evropy ve Francii, kde Slovensko postoupilo ze sku-

piny do osmifinále. Stavíte to nad zápasy Ligy mistrů?

„EURO je pro mě výš než Liga mistrů, protože na něm hrají 

reprezentační týmy jednotlivých zemí. Jsem hrozně rád, že se 

mi poštěstilo si na něm zachytat a proti špičkovým evropským 

celkům. V kvalifikaci jsme měli dvojnásobné mistry Evropy Špa-

ROZHOVORROZHOVOR

 BITVA O LIGOVÝ TITUL SE ZÚŽILA NA SOUBOJ PLZNĚ SE SLAVIÍ. O TO VÍCE MŮŽE 
 VIKTORIÁNY MRZET, ŽE NA JAŘE NEUDRŽELI V EDENU NADĚJNOU REMÍZU AŽ DO KONCE ZÁPASU. 

Zvládl to jako před měsícem v těžké dohrávce na Bohemce, kdy 

nám také v základní sestavě chyběli dva stabilní obránci.“ 

	 Kdo šéfuje obraně, když chybí kapitán Hubník?

„Snažíme se všichni vzadu víc mluvit a organizovat defenzí-

vu. Je to o vzájemné komunikaci a součinnosti, aby fungovala, 

jak má.“

	 Řada hráčů byla v neděli ve žlutém karetním ohrožení…

„To k fotbalu prostě patří, nás to ale tentokrát potkalo ve větším 

počtu hráčů a navíc před těžkým zápasem na Spartě. Sice o tom 

víte, že máte tři žluté karty, ale extra na to při zápase nemyslíte 

a jdete v osobních soubojích do rizika, že dostanete čtvrtou a bu-

dete stát v příštím utkání. Je fajn, že jsme tuhle situaci zvládli 

a můžeme na Letné nastoupit v kompletním složení.“

	 Do hlavního města se chystáte na jaře už potřetí. V Edenu 

jste nedávno až do posledních minut drželi bezbrankovou remí-

zu, která by Viktorii udržela solidní náskok na čele ligové tabul-

ky. Odjížděli jste hodně zklamaní?

„Když dostanete rozhodující gól až v samém závěru zápasu, 

tak to vždycky zamrzí a zabolí. Bod z Edenu by vzhledem k tomu, 

že jsme dohrávali o deseti, byl pro nás úspěchem. Ale na druhou 

stranu jsme zase jiné zápasy rozhodli ve svůj prospěch až v po-

sledních minutách nebo v nastaveném čase.“

	 Teď se chystáte na duel se Spartou, která na rozdíl 

od minulých sezon není letos největším soupeřem v boji o mis-

trovský titul!

„To ale nic nemění na tom, že to bude opět velmi těžký zápas. 

Sparta ukázala svoji velkou kvalitu v nedávném derby se Slavií v Ede-

nu. A nebýt penalty v samém závěru, tak tam zaslouženě vyhrála.“

	 Váš reprezentační parťák a krajan Marek Bakoš vstřelil 

proti Slovácku jubilejní stý ligový gól. Počítáte si svoje vychyta-

né ligové nuly?

„Občas se moje aktuální čísla někde objeví. Ke stovce vychy-

taných ligových nul se už pomalu blížím, myslím si, že už jsem 

za devadesátkou…“

 SPARŤANŮM NEDOVOLIL V PLZNI MATÚŠ KOZÁČIK NA PODZIM SKÓROVAT ANI JEDNOU. BUDE STEJNĚ ÚSPĚŠNÝ I TEĎ V NEDĚLI NA LETNÉ? 

Matúš Kozáčik
Narozen: 27. prosince 1983 * Výška: 193 cm * Váha: 88 kg * Stav: 
ženatý, manželka Ivana, dcery Matylda (8), Žofia (6), synové Ján 
a František (4,5) * Fotbalový post: brankář
Hráčská kariéra: MFK Dolný Kubín (Slovensko, 1994-1998), 1. FC 
Košice (Slovensko, 1998-2002), Slavia Praha (2002-2007), Spar-
ta Praha (2007-2010), Anorthosis Famagusta (Kypr, 2010-2012), 
Viktoria Plzeň (2012-?) * Reprezentace: 25 zápasů za Slovensko, 
žádný gól * Největší úspěchy: postup do osmifinále EURO 2016 
ve Francii, český mistr (2010, 2013, 2015, 2016), postup do základní 
části Ligy mistrů (2013), postup do osmifinále Evropské ligy (2014)

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 PO POSTUPU NA ME 2016 DO FRANCIE BY SI MATÚŠ RÁD ZACHYTAL ZA SLOVENSKOU REPREZENTACI TAKÉ NA MS 2018 V RUSKU. 

něly, ve skupině ve Francii jsme se střetli s Anglií, Ruskem a nej-

větším překvapením Walesem, v osmifinále nás vyřadili mistři 

světa Němci.“ 

	 Také kvalifikaci o mistrovství světa 2018 v Rusku nemá-

te špatně rozehranou…

„Po dvou úvodních porážkách jsme se vrátili zpátky do hry 

o postup. V červnu musíme vyhrát v Litvě a klíčové zápasy nás 

čekají na podzim - v září doma se Slovinskem, v Anglii a v říjnu 

ve Skotsku.“ 

JEŠTĚ OSM ČESKÝCH ZÁŘEZŮ!
Slovenský reprezentační brankář Matúš Kozáčik má jako první cizi-

nec nakročeno stát se členem Klubu ligových brankářů týdeníku GÓL, 
do kterého je vstupenkou 100 vychytaných čistých kont z prvoligových 
soutěží. Třiatřicetiletý gólman mistrovské Plzně má totiž aktuálně 
v české lize 92 nul z 204 odchytaných zápasů. Členy prestižního „Klubu 
100“ jsou sice i jeho krajané Dušan Kekéti (135), Alexander Vencel st. 
(132), Anton Švajlen (125), Viliam Schrojf (112) a Pavol Michalík (101), 
kteří však žili ve společném státě a působili v tehdejší československé 
lize. Posledně jmenovaný někdejší dlouholetý brankář ostravského Ba-
níku zůstal i po rozdělení federace natrvalo v Česku a má započítanou 
také jednu nulu z angažmá v řeckém Serresu na sklonku své kariéry.

Druhým reálným čekatelem na  vstup mezi brankáře-stovkaře je 
o  rok starší teplický gólman Tomáš Grigar, který udržel čisté konto 
v 82 zápasech z 224, které v české lize zatím odchytal.

„Je fajn, že můžeme 
proti Spartě nastoupit 

v kompletním složení!“

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/


Slavia honí 
TITUL, 
Škoda střeleckou 

korunu! 
 24. KOLO 

První liga 
2016/17 
První liga 
2016/17 

Slávisté si v pondělní dohrávce 
jasně poradili s Hradcem Králové 
a s jednobodovým odstupem 
stále pronásledují vedoucí Plzeň. 
K demolici „votroků“ přispěl 
jedním gólem Milan Škoda, 
který tak se 14 góly vede tabulku 
ligových kanonýrů.
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Možná i on se musel po sobotním ligovém zápase 
štípat, jestli se mu to nezdá. Zdecimovanou, sestupem 
ohroženou Jihlavu přebíral JOSEF JINOCH čtyři dny 
před utkáním se Spartou, kdy klub odvolal kouče Mi-
chala Bílka. Přesto Vysočinu v premiéře dovedl k his-
toricky první výhře (1:0) nad týmem z Letné. Jihlava 
tak mocně oživila naděje na záchranu v soutěži.

Josef Jinoch: „Těžké chvíle 

teprve přijdou!“

 NA JOSEFA JINOCHA ČEKÁ NÁROČNÁ ZÁCHRANÁŘSKÁ MISE. 

 Mohla premiéra dopadnout lépe?

„Jsem samozřejmě rád, že jsme vyhráli. Nechci, aby to znělo neskromně, ale měli jsme 

využít ještě jeden brejk, aby byl závěr zápasu klidnější. Směrem dopředu jsme měli právě 

jenom brejkové situace, míč jsme nedrželi tolik, jak jsme chtěli.“

 Vyčítal jste hráčům situaci tři na jednoho, kterou nezvládli?

„Po utkání jsme se radovali, hodnocení přijde až v týdnu. Ale určitě to probereme. Z ta-

kové situace si musíme vytvořit aspoň šanci.“

 Před utkáním jste prohlásil, že Sparta je pro váš tým, který uvízl v kritické situa-

ci, příznivým soupeřem. Že nemáte co ztratit, jen získat. Spoléhal jste i na to, že Pražané 

nejsou ve své kůži?

„Neřekl bych, že Sparta není ve své kůži. Myslím, že jsme spíš využili toho, že má před 

duelem s Plzní. Je to pro ni po derby druhý největší zápas sezóny. Přijela na Vysočinu hrát 

s posledním týmem ligy, její hráči byli už myšlenkami o týden dál.“

 Považujete výhru nad Spartou za klíč k záchraně? Jsou to body, s nimiž nikdo 

nepočítal.

„V naší situaci nemáme k dispozici utkání, ve kterých bychom nemuseli získávat body. 

Všichni kolem nás také vyhrávají. Pokud nebudeme vítězit my, administrativně nám body 

nikdo nepřipíše.“

 JOSEF JINOCH PŘI SVÉ ZÁPASOVÉ PREMIÉŘE DÁVÁ POKYNY DAVIDU ŠTĚPÁNKOVI. 

ECHO 24. KOLA

  Čelo beze změn
Za titulem šturmující Plzeňané a slá-
visté nezaváhali. Západočeši doma 
zdolali Slovácko 2:0 i zásluhou na-
filmované penalty Martina Zemana, 
Pražané poslali z Edenu do Hradce 
Králové „votroky“ dokonce se čtyř-
gólovým výpraskem.

  Sparťanské trápení
Kdo by čekal, že předposlední Jihlava 
si proti Spartě vylepší záchranářské 
naděje? Leč stalo se a nový kouč Vy-
sočiny Josef Jinoch má tak za sebou 
vítěznou premiéru, zatímco Letenští 
ztrácejí na vedoucí Plzeň už propast-
ných 13 bodů.

  Sérii neukončili
Fotbalisté Zlína doma padli s Tepli-
cemi 0:2 a natáhli ligovou sérii bez 
vítězství na číslo 10. Podzimní štika 
už vypadla z pohárových příček a teď 
ji čeká náročný boj v „Ďolíčku“ se za-
chraňujícími se Bohemians.

  Příbram v naději
Po podzimu nad nimi téměř všichni 
lámali hůl, ale Středočeši se nevzdali, 
doma začali vyhrávat a po triumfu 4:2 
nad Karvinou mají na kýženou čtrnác-
tou příčku, kterou nyní drží Hradec 
Králové, odstup pouze tři body!

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Plzeň 24 17 5 2 37:14 56

2. Slavia Praha 24 16 7 1 51:17 55

3. Sparta Praha 24 12 7 5 37:21 43

4. Mladá Boleslav 24 10 9 5 35:24 39

5. Teplice 24 10 7 7 32:22 37

6. Zlín 24 9 8 7 29:27 35

7. Jablonec 24 8 8 8 35:30 32

8. Slovácko 24 6 11 7 24:29 29

9. Karviná 24 8 5 11 33:40 29

10. Dukla Praha 24 7 6 11 28:29 27

11. Liberec 24 6 8 10 20:25 26

12. Brno 24 4 14 6 25:32 26

13. Bohemians 1905 24 6 7 11 18:28 25

14. Hradec Králové 24 6 3 15 22:40 21

15. Jihlava 24 4 8 12 17:37 20

16. Příbram 24 5 3 16 20:48 18

PROGRAM 25. KOLA
21.04. 18:00 Dukla Praha - Jihlava

21.04. 20:15 Slovácko - Slavia Praha

22.04. 17:00 Brno - Mladá Boleslav

22.04. 17:00 Hradec Králové - Liberec

22.04. 17:00 Teplice - Karviná

22.04. 17:30 Bohemians 1905 - Zlín

23.04. 13:15 Jablonec - Příbram

23.04. 17:30 Sparta Praha - Plzeň

VÝSLEDKY 24. KOLA
Slavia Praha - Hradec Králové 4:0

Plzeň - Slovácko 2:0

Liberec - Dukla Praha 3:1

Jihlava - Sparta Praha 1:0

Mladá Boleslav - Bohemians 1905 1:1

Příbram - Karviná 4:2

Zlín - Teplice 0:2

Brno - Jablonec 2:0

Foto: Miroslav Fuks 
www.fcvysocina.cz

Foto: Zuzana Javůrková 
www.fcvysocina.cz

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STATISTIKA 24. KOLA

 IKAUNIEKS SE RADUJE Z VÍTĚZNÉ TREFY PROTI SPARTĚ. 

„Myslím, že to je předčasné. Jsem koučem tři dny i s cestou. 

Vyhráli jsme nad Spartou, byla euforie. Ano, pocity to byly hezké, 

jenže takhle by chtěl dělat trenéra každý. Přijít k mužstvu, porazit 

Spartu a nechat si plácat po ramenou. Kdepak. Těžké chvíle te-

prve přijdou.“

 Kývl jste Jihlavě hned, vzhledem k tomu, že jste v klubu 

dlouhý čas působil jako sportovní manažer?

„Dal jsem si hodinu na rozmyšlenou. Kdyby mi nezavolali ti, co 

mi zavolali, a nebyla to Jihlava, nevím, jestli bych do neznámého 

prostředí na omezenou dobu sedmi zápasů šel.“

 Je velký rozdíl mezi funkcionařinou a trenéřinou?

„Poměrně značný. Kouč v tréninku nebo během zápasu může 

víc věcí ovlivnit. Pozitivně i negativně. Ve funkci manažerské sklá-

dáte mužstvo před sezónou, radíte se s trenéry. Právě oni jsou 

hybatelem fungování týmu.“ 

 Co říkáte na závěrečný los? V posledních šesti kolech zajíždíte čtyřikrát ven.

„Z toho ještě na půdu Plzně a čtvrté Mladé Boleslavi. Pro nás je ale už jedno, jestli hra-

jeme tam, nebo tam. Musíme vyhrávat kdekoli a s kýmkoli.“

 Jaký recept jste použil, že porážkami zdecimovaný tým vstal z mrtvých a pro Vy-

sočinu dobyl historicky první vítězství nad Spartou?

„Příliš toho dělat nešlo, měli jsme jen tři tréninky. A to ještě ten první jsem musel škrt-

nout, jako by nebyl. Nevím, jestli to bylo postavením v tabulce, nebo změnou na lavičce, ale 

kluci byli strašně zakřiknutí. Jsem rád, že dokázali sami době, že můžou uspět s každým.“

 Neříkal jste si, že strkáte hlavu do oprátky?

„To je silné slovo. Přišel jsem ve chvíli, kdy už nikdo moc s Jihlavou nepočítal, že by se 

mohla zvednout. Ale Vysočina žije, je zpátky ve hře o záchranu. Ovšem jestli trenérská 

změna pomohla, se ukáže až po třicátém kole. Uvidíme, jak se s tím popasujeme v utká-

ních, ve kterých budeme muset i něco tvořit.“

 Po kariéře hráče jste působil jako sportovní ředitel. Zalíbila se vám nyní pozice 

trenéra natolik, že byste v ní rád pokračoval i od léta?

JOSEF JINOCH * Narozen: 5. listopadu 1967 * Hráčská kariéra: Slavia Praha (1986-1989), 
Dynamo České Budějovice (1991-1992), Hradec Králové (1992), Slavia Praha (1992-1993), 
Slovan Liberec (1993-1996), Consadole Sapporo (Japonsko, 1996), Slovan Liberec (1997-
1998), 1. FK Příbram (1998-1999), Dynamo České Budějovice (1999), Bohemians Praha 
(1999-2000) * Československá a česká liga: 180 zápasů/ 20 gólů
Trenérská kariéra: Slavia Praha (dorost, 2004-2005), Vysočina Jihlava (2017-?) * Největ-
ší úspěchy: vítězství v lize nad Spartou (2017) * Poznámka: v posledních letech zastával 
funkci sportovního ředitele ve Slavii Praha, Slovanu Liberec a v Jihlavě

 NOVÝ TRENÉR SLEDUJE SVÉ SVĚŘENCE PŘI PRVNÍM TRÉNINKU V JIHLAVĚ. 

PAVEL 
JULÍNEK

Narozen: 
10. února 1981

Bydliště: 
Pohořelice

Rozhodčí: 
od dubna 2008, profesionální soutěže 

od července 2014

Záliby: 
sport všeho druhu

Rozhodcovský cíl: 
být kvalitním a uznávaným rozhodčím 

v České republice

MUŽI 
S PÍŠŤALKOU 

SE PŘEDSTAVUJÍ

 Plzeň - Slovácko  2:0 (1:0)
Branky: 35. Krmenčík (M. Petržela), 67. Bakoš (penalta). Rozhodčí: Orel - Blažej, Vlček. ŽK: Řezník 
- Daněk, Daníček. Diváci: 10.231.
Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, R. Hubník (23. T. Hájek), Janža - Hořava, Hrošovský - M. Petržela, 
Bakoš (85. Ivanschitz), Zeman (74. J. Kovařík) - Krmenčík. Trenér: Bečka.
Slovácko: Daněk - Reinberk, Hofmann, Břečka, Civič - Šumulikoski - Jan Navrátil, Daníček, Macha-
lík, Havlík (75. Jakub Rezek) - Zajíc (85. Kubala). Trenér: Levý.

 Liberec - Dukla  3:1 (1:0)
Branky: 21. Mikula (Ekpai), 82. Kerbr (Vůch), 89. Kouřil (Breite) - 74. Olayinka (Marek Hanousek). 
Rozhodčí: Julínek - Kubr, Pochylý. ŽK: T. Souček, P. Ševčík, Kerbr, Kúdela - Šimůnek, Bezpalec, 
Daniel Tetour. Diváci: 3712.
Liberec: Dúbravka - Mikula, Karafiát, Kúdela, Kerbr - T. Souček - Ekpai, P. Ševčík (85. Kouřil), Bo-
sančič (59. Breite), Vůch - Baroš (79. Voltr). Trenér: Trpišovský.
Dukla: F. Rada - Kušnír, Šimůnek, Štetina, Miloševič - Marek Hanousek, Daniel Tetour, Bezpalec 
(84. Smejkal) - Juroška (66. Koreš), Holenda, Olayinka. Trenér: Hynek.

v 

 Jihlava - Sparta  1:0 (0:0)
Branka: 47. Ikaunieks (Hronek). Rozhodčí: E. Marek - Mokrusch, Antoníček. ŽK: Karavejev, Vácha, 
Josef Šural (všichni Sparta). Diváci: 4101.
Jihlava: Hanuš - Vaculík, J. Krejčí, Rosa (11. Zoubele), Urdinov - Fulnek, Štěpánek, Hronek, Batioja 
(90. Popovič) - P. Dvořák, Ikaunieks (79. Rabušic). Trenér: Jinoch.
Sparta: T. Koubek - Karavajev, Holek, Mareček, Michal Kadlec - Vácha, Sáček - Josef Šural, Lafata, 
Konaté (75. Holzer) - Pulkrab (46. Zahustel). Trenér: P. Rada.

 Ml. Boleslav - Bohemians 1905  1:1 (1:0)
Branky: 21. Železník (Magera) - 54. Krch (Jindřišek). Rozhodčí: Proske - Kotík, Kříž. ŽK: M. Vuka-
dinovič, Matějovský, Stronati, Mebrahtu, A. Jánoš - Krch, Bartek, Jindřišek. Diváci: 3873.
Ml. Boleslav: Vejmola - A. Jánoš, Čmovš, Stronati, Fleišman - Ljovin, Matějovský (77. Takács) - 
Přikryl, Magera, M. Vukadinovič (62. Mebrahtu) - Železník (58. J. Nečas). Trenér: Svědík.
Bohemians 1905: Berkovec - M. Dostál, Krch, Šmíd, Havel - Bartek, Jindřišek, D. Mašek (74. Kuch-
ta), Martin Hašek ml., Luts (85. Hubínek) - Kabajev (81. Markovič). Trenér: Martin Hašek st.

 Příbram - Karviná  4:2 (1:1)
Branky: 33. Jiránek (T. Pilík), 54. Suchan (odražený míč), 69. Jan Rezek (odražený míč), 74. Linhart 
(Divíšek) - 15. Panák (Kalabiška), 89. Jovanovič (Puchel). Rozhodčí: Machálek - Hrabovský, Peřina. 
ŽK: Kvída, Suchan - Šisler. Diváci: 1928.
Příbram: A. Hruška - Kvída, Jiránek, Chaluš, Divíšek - Tregler (85. P. Pilík) - Linhart, T. Pilík, Suchan 
(80. Januška), Jan Rezek - Kacafírek (46. Bazal). Trenér: K. Tobiáš.
Karviná: Laštůvka - Jan Moravec, Hošek, Jovanovič, Eismann - Budínský, Šisler, Panák, Janečka 
(64. Jurčo), Kalabiška (46. Puchel) - Wágner (78. T. Weber). Trenér: J. Weber.

 Zlín - Teplice  0:2 (0:0)
Branky: 50. Fillo (Krob), 75. Jeřábek (Krob). Rozhodčí: Ardeleánu - Dobrovolný, Myška. ŽK: Beau-
guel - Ljevakovič. Diváci: 3792.
Zlín: Švenger - Pazdera, Jugas, Janíček (59. Štípek), Gajič - Hnaníček (75. Fantiš) - V. Vukadinovič, 
Traoré, Lukáš Holík, Matejov - Beauguel (77. Bartolomeu). Trenér: Páník.
Teplice: Grigar - Vondrášek, Ljevakovič, Jeřábek, Krob - Soungole, T. Kučera - Fillo, Hora (90. 
Hyčka), Vošahlík - Červenka (89. Vachoušek). Trenér: Šmejkal.

 Brno - Jablonec  2:0 (1:0)
Branky: 17. Taščij (T. Jablonský), 76. Řezníček (Ashiru). Rozhodčí: Příhoda - Moláček, Boček. ŽK: 
Vraštil, Polák, Řezníček - Jiráček, Trávník. Diváci: 3133.
Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kijanskas, T. Jablonský - Zavadil, Jan Polák I - Ashiru (89. Litsin-
gi), Taščij, Přichystal (72. Lutonský) - Řezníček (88. Sedlák). Trenér: Habanec.
Jablonec: V. Hrubý - Jankovič, Pernica, Beneš, Matěj Hanousek - Trávník, Martin Pospíšil, Jiráček 
(88. Považanec), Zelený - Jaroslav Diviš (65. Martin Doležal II), Mihálik (73. Mehanovič). Trenér: Klucký.

 Slavia - Hradec Králové  4:0 (3:0)
Branky: 6. Frydrych (Hušbauer), 23. Milan Škoda (penalta), 40. Mingazov (Milan Škoda), 74. Hu-
šbauer (Milan Škoda). Rozhodčí: J. Jílek - Pelikán, R. Hájek. ŽK: Barák - Martan. Diváci: 9786.
Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Flo - Ngadeu - Mingazov, Hušbauer (80. Mešanovič), Ba-
rák (71. Ščuk), Zmrhal (60. Sýkora) - Milan Škoda. Trenér: Šilhavý.
Hr. Králové: Ottmar - Krátký, Nosek, Hůlka, Mudra - Schwarz, Jirsák - Martan, M. Černý (85. Súken-
ník), Malinský (65. Trubač) - P. Černý (74. Pázler). Trenéři: Frimmel a Pilný.    

Foto: Miroslav Fuks - www.fcvysocina.cz

Foto: Miroslav Fuks 
www.fcvysocina.cz

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

ZAUJALO MĚ „V sobotu jsem zajel do Brna, které hostilo Jablonec. Zbrojovka mě svoji 
hrou mile překvapila, předváděla solidní fotbal, který vyšperkovala dvěma 
nádhernými góly, i když ten první Taščiho byl spíš dílem náhody, že takhle 
zapadl do jablonecké branky. Domácí vyhráli naprosto zaslouženě. Sledoval 
jsem pochopitelně i mladíky z širšího kádru „jedenadvacítky“. Brněnský 
Vraštil hrál pravého beka a bylo znát, že to není jeho post. Hostující Trávník 
předvedl jen průměrný výkon a čekal jsem od něj i větší aktivitu. Útočníkovi 
Mihálikovi se na kraji zálohy také moc nedařilo a v závěru byl střídaný.

Na Velikonoční pondělí jsem vyrazil do Edenu, kde Slavia jednoznačně 
přejela očividně ustrašený Hradec. Domácí hráli s velkou chutí, dařily se jim 
kombinace a znovu potvrdili, že jsou na jaře ze všech tří potencionálních aspi-
rantů na titul v nejlepší formě, disponují také i nejkvalitnější produktivitou.“

 HITEM 25. KOLA BUDE NEDĚLNÍ BITVA MEZI SPARTOU A PLZNÍ. NA PODZIM VYHRÁLI DOMA 
 ZÁPADOČEŠI 1:0, KDYŽ JEDINOU BRANKU UTKÁNÍ VSTŘELIL ÚTOČNÍK MICHAEL KRMENČÍK. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.epojisteni.cz/fotbal/
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O velikonočních svátcích ne-
byla o gólovou ligovou pomlázku 
nouze. Nejvíc své soupeře vy-
šlehali fotbalisté Slavie, kteří si 
čtyřmi brankami upevnili vedení 
ve střelecké efektivitě, a pře-
kvapivě i dosud poslední Příbra-
mi. Středočeši rovněž čtyřikrát 
skórovali doma proti Karviné 
a odrazili se od dna tabulky.  Po-
lepšil si také v této sezoně málo 
produktivní Liberec třemi trefa-
mi do sítě pražské Dukly.

1. Slavia 51 2,125
2.-3. Plzeň 37 1,541
2.-3. Sparta 37 1,541
4.-5. Ml. Boleslav 35 1,458
4.-5. Jablonec 35 1,458
6. Karviná 33 1,375
7. Teplice 32 1,333
8. Zlín 29 1,208
9. Dukla 28 1,166
10. Brno 25 1,041
11. Slovácko 24 1,000
12. Hr. Králové 22 0,916
13.-14. Liberec 20 0,833
13.-14. Příbram 20 0,833
15. Bohemians 1905 18 0,750
16. Jihlava 17 0,708

 SLÁVISTÉ VSTŘELILI HRADCI ČTYŘI GÓLY 
 A VE 24 ZÁPASECH JICH ZAZNAMENALI UŽ 51! 

GÓLOVÁ JÍZDA

Slavia si upevnila

VEDENÍ

VYCHYTANÉ NULY

12
Matúš Kozáčik (Plzeň)

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

NEJLEPŠÍ STŘELCI

14
Milan Škoda (Slavia)

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

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

37
Milan Škoda (Slavia, 14 + 6)

26
David Lafata (Sparta, 13 + 0)

23
Muris Mešanovič (Slavia, 10 + 2)

21,5 - Michal Škoda (Brno, 10 + 1) * 19,5 - Tomáš Pilík (Příbram, 6 + 5) * 18,5 - Michael Krmenčík 
(Plzeň, 7 + 3), Tomáš Přikryl (Ml. Boleslav, 4 + 7) * 18 - Lukáš Budínský (Karviná, 6 + 4), Jan Krob 
(Teplice, 0 + 12), Jaromír Zmrhal (Slavia, 6 + 4) * 16,5 - Josef Hušbauer (Slavia, 3 + 7) * 16 - Jan 
Chramosta (Ml. Boleslav, 8 + 0), Vjačeslav Karavajev (Sparta, 2 + 8), Mirzad Mehanovič (Jablonec, 
5 + 4), Néstor Albiach (Dukla/Sparta 5 + 4), Jakub Řezníček (Brno, 5 + 4), Vukadin Vukadinovič 
(Zlín, 2 + 8) * 15,5 - Marek Janečka (Karviná, 4 + 5) * 15 - Martin Fillo (Teplice, 6 + 2), Tomáš Hořava 
(Plzeň, 6 + 2) * 14,5 - Michal Trávník (Jablonec, 2 + 7) * 14 - Bořek Dočkal (Sparta, 4 + 4), Ondřej 
Mihálik (Jablonec, 7 + 0) * 13,5 - Davis Ikaunieks (Jihlava, 6 + 1), Peter Olayinka (Dukla, 6 + 1), 
David Vaněček (Teplice, 6 + 1), Tomáš Wágner (Jablonec/Karviná, 6 + 1) * 13 - Jan Kopic (Plzeň, 2 
+ 6) * 12,5 - Martin Doležal II (Jablonec, 4 + 3), Jakub Hora (Teplice, 4 + 3), Milan Petržela (Plzeň, 
1 + 7), Stanislav Tecl (Jablonec/Slavia, 4 + 3) * 12 - Marek Bakoš (Plzeň, 6 + 0), Haris Harba (Zlín, 
6 + 0) * 11,5 - Dame Diop (Zlín, 5 + 1) * 11 - Matěj Pulkrab (Sparta, 4 + 2) * 10,5 - Antonín Barák 
(Slavia, 3 + 3), Jaroslav Diviš (Slovácko/Jablonec, 3 + 3) * 10 - 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) 

http://www.o2tv.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Jak Liberec udržel odstup
  Liberec - Dukla   3:1 (1:0)

U Nisy nastupovali domácí fotbalisté do zápasu s Duklou s vě-

domím, že po výhře Jihlavy mají od fotbalistů Vysočiny sídlícím 

na 15. příčce tabulky odstup pouhých tří bodů (1). Kanonýr Mi-

lan Baroš byl důsledně hlídaný (2), a tak potřebné góly zařídili 

tentokrát obránci. Do vedení poslal Slovan krajní bek Jan Miku-

la ve 21. minutě (3). Po přestávce byli lepší hosté, ale o tom si  

1)

2)

3)

6)

5)4)

zřejmě česky nepovídali cizinci v obou klubech - liberecký zálož-

ník z Nigérie Ubong Moses Ekpai a srbský bek Dukly Branislav 

Miloševič  (4). Jasně - a  to gólově - promluvil další nigerijský 

fotbalista, útočník Peter Olayinka, který v 74. minutě zařídil vy-

rovnání na 1:1 (5). Životně důležité tři body Liberci zajistil Milan 

Kerbr, který měl jinak v tomto utkání na starost levý kraj obra-

ny (6). Třetí branku vstřelil střídající Martin Kouřil a Slovan se 

tak v ligové tabulce posunul na 11. místo.
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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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Mourinho promluvil do boje o titul

Portugalský lodivod dovedl londýnskou Chelsea ke třem mis-
trovským trofejím, nyní jí však cestu za ziskem dalších titulových 
vavřínů zkomplikoval. Už jako kouč Manchesteru United totiž 
ve šlágru 33. kola Premier League na Old Trafford nad svým ně-
kdejším zaměstnavatelem triumfoval 2:0 a náskok lídra soutěže 
před druhým Tottenhamem se tak zmenšil na čtyři body.

Ještě na začátku dubna vše nasvědčovalo tomu, že se Chelsea ve finiši anglické ligy 

nebude muset nervovat a bez větších potíží ukořistí svůj šestý titul v historii. Jenže neče-

kanou porážkou s Crystal Palace (1:2) a nyní výbuchem na Old Trafford svěřenci trenéra 

Antonia Conteho pustili do hry rozjetý Tottenham, na který mají k dobru už „jen“ čtyři body. 

Stále tak mají vše ve svých rukou, v nejdůležitější části sezony ale nedisponují optimální 

formou a dostali se pod tlak. Proti Manchesteru United selhali především v ofenzívě, když 

si nedokázali vytvořit téměř žádnou gólovou příležitost, v příštím kole proti Southamptonu 

budou muset výrazně přidat! Druhý Tottenham naopak jede a baví se fotbalem, v sobotu 

si zastřílel proti Bournemouthu (4:0) a na White Hart Lane vyhrál dvanáctý duel v řadě. 

Jednou trefou se na vítězství Spurs podílel uzdravený Harry Kane, jenž se stal teprve čtvr-

tým hráčem, který dokázal vstřelit alespoň 20 branek ve třech ročnících Premier League 

po sobě (po Shearerovi, Henrym a Van Nistelrooyovi)! 

Manchester United nastoupil do šlágru s lídrem bez kanonýra Ibrahimoviče, jehož 

na hrotu útoku nahradil mladík Rashford a za důvěru se okamžitě odvděčil - už v 7. mi-

nutě vstřelil vítězný gól Red Devils! Důležitý triumf posunul United na páté místo a na do-

střel Ligy mistrů, od čtvrtých Citizens je sice dělí čtyři body, mají ale jeden duel k dobru 

a s městskými rivaly si to navíc přímo rozdají v dohrávce 26. kola na konci dubna. Poslední 

Sunderland po 701 minutách prolomil střeleckou smůlu a rozvlnil síť, s West Hamem ale 

jen remizoval 2:2 a na záchranu mu schází propastných devět bodů. 

 JOSÉ MOURINHO DOVEDL MANCHESTER UNITED K TRIUMFU 2:0 NAD LÍDREM Z CHELSEA. 

Dortmund bomba nezastavila

Fotbalisté Dortmundu se v sobotu tím nejlepším způsobem vy-
pořádali s traumatizujícími dopady úterního teroristického útoku 
na jejich klubový autobus, když se z hotelu přemísťovali na vest-
fálský stadion k úvodnímu utkání čtvrtfinále Ligy mistrů s Mona-
kem. Třemi pohlednými brankami porazili Frankfurt a prodlouži-
li svoji domácí neporazitelnost už na 35 (!) zápasů. 

Dalšími bonusy pro fanoušky Borussie byly jak efektní gólový návrat uzdraveného 

Marka Reuse, tak pojistka na vítězství z kopačky nejlepšího střelce Pierre-Emericka 

Aubameyanga, který se dotáhl v pořadí bundesligových kanonýrů na vedoucího Roberta 

Lewandowského.

Polský snajpr vynechal kvůli bolavému rameni poslední dva zápasy - ve středu v mni-

chovské Allianz Areně s Realem Madrid a o víkendu v Leverkusenu. Na údernosti ofen-

zívy Bayernu byla jeho neúčast citelně znát, protože bavorský gigant ani jednou nedosáhl 

na výhru, což ho pochopitelně mnohem víc mrzí v Champions League než v bundeslize, 

kde má stále dostatečný náskok. Nejatraktivnější podívanou připravili hráči Hoffenhei-

mu a Mönchengladbachu, jejichž duel skončil hokejovým výsledkem 5:3. Domácí si tím 

dál udrželi bronzovou pozici před dotírajícím Dortmundem, zatímco hostující Borussii se 

evropské pohárové obzory vzdalují. Ještě hůř si ve stejném snažení vedlo Schalke, které 

prohrálo na hřišti beznadějně posledního Darmstadtu, jemuž ani tři senzačně získané 

body záchranu nepřinesou… Naopak už do horní poloviny tabulky skočily rozjeté Brémy, 

když v prestižním severním derby zdolaly doma Hamburk, nad kterým se znovu začíná 

vznášet strašidlo ošidné baráže! 

 FOTBALISTÉ BORUSSIE, KTEŘÍ VYHRÁLI NAD FRANKFURTEM, ZDRAVÍ 
 NA DÁLKU SPOLUHRÁČE ZRANĚNÉHO PŘI BOMBOVÉM ÚTOKU NA JEJICH AUTOBUS. 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Bayern 29 21 6 2 71:15 69

2. RB Lipsko 29 19 4 6 55:30 61

3. Hoffenheim 29 14 12 3 56:31 54

4. Dortmund 29 15 8 6 62:33 53

5. Hertha 29 13 4 12 37:35 43

6. Freiburg 29 12 5 12 36:51 41

7. Kolín nad Rýnem 29 10 10 9 42:36 40

8. Brémy 29 11 6 12 46:49 39

9. M ǵladbach 29 11 6 12 37:41 39

10. Frankfurt 29 10 8 11 29:33 38

11. Schalke 29 10 7 12 38:34 37

12. Leverkusen 29 10 6 13 42:44 36

13. Wolfsburg 29 9 6 14 30:42 33

14. Hamburk 29 9 6 14 29:53 33

15. Mohuč 29 9 5 15 37:47 32

16. Augsburg 29 8 8 13 28:46 32

17. Ingolstadt 29 8 4 17 31:50 28

18. Darmstadt 29 5 3 21 21:57 18

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Chelsea 32 24 3 5 65:27 75

2. Tottenham 32 21 8 3 68:22 71

3. Liverpool 33 19 9 5 69:40 66

4. Manchester City 32 19 7 6 63:35 64

5. Manchester Utd. 31 16 12 3 48:24 60

6. Arsenal 31 17 6 8 63:40 57

7. Everton 33 16 9 8 60:37 57

8. West Brom 33 12 8 13 39:42 44

9. Southampton 31 11 7 13 37:40 40

10. Watford 32 11 7 14 37:52 40

11. Stoke 33 10 9 14 37:48 39

12. Leicester 32 10 7 15 41:53 37

13. West Ham 33 10 7 16 44:59 37

14. Burnley 33 10 6 17 33:47 36

15. Crystal Palace 32 10 5 17 44:52 35

16. Bournemouth 33 9 8 16 45:63 35

17. Hull 33 8 6 19 34:67 30

18. Swansea 33 8 4 21 37:68 28

19. Middlesbrough 32 4 12 16 23:39 24

20. Sunderland 32 5 6 21 26:58 21

PROGRAM
34. KOLO

22.4. Bournemouth - Middlesbrough, Hull - Watford,
Swansea - Stoke, West Ham - Everton

23.4. Burnley - Manchester Utd., Liverpool - Crystal Palace
25.4. Chelsea - Southampton

PROGRAM
30. KOLO

21.4. Kolín nad Rýnem - Hoffenheim
22.4. Bayern - Mohuč, Frankfurt - Augsburg, 
Hamburk - Darmstadt, Hertha - Wolfsburg,

Ingolstadt - Brémy, Monchengladbach - Dortmund
23.4. Freiburg - Leverkusen, Schalke - RB Lipsko

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Lukaku R. Everton 24 6

2. Kane H. Tottenham 20 5

3. Sanchez A. Arsenal 19 9

4. Aguero S. Manchester City 17 0

4. Costa D. Chelsea 17 5

4. Ibrahimovič Z. Manchester Utd. 17 5

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Aubameyang P. Dortmund 26 2

1. Lewandowski R. Bayern 26 4

3. Modeste A. Kolín nad Rýnem 23 3

4. Werner T. RB Lipsko 16 5

5. Gomez M. Wolfsburg 14 0

6. Kramarič A. Hoffenheim 12 8

7. Ibisevic V. Hertha 11 4

7. Wagner S. Hoffenheim 11 2

VÝSLEDKY
33. KOLO

Middlesbrough - Arsenal 1:2 * Manchester Utd. - Chelsea 2:0
West Brom - Liverpool 0:1 * Everton - Burnley 3:1

Southampton - Manchester City 0:3 * Stoke - Hull 3:1
Crystal Palace - Leicester 2:2 * Sunderland - West Ham 2:2

Watford - Swansea 1:0 * Tottenham - Bournemouth 4:0

VÝSLEDKY
29. KOLO

Darmstadt - Schalke  2:1 * Brémy - Hamburk 2:1
Leverkusen - Bayern 0:0 * Augsburg - Kolín nad Rýnem 2:1

Dortmund - Frankfurt 3:1 * Mohuč - Hertha 1:0
Hoffenheim - Monchengladbach 5:3

RB Lipsko - Freiburg 4:0 * Wolfsburg - Ingolstadt 3:0

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Řešení hádanky o titulu? Je tu El Clásico!

Doteď se jen na dálku oťukávali, čekali na osudnou chybu dru-
hého. Ta ale nepřišla, a tak nyní přichází dost možná rozhodující 
souboj jako v klasickém westernu: kdo s koho! Fotbalisty Realu 
a Barcelony totiž čeká slovutné El Clásico! 

Neděle 20:45. V ten moment se na madridském Estadio Santiago Bernabéu rozhoří vál-

ka gigantů - nejočekávanější fotbalový mač na světě. A karty jsou tentokrát rozdány vcelku 

jasně: „Musíme vyhrát, pokud chceme dál myslet titul! Remíza je pro nás jako prohra - ko-

nec nadějí,“ vypočítal barcelonský kouč Enrique. Jeho tým má po upracované výhře 3:2 se 

San Sebastianem na lídra nadále manko tří bodů a o jeden odehraný zápas víc. A aby toho 

nebylo málo, katalánský obhájce titulu se musí obejít bez potrestané hvězdy Neymara.

Situace v domácím táboře je mnohem růžovější, přestože visí otazník nad startem ta-

houna Baleho. Jenže „bílý balet“ je jinak ve skvělé pohodě. Na rozdíl od propadáku svého 

soka na Juventusu (0:3) dokázal on v Lize mistrů vyhrát na Bayernu, o víkendu v lize uspěl 

v Gijónu 3:2, přestože největší esa na čele s Ronaldem odpočívala. Teď může nejprve stvr-

dit sladký pohárový postup přes Mnichovany a pak v La Lize definitivně odříznout svého od-

věkého rivala. „Přichází nesmírně důležitý týden a musíme být plně připraveni,“ upozornil 

trenér Zidane. Takže jasná záležitost pro Madridské, kteří už budou po utkání v podstatě 

slavit titul? Jen opatrně. Když se oba celky naposledy potkaly v minulé sezóně v Madridu, 

domácí padli 0:4...

Bronzovou příčku si pojistilo Atlético jasnou výhrou nad poslední Pamplonou 3:0. Čtvrtá 

Sevilla totiž byla ráda za bezbrankovou remízu ve Valencii a už ztrácí tři body. Na pohárové 

pozice se opět prodralo Bilbao, zato na dně tabulky už se pomalu vše schyluje k sestupu 

tria Pamplona, Granada, Gijón. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Real Madrid 31 23 6 2 82:33 75
2. Barcelona 32 22 6 4 91:30 72
3. Atl. Madrid 32 19 8 5 59:24 65
4. Sevilla 32 18 8 6 56:39 62
5. Villarreal 32 15 9 8 46:26 54
6. Ath. Bilbao 32 16 5 11 45:37 53
7. Real Sociedad 32 16 4 12 48:45 52
8. Eibar 32 14 8 10 52:44 50
9. Espanyol 32 13 10 9 44:42 49

10. Celta Vigo 31 13 5 13 48:51 44
11. Alaves 32 11 10 11 31:39 43
12. Valencia 32 11 7 14 47:54 40
13. Las Palmas 32 10 8 14 51:57 38
14. Betis 32 9 7 16 35:51 34
15. Malaga 32 8 9 15 36:49 33
16. La Coruňa 32 7 10 15 35:50 31
17. Leganes 32 6 9 17 26:49 27
18. Gijon 32 5 7 20 34:64 22
19. Granada 32 4 8 20 27:68 20
20. Osasuna 32 3 8 21 32:73 17

 KDO BUDE MÍT V NEDĚLI VÍCE DŮVODŮ K RADOSTI: MESSI, NEBO RONALDO? 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Messi L. Barcelona 29 8
2. Suarez L. Barcelona 24 12
3. Ronaldo C. Real Madrid 19 6
4. Aspas I. Celta Vigo 16 3
5. Griezmann A. Atl. Madrid 15 7
6. Aduriz A. Ath. Bilbao 14 1

SERIE A

Juventus uniká, Neapol útočí

Vskutku sladký týden pro „starou dámu“! Fotbalisté Juventusu 
deklasovali v Lize mistrů 3:0 Barcelonu a v lize odskočili druhému 
AS Řím o další dva bodíky. Šestý titul v řadě se zdá být na dosah!

Na kontě jich mají 32, oba milánští giganti se na druhé příčce krčí s osmnácti. A už ni-

kdo nepochybuje, že borci Juve po letošku navýší počet svých ligových trofejí na třiatřicet. 

Osmibodový náskok šest kol před koncem tým kolem gólmanské ikony Buffona už jed-

noduše nemůže ztratit. „V Lize mistrů proti Barceloně jsme teprve v polovině cesty a ani 

v Serii A není hotovo. Čeká nás ještě spousta práce,“ upozornil ostřílený stoper Chiellini 

po výhře 2:0 na půdě poslední Pescary. Domácí kouč Zeman zůstal nad věcí. „Dostali jsme 

od nich jen dva góly, takže jsme byli lepší než Barcelona,“ usmál se český stratég, jenž se 

už smiřuje s pádem do Serie B. „Vypadá to špatně, sestup už je téměř jistý. Ale dokud je 

matematická šance, budeme bojovat,“ slíbil.

Turínským se na čele tabulky dýchá zase lépe, hlavní pronásledovatel klopýtl. Římské 

AS totiž doma jen remizovalo 1:1 s nebezpečným Bergamem. „Jenže pořád mohou získat 

90 bodů, takže my jich potřebujeme alespoň 91,“ počítal trenér Juve Allegri. Sám ví, že 

s 80 bodíky na kontě to nebude problém. Římanům už na záda dýchá Neapol. Ta po jasné 

výhře 3:0 s Udinese ztrácí jen dva body. „Nejsme zrovna v báječné situaci, ale není ani dů-

vod panikařit,“ mávl rukou římský lodivod Spalletti.

V ostře sledovaném milánském derby domácí Inter v závěru vedl 2:0, ale aktivnější borci 

AC nakonec v sedmé nastavené minutě vyrovnali, když sudí gól uznal na základě brankové 

videotechnologie. Oba celky nicméně zůstávají mimo pohárové příčky. Kuriózní gól zády si 

připsal Patrik Schick, Sampdoria ovšem vedení nad Sassuolem neudržela a prohrála 1:2. 

 GONZALO HIGUAÍN ZAŘÍDIL VÝHRU JUVE V PESCAŘE DVĚMA GÓLY. 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Juventus 32 26 2 4 64:20 80

2. AS Řím 32 23 3 6 70:27 72

3. Neapol 32 21 7 4 75:33 70

4. Lazio 32 18 7 7 54:36 61

5. Atalanta 32 18 6 8 53:35 60

6. AC Milán 32 17 7 8 49:35 58

7. Inter 32 17 5 10 59:37 56

8. Fiorentina 32 14 10 8 50:41 52

9. Torino 32 11 12 9 60:53 45

10. Sampdoria 32 12 9 11 40:39 45

11. Udinese 32 11 7 14 41:43 40

12. Chievo 32 11 5 16 35:49 38

13. Cagliari 32 11 5 16 45:62 38

14. Sassuolo 32 10 5 17 40:50 35

15. Bologna 32 9 8 15 29:46 35

16. FC Janov 32 7 9 16 32:53 30

17. Empoli 32 6 8 18 20:50 26

18. Crotone 32 5 6 21 26:52 21

19. Palermo 32 3 7 22 25:67 16

20. Pescara 32 2 8 22 31:70 14

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Belotti A. Torino 25 4

1. Džeko E. AS Řím 25 4

3. Higuain G. Juventus 23 2

4. Icardi M. Inter 21 8

4. Mertens D. Neapol 21 5

6. Immobile C. Lazio 18 2

VÝSLEDKY
32. KOLO

Neapol - Udinese 3:0 * Sassuolo - Sampdoria 2:1
AS Řím - Atalanta 1:1 * Cagliari - Chievo 4:0
FC Janov - Lazio 2:2 * Fiorentina - Empoli 1:2

Palermo - Bologna 0:0 * Pescara - Juventus 0:2
Torino - Crotone 1:1 * Inter - AC Milán 2:2

PROGRAM
33. KOLO

22.4. Atalanta - Bologna, Fiorentina - Inter
23.4. Sassuolo - Neapol, AC Milán - Empoli, Chievo - Torino,

Lazio - Palermo, Sampdoria - Crotone,
Udinese - Cagliari, Juventus - FC Janov

24.4. Pescara - AS Řím

VÝSLEDKY
32. KOLO

Alaves - Villarreal 2:1 * Granada - Celta Vigo 0:3
Betis - Eibar 2:0 * Valencia - Sevilla 0:0

Leganes - Espanyol 0:1 * Barcelona - Real Sociedad 3:2
Atl. Madrid - Osasuna 3:0 * Gijon - Real Madrid 2:3

La Coruňa - Malaga 2:0 * Ath. Bilbao - Las Palmas 5:1

PROGRAM
33. KOLO

21.4. Sevilla - Granada
22.4. Malaga - Valencia, Villarreal - Leganes,

Osasuna - Gijon, Espanyol - Atl. Madrid
23.4. Real Sociedad - La Coruňa, Celta Vigo - Betis,

Las Palmas - Alaves, Real Madrid - Barcelona
24.4. Eibar - Ath. Bilbao

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

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

25. 4. 2017

http://www.upivrnce.cz/


 PLAY OFF CHANCE FUTSAL LIGY ZAČALO BITVOU VE ZRUČI NAD SÁZAVOU. 

http://www.chancefutsalliga.cz/
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První čtvrtfinále?
Emoce na palubovce a výhra Benaga 5:0

Futsalisté Benaga Zruč nad Sázavou zahájili čtvrtfinálovou sérii play 
off CHACE futsal ligy. V pátečním zápase přivítali Rádio Krokodýl He-
las Brno. Zápas skončil vítězstvím domácích 5:0. 

 MICHAL BELEJ PŘEVZAL TROFEJ PRO NEJLEPŠÍHO STŘELCE ZÁKLADNÍ ČÁSTI Z RUKOU MÍSTOPŘEDSEDY SVAZU FUTSALU RADKA KLIERA. 

V prvním poločase Benago dobývalo Šimonovu branku, ale ten 

čelil atakům domácích statečně. Buď vytáhl parádní zákrok, nebo 

mu pomohla obrana. Utkání bylo od začátku i celkem vyhecova-

né, což zapříčinil svými gesty a chováním na palubovce zručský 

Marcelo. Na gól se čekalo až do 19. minuty, kdy Diego našel před 

bránou volného Beleje a ten potvrdil pověst kanonýra - 1:0. 

Po přestávce se domácím vedlo střelecky mnohem lépe. 

Po pěti minutách se prosadil Marcelo a třetí branku do brněnské 

branky přidal Pimpolho - 3:0. Čtvrtou branku vstřelili domácí dvě 

minuty před koncem, kdy Belej našel před odkrytou brněnskou 

bránou Šimona. Skóre uzavřel pár vteřin před koncem po pěkné 

akci znovu skórující Diego - 5:0.

Zápas, jako správný duel play off, okořenily emoce. „Jsme 

překvapení, že nám hosté nepřišli po zápase podat ruku, kromě 

dvou mladých hráčů. Nechápu proč. Soupeř může být naštvaný, 

ale po skončení zápasu by měly jít emoce stranou. To už je jed-

no, je to loupežníkův styl,“ prohlásil trenér Benaga Beni Simitči 

a zhodnotil samotný zápas: „Jsem spokojený. Nedostali jsme 

FC BENAGO ZRUČ N. S. - RÁDIO KROKODÝL HELAS BRNO 5:0 (1:0)
Branky a nahrávky: 19. Belej (Diego), 25. Marcelo (Saul), 28. Pimpolho (Saul), 38. Diego (Belej), 
40. Diego (Vnuk). Rozhodčí: Gryc - Nešněra. ŽK: Marcelo, Sidnei - D. Cupák, V. Cupák, Lerch, Levčík. 
Diváci: 170. Stav série: 1:0.

Benago Zruč: Cristiano (Pytloun, Klíma) - Marcelo, Saul, Sidnei, Pimpolho, Brahimi, Belej, Diego, 
Rodek, Vnuk, Gabčo, A. Simitči. Trenér Beni Simitči.

Brno: Šimon (Fruhvirt) - D. Cupák, P. Lidmila, V. Cupák, Mužík, Lerch, Outrata, Šarközy, Bobylev, 
Levčík. Trenér Jan Loup.

inzerce

 TRENÉR RÁDIA KROKODÝL HELAS BRNO JAN LOUP. 

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


51INZERCE Středa 19.4.2017
16/201750

5050

FUTSAL
in

ze
rc

e
Středa 19.4.2017
16/2017

gól, což je do začátku play off skvělé. Hosté možná mohli mít da-

leko více faulů, ale my jsme jejich hru ustáli. Hráče jsem připra-

voval na to, že nás každý bude chtít vynervovat a vyvést z míry. 

To do play off patří. Kluci si zahráli všichni, akorát mě mrzí, že 

nemohl nastoupit Marcel Rodek, kterému nebylo dobře. V záloze 

je už uzdravený Victor.“

„Byli jsme celý zápas lepší, soupeř mohl jenom bránit. Klukům 

jsem říkal, že musíme být trpěliví, než se konečně gólově prosadí-

me. Po druhé brance jsme ovládli hru a potvrdili jsme roli favori-

ta. Sérii chceme ukončit co nejdříve,“ dodal Simitči.

Své si k utkání řekl i brněnský trenér Jan Loup: „Do sedmatři-

cáté minuty jsme byli vyrovnaným soupeřem. Myslím si, že jsme 

měli i více vyložených šancí. Benago mě svým přístupem hodně 

zklamalo. Takový hráč, mistr světa a Evropy Marcelo, pokazil fi-

nále Teplicím a loni i Benagu, a dnes znovu ukázal, že už není tak 

dobrým futsalistou. Dělá ze sebe kašpara. Vždy pro mě byl ikona, 

ale ztrapnil se.“

Na úterý zvažuje Loup speciální tah. „Horším týmem jsme ne-

byli a přemýšlím, že v úterý nasadíme na Marcela osobku z B-tý-

mu,“ uzavřel brněnský kouč. 

 ZRUČSKÝ TRENÉR BENI SIMITČI. 

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy

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

www.branadocech.cz

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

www.dolnipoohri.cz

www.krusne-hory.org

www.ceskestredohori.info

www.ceskesvycarsko.cz

http://www.chancefutsalliga.cz/
http://www.gatetobohemia.com/
http://krusne-hory.org/
http://www.ceskestredohori.info/
http://www.dolnipoohri.eu/
https://www.ceskesvycarsko.cz/


Fotbalová asociace
České republiky

AKTUÁLNĚ
www.fotbal.cz

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


5756

56 57

FOTBAL - ŽENY FOTBAL - ŽENY
in

ze
rc

e inzerce
Středa 19.4.2017

16/2017
Středa 19.4.2017
16/2017
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 STŘELKYNĚ PRVNÍ BRANKY SLAVIE SZEWIECZKOVÁ (VPRAVO) UNIKÁ V TOMTO SOUBOJI SVÉ PLZEŇSKÉ SOUPEŘCE. 

Slavia vede po základní části,
vyhrály i Sparta, Slovácko a Dukla

O velikonočním víkendu proběhlo závěrečné kolo základní části ligy 
žen, které nepřineslo žádné větší překvapení. Slavia si poradila s Plzní 
a vede, Sparta dala čtyři branky Liberci, Slovácko doma porazilo těsně 
Hradec, stejně tak Dukla zdolala Zbrojovku.

V utkání Slavie s Plzní byly jasným favoritem domácí hráčky a to 

také potvrdily. Svěřenkyně trenéra Medynského měly převahu, 

brzo vedly, ale v prvním poločase se dvakrát trefila mladičká Zá-

padočeška Šlajsová, a tak odcházely oba týmy do šaten za těsného 

vedení Slavie 3:2. Po přestávce už ovšem nenechaly Pražanky nic 

náhodě a přidaly další branky, Svitková dovršila hattrick a diváky 

vyvolávanou desítku trefila v nastaveném čase Pincová. Slavia 

tedy vyhrála základní část a příští víkend ji čeká duel s Libercem.

Kolo ovšem začalo již v sobotu dopoledne, na Julisce byla favo-

ritem domácí Dukla, za kterou poprvé nastoupila Ukrajinka Ivany-

shyn, která přišla ze Sparty. Ovšem do vedení se chvilku po pře-

stávce dostaly Zbrojovačky, trefila se Kotlánová. Pražanky však 

zanedlouho srovnaly krok, z dorážky vyrovnávala Adéla Šturmová 

a vítěznou branku domácího výběru vstřelila v 67. minutě Hajnová.

Ve druhém sobotním souboji sparťanky na Strahově hostily li-

berecký Slovan, avšak dvě americké posily byly připraveny pouze 

na lavičce náhradnic. Stejně tak i Irena Martínková, která se vrá-

tila po porodu a do hry naskočila ještě před přestávkou. V prvním 

poločase viděli diváci jedinou branku, když se prosadila po centru 

Mocové Bertholdová. Liberec mohl po pauze vyrovnat, ovšem Jar-

chovská z pokutového kopu selhala. Sparta přidala druhou branku 

a spolupráci si opět zopakovaly Mocová s Bertholdovou. Pražanky 

přidaly ještě dvě branky, v krátkém časovém úseku se čtvrt hodiny 

před koncem prosadily Kladrubská s Lucií Martínkovou.

Závěrečné utkání kola a základní části obstaraly na staro-

městkém Širůchu hráčky Slovácka a Hradce Králové. Všechny 

tři body nakonec zůstaly na Moravě, o čemž rozhodla v 66. minu-

tě domácí Maťavková.  

 SLÁVISTKA SVITKOVÁ (VPRAVO) SE V UTKÁNÍ S PLZNÍ TREFILA HNED TŘIKRÁT. 

SK SLAVIA PRAHA - FC VIKTORIA PLZEŇ 10:2 (3:2)

Branky: 13., 27. a 60. Svitková, 65. a 90.+2 Pincová, 5. Szewieczková, 49. Necidová, 
62. Kožárová, 73. Skálová, 78. Bartovičová - 9. a 28. Šlajsová.

FK DUKLA PRAHA - FC ZBROJOVKA BRNO 2:1 (0:0)

Branky: 55. Šturmová, 67. Hajnová - 48. Kotlánová.

AC SPARTA PRAHA - FC SLOVAN LIBEREC 4:0 (1:0)

Branky: 41. a 57. Bertholdová, 75. Kladrubská, 76. Martínková L.

1.FC SLOVÁCKO - FC HRADEC KRÁLOVÉ 1:0 (0:0)

Branka: 66. Maťavková.

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

KRISTÝNA SIVÁKOVÁ
OBRÁNCE, ZÁLOŽNÍK

Datum a místo narození: 14.6.2000, Kadaň

Aktuální bydliště: Nehvizdy 

Fotbalová kariéra: FK Banik Most- chlapci, AC Sparta Praha- dívky

Jak jsi se dostala k fotbalu?
Taťka mě bral s sebou na „starou gardu,“ kde jsem si kopala s klukama. 

Chytlo mě to, tak mi zařídil trénink v Mostě a tam jsem začínala...

Největší fotbalový zážitek či úspěch?
ME WU17 2016 v Bělorusku.

Nejoblíbenější fotbalistka/fotbalista … vzor?
Cristiano Ronaldo.

Fotbalové cíle
Hlavně bych chtěla vydržet co nejdéle bez větších zranění. 

Nadále bych se chtěla udržet v reprezentaci, pokračovat i v dalších kategoriích. 
A také dostat se někam do zahraničí by byl splněný sen.

Životní cíle
Být zdravá a šťastná.

Škola a obor?
Gymnázium Čelákovice.

Koníčky, zájmy, oblíbená kapela, oblíbené jídlo a pití ….?
Veškeré sporty, ráda chodím se psem na procházky a poslouchám hudbu. 

Oblíbené jídlo nemám, pití ledový čaj a Magnéska.

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://eurowu17.fotbal.cz/
https://eurowu17.fotbal.cz/
https://eurowu17.fotbal.cz/
https://eurowu17.fotbal.cz/
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 POSLEDNÍMI VÍTĚZI POHÁROVÉ SOUTĚŽE 
 JSOU FOTBALISTÉ MLADÉ BOLESLAVI, 
 KTEŘÍ PRO POSTUP DO LETOŠNÍHO FINÁLE 
 MUSÍ ZDOLAT OPAVU. MOL CUP

Zlín do Edenu, Boleslav vyzve Opavu

Páteční los MOL Cupu určil dvojice, které si to rozdají o postup do finá-
le domácího poháru! Obhájce loňského vítězství z Mladé Boleslavi vyzve 
druholigovou Opavu, v druhé bitvě na sebe ve vršovickém Edenu nara-
zí rivalové z nejvyšší soutěže Slavia se Zlínem. Oba semifinálové duely 
jsou na programu ve středu 26. dubna. Finále MOL Cupu se uskuteční 
17. května a jeho vítěz se kvalifikuje do třetího předkola Evropské ligy.

Protlačit se do prestižní pohárové soutěže zkusí borci dru-

holigové Opavy, kteří už mají na pažbě několik cenných zářezů 

- vždyť si dokázali poradit se Slováckem (4:3), brněnskou Zbro-

jovkou (2:1) a ve čtvrtfinále dokonce sestřelili mistrovskou Plzeň 

(4:2)! Zaskočí také obhájce vítězství a projdou poprvé v historii 

do pohárového finále?

Zahrát si o trofej pro vítěze se dosud nepoštěstilo ani Zlínu, 

který do semifinále přešel přes Liberec. Přemožitel Sparty (3:1) 

ze čtvrtfinále se ale na triumf nad Slovanem pořádně nadřel, 

rozhodl až dvěma góly v prodloužení jinak vyrovnaného mače 

pod Ještědem, kde nakonec uspěl v poměru 4:2. V cestě ale 

Moravanům stojí rozjetá Slavia, která si dělá zálusk na domácí 

double a ve čtvrtfinále s Karvinou (5:2) ukázala, že to s útokem 

na pohárový triumf myslí opravdu vážně. Mančaft kouče Šilha-

vého poslední vzájemné klání v prosinci ovládl jasně 4:0, v srpnu 

ale doma v úvodním ligovém kole se Zlínem jen plichtil 2:2. Jak 

dopadne vzájemná bitva tentokrát? 

 LOSOVÁNÍ SEMIFINÁLE MOL CUPU ŘÍDIL GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ FAČR RUDOLF ŘEPKA. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
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 ČEŠTÍ MLADÍCI SI NA ZÁVĚREČNÉM TURNAJI ME ZAHRAJÍ POPRVÉ OD ROKU 2011. 

LOS ME U19 
Gruzie, Švédsko, Portugalsko!

Reprezentace do 19 let zná soupeře pro ME 2017. V základní skupině se 
v Gruzii střetne s domácím týmem, Švédskem a Portugalskem. Rozhodl 
o tom los v Tbilisi. Ve druhé skupině se utkají Německo, Anglie, Bulharsko 
a Nizozemsko. Z každé skupiny postoupí dva nejlepší týmy do semifinále.

Svěřenci trenéra Jana Suchopárka postoupili na šampionát 

poprvé od roku 2011, kdy český tým vybojoval stříbrné medai-

le. V následujících pěti letech mu účast na turnaji unikala. Ten-

tokrát ho ve skupině čekají favorizovaní Portugalci, kteří byli 

na posledních čtyřech šampionátech třikrát v semifinále. Navíc 

jejich seniorská reprezentace je úřadujícím evropským šampio-

nem. Češi mají v této kategorii s Portugalskem vyrovnanou bi-

lanci. Loni se obdobné týmy utkaly na přípravném turnaji hráčů 

do 18 let v Portugalsku a čeští mladíci prohráli 2:5.

Švédsko je sice na turnaji nováčkem, ale pěti výhrami v šes-

ti kvalifikačních zápasech ukázalo, že se může prát ve skupině 

o postup. Navíc tato generace byla úspěšná mezi sedmnáctka-

mi. Švédové mají v kádru sedmnáctiletého útočníka Alexande-

ra Isaka, který v zimě odmítl nabídku Realu Madrid a zamířil 

do Dortmundu. „Nový Zlatan Ibrahimovic“ dokonce nastoupil 

už i za seniorskou reprezentaci a měl by patřit mezi největší 

hvězdy turnaje.

„Mohlo to dopadnout i hůř, ale i tak máme samozřejmě silné 

soupeře, slabí tady nejsou. Švédové jsou v mých očích favoritem 

celého turnaje, hrají už dospělý fotbal a mají v týmu spoustu  

individualit v čele s gólovým útočníkem Isakem. Portugalci patří 

ke špičce v mládežnických kategoriích dlouhodobě a jsou také 

jedním z favoritů. A Gruzie bude doma, bude bojovat a poženou ji 

diváci. Je dobře, že s ní hrajeme až poslední zápas,“ řekl po loso-

vání v Tbilisi trenér českého týmu Jan Suchopárek.

Závěrečný turnaj ME 2017 hráčů do 19 let se bude hrát od 2. 

do 15. července v Gruzii. 

 KOUČ JAN SUCHOPÁREK BUDE LADIT FORMU TÝMU NA TURNAJI VE FRANCII, KDE SE JEHO SVĚŘENCI STŘETNOU S BRAZÍLIÍ, INDONÉSIÍ A SKOTSKEM. PROGRAM ZÁPASŮ ČR U19 
V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ NA ME 2017

neděle 2. 7.: Česko - Švédsko * středa 5. 7.: Česko - Portugalsko
sobota 8. 7.: Česko - Gruzie

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

Pískej, mávej, rozhoduj - 
STAŇ SE ROZHODČÍM

Máte rádi fotbal? Jste dobře fyzicky připravení a psychicky odolní? Do-
kážete se samostatně rozhodovat a jít s kůží na trh? A sníte o tom, že se 
jednou podíváte třeba až do ligy nebo dokonce evropských pohárů a bude-
te mít kariéru, kterou se může pochlubit třeba Pavel Královec? Právě vás 
hledáme! Staňte se fotbalovým rozhodčím a buďte součástí velké hry!

 TISKOVÁ KONFERENCE K AKCI „PÍSKEJ, MÁVEJ, ROZHODUJ - STAŇ SE ROZHODČÍM“ PROBĚHLA V SÍDLE FAČR V PRAZE. 

Fotbalová asociace České republiky (FAČR) v dubnu startuje 

plošnou náborovou kampaň PÍSKEJ, MÁVEJ, ROZHODUJ!, která 

má za cíl rozšířit řady českých fotbalových rozhodčí.

„Jako asociace jsme velmi úspěšní na poli získávání nových 

hráčů, hráček či trenérů, ale stejně velmi dobře vnímáme také 

současnou varovnou situaci v rozhodcovském stavu, který se po-

stupně zužuje. V našem fotbale na všech úrovních stále stoupá 

počet zápasů a je nutné, abychom výhledově mohli nabídnout také 

adekvátní počet kvalifikovaných rozhodčích,“ uvedl Rudolf Řepka, 

generální sekretář FAČR.

FAČR v závěru ledna letošního roku registrovala přibližně 3700 

rozhodčích, v rámci projektu Členství FAČR tak vychází jeden 

rozhodčí na cca registrovaných 70 hráčů, čímž vzniká značný ne-

poměr. Během jediného víkendu se navíc v ČR odehraje cca 5500 

utkání, což je pro stávající rozhodcovský sbor další velké sousto. 

„Je to alarmující stav a chceme se tomu postavit čelem. Velký de-

ficit pociťujeme především v nižších soutěžích, kde výrazně stou-

pá i průměrný věk rozhodčích. Je nutné přivést novou krev a sbor 

posílit. Věříme, že i právě startující náborová akce začne situaci 

mezi rozhodčími obracet k lepšímu,“ doplnil Řepka.

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://rozhodci.fotbal.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=WNL-6M7cZyA
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Patrony akce se stali Dagmar Damková, někdejší elitní světová 

rozhodčí, která řídila finále ženského ME, OH i Ligy mistrů, a Pa-

vel Královec. Ten je zase s 214 starty jedničkou v české nejvyšší 

soutěži, pravidelně se účastní Ligy mistrů či Evropské ligy a zažil 

také atmosféru ME ve Francii v loňském roce. „Ze své kariéry vím, 

jak je těžké propracovat se na úplný vrchol. Ale ty zážitky, které 

na celé cestě nasbíráte, jsou neuvěřitelnou zkušeností. Být roz-

hodčím znamená velkou odpovědnost i závazek, ale pokud se té 

práci věnujete naplno, stojí to za to. Každému začínajícímu rozhod-

čímu bych přála, ať zažije velké zápasy před vyprodanými stadiony 

- na jakékoliv úrovni. To je ta největší odměna. I pro dívky může 

jít o zajímavou výzvu,“ řekla Damková, současná prezidentka fot-

balu žen FAČR a také členka Komise rozhodčích FIFA a UEFA. 

FAČR pro začínající rozhodčí chystá na území celé ČR řadu nábo-

rových akcí, tou první bude 26. dubna od 17:00 ve Slaném. Zájem-

ci z řad veřejnosti veškeré informace o práci rozhodčího i všech 

náborových akcích najdou na webu www.fotbal.cz/rozhodci,  

kde je připraven k vyplnění také jednoduchý elektronický for-

mulář. Úsek rozhodčích je možné kontaktovat také na emailu:  

rozhodci-nabor@fotbal.cz. 

www.fotbal.cz/rozhodci www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=L_-YTltOQVI
https://rozhodci.fotbal.cz/
http://www.fotbal.cz
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Divizní Jankov zkoušel africké posily

Mužstvo SK Jankova v posledních třech týdnech testovalo možné exotické po-
sily. Dvojice Ghaňanů David Tetteh Mensah a Solomon Armah v očích trenéra 
Iva Čecha uspěla, kvůli skončenému povolení k pobytu ale museli oba fotbalisté 
v pátek odletět zpátky do své vlasti. „Přivést do českého týmu posily z Ghany 
není vůbec jednoduché, nicméně se o to pokusíme,“ zní z Jankova.

Defenzivní záložník Mensah a útočník Armah strávili v Jankově 

zhruba tři týdny, trénovali, byli součástí klubu. Armah si dokon-

ce zahrál v přátelském utkání za „B“ tým v českobudějovickém 

okresním přeboru. Do kádru oba afričtí fotbalisté zapadli i přes 

jazykovou bariéru dobře. „Hrál jsem v Ghaně, Jankov je moje první 

štace v Česku. Těší mě, že jsem součástí tohoto týmu. V Jankově je 

hezky. Myslel jsem si, že až sem přijdu, budu se cítit osamělý, ale 

přijali mě dobře,“ řekl v rozhovoru pro regionální televizi Armah.

Vedení v současnosti třináctého celku divize A bylo s půso-

bením obou možných posil spokojeno. „Oba v Jankově zanechali 

skvělý dojem a nyní se začne pracovat na tom, aby se mohli vrátit 

a jihočeské fanoušky bavit svým fotbalovým uměním,“ stojí v ofi-

ciálním prohlášení na stránkách klubu.

Zda se to Jankovu povede ještě v průběhu jarní části, nebo 

jestli vůbec, ukážou následující týdny a měsíce. V soubojích o zá-

chranu celostátní soutěže by ale jistě byly obě exotické tváře ví-

tanými akvizicemi. 

- Martin Wipplinger/jihoceskyfotbal.cz, foto: Jan Škrle-

 DAVID TETTEH MENSAH A SOLOMON ARMAH NA TESTECH V JANKOVĚ. 

Jihočeský KFS - www.jihoceskyfotbal.cz

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/


Příští číslo Gólu vyjde 
v úterý 25. 4. 2017.
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