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„Po pěti zápasech mi to tam 
konečně spadlo, čekání 
už bylo dlouhé. Branka pro mě 
byla jako zakletá. Strašně moc 
jsem to chtěl zlomit proti Plzni, “ 
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Vážení čtenáři!
Víkend nabídl pořádná fotbalová dramata, jedno 

z nich, bohužel, se skutečně tragickým koncem. Ale 

pojďme nejprve na zelené pažity. V Praze na Letné 

se dávalo drama se sparťanskými a plzeňskými 

herci. Hrdiny představení však byli pouze plejeři 

v rudých dresech, kteří výhrou 2:0 nad svými - v po-

sledních letech úhlavními - soky v titulových bojích, 

poslali viktoriány na druhou příčku tabulky a cestu 

k prvnímu místu ulehčili jiným rivalům - slávistům. 

Jak se rodilo sparťanské vítězství - i o tom se pro 

rubriku Můj týden rozpovídal útočník Josef Šural. 

Drama jako z jiné planety se v neděli konalo na sta-

dionu Realu v Madridu. Ve slavném El Clásiku byl 

k vidění mimozemšťan Lionel Messi, který dvě-

ma góly zařídil cenné tři body pro Barcu, jež tak 

opět sahá po téměř již ztraceném titulu. K zatím 

nesplněnému snu se upíná hlavní respondent to-

hoto vydání Daniel Pudil. Jeho Sheffield totiž míří 

do play-off druhé nejvyšší soutěže v Anglii, a pokud 

v něm uspěje, postoupí i s českým reprezentačním 

bekem do nejlepší soutěže světa Premier League! 

Všechny fotbalové události víkendu však zastínila 

tragická událost v Turecku, kde si vzal život hráč 

Gaziantepsporu František Rajtoral. „Rajty“, odpo-

čívej ve fotbalovém nebi!

Přeji vám příjemné a nedramatické počtení 

na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„VĚŘÍM, ŽE NASTARTUJEME VÍTĚZNOU SÉRII“
„Každý se mě po utkání s Plzní ptal, jestli jsme se výhrou nad mistrem revanšovali 

za výpadek v Jihlavě z minulého kola. To se však stoprocentně konstatovat nedá. Prohrát 

v Jihlavě je totiž velká ostuda, nedělním triumfem nad Viktorkou jsme udělali pouze první 

krok v cestě za jejím odčiněním. Kdekdo nám také před utkáním předhazoval, jestli ne-

máme z Plzně komplex, když jsme ji naposledy v lize porazili před třemi lety. Jsem rád, že 

jsme nepříznivou bilanci zlomili. Věřím, že teď nastartujeme vítěznou sérii.

 DOSUD TŘIKRÁT NASTOUPIL BRNĚNSKÝ ODCHOVANEC V DERBY 
 PRAŽSKÝCH „S“, NA PRVNÍ TREFU DO SÍTĚ RIVALŮ ZE SLAVIE ALE STÁLE ČEKÁ. 

Fotbalový týden Josefa Šurala

„Konečně 
mi to tam spadlo!“

Pět zápasů střelecky mlčel. Útočník Sparty Josef 
Šural se probudil v neděli, ve šlágru 25. kola proti 
Plzni. Přesnou hlavičkou z prvního poločasu polo-
žil základ k triumfu 2:0. Pražané si tak spravili chuť 
po porážce v Jihlavě. Díky prvnímu vítězství v lize 
nad Viktorií po třech letech si upevnili třetí příčku, 
zároveň udělali obrovskou radost Slavii, která vy-
střídala Západočechy na pozici lídra soutěže.

 VE ŠLÁGRU S PLZNÍ SE JOSEF ŠURAL BLÝSKL 
 POHOTOVOU HLAVIČKOU A VÝRAZNĚ TAK SPARTĚ POMOHL K TRIUMFU 2:0. 

  Čech ve finále FA Cupu
Fotbalisté Arsenalu s českým brankářem Pe-
trem Čechem mezi tyčemi porazili v semifinále 
Anglického poháru ve Wembley Manchester City 
2:1 po prodloužení. Ve finálovém duelu FA Cupu 
se svěřenci trenéra Arséna Wengera 27. května 
střetnou v londýnském derby s lídrem Premier Le-
ague Chelsea, která v sobotu vyřadila Tottenham. 
Pro „Kanonýry“ to bude jubilejní dvacátá účast 
ve finále této nejstarší pohárové soutěže, kterou 
dosud dvanáctkrát zvedli vítězně nad hlavu.

  „Rajty“ odešel…
Bývalý český reprezentant František Rajtoral spá-
chal sebevraždu. Jednatřicetiletý obránce, který 
naposledy působil v Gaziantepsporu, se oběsil 
ve svém domě v Turecku. Podle tamních médií 
trpěl psychickými problémy a sebevraždu spáchal 
z rodinných důvodů. V době úmrtí byl v domě sám. 
Do Gaziantepsporu přišel společně s Danielem 
Kolářem loni v srpnu z Plzně, kde strávil nejúspěš-
nější část kariéry. Dres Viktorie oblékal „Rajty“ 
od roku 2009 s výjimkou půlročního hostování 
na jaře 2014 v bundesligovém Hannoveru. Podílel 
se na zisku čtyř plzeňských mistrovských titulů 
a dvakrát si zahrál základní skupinu Ligy mistrů.  
Před Viktorií hrál tuzemskou nejvyšší soutěž 
za Příbram a Ostravu, celkem absolvoval 285 zá-
pasů a vstřelil 32 gólů. Během angažmá v Baníku 
trpěl únavovým syndromem. Krajní bek, který na-
stupoval i v záloze, reprezentoval ve 14 utkáních, 
zúčastnil se mistrovství Evropy v roce 2012, kde 
český národní tým překvapivě postoupil do čtvrt-
finále. Za Gaziantepspor v této sezoně odehrál 12 
ligových zápasů. Na jaře však místo v sestavě 
ztratil a zasáhl jen do dvou utkání. Naposledy v pá-
tek sledoval z lavičky porážku 1:2 s Konyasporem.

  Schick zarovnal 
italskou desítku!
Mladý reprezentační útočník Patrik Schick se opět 
zapsal mezi střelce italské Serie A. Zatímco v mi-
nulém kole v Sassuolu zaznamenal branku poměr-
ně šťastnou tečí, v domácím duelu s Crotone se 
blýskl pohlednou individuální akcí. Ve 21. minutě 
si prvním dotykem obhodil hostujícího obránce 
a rázem se ocitl sám před brankářem, kterému 
nedal šanci. Jedenadvacetiletý český forvard, 
který v posledních zápasech pravidelně nastupuje 
v základní sestavě Sampdorie, tak zarovnal desít-
ku ligových gólů. Jeho trefa však na bodový zisk 
nestačila, neboť janovský tým znovu prohrál 1:2. 

  Pilař je konečně zpátky!
Návrat uzdraveného reprezentačního záložníka 
Václava Pilaře po vleklém zranění kolena byl asi 
jediným pozitivním momentem obhájce titulu při 
nedělní prohře 0:2 ve šlágru 25. ligového kola 
na Letné se Spartou. Osmadvacetiletý křídelník 
nastoupil k soutěžnímu utkání poprvé od června 
2015 a zápasu evropské kvalifikace na Islandu. 
Radost z velkého comebacku mu ale pokazila 
porážka, po níž Viktoria klesla na druhé místo dva 
body za Slavii. „Jsem rád, že koleno drží a že jsem 
mohl nastoupit. Měl jsem z toho obrovskou radost, 
ale tím, že ten zápas pro nás dopadl špatně, je to 
pro mě takové hořké,“ přiznává „Pilka“, který v 69. 
minutě nahradil Milana Petrželu. „Můj strop je 
těch 20 až 30 minut. Na celý zápas to zatím není. 
Trénuju čtrnáct dní, doháním kondici, pořád jezdím 
na kole. Třeba bych vydržel víc, ale fyzička zatím 
není tam, kde bych chtěl, aby byla,“ dodává. 

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

 MICHAL HORŇÁK 

jsme soupeře nepustili do rozehrávky, tím pádem musel nakopávat dlouhé míče na Kr-

menčíka a Bakoše. S nimi si obránci výtečně poradili. Nutili jsme Plzeň do ztrát, některé 

z nich jsme dokázali využít k vytvoření příležitostí.

„BRANKA PRO MĚ BYLA ZAKLETÁ“
Po pěti zápasech mi to tam konečně spadlo, čekání už bylo poměrně dlouhé. Měl jsem 

šance, ale nemohl jsme se trefit, branka pro mě byla jako zakletá. Strašně moc jsme to 

chtěl zlomit proti Plzni, kdy jsme už nutně potřebovali vyhrát, abychom uhájili třetí příčku. 

Nejprve jsem se dvakrát zastřeloval, potom jsem si sběhl na centr Davida Lafaty a mohl se 

radovat. Hlavičkoval jsem téměř z jedenácti metrů, Matúš Kozáčik ani nezkusil zasahovat. 

Nemyslím ale, že by to podcenil, spíš ho překvapilo, že jsem na poslední chvíli předskočil 

obránce a umístil balon přesně k přední tyči.

„SNAD UŽ SE NÁM VÝKYVY VYHNOU“
Doufám, že se nám, bude konečně dařit také proti mužstvům z dolního konce tabulky. 

Hned v pátek hrajeme v Příbrami, která je namočená v boji o sestup, ale teď chytla druhý 

dech. Nic jiného, než výhra nás však nemůže zajímat. Když mám říct, proč se nám v tomto 

ročníku nedaří na cizích hřištích, nevím. Prostě to tak je. Neumím si vysvětlit, proč nehra-

jeme s elánem každý zápas. Proč to před týdnem v Jihlavě nešlo a nyní s Plzní zase ano. 

Snad už se nám výkyvy vyhnou.“ 

„BOJOVALI JSME JEN ZA SEBE“
Myslím, že před zápasem byla favoritem přece jenom Viktorka. Byla první, my třetí. Teď 

ji díky našemu vítězství přeskočila Slavia. My jsme ale za nikoho nebojovali, pouze za sebe. 

Je nám úplně lhostejné, jestli mistrovský titul vyhraje Slavia nebo Plzeň. Pro nás je potěši-

telné, že jsme navázali na předchozí solidní výkony s elitními týmy. Nedávno jsme v Edenu 

měli na lopatě Slavii, o které se píše, že má na jaře nejlepší formu. Teď jsme přehráli Plzeň, 

která přijela jako lídr.

„KDYBY KRMENČÍK PROMĚNIL, HRÁLO SE BY JINAK“
Jedním ze zásadních momentů, které rozhodly o naší výhře nad Plzní, byl ten z úvodu 

utkání. Krmenčík postupoval sám na branku, David Bičík nás podržel. Kdyby proměnil, 

tak by se hrálo úplně jinak. Potom už jsme Viktorku do vážnější šance nepustili, myslím, 

že defenzivní fáze nám fungovala velice dobře. Naopak aktivním, agresivním presinkem 

JOSEF ŠURAL * Narozen: 30. května 1990 * Výška: 184 cm * Váha: 77 kg * Stav: ženatý, 
manželka Denisa, dcera Vanesa Alex (3,5) * Fotbalový post: útočník
Hráčská kariéra: Sokol Šakvice (1995-1996), 1. FC Brno (1996-2007), Zbrojovka Brno 
(2007-2011), Slovan Liberec (2011-2016), Sparta Praha (2016-?)
Reprezentace: 15 zápasů, 1 vstřelený gól * Česká liga: 175/37 * Největší úspěchy: účast-
ník EURO 2016, vítěz české ligy (2012), jarní vyřazovací část Evropské ligy (2014), základní 
skupina Evropské ligy (2015), vítěz domácího poháru (2015)

 PO NEPODAŘENÉM POHÁROVÉM DVOJZÁPASE 
 S ROSTOVEM SPADLA NA LETENSKÉ POŘÁDNÁ DEKA… 

STALO SE...

 POTVRDÍ ŠIKOVNÝ STŘEDOPOLAŘ VÝTEČNOU FORMU 
 V NADCHÁZEJÍCÍM KLÁNÍ S PŘEDPOSLEDNÍ PŘÍBRAMÍ? 

  Stadion 
za všechny peníze
V prvním utkání na novém stadionu v Petrohradu, 
který bude příští rok hostit zápasy mistrovství svě-
ta, fotbalisté domácího Zenitu porazili v ruské lize 
Jekatěrinburg 2:0. Hosté dohrávali v osmi poté, co 
byli v závěrečné půlhodině vyloučeni Bicfalvi, Pa-
vljučenko a Jemeljanov. První gól v nové aréně pro 
69 tisíc diváků vstřelil v 86. minutě bývalý obránce 
londýnské Chelsea Ivanovič, druhou branku přidal 
ve čtvrté minutě nastavení Mollo. Petrohradský 
stadion se stavěl deset let a jeho výstavbu prováze-
la řada zpoždění a korupčních skandálů. Předseda 
ruské vlády Dmitrij Medveděv ji před časem označil 
za ostudnou. Konstrukční náklady se nakonec vy-
šplhaly na více než 600 milionů dolarů (zhruba 15 
miliard korun). Ani první zápas se neobešel bez pro-
blémů, neboť stav trávníku nebyl zdaleka ideální.

  Skalák postoupil 
do Premier League
Český reprezentační záložník Jiří Skalák považuje 
postup s Brightonem do anglické Premier League 
za vrchol své dosavadní kariéry a splněný sen. 
Pětadvacetiletý středopolař si užil i velkolepé 
oslavy, při nichž ho nadšení fanoušci nosili na ra-
menou. Brighton minulé pondělí doma porazil 2:1 
Wigan a díky dalším výsledkům získal tři kola před 
koncem Championship jistotu přímého postupu. 
„Racci“ se do nejvyšší soutěže vracejí po 34 letech. 
„Postoupili jsme na EURO s českým nároďákem, 
ale tohle je pro mě určitě nejvíc. Když jsem pře-
stupoval do Brightonu, tak jsem řekl, že přicházím 
proto, abychom postoupili do Premier League. Teď 
se mi tenhle sen splnil, takže je to nejvíc, co jsem 
zatím dokázal,“ zdůrazňuje a připomíná spontánní 
oslavy s fanoušky na stadionu i v ulicích města. 
„Po závěrečném hvizdu vběhli na trávník a během 
třiceti vteřin bylo plné hřiště lidí. Jeli jsme potom 
vlakem do centra, tam byli všichni fanoušci. No-
sili nás na rukou ve vlaku a pak cestou do města 
na ramenou. Na tohle nikdo nikdy nezapomene!“, 
prohlašuje „Skali“, který do Brightonu přestoupil 
loni v zimě z Mladé Boleslavi a v minulém ročníku 
s týmem neuspěl v play off. 

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

DUBEN
25. DUBNA

1992 Pavel Kadeřábek 2014-? 26/2

26. DUBNA

1974 Richard Dostálek 1996-2003 5/0

27. DUBNA

1896 František Hojer 1923-1926 5/0

28. DUBNA

1900 Emil Seifert 1920-1929 18/0

1906 Otto Fleischmann 1926-1927 3/1

1907 Raymond Braine - - - - - - - -

1944 Vladimír Táborský 1966-1972 19/1

1970 Michal Horňák 1995-1999 38/1

30. DUBNA

1953 Jiří Sloup 1982-1985 8/1

1963 Vítězslav Lavička - - - - - - - -

1982 Mario Lička 2009-2010 3/0

KVĚTEN 
1. KVĚTNA

1992 Matěj Vydra 2012-? 20/5

2. KVĚTNA

1958 Stanislav Levý 1983-1988 25/0

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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O náboje je
postaráno!

Do závěrečného jarního finiše vstupuje tuzemská klu-
bová sezona, která vyvrcholí v polovině května. O náboje 
dramatického průběhu prvoligové koncovky je už nyní 
náležitě postaráno, další pak ještě mohou přidat nadchá-
zející duely semifinále MOL Cupu, v nichž však mají výho-
du domácího prostředí největší favorité - obhájce trofeje 
Mladá Boleslav (hostí druholigovou Opavu) a po double 
toužící Slavia, která v Edenu přivítá Zlín.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Mnohem větší pozornost však poutá pět kol před svým epilo-

gem nejvyšší soutěž a to na obou pólech tabulky. Od jejího dna 

se totiž neuvěřitelně razantně odrazila poslední Příbram, která 

na této nelichotivé sestupové pozici dřepěla už od 2. (!) dějství. 

Její „odpis“ před jarními odvetami se nyní ukazuje jako velmi 

předčasný a naopak se potvrzují odhodlaná slova mladého tre-

néra-záchranáře Kamila Tobiáše. Poplašné sirény se proto ro-

zezvučely nejen v Jihlavě a Hradci Králové, jejichž týmy již delší 

dobu balancují nad druholigovou propastí, ale nově znovu ve vr-

šovickém „Ďolíčku“ i v Brně, kde ještě doznívá hokejová kocovi-

na. A pokud si prodlouží dosavadní šňůru pěti porážek v řadě, 

může se namočit i nováček z Karviné! První jarní výhra může 

naopak ještě za pět minut dvanáct nakopnout „ševce“, aby se 

pokusili naplnit vzdalující se evropský sen, po kterém jdou ne-

kompromisně rozjeté Teplice, dýchající na záda čtvrté Mladé Bo-

leslavi. Třetí Sparta si letenskou výhrou nad mistrovskou Plzní 

spravila pochroumané sebevědomí, ale otázkou zůstává, na jak 

dlouho. V boji o titul tahá aktuálně za kratší konec jeho obhájce, 

který musí nyní čekat na aspoň remízové klopýtnutí červeno-

bílých, jinak se pohár po dvou letech postěhuje ze Štruncových 

sadů do Edenu. V tomto závěrečném dostihu však musejí oba as-

piranti úspěšně překonat v cílové rovince ještě několik těžkých či 

jen zdánlivě lehkých překážek. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

FOTBALISTÉ MŠK ŽILINA získali 
v předstihu čtyři kola před koncem 
slovenský titul. Rozhodla o tom ví-
kendová výhra 1:0 svěřenců trenéra 
Adriána Guly, o kterého se v minu-
lých měsících intenzivně zajímala 
pražská Sparta, na hřišti druhého 
Slovanu Bratislava, díky níž mají 
v čele nedostižný náskok 13 bodů.

ŽILINA 
už slaví titul

Severoslovenský klub oslavil první tri-
umf od ročníku 2011/2012, celkově ovládl 
ligu posedmé. Zápas v hlavním městě 
rozhodl sedm minut před koncem střelou 
zpoza vápna čtyřiadvacetiletý záložník 
a kapitán Žiliny Michal Škvarka. 

 ŽILINA JE POSEDMÉ MISTREM! 

 JAN REZEK TÁHNE PŘÍBRAM ZA ZÁCHRANOU, V POSLEDNÍCH DVOU DUELECH 3x SKÓROVAL! 

 DVA BODY K DOBRU MÁ VEDOUCÍ SLAVIA NA DRUHOU PLZEŇ, UHÁJÍ VE FINIŠI TĚSNÝ NÁSKOK? 

AKTUÁLNĚ

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Nedělní výhra Sparty nad vedoucí mistrovskou Plzní kata-

pultovala do čela prvoligové tabulky rivala z Edenu. 

KRESBA TÝDNE

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


I když se přehoupl přes životní třicítku, pořád levý obránce či 
záložník DANIEL PUDIL sní, že si zahraje slavnou Premier Lea-
gue. K naplnění anglického snu byl již několikrát velmi blízko, ale 
na premiérový start stále čeká. Další repríza hektických postupo-
vých bojů v play-off čeká českého reprezentanta se Sheffieldem 
Wednesday v květnových týdnech…

Daniel Pudil:

„Věřím, že si
Premier League

zahraju!“

Daniel Pudil:

„Věřím, že si
Premier League

zahraju!“



1514

1414 15

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 25.4.2017
17/2017

Úterý 25.4.2017
17/2017 ROZHOVORROZHOVOR

 VÁCLAV TICHÝ  SHEFFIELD/PRAHA 

	 Finiš Sheffieldu je opravdu znamenitý, zabydleli jste se 

mezi elitou Championship, která usiluje o postup do Premier 

League…

„Chytili jsme formu a vítěznou vlnu v pravý čas, vyhráli jsme 

posledních pět zápasů. Kdybychom se v průběhu sezony vyvaro-

vali několika výsledkových výkyvů, mohli jsme dosáhnout na pří-

mý postup do Premier League místo jednoho ze dvojice Brighton 

a Newcastle.“

	 Vy jste ale na jaře dost dlouho pauzíroval. Proč?

„Měl jsem problémy s přitahovačem na levé noze, ale ta šesti-

týdenní herní pauza mi paradoxně pomohla. Dal jsem se zdravot-

ně dohromady a především pořádně potrénoval. Po loňském mis-

trovství Evropy ve Francii jsem neměl skoro žádnou dovolenou, 

byla nejkratší za posledních osm let, co kopu venku. Proto jsem 

si před náročnou letní přípravou, ze které pak v Anglii žijete celou 

sezonu, moc neodpočinul, což se následně projevilo i na mojí for-

mě a možná i zdravotním stavu.“

	 Naskočil jste zpátky do sestavy v zápase s Newcastlem 

a hned jste byl dokonce vyhlášen jeho nejlepším hráčem!

„Makal jsem naplno v tréninku a čekal, až dostanu od trenéra šan-

ci, která přišla právě v tomto utkání s lídrem. A využil jsem ji, myslím, 

asi tím nejlepším způsobem. Přihrál jsem i na náš vítězný gól.“

 PO DELŠÍ ZDRAVOTNÍ PAUZE SE DANIEL PUDIL VRÁTIL ZPĚT DO ZÁKLADNÍ JEDENÁCTKY 
 SHEFFIELDU WEDNESDAY, S NÍMŽ USILUJE O POSTUP DO NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽE. 

„Šestitýdenní herní 
pauza mi paradoxně 

pomohla!“

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 NEDÁVNÝ ZÁPAS S NEWCASTLEM SE LEVÉMU BEKOVI VYDAŘIL, DOKONCE BYL ZVOLEN NEJLEPŠÍM HRÁČEM UTKÁNÍ! 

	 V minulém kole v Londýně proti Queens Park Rangers 

jste si připsal další asistenci a vstřelil i vítězný gól na 2:1…

„Bylo to velmi důležité tři body, protože rozdíly mezi týmy, které 

bojují o postup do play-off, jsou opravdu minimální. A každá zby-

tečná bodová ztráta může mít ve finále fatální následky.“

	 O víkendu jste stejným výsledkem porazili doma Derby 

County, za které nastupuje váš někdejší parťák z Watfordu i čes-

ké reprezentace Matěj Vydra!

„V první půli byli hosté o něco lepší a šli také do vedení, když 

jsme neubránili jejich standardku. Asi jsme podlehli mylnému 

dojmu, že se Derby porazí samo… Po přestávce jsme se zvedli 

a výsledek otočili, ale byly to nervy až do konce. „Vydris“ (Matěj 

Vydra) tentokrát odehrál celé utkání, několikrát jsme na sebe na-

razili v osobních soubojích.  Docela se divím, že ho trenér mnohem 

víc nevyužívá.“ 

	 Stihli jste se potkat i mimo trávník?

„Samozřejmě už to není takové, jako když jsme společně byd-

leli v Londýně v jednom domě. Ale píšeme si poměrně pravidel-

ně, povídali jsme si před zápasem i po něm, protože do Sheffieldu 

přijel náš manažer Ondra Chovanec s Pavlem Bucháčkem a mým 

jmenovcem Zdeňkem Pudilem. Zašel jsem si potom s nimi na ve-

čeři a v neděli se vraceli zpátky do Prahy. Dostali jsme od trené-

ra po dlouhé době dvoudenní volno, protože další ligový zápas 

s Ipswichem nás tentokrát čeká až v sobotu.“

 DĚKOVAČKY FANOUŠKŮM SI DANIEL PUDIL V POSLEDNÍ DOBĚ UŽÍVÁ ČASTO, 
 VŽDYŤ SHEFFIELD TRIUMFOVAL UŽ PĚTKRÁT V ŘADĚ A VYŠPLHAL SE NA ČTVRTOU PŘÍČKU TABULKY. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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pět aspirantů. Ideální by bylo ho získat už s Ipswichem, protože 

v posledním kole máme Fulham, který taky bojuje o play-off! Mys-

lím si, že oproti loňsku máme zkušenější tým, do kterého před se-

zonou přišli i hráči z Premier League a reprezentanti svých zemí.  

Ale samotné zápasy play-off jsou pak jedna velká loterie, o jejich 

výsledcích a tím pádem i o postupu často rozhodují kromě aktuál-

ní formy na sklonku sezony také úplné maličkosti nebo pověstné 

fotbalové štěstí…“

	 Před rokem jste dorazil z tohoto důvodu na závěrečnou 

přípravu české reprezentace před červnovým EURO ve Francii 

až pár dnů před odletem. Letos ve stejnou dobu hraje národní 

tým přípravu v Belgii a potom hlavně veledůležitý kvalifikační 

zápas o postup na mistrovství světa 2018 v Norsku!

„Vzhledem k tomu, že jsem v průběhu sezony pravidelně v klu-

bu nenastupoval, tak jsem logicky ani s pokračováním v české 

reprezentaci příliš nepočítal, zvlášť když jsem byl na svém postu 

ROZHOVORROZHOVOR

 V BELGICKÉM GENKU STRÁVIL ODCHOVANEC SPARTY TŘI SEZONY 
 A ZÍSKAL S NÍM TŘI CENNÉ TROFEJE VČETNĚ MISTROVSKÉHO TITULU. 

	 Jak jste dva volné dny prožil?

„Přítelkyně byla s dětmi v Česku na velikonočních prázdninách, 

ze kterých se vrátili v pondělí. V neděli odpoledne jsem zašel 

k sousedovi, s jehož synem Danny chodí do školy. Má na zahradě 

speciální pec na pizzu, tak jsem přátelskou návštěvu spojil s dob-

rým a zároveň i lehkým jídlem. S životem v Sheffieldu jsme jako 

rodina maximálně spokojeni, je to zde mnohem útulnější a klid-

nější bydlení než předtím v Londýně. Stýkáme se se spoustou 

známých, které jsme tady poznali, a všechny potřebné věci k živo-

tu máme v blízkém dosahu. Třeba do školy jdeme s Dannym z na-

šeho domu jen tři minuty.“

	 V minulé sezoně byl postup Sheffieldu do play-off spíš 

překvapením, byť vám nejtěsnější porážka ve Wembley s Hul-

lem zabouchla dveře do Premier League. Je tým na letošní re-

prízu lépe připravený?

„Vloni vedení klubu o postupu do play-off moc nemluvilo, letos 

to už byl sezónní cíl. K jeho naplnění nám schází ještě uhrát bod 

jistoty v posledních dvou kolech, protože na čtyři místa je pořád 

 S WATFORDEM POSTOUPIL V SEZONĚ 2014/15 DO PREMIER LEAGUE, V ELITNÍ ANGLICKÉ SOUTĚŽI SI ALE JEŠTĚ NEZAHRÁL. 

Daniel Pudil
Narozen: 27. září 1985 * Výška: 185 cm * Váha: 76 kg * Stav: svo-
bodný, přítelkyně Veronika, syn Danny (6,5), dcera Ella (1,5)
Fotbalový post: levý obránce * Hráčská kariéra: Sparta Praha 
(1994-2004), Chmel Blšany (2004), Slovan Liberec (2004-2007), 
Slavia Praha (2007-2008), Slovan Liberec (2008), KRC Genk (Bel-
gie, 2008-2012), Granada CF (Španělsko, 2012), AC Cesena (Itálie, 
2012), FC Watford (Anglie, 2012-2015), Sheffield Wednesday (An-
glie, 2015-2016), FC Watford (Anglie, 2016), Sheffield Wednesday 
(Anglie, 2016-?) * Reprezentace: 34 zápasů, 2 góly
Největší úspěchy: účast na EURO 2016 ve Francii, postup na EURO 
2012 v Polsku a na Ukrajině, účast na mistrovství Evropy hráčů 
do 21 let (Nizozemsko 2007), český mistr (2006, 2008), belgický 
mistr (2011), postup do anglické Premier League (2015)

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 V REPREZENTACI DANIEL PUDIL NAPOSLEDY SKÓROVAL V ZÁŘÍ 2009 PROTI SLOVENSKU (2:2). 
 PROTRHNE ČEKÁNÍ NA GÓL V PROBÍHAJÍCÍ KVALIFIKACI O POSTUP NA MISTROVSTVÍ SVĚTA? 

ROZHOVORROZHOVOR

 NA LETNÍM EURU VE FRANCII NASTOUPIL V ZÁVĚREČNÉ BITVĚ SKUPINY D PROTI TURECKU, PO PORÁŽCE 0:2 ALE ČEŠI NA TURNAJI SKONČILI. 

levého beka vždycky dvojkou nebo někdy i trojkou. Navíc na polo-

vinu června už máme dlouhodobě naplánovanou svatbu, na kte-

rou chci mezi hosty pozvat i „Vydrise“.“

	 To by se nedalo termínově nějak skloubit?

„Asi dost těžko, protože se přítelkyní budeme brát na Bali.“

	 Pojďme ještě zpátky k fotbalu. Nehrozí vám v případě 

postupu do Premier League opět odsun na vedlejší kolej jako 

jste zažili s Matějem Vydrou před dvěma lety ve Watfordu, který 

následně nakoupil spoustu nových hráčů?

„Postupující kluby z Championship dostanou obrovské peníze, 

které pak v létě investují do nákupů nových hráčů. Jsem zvědavý, 

jak dopadne „Skali“ (Jiří Skalák), který před pár dny slavil přímý 

postup s Brightonem, ale v poslední době za něj moc nenastupo-

val. Věřím, že jsem v Sheffieldu v jiné situaci a že mám v týmu také 

pevnější pozici, než jsem míval ve Watfordu. Mám tady smlouvu 

i na příští sezonu a s roční opcí. Zahrát si Premier League byl 

vždycky můj sen. K jeho naplnění musíme udělat poslední dva 

kroky v základní části a potom stejný počet v play-off. A konečně 

do ní postoupit!“ 

„Samotné zápasy 
play-off jsou jedna 

velká loterie…“

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/


 25. KOLO 

První liga 
2016/17 
První liga 
2016/17 

Sparta 
sesadila 
Plzeň!  

Sparta 
sesadila 
Plzeň!  

Pražané předvedli nejlepší 

jarní výkon a ve šlágru 25. kola 

zaslouženě porazili na Letné 

lídra tabulky 2:0. Na první místo 

se tak vyhoupli slávisté, kteří 

zvítězili 2:0 na Slovácku!

Pražané předvedli nejlepší 

jarní výkon a ve šlágru 25. kola 

zaslouženě porazili na Letné 

lídra tabulky 2:0. Na první místo 

se tak vyhoupli slávisté, kteří 

zvítězili 2:0 na Slovácku!
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V posledních zápasech našlo Brno tvář, po pře-
kotných letních změnách si mančaft začal sedat. 
Po skvělém výkonu na Spartě, kde mohlo klidně 
vyhrát, následně triumfovalo s Jabloncem. I čtvr-
té Mladé Boleslavi dala Zbrojovka o víkendu dva 
góly. Jenže nebrala ani bod (prohra 2:3), pět kol 
před koncem má na předposlední Příbram náskok 
pouhých pěti bodů. Trenér SVATOPLUK HABANEC 
však nabádá ke klidu, věří síle týmu.

Svatopluk Habanec: „Není

důvod k panice!“

 SVATOPLUK HABANEC VĚŘÍ, ŽE ZBROJOVKA V LIGOVÉM FINIŠI 
 BEZ PROBLÉMŮ UHÁJÍ PRVOLIGOVOU PŘÍSLUŠNOST. 

 Byl pro vás výkon s Boleslaví zklamáním?

„Zápas jsme začali jinak než ty předcházející. Počítali jsme s tím, že bude Boleslav spo-

léhat na nákopy. Místo toho byl soupeř hodně na míči. Sice jsme konečně dali v zápase 

první branku, nechali jsme však Boleslav vyrovnat. V průběhu druhé půle jsme se patnáct 

minut nedokázali dostat do hry. V momentě, kdy jsme srovnali na dva dva, jsme měli hrát 

jinak. Bod by pro nás byl cenný. Ano, výkon byl pro mě trochu zklamáním.“

 Byly znát absence zkušených Řezníčka a Poláka?

„Byl to zásah do středové řady, což nám v utkání dělalo největší problém. Remíza by 

utkání slušela víc, nicméně vyhrát jsme si nezasloužili. Boleslav je vysoce kvalitní muž-

stvo. V některých věcech, v nichž jsme poslední dobou dominovali, jako je držení míče, po-

čet přihrávek, v tom jsme byli nyní brutálně horší.“

 Nemáte tak silnou lavičku?

„Pokud hrajeme v ustáleném složení, maximálně s jednou změnou, jsme silní. Ale čím 

víc těch změn je, tím víc se to projeví. Hluchých momentů bylo dost. Mužstvo si ale koneč-

ně sedá, začínáme se sehrávat. Máme množství šancí, v šesti z osmi předchozích zápasů 

jsme byli lepší, ve zbylých vyrovnaní.“

 Porážkou s Mladou Boleslaví jste se ovšem dostali do nepříjemné situace. Vzhle-

dem k nečekanému vzepětí Příbrami k jistotě záchrany potřebujete ještě několik bodů.

„Výhra Příbrami v Jablonci pro nás příjemný výsledek rozhodně není. Ale neměla by 

nastat panika. Nemůžeme dělat z jednoho výsledku dělat tragédii. Hráči, kteří teď nemohli 

nastoupit, jak kvůli karetám, tak kvůli zranění, se do sestavy zase vrátí.“

 ZVLÁDNOU BRŇANÉ V PŘÍŠTÍM KOLE KLÍČOVOU ZÁCHRANÁŘSKOU BITVU V JIHLAVĚ? 

ECHO 25. KOLA

  Střídání stráží
Tabulka má nového lídra - Slavii. Sešíva-
ní totiž dokázali v těžkém utkání zvítězit 
2:0 na Slovácku, zatímco dosavadní lídr 
z Plzně zaslouženě padl 0:2 na Spar-
tě. Letenští na třetí příčce tak udrželi 
náskok na dotírající pronásledovatele.

  Evropské dostihy
Na čtvrté místo znamenající jistotu 
předkola Evropské ligy myslí tři týmy 
a všechny braly za výhry plný počet 
bodů. Mladá Boleslav přestřílela hattric-
kem Mebrahtua domácí Brno 3:2, Teplice 
zdolali 1:0 Karvinou a Zlín poprvé na jaře 
vyhrál a to 2:0 na Bohemians.

  Liberec se 
nadechuje
Tři vítězství v posledních čtyřech ligových 
zápasech přinesly klid do kabiny Slovanu. 
Zato jejich poslední úspěch 1:0 v Hradci 
Králové ještě více zneklidnil kabinu „vo-
troků“, kteří prohráli třikrát v řadě a mají 
stejně bodů jako patnáctá Příbram.

  Už nejsou 
poslední
Fotbalisté Příbrami vyloupili 4:2 jablo-
neckou Střelnici a oproti všem zimním 
prognózám se reálně přiblížili záchraně. 
Šestnáctou příčku přenechali o jediný 
bod Jihlavě, jež padla 1:4 na Dukle.

VÝSLEDKY 25. KOLA
Sparta Praha - Plzeň 2:0

Jablonec - Příbram 2:4

Bohemians 1905 - Zlín 0:2

Brno - Mladá Boleslav 2:3

Hradec Králové - Liberec 0:1

Teplice - Karviná 1:0

Slovácko - Slavia Praha 0:2

Dukla Praha - Jihlava 4:1

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Slavia Praha 25 17 7 1 53:17 58

2. Plzeň 25 17 5 3 37:16 56

3. Sparta Praha 25 13 7 5 39:21 46

4. Mladá Boleslav 25 11 9 5 38:26 42

5. Teplice 25 11 7 7 33:22 40

6. Zlín 25 10 8 7 31:27 38

7. Jablonec 25 8 8 9 37:34 32

8. Dukla Praha 25 8 6 11 32:30 30

9. Liberec 25 7 8 10 21:25 29

10. Slovácko 25 6 11 8 24:31 29

11. Karviná 25 8 5 12 33:41 29

12. Brno 25 4 14 7 27:35 26

13. Bohemians 1905 25 6 7 12 18:30 25

14. Hradec Králové 25 6 3 16 22:41 21

15. Příbram 25 6 3 16 24:50 21

16. Jihlava 25 4 8 13 18:41 20

PROGRAM 26. KOLA
28.04. 18:00 Jihlava - Brno

28.04. 20:15 Příbram - Sparta Praha

29.04. 17:00 Zlín - Mladá Boleslav

29.04. 20:15 Plzeň - Dukla Praha

30.04. 17:00 Karviná - Hradec Králové

30.04. 17:00 Teplice - Slovácko

30.04. 17:30 Slavia Praha - Jablonec

01.05. 17:30 Liberec - Bohemians 1905

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STATISTIKA 25. KOLA

 POD VEDENÍM ZKUŠENÉHO KOUČE BRNO HRAJE 
 OFENZIVNĚ, BOJUJE ALE S PROMĚŇOVÁNÍM ŠANCÍ. 

říct, prostě se to tak sešlo. Když se podívám na naše tři posled-

ní zápasy, průměrně jsme v každém vystřelili šestnáctkrát. To je 

jasný doklad, že hrajeme ofenzivní fotbal. Leckdo mi vyčítal, že 

jsem ho při mém příchodu deklaroval, ale nikde to není vidět. Jen 

nedáváme šance.“

 Odbočme krátce k hokeji. Brno zalila euforie z ligového 

triumfu Komety. Prožívali jste to s hokejisty?

„Samozřejmě, jsme Brňáci. Udělat po jednapadesáti letech ti-

tul je velká událost. Smekám klobouk před panem Zábranským 

(pozn. - majitel a trenér Komety), co s klubem během dvanáctile-

tého účinkování dokázal. Je to příklad pro nás. Říkal jsem, že naše 

cesta bude tříletá, než se to usadí. Máme navíc společný cíl, aby-

chom postavili v dohledné době stadión fotbalový i hokejový. Oba 

majitelé dělají všechno pro to, aby oba stály za Lužánkami. Tam to 

zase bude ta pravá Zbrojovka.“ 

 I Polák?

„Nedokážu v tuto chvíli říct. Honza má po šlapáku ze středečního tréninku nateklý pa-

lec. V první chvíli jsme měli obavy, že jde o zlomeninu. Momentálně se nevejde do kopačky. 

Podle prvních prognóz ho čeká až desetidenní pauza. Pokud však bude ve čtvrtek trénovat, 

měl by být k dispozici. Ale nebudu předbíhat, uvidíme. Je to velký otazník.“

 V příštím kole vás čeká důležitý duel na půdě sestupem ohrožené Jihlavy. Leží 

v něm klíč ke klidnému závěru soutěže?

„Bude to veledůležitý zápas. Týmy zespoda v posledních zápasech získávají body, což 

pro nás není komfortní. Pořád ale máme situaci ve svých rukách.“

 Potřebujete v Jihlavě vyhrát o to víc, jelikož v závěrečných dvou kolech vás čekají 

střety s Plzní a Slavií.

„Je jen na nás, jaký si závěr ligy uděláme. Pokud navážeme na výkony před Boleslaví, 

bude to dobré.“

 V úvodu jara jste čtyřikrát v řadě hráli bez branek. Teď jste zase třikrát po sobě 

vstřelili dva góly, ale stačilo to jen na tři body za výhru nad Jabloncem...

„Hrát čtyřikrát za sebou bez gólů je unikát, za který se nemůžeme moct chlubit. Nikdy 

jsem takovou sérii nezažil. Jsem spíš zastáncem toho vyhrát 4:3 než 1:0. Nevím, co na to 

SVATOPLUK HABANEC * Narozen: 22. září 1969 * Trenérská kariéra: DIOSS Chomutov 
(2000-2001, hrající asistent), FK Teplice (2001-2006, asistent), FK Ústí nad Labem (2006-
2012), 1. FC Slovácko (2012-2016), Zbrojovka Brno (2016-?) * Největší úspěchy: vítězství 
ve II. lize (2010, 2012)

 DEFENZÍVA MORAVANŮ O VÍKENDU SELHALA 
 V MLADÉ BOLESLAVI, KDE JI TŘIKRÁT POKOŘIL GOLGOL MEBRAHTU. 

EMANUEL 
MAREK

Narozen: 
5. září 1980

Bydliště: 
Brno

Rozhodčí: 
od srpna 2001, 

profesionální soutěže od srpna 2008

Záliby: 
sport, historie, zeměpis

Rozhodcovský cíl: 
být platným rozhodčím 

na listině profesionálních soutěží 

MUŽI 
S PÍŠŤALKOU 

SE PŘEDSTAVUJÍ

 Bohemians 1905 - Zlín  0:2 (0:1)
Branky: 12. Kopečný (samostatná akce), 90.+3 Bartolomeu (V. Vukadinovič). Rozhodčí: Pechanec 
- Pelikán, Hrabovský. ŽK: M. Dostál - Švenger. Diváci: 4179.
Bohemians 1905: Berkovec (46. Fryšták) - M. Dostál, P. Buchta, Šmíd, Havel - Hubínek, Martin 
Hašek ml. - Bartek, D. Mašek, Luts (74. T. Berger) - Markovič (46. Kuchta). Trenér: Martin Hašek st.
Zlín: Švenger - Pazdera, Jugas, Gajič, Matejov - Kopečný (67. V. Vukadinovič), Traoré (73. Bartolo-
meu), Hnaníček, Štípek - Fantiš (77. Chwaszcz), Lukáš Holík. Trenér: Páník.

 Hradec Králové - Liberec  0:1 (0:1)
Branka: 45. Kerbr (penalta). Rozhodčí: Příhoda - Peřina, R. Hájek. ŽK: Hůlka, Krátký - P. Ševčík, 
Vůch, Graiciar. ČK: (64.) Malinský - (65.) P. Ševčík. Diváci: 1789.
Hr. Králové: Ottmar - Krátký, Nosek, Hůlka, Mudra - Janoušek (80. Schwarz) - Martan (73. Žondra), 
M. Černý, Trubač, Malinský - P. Černý (56. Pázler). Trenéři: Pilný a Frimmel.
Liberec: Dúbravka - Mikula, Kúdela, Karafiát, Kerbr - T. Souček - Ekpai (46. Voltr), P. Ševčík 
(89. Kouřil), Breite, Vůch - Baroš (83. Graiciar). Trenér: Trpišovský.

 Brno - Mladá Boleslav  2:3 (1:1)
Branky: 16. Přichystal (Tašči), 63. Zavadil (přímý kop) - 29. Mebrahtu (Stronati), 60. Mebrahtu 
(penalta), 65. Mebrahtu (J. Nečas). Rozhodčí: Ardeleánu - Koval, Arnošt. ŽK: Vraštil, Kijanskas, 
T. Jablonský - Keresteš. Diváci: 2918.
Brno: Melichárek - Vraštil (82. Rybička), Pavlík, Kijanskas, T. Jablonský - Zavadil, R. Buchta 
(75. Litsingi) - Ashiru, Ladislav Krejčí II (67. Lutonský), Přichystal - Tašči. Trenér: Habanec.
Ml. Boleslav: Vejmola - A. Jánoš, Da Silva, Stronati, Keresteš - Takács, Fleišman (75. J. Kysela) - 
J. Nečas (82. Magera), P. Mareš, Přikryl - Mebrahtu (85. Čmovš). Trenér: Svědík.

 Teplice - Karviná  1:0 (1:0)
Branka: 11. Hora (Šušnjar). Rozhodčí: E. Marek - Wilczek, Blažej. ŽK: Šušnjar (Teplice). Diváci: 
4056.
Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Ljevakovič, T. Kučera - Fillo, Hora, Vošahlík 
(75. Hyčka) - Červenka (62. Vaněček). Trenér: Šmejkal.
Karviná: Laštůvka - Jan Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Budínský, Janečka - Libor Holík 
(69. T. Weber), Panák, Kalabiška (46. Duda) - Wágner. Trenér: J. Weber.

 Dukla - Jihlava 
v 

 4:1 (3:1)
Branky: 15. Kušnír (Miloševič), 17. Miloševič (Podaný), 29. Holenda (Olayinka), 54. Miloševič (Muste-
danagič) - 5. Hronek (Ikaunieks). Rozhodčí: J. Jílek - Kříž, Vlasjuk. ŽK: Holenda (Dukla). Diváci: 1032.
Dukla: F. Rada - Kušnír, Štetina, Šimůnek, Podaný - Marek Hanousek, Daniel Tetour, Mustedanagič 
(61. Koreš) - Miloševič (77. Brejcha), Holenda, Olayinka (87. Juroška). Trenér: Hynek.
Jihlava: Hanuš (57. Rakovan) - Vaculík, J. Krejčí, Rosa, Urdinov - Štěpánek - Fulnek, Ikaunieks, 
Hronek (61, Tlustý), Batioja (88. Popovič) - P. Dvořák. Trenér: Jinoch.

 Slovácko - Slavia  0:2 (0:1)
Branky: 31. Milan Škoda (Mingazov), 84. Deli (vyražený míč). Rozhodčí: Královec - Moláček, Dob-
rovolný. ŽK: Daníček - Ngadeu, Frydrych. Diváci: 5648.
Slovácko: Daněk - Reinberk, Hofmann, Břečka, Civič - Šumulikoski - Jan Navrátil, Daníček, Macha-
lík, Havlík (83. Jakub Rezek) - Zajíc (73. Koné). Trenér: Levý.
Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Flo - Ngadeu - Mingazov (74. Bořil), Ščuk, Hušbauer 
(90.+2 Tecl), Sýkora (60. Zmrhal) - Milan Škoda. Trenér: Šilhavý.

 Jablonec - Příbram  2:4 (0:1)
Branky: 56. Jan Rezek vlastní, 62. Martin Pospíšil (penalta) - 30. T. Pilík (Jan Rezek), 50. Jan Rezek 
(T. Pilík), 52. Suchan (T. Pilík), 70. Jan Rezek (Kvída). Rozhodčí: Julínek - Kubr, Kotalík. ŽK: Martin 
Doležal II, V. Kubista, Mehanovič - Linhart, Tregler, Divíšek, T. Pilík. Diváci: 1440.
Jablonec: V. Hrubý - Jankovič, Pernica, Beneš, Zelený (57. V. Kubista) - Hübschman (79. Považanec) 
- Trávník, Martin Pospíšil, Mihálik (57. Jaroslav Diviš) - Martin Doležal II, Mehanovič. Trenér: Klucký.
Příbram: A. Hruška - Kvída, Chaluš, Jiránek, Divíšek - Tregler - Bazal (67. Ayong), T. Pilík (89. P. Pi-
lík), Suchan (77. Krameš), Jan Rezek - Linhart. Trenér: Tobiáš.    

 Sparta - Plzeň  2:0 (2:0)
Branky: 32. Josef Šural (Lafata), 37. Karavajev (Konaté). Rozhodčí: Zelinka - I. Nádvorník, J. Paták. 
ŽK: Konaté, Vácha - Bakoš, R. Hubník. Diváci: 16.830.
Sparta: Bičík - Karavajev, Holek, Mareček, Michal Kadlec - Sáček, Vácha - Konaté (90. A. Čermák), 
Lafata (90.+2 Havelka), Vatajelu (88. Zahustel) - Josef Šural. Trenér: P. Rada.
Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, R. Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - M. Petržela (69. Pilař), 
Bakoš, J. Kovařík (46. J. Kopic) - Krmenčík (57. Poznar). Trenér: Bečka.

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

ZAUJALO MĚ

 PŘI POSLEDNÍ CESTĚ DO PRAHY REMIZOVALI FOTBALISTÉ ZLÍNA NA SPARTĚ 0:0. JAK SI POVEDOU V ÚTERNÍM SEMIFINÁLE 
 MOL CUPU SE SLAVIÍ V EDENU (18:30)? O DRUHÉM FINALISTOVI ROZHODNE STŘEDEČNÍ ZÁPAS MLADÉ BOLESLAVI S OPAVOU (17:00). 

Kdo projde 
do finále?
Kdo projde 
do finále?

„S Víťou Lavičkou jsme se v sobotu vypravili do Hradce na jeho utkání s Libercem, 
který se v této sezoně rovněž pohybuje v pásmu ohrožení sestupem. Slovan v tomto dů-
ležitém zápase zaslouženě vyhrál gólem z penalty, která ale byla, a udělal tak výrazný 
krok do klidného středu tabulky. „Votrokům“ se naopak ještě víc přitížilo a reálně jim 
nyní hrozí, že se po roce vrátí zpátky do druhé ligy. Byli jsme především zvědaví na vý-
kony mladých hráčů. V nejlepším světle se ukázal záložník Souček, který na severu Čech 
hostuje ze Slavie, také Karafiát si vedl na stoperu obstojně. Ševčík se bohužel nechat vy-
loučit a hradecký obránce Hůlka měl velké problémy uhlídat Milana Baroše.

V neděli jsem byl na Letné, kde se Sparta prezentovala podobně kvalitním výkonem 
jako v nedávném derby v Edenu se Slavií. Hrála aktivně a víc dopředu, dva slepené góly 
jejím hráčům očividně zvedly sebevědomí. Sám jsem ale zvědavý, jestli s podobným pří-
stupem sparťané odehrají i zápasy s papírově slabšími soupeři. Plzeň znovu potvrdila, 
že na jaře není v optimální formě i pohodě, ale tentokrát nedokázala zápas zlomit ani 
silou a maximálním nasazením jako řadu těch předcházejících.“ 

http://www.o2tv.cz/
https://www.epojisteni.cz/fotbal/
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Jarní záchranářský finiš Pří-
brami se projevuje i na její stře-
lecké potenci, neboť Středočeši 
nasázeli podruhé za sebou svým 
soupeřům čtyři branky - v minu-
lém kole doma nováčkovi z Kar-
viné a nyní dokonce v Jablonci! 
Čtyřgólovou produkci předvedla 
i Dukla na Julisce proti Jihlavě. 
Na špici tabulky odstavila Spar-
ta s Mladou Boleslaví dosud dru-
hou Plzeň, která vyšla naprázdno 
ve šlágru na Letné.

1. Slavia 53 2,120
2. Sparta 39 1,560
3. Ml. Boleslav 38 1,520
4.-5. Plzeň 37 1,480
4.-5. Jablonec 37 1,480
6.-7. Teplice 33 1,320
6.-7. Karviná 33 1,320
8. Dukla 32 1,280
9. Zlín 31 1,240
10. Brno 27 1,080
11.-12. Slovácko 24 0,960
11.-12. Příbram 24 0,960
13. Hr. Králové 22 0,880
14. Liberec 21 0,840
15.-16. Bohemians 1905 18 0,720
15.-16. Jihlava 18 0,720

 FOTBALISTÉ DUKLY SI VYLEPŠILI SKÓRE 
 ČTYŘMI GÓLY DO SÍTĚ JIHLAVY. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Příbram opět
čtyřgólová!

VYCHYTANÉ NULY

12
Matúš Kozáčik (Plzeň)

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

NEJLEPŠÍ STŘELCI

15
Milan Škoda (Slavia)

13 - David Lafata (Sparta) * 10 - Muris Mešanovič (Slavia), Michal Škoda (Brno) * 8 - Jan Chramo-
sta (Ml. Boleslav), Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav) * 7 - Michael Krmenčík (Plzeň), Ondřej Mihálik 
(Jablonec), Tomáš Pilík (Příbram) * 6 - Marek Bakoš (Plzeň), Lukáš Budínský (Karviná), Martin 
Fillo (Teplice), Haris Harba (Zlín), Tomáš Hořava (Plzeň), Davis Ikaunieks (Jihlava), Peter Olayinka 
(Dukla), David Vaněček (Teplice), Tomáš Wágner (Jablonec/Karviná), Jaromír Zmrhal (Slavia) * 
5 - Dame Diop (Zlín), Lukáš Hejda (Plzeň), Jakub Hora (Teplice), Mirzad Mehanovič (Jablonec), 
Néstor Albiach (Dukla), Jakub Řezníček (Brno) * 4 - Daniel Bartl (Liberec), Bořek Dočkal (Sparta), 
Martin Doležal II (Jablonec), Pavel Dvořák (Jihlava), Jan Holenda (Bohemians 1905/Dukla), Marek 
Janečka (Karviná), Tomáš Malinský (Hr. Králové), Michael Ngadeu (Slavia), Tomáš Přikryl (Ml. Bo-
leslav), Matěj Pulkrab (Sparta), Jan Rezek (Příbram), Petr Schwarz (Hr. Králové), Stanislav Tecl 
(Jablonec/Slavia), Tomáš Zajíc (Slovácko)

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

39
Milan Škoda (Slavia, 15 + 6)

27,5
David Lafata (Sparta, 13 + 1)

24,5
Tomáš Pilík (Příbram, 7 + 7)

23 - Muris Mešanovič (Slavia, 10 + 2) * 21,5 - Michal Škoda (Brno, 10 + 1) * 18,5 - Michael Kr-
menčík (Plzeň, 7 + 3), Tomáš Přikryl (Ml. Boleslav, 4 + 7) * 18 - Lukáš Budínský (Karviná, 6 + 4), 
Vjačeslav Karavajev (Sparta, 3 + 8), Jan Krob (Teplice, 0 + 12), Jaromír Zmrhal (Slavia, 6 + 4) * 17,5 
- Vukadin Vukadinovič (Zlín, 2 + 9) * 16,5 - Josef Hušbauer (Slavia, 3 + 7) * 16 - Jan Chramosta (Ml. 
Boleslav, 8 + 0), Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav, 8 + 0), Mirzad Mehanovič (Jablonec, 5 + 4), Néstor 
Albiach (Dukla/Sparta 5 + 4), Jakub Řezníček (Brno, 5 + 4) * 15,5 - Marek Janečka (Karviná, 4 + 
5) * 15 - Martin Fillo (Teplice, 6 + 2), Tomáš Hořava (Plzeň, 6 + 2), Davis Ikaunieks (Jihlava, 6 + 2), 
Peter Olayinka (Dukla, 6 + 2) * 14,5 - Jakub Hora (Teplice, 5 + 3), Michal Trávník (Jablonec, 2 + 7) * 
14 - Bořek Dočkal (Sparta, 4 + 4), Ondřej Mihálik (Jablonec, 7 + 0) * 13,5 - 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), 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), Jan Rezek (Příbram, 4 + 2) * 10,5 - Antonín Barák (Slavia, 3 + 3), Jaroslav 
Diviš (Slovácko/Jablonec, 3 + 3) * 10 - Lukáš Hejda (Plzeň, 5 + 0) 

http://www.o2tv.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Jak se Sparta probudila

  Sparta - Plzeň   2:0 (2:0)

Po porážce v Jihlavě nastoupili sparťané doma proti Plzni s cí-

lem odčinit ostudný výkon (1). Do útoku je hnaly i hlasivky kouče 

Petra Rady (2), jenž na hrot nasadil Josefa Šurala, který zahrál 

skvěle (3) a v 32. minutě vstřelil vedoucí gól Pražanů. 

1)

2)

3)

4)

6)

5)

Už o pět minut se Letenští znovu radovali, když jejich náskok 

zvýšil Vjačeslav Karavajev (4). Na výhře Sparty se výborným vý-

konem podílela drahá zimní posila z Rumunska Bogdan Vatajelu, 

která v rudém dresu poprvé dostala šanci v lize (5). Plzeňany, 

kteří ztratili po porážce vedení v tabulce, potěšil alespoň návrat 

dlouhodobého maroda Václava Pilaře, jenž na  trávník vyběhl 

po téměř dvouleté absenci (6)!
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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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Londýnské finále FA Cupu

Víkendový fotbal v Anglii okořenily semifinálové bitvy v nej-
starší pohárové soutěži světa. A o cennou trofej si to nakonec 
rozdají rivalové z hlavního města! Aktuální lídři Premier League 
z Chelsea se blýskli čtyřmi góly v derby s Tottenhamem a v květ-
novém finále zaútočí na cenné double. To se jim pokusí překazit 
borci Arsenalu, kteří v prodloužení přetlačili Manchester City. 

Poprvé ve své trenérské kariéře Pep Guardiola zakončí sezonu bez zisku cenné trofeje, 

ostrovní fotbal si tak ještě nepodmanil. Poslední šanci na úspěch promrhali jeho svěřen-

ci z Manchesteru City v FA Cupu, kde nestačili v napínavé bitvě na Arsenal. Velkou herní 

převahu ale nedokázali přetavit v góly, jejich jediný zásah přišel paradoxně z brejku, když 

v 62. minutě Agüero pláchl obraně Kanonýrů a překonal Petra Čecha. Ostatní šance ale 

Citizens zahazovali, což nebezpečný Arsenal nakonec potrestal. V 71. minutě si na centr 

Oxlade-Chamberlaina parádně naběhl Monreal, nezvykle pravačkou rozvlnil síť a vyrovnal 

skóre. Velká bitva nakonec dospěla do prodloužení, v němž se hrál otevřený fotbal, a oba 

týmy mohly několikrát rozhodnout. To se nakonec povedlo Arsenalu, když se ve skrumáži 

před brankou City nejlépe zorientoval Sánchez a pohotově zavěsil. 

Kanonýři tak mohou hrubě nepovedenou sezonu zachránit triumfem v FA Cupu, jenže 

ve finále narazí na rozjetou Chelsea, která útočí na úspěch dokonce na dvou frontách. Par-

ta kouče Antonia Conteho i s tahouny Costou a Hazardem na lavičce přejela v londýnské 

bitvě Tottenham, jenž ji z druhého místa nahání v lize. Dvěma zásahy v prvním poločase 

nasměroval Blues k postupu záložník Willian. Kohouti dokázali vyrovnat, střídající Hazard 

ale čtvrt hodiny před koncem rozhodl. O pět minut později pak Spurs ještě dorazil Matic. 

V lize zvítězil Manchester United v Burnley a dotáhl se na bod ke čtvrtým Citizens, 

ve zbytku sezony tak zabojuje o Ligu mistrů. Zklamal naopak Liverpool, který na Anfiel-

du potopil jeho bývalý forvard Benteke. Urostlý Belgičan gólově udeřil v obou poločasech 

a výrazně tak pomohl Crystal Palace ke skoku na 12. příčku. 

 VÝHRU CHELSEA NAD TOTTENHAMEM PEČETIL 
 PARÁDNÍ DĚLOVKOU DO ŠIBENICE NEMANJA MATIČ. 

Brémy plují do Evropy!

Německé kluby se již mohou v jarním finiši plně koncentrovat 
na závěrečná kola bundesligy a semifinálové duely národního 
poháru, neboť všichni tři zástupci v pohárové Evropě - Bayern, 
Dortmund a Schalke jsou již ze hry venku. Nejlépe přehodili fot-
balovou výhybku do domácích kolejí hráči Borussie, kteří otočili 
nepříznivý vývoj zápasu v Mönchengladbachu ve svůj prospěch. 

Díky tříbodovému zisku totiž předskočili na třetím místě Hoffenheim, který zachránil 

až v nastaveném čase aspoň remízu v Kolíně nad Rýnem. Mnichovský obhájce a lídr se 

bude muset obejít až do konce sezony bez své brankářské stálice Manuela Neuera, který 

si z odvety čtvrtfinále Ligy mistrů v Madridu s Realem přivezl zlomeninu nohy, ale opera-

tivnímu zákroku se vyhne. Bayern se rozešel smírně v Allianz Areně s Mohučí, pro které 

má tento bod ohromnou cenu vzhledem k velké tlačenici o černého barážového Petra. Na-

opak v Hamburku je nyní nálada na bodu mrazu, neboť domácí porážku HSV s prakticky již 

sestupujícím posledním Darmstadtem asi nikdo nečekal. To u severních sousedů a rivalů 

v Brémách je náramně veselo, neboť Werder jede dál na vítězné vlně, která ho už pomalu 

donesla k evropským pohárovým břehům. Výhru 4:2 v topícím se Ingolstadtu kompletně 

vystřelil útočník Max Kruse, který nejprve v nastavení první půle z penalty vyrovnal, a čistý 

hattrick si schoval až na závěrečnou třináctiminutovku! 

 MAX KRUSE NASÁZEL ČTYŘI GÓLY INGOLSTADTU A PŘIBLÍŽIL WERDER K POHÁRŮM. 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Bayern 30 21 7 2 73:17 70
2. RB Lipsko 30 19 5 6 56:31 62
3. Dortmund 30 16 8 6 65:35 56
4. Hoffenheim 30 14 13 3 57:32 55
5. Hertha 30 14 4 12 38:35 46
6. Freiburg 30 13 5 12 38:52 44
7. Brémy 30 12 6 12 50:51 42
8. Kolín nad Rýnem 30 10 11 9 43:37 41
9. Frankfurt 30 11 8 11 32:34 41

10. M ǵladbach 30 11 6 13 39:44 39
11. Schalke 30 10 8 12 39:35 38
12. Leverkusen 30 10 6 14 43:46 36
13. Mohuč 30 9 6 15 39:49 33
14. Wolfsburg 30 9 6 15 30:43 33
15. Hamburk 30 9 6 15 30:55 33
16. Augsburg 30 8 8 14 29:49 32
17. Ingolstadt 30 8 4 18 33:54 28
18. Darmstadt 30 6 3 21 23:58 21

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 34 19 9 6 70:42 66
4. Manchester City 32 19 7 6 63:35 64
5. Manchester Utd. 32 17 12 3 50:24 63
6. Everton 34 16 10 8 60:37 58
7. Arsenal 31 17 6 8 63:40 57
8. West Brom 33 12 8 13 39:42 44
9. Southampton 31 11 7 13 37:40 40

10. Watford 33 11 7 15 37:54 40
11. Stoke 34 10 9 15 37:50 39
12. Crystal Palace 33 11 5 17 46:53 38
13. Bournemouth 34 10 8 16 49:63 38
14. West Ham 34 10 8 16 44:59 38
15. Leicester 32 10 7 15 41:53 37
16. Burnley 34 10 6 18 33:49 36
17. Hull 34 9 6 19 36:67 33
18. Swansea 34 9 4 21 39:68 31
19. Middlesbrough 33 4 12 17 23:43 24
20. Sunderland 32 5 6 21 26:58 21

PROGRAM
31. KOLO

28.4. Leverkusen - Schalke
29.4. Brémy - Hertha, Darmstadt - Freiburg,

Dortmund - Kolín nad Rýnem, Mohuč - Monchengladbach,
RB Lipsko - Ingolstadt, Wolfsburg - Bayern

30.4. Augsburg - Hamburk, Hoffenheim - Frankfurt

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 27 2

2. Lewandowski R. Bayern 26 4

3. Modeste A. Kolín nad Rýnem 23 3

4. Werner T. RB Lipsko 17 5

5. Gomez M. Wolfsburg 14 0

6. Kruse M. Brémy 13 4

7. Ibisevic V. Hertha 12 4

7. Kramarič A. Hoffenheim 12 8

9. Wagner S. Hoffenheim 11 2

VÝSLEDKY
34. KOLO

Liverpool - Crystal Palace 1:2 * Hull - Watford 2:0
Burnley - Manchester Utd. 0:2 * Swansea - Stoke 2:0

Bournemouth - Middlesbrough 4:0 * West Ham - Everton 0:0

PROGRAM
35. KOLO

29.4. Southampton - Hull, Stoke - West Ham,
Sunderland - Bournemouth, West Brom - Leicester,

Crystal Palace - Burnley
30.4. Manchester Utd. - Swansea, Everton - Chelsea,

Middlesbrough - Manchester City, Tottenham - Arsenal
1.5. Watford - Liverpool

DOHRÁVKA 34. KOLA: 25.4. Chelsea - Southampton

DOHRÁVKY 28. KOLA: 26.4. Arsenal - Leicester,
Middlesbrough - Sunderland, Crystal Palace - Tottenham

DOHRÁVKA 26. KOLA: 27.4. Manch. City - Man. Utd.

VÝSLEDKY
30. KOLO

Schalke - RB Lipsko 1:1 * Freiburg - Leverkusen 2:1
Monchengladbach - Dortmund 2:3

Bayern - Mohuč 2:2 * Frankfurt - Augsburg 3:1
Hamburk - Darmstadt 1:2 * Hertha - Wolfsburg 1:0

Ingolstadt - Brémy 2:4 * Kolín nad Rýnem - Hoffenheim 1:1

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Divoké El Clásico: Messi trefil naději!

Tenhle thriller nebyl pro slabé nervy! Slovutné El Clásico potě-
šilo všechny fotbalové fandy, zvláště pak ty mačkající palce Barce-
loně. Ta totiž vyhrála na hřišti Realu 3:2 a vrátila se do hry o titul. 
Rivala bodově dorovnala, ovšem stále má odehráno o zápas víc.

Zdálo se, že je hotovo. Domácí „bílý balet“ prahnoucí alespoň po zlatém bodu dokázal 

navzdory dalšímu červenému úletu kapitána Ramose v závěru srovnat stav na 2:2, což mu 

hrálo do karet. Ovšem už po vypršení nastaveného času Messi druhým gólem v utkání roz-

hodl - 2:3, Barca je opět ve hře! „Viděl jsem v životě už hodně fotbalu, ale jedno vím jistě: 

Messi je nejlepší v historii!“ slzel dojetím hostující kouč Enrique. Argentinský ďábel vstřelil 

jubilejní 500. soutěžní gól v dresu Barcelony a v El Clásiku zaznamenal už rekordních 16 

tref. „Na Leovi je nejlepší, že vás pokaždé dokáže překvapit,“ culil se kapitán Iniesta.

Po vyřazení v Lize mistrů a bez potrestaného Neymara to přitom vypadalo, že Katalánci 

jsou bez šance. Jenže El Clásico už počtvrté v řadě domácí tým nevyhrál. Barca soupeře 

v tabulce dotáhla a rovnost bodů jí vyhovuje - po podzimní domácí remíze 1:1, kterou v po-

slední minutě zachraňoval Ramos, má totiž lepší vzájemné zápasy. „Je kouzelné rozhodnout 

v 92. minutě, zvláště když branky v nastavení jsou typické pro našeho rivala. Ale my to umíme 

také,“ smál se Enrique, zatímco jeho protějšek Zidane jen pokrčil rameny: „Prohru jsme si 

asi nezasloužili, jenže v deseti to bylo těžké. Každopádně titul máme pořád ve svých rukou!“

Třetí příčku udrželo Atlético po vydřené výhře 1:0 na Espanyolu, kterou čtvrt hodiny 

před koncem zařídil Griezmann. Byla to jediná střela hostů ve druhé půli na bránu! Bitva 

„o přežití“ mezi poslední Pamplonou a 18. Gijonem skončila po mocném finiši hostů 2:2, 

což ovšem znamená, že sestup se nejspíš nevyhne ani jednomu... 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Barcelona 33 23 6 4 94:32 75
2. Real Madrid 32 23 6 3 84:36 75
3. Atl. Madrid 33 20 8 5 60:24 68
4. Sevilla 33 19 8 6 58:39 65
5. Villarreal 33 16 9 8 48:27 57
6. Real Sociedad 33 17 4 12 49:45 55
7. Ath. Bilbao 32 16 5 11 45:37 53
8. Eibar 32 14 8 10 52:44 50
9. Espanyol 33 13 10 10 44:43 49

10. Celta Vigo 32 13 5 14 48:52 44
11. Alaves 33 11 11 11 32:40 44
12. Valencia 33 11 7 15 47:56 40
13. Las Palmas 33 10 9 14 52:58 39
14. Betis 33 10 7 16 36:51 37
15. Malaga 33 9 9 15 38:49 36
16. La Coruňa 33 7 10 16 35:51 31
17. Leganes 33 6 9 18 27:51 27
18. Gijon 33 5 8 20 36:66 23
19. Granada 33 4 8 21 27:70 20
20. Osasuna 33 3 9 21 34:75 18

 LIONEL MESSI OPĚT ČAROVAL A ZAŘÍDIL VÝHRU BARCELONY V MADRIDU. 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Messi L. Barcelona 31 8
2. Suarez L. Barcelona 24 12
3. Ronaldo C. Real Madrid 19 6

SERIE A

Milánská krize na pokračování

Patří mezi nejslavnější italské kluby, jenže letos je to zatím 
bída. Fotbalisté milánských celků AC i Interu opět padli a pohá-
rové příčky jsou v ohrožení. Již teď je téměř jisté, že příští ročník 
si v Miláně evropskou soutěž zahraje nejvýše jeden z nich!

Na kontě mají oba po 18 titulech a v historickém pořadí se přetahují o druhou příčku 

za suverény z Juventusu. Kralování „staré dámy“, které se letos nejspíš protáhne na šes-

tý rok, jako by fotbalisty obou milánských klubů natolik otrávilo, že úplně vyklidili pozice 

z italské špičky! Aktuálně šestá a sedmá příčka jsou toho důkazem.

Borci AC naposledy doma padli se sedmnáctým Empoli 1:2 a výrazně mu pomohli 

na cestě k záchraně. „Jsem zklamaný výsledkem. Naše sezóna je taková, jak se očekávalo, 

bitva o Evropu se rozhodne v posledním kole,“ tipoval milánský kouč Montella.

Inter v neskutečné přestřelce ve Fiorentině prohrál 4:5, ovšem skóre dvěma góly ko-

rigoval v závěru. „Druhý poločas byl od nás hotový black-out, psychologicky jsme křehký 

tým,“ lamentoval trenér Pioli, jehož hráči v poločase 2:1 vedli. Jenže pak přišel kolaps... 

Tohle nebyl Inter, tohle nebyl můj tým!“ zuřil Pioli.

Vedoucí Juventus si po postupu v Lize mistrů přes Barcelonu smlsnul 4:0 na Janovu 

a zase se přiblížil titulu. Naopak se nečekala ztráta Neapole, které remíza 2:2 v Sassuolu 

může definitivně vzít šance na druhou příčku a tím i přímý postup do skupinové fáze Ligy 

mistrů. „Zkomplikovali jsme si to, musíme teď spoléhat na uklouznutí našich rivalů,“ po-

vzdychl si trenér Sarri, jenž se ovšem snažil hledat pozitiva. „Máme o bod víc než loni v této 

fázi, i když jsme letos hráli Ligu mistrů, odešel nám nejlepší střelec Higuaín a na čtyři mě-

síce jsme přišli o Milika. Takže si myslím, že tým zatím předvádí výjimečné výkony.“ Na co 

to bude nakonec stačit? 

 FOTBALISTÉ AC MILÁN PADLI DOMA S EMPOLI A BOJÍ SE O POHÁROVOU EVROPU. 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Juventus 33 27 2 4 68:20 83

2. AS Řím 32 23 3 6 70:27 72

3. Neapol 33 21 8 4 77:35 71

4. Lazio 33 19 7 7 60:38 64

5. Atalanta 33 19 6 8 56:37 63

6. AC Milán 33 17 7 9 50:37 58

7. Inter 33 17 5 11 63:42 56

8. Fiorentina 33 15 10 8 55:45 55

9. Torino 33 12 12 9 63:54 48

10. Sampdoria 33 12 9 12 41:41 45

11. Udinese 33 12 7 14 43:44 43

12. Chievo 33 11 5 17 36:52 38

13. Cagliari 33 11 5 17 46:64 38

14. Sassuolo 33 10 6 17 42:52 36

15. Bologna 33 9 8 16 31:49 35

16. FC Janov 33 7 9 17 32:57 30

17. Empoli 33 7 8 18 22:51 29

18. Crotone 33 6 6 21 28:53 24

19. Palermo 33 3 7 23 27:73 16

20. Pescara 32 2 8 22 31:70 14

PROGRAM
34. KOLO

28.4. Atalanta - Juventus * 29.4. Torino - Sampdoria
30.4. AS Řím - Lazio, Bologna - Udinese, Cagliari - Pescara,
Crotone - AC Milán, Empoli - Sassuolo, FC Janov - Chievo,

Palermo - Fiorentina, Inter - Neapol

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Belotti A. Torino 25 5

1. Džeko E. AS Řím 25 4

3. Icardi M. Inter 24 8

4. Higuain G. Juventus 23 2

5. Mertens D. Neapol 22 5

6. Immobile C. Lazio 20 3

7. Borriello M. Cagliari 16 0

VÝSLEDKY
33. KOLO

Real Madrid - Barcelona 2:3 * Las Palmas - Alaves 1:1
Celta Vigo - Betis 0:1 * Real Sociedad - La Coruňa 1:0

Espanyol - Atl. Madrid 0:1 * Osasuna - Gijon 2:2
Villarreal - Leganes 2:1 * Malaga - Valencia 2:0

Sevilla - Granada 2:0 * Eibar - Ath. Bilbao (hráno po uzávěrce)

PROGRAM
34. KOLO

25.4. Gijon - Espanyol, Granada - Malaga, 
Atl. Madrid - Villarreal, Barcelona - Osasuna

26.4. Leganes - Las Palmas, Valencia - Real Sociedad,
La Coruňa - Real Madrid

27.4. Alaves - Eibar, Sevilla - Celta Vigo, Ath. Bilbao - Betis

35. KOLO

28.4. Villarreal - Gijon
29.4. Real Sociedad - Granada, Real Madrid - Valencia,

Las Palmas - Atl. Madrid, Espanyol - Barcelona
30.4. Osasuna - La Coruňa, Betis - Alaves,
Eibar - Leganes, Celta Vigo - Ath. Bilbao

1.5. Malaga - Sevilla

VÝSLEDKY
33. KOLO

Juventus - FC Janov 4:0 * AC Milán - Empoli 1:2
Chievo - Torino 1:3 * Lazio - Palermo 6:2

Sampdoria - Crotone 1:2 * Udinese - Cagliari 2:1
Sassuolo - Neapol 2:2 * Fiorentina - Inter 5:4

Atalanta - Bologna 3:2 * Pescara - AS Řím (hráno po uzávěrce)

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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V osmifinále předvedli zázračný obrat proti Paris St. Germain, o kolo 
později už ale narazili. Borci Barcelony po porážce 0:3 v Turíně nedokázali 
v odvetě na Camp Nou ani jednou rozvlnit síť a místo mezi nejlepší čtyřkou 
soutěži jim tak zabral ambiciózní Juventus. O finále si to Stará dáma rozdá 
s Monakem, druhou dvojici tvoří madridští rivalové Real s Atlétikem.    

 TUDY SE JDE Z KOLA VEN… OBRANA JUVENTUSU V ČELE 
 S LEONARDEM BONUCCIM VE DVOU DUELECH S BARCELONOU ANI JEDNOU NEINKASOVALA! 

 TALENTOVANÉ MLÁDÍ TÁHNE ZA ÚSPĚCHEM MONAKO, TEPRVE OSMNÁCTILETÝ 
 KYLIAN MBAPPÉ (VLEVO) TŘEMI GÓLY VE DVOU ZÁPASECH POKOŘIL DORTMUND. 

Prokleté úvodní zápasy! Messi a spol. selhali už v osmifinále 

v Paříži (0:4), vysoké manko ale dokázali doma umazat a po tri-

umfu 6:1 senzačně postoupili. V podobné situaci se ocitli ve čtvrt-

finále proti Juventusu (0:3), hrobníkovi z lopaty však už neutekli. 

Turínský gigant totiž na Camp Nou předvedl skvělý taktický vý-

kon, všechna ofenzivní esa hvězdného protivníka udržel na uzdě 

a po bezbrankové remíze slavil postup. Nyní se finalistovi Ligy 

mistrů z roku 2015 postaví do cesty překvapení z Monaka, které 

si poradilo s Dortmundem (3:2, 3:1) a svým ofenzivním fotbalem 

baví fanoušky po celém kontinentu.

SEMIFINÁLE LIGY MISTRŮ
02.05. 20:45 Real Madrid - Atl. Madrid

03.05. 20:45 Monako - Juventus

09.05. 20:45 Juventus - Monako

10.05. 20:45 Atl. Madrid - Real Madrid

SEMIFINÁLE EVROPSKÉ LIGY
03.05. 18:45 Ajax - Lyon

04.05. 21:05 Celta Vigo - Manchester Utd.

11.05. 21:05 Lyon - Ajax

11.05. 21:05 Manchester Utd. - Celta Vigo

Stará dáma senzaci
NEPOVOLILA 

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


4544

4444 45

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 25.4.2017
17/2017

Úterý 25.4.2017
17/2017 EVROPSKÉ POHÁRYEVROPSKÉ POHÁRY

V HLAVNÍ ROLI ROZHODČÍ  
Ve hře o „ušatou“ trofej pro vítěze zůstal obhájce loňského pr-

venství Real Madrid, který díky hattricku Ronalda v bitvě gigantů 

přetlačil Bayern (2:1, 4:2 v prodloužení). Ovšem nutno dodat, že 

s velkou pomocí rozhodčích, kteří na stadionu Santiaga Berna-

beua nesprávně vyloučili hostujícího Vidala a chybně uznali dvě 

branky portugalského kanonýra, které padly z ofsajdu… V semi-

finále se nyní Real střetně s rivaly z Atlétika, kteří přešli přes Lei-

cester a na městského konkurenta mají pořádně spadeno, vždyť 

s ním loni ve finále Ligy mistrů smolně padli v penaltách!

BRABEC Z KOLA VEN
Také v Evropské lize už zůstala jen nejlepší čtyřka, v které ne-

chybí Manchester United. Slavný anglický mančaft se na postup 

přes Anderlecht ale pořádně natrápil, spasil jej až ve 107. minutě 

prodloužení postupovým gólem mladík Rashford. Belgický Genk 

s Jakubem Brabcem nestačil na Celtu Vigo a o finále bude bojovat 

právě s Red Devils, druhou dvojici tvoří Ajax s Lyonem. 

ČTVRTFINÁLE LIGY MISTRŮ

11.04. Dortmund - Monako 2:3 * Juventus - Barcelona 3:0

12.04. Atl. Madrid - Leicester 1:0 * Bayern - Real Madrid 1:2

18.04. Leicester - Atl. Madrid 1:1 * Real Madrid - Bayern 4:2 (1:2)

19.04. Barcelona - Juventus 0:0 * Monako - Dortmund 3:1

ČTVRTFINÁLE EVROPSKÉ LIGY 

13.04. 
Ajax - Schalke 2:0 * Anderlecht - Manchester United 1:1

Celta Vigo - Genk 3:2 * Lyon - Besiktas 2:1

20.04. 
Besiktas - Lyon 2:2 (2:1) * Genk - Celta Vigo 1:1

Manchester United - Anderlecht 2:1 (1:1) * Schalke - Ajax 3:2 (2:0)

 CRISTIANO RONALDO HATTRICKEM SESTŘELIL BAYERN, DVA ZÁSAHY VŠAK KVŮLI OFSAJDU NEMĚLY PLATIT…  MLADÍČEK MARCUS RASHFORD V PRODLOUŽENÍ VYSTŘELIL MANCHESTERU UNITED POSTUP PŘES ANDERLECHT. 

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

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE VE STŘEDU 

3. 5. 2017

http://www.upivrnce.cz/


 BENAGO JE PRVNÍM SEMIFINALISTOU. HELAS VYŘADILO PO TŘECH ZÁPASECH. 

http://www.chancefutsalliga.cz/
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Plzeň sahala po vyrovnání.
Místo toho udeřil Hrdina

Futsalisté Slavie Praha jsou blízko postupu do semifinále play off 
CHANCE futsal ligy. Stačí jim jedna výhra ve čtvrtfinálové sérii. Ve čtvr-
tečním utkání porazili doma Plzeň 7:2.

 BRANKÁŘ HELASU MAREK KONEČNÝ DOTÁHL PÁTEČNÍ ZÁPAS VE ZRUČI DO PRODLOUŽENÍ. 

První poločas byl chudý na góly. Po tyčce plzeňského Mižára se 

na druhé straně radoval domácí Hrdina, který využil pas od Záru-

by a udělal kličku Kubíčkovi. Své vedení Slavia po přestávce na-

výšila. Výborně se prosadil Novotný a druhý gól dal Hrdina. Jenže 

sešívaní se rychle vyfaulovali a nabídli soupeři snížení. Ze dvou 

desítek se prosadil hostující střelec Štrajt - 3:2. Místo vyrovnání 

přišlo slávistické rozhodnutí. Hrdina zkompletoval hattrick a ná-

sledně Plzeň dorazil Brychta. Při hostující power play se ještě tre-

fil brankář Vahala a útočník Salák - 7:2.

Martin Brychta (trenér SK Slavia Praha): „Skóre není odrazem 

zápasu. Šlo o vyrovnanější duel, než jsme hráli v Plzni. Prohospo-

dařili jsme začátek zápasu. Jen díky tyčím a Vahalovi jsme neinka-

sovali úvodní gól. Měli jsme namále. Musím uznat, že kdyby hosté 

proměnili své šance, tak by utkání bylo pro nás hodně těžké. Díky 

tomu, že Interobal nedal, jsme se dostali do hry, a zápas byl vyrov-

naný. Druhý poločas museli hosté zatlačit na pilu, byli důraznější 

a pohyblivější. Presovali nás. I když jsme na to byli připravení, tak 

jsme neřešili některé momenty tak, jak jsme měli. Zaplaťpánbůh 

zápas dopadl, jak dopadl.“

Petr Kučera (trenér SK Interobal Plzeň): „Rozhodující moment 

je v této sérii jediný, a to je proměňování šancí a střelba. V poli se 

hraje naprosto vyrovnaný futsal. Slavia má hráče, kteří dokáží dát 

gól. My bohužel takové hráče nemáme. Můžeme klidně v zápase 

vést, ale místo toho dostaneme první gól, což nás sráží. Nestřílí-

me a nemůžeme dát gól.“

BENAGO POTŘETÍ PORAZILO HELAS. 
SEMIFINÁLE SI ZAJISTILO V PRODLOUŽENÍ

Před kamerami České televize se v pátek utkali v rámci třetí-

ho duelu čtvrtfinálové série futsalisté Benaga Zruč nad Sázavou 

s hráči Rádia Krokodýl Helas Brno. Hosté se ve třetím zápase 

museli obejít bez několika opor v čele s kapitánem Davidem Cupá-

kem. V sestavě Benaga chyběl vykartovaný Sidnei, naopak na pa-

lubovku se po zranění vrátil Victor. 

Brněnští dokázali jít hned ve 3. minutě do vedení, když se 

z trestného kopu trefil přesně Šarközy. Benagu se podařilo vyrov-

nat zásluhou Saula, který umístil ránu bodlem k tyči. Otočit skóre 

se podařilo Benagu až ve druhém poločase. Pimpolho uvolnil 

Saula, ten ještě vylepšil situaci a posunul míč Belejovi, který ho 

poslal do prázdné branky. Hosté se ale nevzdali a dvě minuty před 

koncem tečoval Lidmila výhoz brankáře Konečného, a po něm 

ještě Vojtěch Cupák nasměroval míč mezi nohy Cristiana. Utkání 

tak dospělo do prodloužení. 

Hned v jeho úvodu orazítkoval Belej břevno. O chvíli na to našel 

Victor na zadní tyči Vnuka, a ten zařídil Benagu vedení 3:2. Vyrov-

nání byl blízko ve druhé polovině prodloužení Levčík, ale orazítko-

val jen tyč. Na druhé straně přišel šestý faul a Gabčo nadvakrát 

překonal Konečného. Stvrzenku postupu Benaga do semifinále 

dal ve 49. minutě Vnuk, který si pohrál s bezmocným brankářem 

a zvýšil na 5:2.

Beni Simitči (trenér Benago Zruč n. S.): „Nemohli jsme se vů-

bec dostat do zápasu. Možná to bylo i tím, že jsme uvízli na dálnici 

v koloně a do haly se dostali dvacet minut před zápasem. Hráčům 

SK SLAVIA PRAHA - SK INTEROBAL PLZEŇ 
7:2 (1:0)

Branky: 13., 25. a 35. Hrdina, 23. Novotný, 36. Brychta, 37. Vahala, 39. Salák - 30. (10 m PK) a 32. 
(10 m PK) Štrajt. Stav série: 2:0.

FC BENAGO ZRUČ N. S. - RÁDIO KROKODÝL HELAS BRNO 
5:2P (1:1,1:1-1:0,1:0)

Branky a nahrávky: 12. Saul (Marcelo), 29. Belej (Saul), 42. Vnuk (Victor), 47. Gabčo, 49. Vnuk 
(Pimpolho) - 3. Šarközy, 38. V. Cupák (P. Lidmila). Konečný stav série: 3:0.

GARDENLINE LITOMĚŘICE - AC SPARTA PRAHA 
6:5PK (4:3,1:2-2:1)

Branky: 4. Taverna, 11. a 29. Wenderson, 19. Filinger, 19. Danilinho, rozhodující pk Filinger - 10. a 33. 
Doša, 13. a 35. Sláma, 15. vlastní. Stav série: 1:0.

FK ERA-PACK CHRUDIM - SKP OCEL TŘINEC 
12:1 (6:1)

Branky: 4. Slováček, 6., 13., 23., 33. a 37. Rešetár, 8. a 27. Max, 11. a 26. Mancha, 17. a 34. Felipe - 19. 
Przyczko. Stav série: 1:0.

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.chancefutsalliga.cz/
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jsem proto řekl, ať si hned od začátku trochu hlídají střídání, ale 

mělo to opačný efekt a my se nemohli dostat do rytmu. Poté, co 

jsme dostali první gól po střele z trestného kopu, následně Brno 

nemělo prakticky žádnou šanci. Druhý gól přišel po dlouhém pasu 

od branky. Vítězství to bylo vydřené, ale pány na hřišti jsme byli 

my. Šance jsme měli, ale bohužel nepřicházely góly. Nicméně 

jsem se snažil zůstat v klidu a nebral jsem si ani time out, abych 

hráčům ukázal, že jim neustále věřím. Navíc jsem očekával, že 

přijde šestý faul a my se prosadíme z desetimetrového kopu. Na-

konec jeden faul přišel, ale popravdě jsem jich čekal více. Vyhráli 

jsme podle mě zaslouženě, i když to bylo vítězství vydřené.“

Jan Loup (trenér Radio Krokodýl Helas Brno): „Přijeli jsme 

do Zruče v oslabené sestavě, ale nakonec se ukázalo, že to osla-

bení není. Kluci do toho dali srdíčko, hráli za Helas a nebyli jsme 

daleko od překvapení. Za stavu dva-dva jsme měli několik brejků, 

v prodloužení jsme trefili tyč, ale bohužel Benago nás potresta-

lo z každé akce. Mrzí mě, že poslední dvě kola nebyla v naší režii 

a byli jsme odsouzeni k tomu, že skončíme sedmí. Chyběl nám je-

den bod k tomu, abychom byli pátí. Pak by se hrálo úplně jinak. 

Karty si ale mezi sebou rozdaly jiné tři kluby a my s tím nemohli 

nic dělat. Body jsme si ztratili doma se Spartou, kdy jsme inka-

sovali dvě sekundy před koncem, a také s Vysokým Mýtem, které 

nám dalo gól dvacet sekund před závěrečným hvizdem. Sezonu 

tak hodnotím spíše průměrně. Chtěli jsme skončit výše, ale nako-

nec jsme sedmí.“

DRAMA NA ÚVOD SÉRIE. LITOMĚŘICE 
PORAZILY SPARTU PO PENALTÁCH

Čtvrtfinálová série play off CHANCE futsal ligy mezi Litomě-

řicemi a Spartou je tedy pořádně vyrovnaná. Páteční první zápas 

skončil až po penaltovém rozstřelu.

Do vedení šli jako první domácí, když se ve 4. minutě prosadil 

Taverna. Hosté odpověděli v 10. minutě po trefě Doši. O minutu 

později vrátil domácím vedení Wenderson, ale pak Sparta během 

chvíle výsledek otočila. Sláma vyrovnal na 2:2 a následně si dal 

Taverna vlastní gól. Jenže podobný kousek se povedl i Litoměři-

cím během 19. minuty. To se trefili Filinger a Danilinho. Do šaten 

tak šli spokojeněji domácí - 4:3.

Gardenline se jako první prosadil i ve druhé půli. Na rozdíl dvou 

branek zvýšil ve 29. minutě Wenderson. Sparta však utkání ne-

zabalila. Sedm minut před koncem snížil Doša na 4:5 a pak Pra-

žané využili vyloučení Tichého. Sláma svým gólem poslal zápas 

do prodloužení. V něm už branka nepadla a na řadu přišly poku-

tové kopy. Ty skončily poměrem 2:1 pro domácí. Zápas sledovalo 

famózních 870 diváků.

 SOUBOJ BRNĚNSKÉHO LERCHA A ZRUČSKÉHO VICTORA (VPRAVO). 

 TŘINEC NA ÚVOD PLAY OFF INKASOVAL DVANÁCT BRANEK V CHRUDIMI. 

inzerce

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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David Filinger (hrající trenér Gardenline Litoměřice): „Urva-

li jsme první vítězství. Čekali jsme náročné utkání, což se po-

tvrdilo. Jsem šťastný, že jsme zápas dotáhli do vítězného konce, 

i když až na penalty. Myslím si, že šlo o výborný futsal z obou 

stran. Divákům se zápas musel líbit. Šlo o dobrou reklamu 

na futsal.“

David Frič (trenér AC Sparta Praha): „Smekám před hráči 

obou mančaftů. Odehráli velmi kvalitní a nádherný zápas. Místy 

byla hra hodně opatrná, ale myslím si, že se diváci bavili. Všichni, 

kdo tu byli, viděli velkou kvalitu a nádherný zápas. Prohráli jsme 

první kolo souboje. Je jedno, jestli to je jedna-osm nebo pět-šest 

po penaltách. Musíme zvládnout úterní domácí zápas a Litomě-

řicím porážku vrátit. Gratuluji soupeři k vítězství.“

REŠETÁR ZAČAL PLAY OFF FAMÓZNĚ. 
DAL PĚT BRANEK

První zápas čtvrtfinálové série play off CHANCE futsal ligy 

probíhal pro obhájce titulu hladce. Chrudim v pátečním střetnutí 

porazila doma Třinec vysoko 12:1.

Neskutečný výkon předvedl domácí kapitán Lukáše Rešetár. 

Ten dal Třinci rovných pět branek a na další dvě přihrál. Po hat-

tricku sahali i domácí futsalisté Max, Mancha nebo Felipe. Za hos-

ty snižoval v 19. minutě Przyczko. 

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

velmi dobrý zápas, všichni hráči se stoprocentně koncentrovali. 

Drželi jsme se naší taktiky od začátku do konce, i přes velký gó-

lový rozdíl. To nám dává jistotu do dalších zápasů série. Nehráli 

jsme zápas jednadvacet dní a čekali jsme, že bude chvíli trvat, než 

se dostaneme do zápasové pohody, ale brzy jsme skórovali a to 

nám velmi pomohlo. Chci hráčům pogratulovat k vítězství, které 

nyní musíme ještě ve dvou zápasech potvrdit.“

Andrea Bucciol (trenér SKP Ocel Třinec): „Těžko zápas s ta-

kovým výsledkem nějak komentovat. Neměli jsme sice příliš vel-

ké ambice na výhru v Chrudimi, ale prohrát v takovém stylu není 

hodno duelu play off. Jsem přesvědčený, že pro tým byl celý den 

těžký, ale ve středu musí Chrudim čekat mnohem náročnější zá-

pas. Doufám, že klukům tato prohra zůstane v hlavě a vezmou si 

z ní ponaučení, chci hrát sérii alespoň na čtyři zápasy!“ 

 SLAVIA VEDE 2:0 NA ZÁPASY A JE BLÍZKO POSTUPU DO SEMIFINÁLE. 

 TRENÉR PLZNĚ PETR KUČERA JE NESPOKOJENÝ S KONCOVKOU. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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FUTSAL CAMP 2017
Známe termíny letních kempů

Již druhým rokem vedení futsalového klubu FK ERA-PACKu Chru-
dim pořádá pro mladé talenty futsalové kempy, další příležitost přijde 
o velkých letních prázdninách, konkrétně v měsíci srpnu. 

 DĚTI SE FUTSALEM V CHRUDIMI BAVÍ. 

O letních prázdninách chceme navázat na úspěšné, letní futsa-

lové kempy z minulého roku. Hlavní náplní kempu jsou tréninkové 

jednotky, výlet a další doprovodné činnosti. Mimo jiné bude letošní 

ročník ve spolupráci s IGS Agency, z.s. a primářem Dětského od-

dělení Nemocnice pardubického kraje, a.s. Chrudimské nemoc-

nice MUDr. Davidem Kasalem zaměřen na výuku zdravovědy. Pro 

účastníky budou připraveny přednášky o pitném a výživovém re-

žimu, který je potřebný pro každého sportovce. 

Garanty futsalového kempu jsou profesionální futsalisté FK 

ERA-PACK Chrudim Michal a Roman Marešovi a patronem kem-

pu je MUDr. David Kasal.

V ceně kempu je zahrnut tréninkový komplet (dres, trenky, štu-

plny) s mikinou, který koresponduje s aktuálním vybavením hrá-

čů A-týmu. Tento komplet si každý účastník po skončení kempu 

bude moci odnést na památku domů. Více informací naleznete 

na www.futsalcamp.cz. 

 FUTSAL CAMP NENÍ JEN O FUTSALU, DĚTI SE TAKÉ VZDĚLÁVAJÍ. 

TERMÍNY
31. 7. 2017 - 4. 8. 2017 * 14. 8. 2017 - 18. 8. 2017

21. 8. 2017 - 25. 8. 2017

www.futsalcamp.cz

 ERA-PACK CHRUDIM POŘÁDÁ SVÉ KEMPY V SRPNU. 

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

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy

http://www.chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
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Program ME WU17 2017 potvrzen

UEFA potvrdila časový harmonogram utkání letošního ME žen do 17 let, 
které se odehraje na stadionech v Plzni, Příbrami, Domažlicích a Přešti-
cích od 2. do 14 května letošního roku. Mladé Češky se postupně střetnou 
s Francií, Španělskem a Německem. Duely české reprezentace můžete 
sledovat živě na ČT Sport.

 O TENTO POHÁR SE BUDE V KVĚTNU V ČESKU NA ŠAMPIONÁTU ŽEN DO 17 LET HRÁT. 

SKUPINA A: Česká republika, Německo, Španělsko, Francie

SKUPINA B: Irsko, Nizozemsko, Norsko, Anglie

ÚTERÝ 2.5.2017

11:00 Česká republika - Francie (Plzeň), živě ČT sport
16:00 Španělsko - Německo (Přeštice) * 11:00 Irsko - Anglie (Příbram)

11:00 Norsko - Nizozemsko (Domažlice) 

PÁTEK 5.5.2017

11:00 Česká republika - Španělsko (Domažlice), živě ČT sport
11:00 Německo - Francie (Příbram) * 11:00 Irsko - Norsko (Plzeň)

16:00 Nizozemsko - Anglie (Přeštice)

PONDĚLÍ 8.5.2017

14:00 Německo - Česká republika (Příbram), živě ČT sport
14:00 Francie - Španělsko (Přeštice) * 14:00 Nizozemsko - Irsko (Domažlice)

14:00 Anglie - Norsko (Plzeň)

ČTVRTEK 11.5.2017

11:00 Semifinále (Domažlice) * 18:00 semifinále (Příbram), živě Eurosport 

NEDĚLE 14.5.2017

18:30 Finále (Plzeň), živě Eurosport eurowu17.fotbal.cz

 O ZISK BUDE BUDE S ČESKÝM TÝMEM 
 USILOVAT I PLZEŇSKÁ GABRIELA ŠLAJSOVÁ. 

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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 SPARTA ZDOLALA SLOVÁCKO 3:0 A PŘIPSALA SI DO TABULKY TŘI CENNÉ BODY. 

Sparta, Slavia, Hradec a Plzeň vítězně

vstoupily do nadstavby

Ve třech sobotních duelech se podařil vítězný vstup do nadstavbové 
části 1. ligy žen Spartě, Slavii a Hradci, v neděli porazila Plzeň Zbrjovku.

Sparťanky přivítaly na Strahově Slovácko a převážnou část utká-

ní měly ve své moci. Od úvodu byly aktivnější, ale proti bránícímu 

se Slovácku se jim nedařilo prosadit. Letenskému celku se nevedla 

finální fáze, koncovka byla nepřesná a nedůrazná. Slovácku se ne-

dařilo udržet míč na svých kopačkách, a tak bylo pod tlakem. Pra-

žanky se dostaly do vedení v 26. minutě, když proměnila pokutový 

kop Mocová, který byl nařízen za faul na Lucii Martínkovou. Hned 

o čtyři minuty později přidala druhou branku Bužková a bylo 2:0. 

Když před pauzou zamířila Lucie Martínková pouze do břevna, od-

cházely oba celky do šaten za dvoubrankového vedení Sparty. Pár 

minut po přestávce patřilo Slovácku, ale ani největší závar před do-

mácí brankou nedokázaly Moravačky přetavit v branku. Pak se již 

Pražanky opět dostaly do tempa a pokračovala hra téměř na jednu 

branku. Sparta ze své převahy vytěžila jednu branku, když se po-

druhé v utkání přesně trefila Bužková. Další příležitosti domácích 

zůstaly nevyužity a utkání skončilo výhrou Sparty 3:0.

Vedoucí Slavia hostila na Xaverově čtvrtý Liberec a i tentokrát 

domácí svěřenkyně trenéra Medynského dokázaly Severočešky 

porazit. Do přestávky vedl vršovický celek již 4:1, a když po pře-

stávce přidala Slavia další čtyři branky, mohla slavit výhru 8:1. Tři 

brnky vsítila Kožárová, dvakrát mířia přesně Bartoňová. V dalším 

je na programu první derby v nadstavbové části, v neděli na Xave-

rově od 13 hodin změří síly Slavia se Spartou, která na sešívané 

ztrácí jeden bod.

První utkání v druhé polovině tabulky svedlo dohromady 

pražskou Duklu a Hradec Králové. Východočešky z měření sil 

vyšly vítězně, když vyhrály 3:1 a o všechny branky se postarala 

Brázdová. Hradec tak získal na úvod nadstavbové části důležité 

body v boji o záchranu, když odskočil poslední Zbrojovce Brno 

na rozdíl čtyř bodů.

V jediném nedělním duelu porazila pátá Viktoria Plzeň právě 

poslední Zbrojovku Brno 5:1, na zisku tří bodu se podílela hattric-

kem mladá reprezentantka Šlajsová. 
 SPARŤANKA LUCIE MARTÍNKOVÁ (VPRAVO) V SOUBOJI S KAMILOU DUBCOVOU ZE SLOVÁCKA. 

zeny.fotbal.cz

AC SPARTA PRAHA - 1.FC SLOVÁCKO 3:0 (2:0)

Branky: 30. a 62. Bužková, 26. Mocová (pen.).

SK SLAVIA PRAHA - FC SLOVAN LIBEREC 8:1 (4:1)

Branky: 10., 42. a 46. Kožárová Tereza, 27. a 57. Bartoňová, 9. Pincová, 
60. Pěničková, 85. Szewieczková - 32. Dlouhá.

FK DUKLA PRAHA - FC HRADEC KRÁLOVÉ 1:3 (1:2)

Branky: 18. Čížková - 8., 23. a 62. Brázdová.

FC VIKTORIA PLZEŇ - FC ZBROJOVKA BRNO 5:1 (2:0)

Branky: 34., 43. a 57. Šlajsová, 68. Markelová, 74. Mrázová - 80. Honková.

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://zeny.fotbal.cz/
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 OTTO BEICHEL 

CENY DR. VÁCLAVA JÍRY 2016
Karel Kroupa, Otto Beichel a Petr Krejčí

Bývalý reprezentant a útočník Brna Karel Kroupa, někdejší funkcionář 
a průkopník ženského fotbalu Otto Beichel a dlouholetý lékař národního 
mužstva Petr Krejčí se stali letošními držiteli Cen Václava Jíry.

Fotbalová asociace ČR je stejně jako předchozí laureáty vyzna-

menala za celoživotní přispění k rozvoji českého fotbalu. Předání 

cen se odehrálo jako tradičně v Břevnovském klášteře v Praze, 

vyznamenaným předali ocenění místopředseda FAČR Zdeněk 

Zlámal a generální sekretář FAČR Rudolf Řepka.

OTTO BEICHEL (narozen 29. 6. 1936)
Vloni v červnu oslavil osmdesáté narozeniny a velkou část ži-

vota věnoval fotbalu. Byl jedním z průkopníků ženského fotbalu 

a velice se zasloužil o jeho rozvoj.

V roce 1979 založil fotbalový tým s názvem TJ Sokol Třebotov, 

který se později přejmenoval na SK Třebotov. Aktivně zde půso-

bil osmnáct let a ženský fotbal v Třebotově byl pojem. Za tu dobu 

družstvem prošlo více než osmdesát hráček, třebotovská děvča-

ta sehrála 463 zápasů a byla úspěšná. Šestkrát vyhrál Třebotov 

druhou nejvyšší soutěž a ve třech ročnících startoval v první žen-

ské lize. Krátce působil i ve funkci předsedy oddílu ženské kopané 

ve Spartě Praha.

V roce 1990 byla ženská kopaná oficiálně přijata pod ČMFS 

a Otto Beichel byl zvolen prvním předsedou ženské kopané. 

Ve funkci působil dlouhých třináct let, až do roku 2003. Podílel se 

na vzniku struktury ženských reprezentačních výběrů, kdy po-

stupně vznikly reprezentace do devatenácti a do sedmnácti let.

Letošek je pro nás rokem ženského fotbalu a je nám ctí, že mů-

žeme panu Beichelovi tímto způsobem poděkovat za práci, kterou 

v tomto odvětví odvedl. 

 SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CEN PROBĚHLO V KRÁSNÝCH PROSTORÁCH BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA. 

DALŠÍ DRŽITELÉ OCENĚNÍ ZA ROK 2016
PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ

Tomáš Hubáček, Bohuslav Slavík, Jaroslav Stumpf

STŘEDOČESKÝ KFS
Zdeněk Lev, František Marek, František Ptáčník

JIHOČESKÝ KFS
Mgr. Jiří Hart, Václav Krejčí, Josef Míchal

PLZEŇSKÝ KFS
Petr Chrástek, Jaroslav Netrval, Alois Pták

KARLOVARSKÝ KFS
Josef Bouček, Oldřich Macháček, Bc. Pavel Makoň

ÚSTECKÝ KFS
Václav Budka, Ivan Teuber, František Zeman

LIBERECKÝ KFS
Ing. Ladislav Bím, Ladislav Čičmanec, Jiří Obrovský

KRÁLOVÉHRADECKÝ KFS
Josef Bajer, Vlastimil Hradecký, PaeDr. Bohuslav Fanta

PARDUBICKÝ KFS
Bc. Antonín Kadlec, František Malý, Květoslav Záleský

KRAJSKÝ KFS
František Ošmera, Josef Procházka, Josef Staněk

JIHOMORAVSKÝ KFS
Ing. Josef Foltýn, Jaromír Janíček, Mgr. Alois Špičák

OLOMOUCKÝ KFS
Luděk Langhammer, Rüdiger Nistler, Pavel Winkler

MORAVSKOSLEZSKÝ KFS
Zdeněk Duda, Petr Špička, Ing. Rostislav Štěpán

ZLÍNSKÝ KFS
Stanislav Koleček, Ida Olšová, Pavel Žák

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 MUDr. PETR KREJČÍ 

 KAREL KROUPA 

 NA AKCI OPĚT NEBUDOU CHYBĚT JAKUB KOHÁK A PAVEL ČAPEK. 

MUDr. PETR KREJČÍ (narozen 18. 5. 1950)
Po promoci na lékařské fakultě v roce 1974 pracoval v Hradci 

Králové, ale brzy přešel do Prahy a svoji kariéru spojil s Ústřední 

vojenskou nemocnicí, kde je vedoucím lékařem Interního ambu-

lantního oddělení. Po atestacích v oborech vnitřní lékařství a tělo-

výchovného lékařství uplatnil tyto své odbornosti v práci na spor-

tovním poli.

Petr Krejčí působí u reprezentace jako lékař již přes dva-

cet let. Nabídku stát se lékařem národního týmu obdržel v roce 

1995 a o rok později byl u zisku stříbrných medailí na Mistrovství 

Evropy 1996 v Anglii. Nechyběl, stejně jako české reprezentace, 

na šesti mistrovstvích Evropy, kterých se národní tým bez pře-

stávky zúčastnil. Je skutečným rekordmanem v účasti na me-

zistátních utkáních - brzy dosáhne počtu 250 oficiálních zápasů 

české reprezentace! Je členem společnosti tělovýchovného lé-

kařství, kardiologické společnosti a společnosti pro hypertenzi. 

Dlouhodobě působí ve Zdravotní komisi Fotbalové asociace ČR, 

jejímž je předsedou. Komise se mimo jiné stará o školení lékařů 

působících u reprezentačních a klubových celků. 

KAREL KROUPA (narozen 15. 4. 1950)
S fotbalem začínal v rodných Bosonohách, později přestoupil 

do Královopolské Brno. Do ligy poprvé zasáhl až v jednadvaceti le-

tech, když předtím absolvoval dva roky v druholigové Dukle Tábor. 

Tam si ho vyhlédla Zbrojovka Brno a bylo to spojení na celý život.

Karel Kroupa se stal historicky nejlepším střelcem brněnského 

klubu, se kterým v roce 1978 získal mistrovský titul. V tomto ročníku 

se stal i králem ligových střelců a tento primát o rok později zopa-

koval. Ve 277 zápasech nastřílel 118 branek a je tedy členem Klubu 

ligových kanonýrů GÓLU. Jednadvacetkrát reprezentoval a v dresu 

národního týmu vstřelil čtyři branky. Po šesti letech strávených 

v rakouských nižších soutěžích se Kroupa vrátil do brněnského klu-

bu jako funkcionář na začátku devadesátých let. Klub byl v druhé lize 

a po skončení podpory ze strany Zbrojovky i silně zadlužený.

Pod vedením Karla Kroupy a s finančním zabezpečením ze 

strany Lubomíra Hrušky klub postoupil do první ligy, stal se je-

jím silným článkem a Za Lužánkami padaly rekordy v návštěv-

nosti. S odchodem Lubomíra Hrstky začaly ale finanční problémy 

a po příchodu nových majitelů se pozice Karla Kroupy oslabila, 

později v klubu skončil úplně. To ale nic nemění na tom, že je zřej-

mě největší osobností v historii brněnského klubu a pochopitelně 

patří i mezi významné osobnosti českého fotbalu. 

Po třech mimořádně úspěšných podzimních zápasech pokračuje i na jaře dal-
šími třemi duely projekt Středočeského krajského fotbalového svazu s názvem 
Dneska první liga!. Do nižších soutěží opět míří jedinečná show, která přibližuje 
klubům v menších obcích na krajské úrovni atmosféru a prostředí světa velkého 
fotbalu. Jarní část projektu startuje v sobotu 29. dubna utkáním skupiny E středo-
české I. B třídy a současně derby zápasem FK Olympie Zdice - FK Komárov.

Dneska první liga! 
pokračuje ve Zdicích

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Dneska první liga! je projektem Středočeského krajského fot-

balového svazu, který má v první řadě vyvolávat pozitivní emoce 

a přinášet hráčům i divákům radost z fotbalu. Podzimní tři zápa-

sy v Sokolči, Tišicích a Kondraci ukázaly, že fotbal dokáže přivést 

na fotbalové hřiště celou obec a někdy i více diváků než v dané 

obci žije obyvatel. Za projektem stojí předseda Středočeského 

krajského fotbalového svazu Miroslav Liba.  „Na podzim se zá-

pasy v Tišicích, Kondraci a Sokolči hrály s organizací podobné 

nejvyšším soutěžím včetně reklam, televizních kamer, rozhovorů 

a akcí pro fanoušky. A bez ohledu na výsledek z těchto zápasů lidé 

odcházeli spokojení, i když domácí tým ani v jednom z utkání ne-

vyhrál.  Pro jaro jsme navíc připravili i několik nových aktivit pro 

diváky, aby si fotbalové odpoledne co nejvíce užili.“ 
www.fotbal.cz

 ZÁPASY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU  DNESKA PRVNÍ LIGA! VŽDY PROVÁZÍ NADSTANDARDNÍ ZÁJEM DIVÁKŮ. 

TERMÍNY JARNÍ ČÁSTI PROJEKTU 
DNESKA PRVNÍ LIGA!

29. 4. 2017 
15:00 (14:30) FK Olympie Zdice - FK Komárov I. B třída 

skupina E

21. 5. 2017 
14:00 (13:30) Spartak Rožmitál - SK Březnice 1918 I. B třída 

skupina E

4. 6. 2017
14:00 (13:30) TJ SK Hřebeč - TJ Unhošť I. B třída 

skupina A

http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
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Dneska první liga! zahájí jaro 29. dubna od 15:00 utkáním 

FK Olympie Zdice - FK Komárov, přičemž oba týmy odděluje 

prakticky jen dálnice D5 a sotva pár kilometrů. Ve Zdicích se 

mohou všichni těšit na reklamní panely kolem hřiště, televizní 

rozhovory před sponzorskou tabulí s komentátorem České te-

levize Pavlem Čapkem a hlavně také na show, kterou rozjede 

všeuměl, bavič a nadšený fotbalista Jakub Kohák 30 minut před 

začátkem utkání. 

Oba týmy se mohou těšit na svého patrona z řad bývalých 

fotbalových reprezentantů, kteří se stanou součástí mužstva. 

S týmem budou v kabině před zápasem a v jeho průběhu budou 

k ruce trenérům na lavičce. Ve Zdicích se představí dva elitní ka-

nonýři z pražských S. Na straně domácích Horst Siegl a za Ko-

márov bude „dýchat“ Pavel Kuka. Po zápase pak čeká na všechny 

od hráčů až po fanoušky „Tiskoffka“, kde se bude utkání hodnotit 

pod dohledem Pavla Čapka a Jakuba Koháka a k dispozici budou 

televizní záběry ze všech důležitých okamžiků zápasu. „Tiskoffka 

slibuje skvělou zábavu. Po každém podzimním utkání se všichni 

bezvadně bavili. Z trenérů i hráčů padala zajímavá slova, spous-

tu zábavných hlášek přidávají patroni a Jakub Kohák jako vždy 

nenechal žádnou situaci bez povšimnutí a doplnil ji vtipným ko-

mentářem. Nejen zápas, ale i Tiskoffku by si nikdo neměl nechat 

ujít, protože s lehkostí a dobrou náladou završí celé fotbalové 

odpoledne,“ uzavírá Miroslav Liba.  

 PATRONEM ZDIC BUDE KANONÝR HORST SIEGL. 

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
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V zápase jara zvítězil fotbal,
Katovice poprvé na jaře ztratily

Nejočekávanější souboj z jarních odvet krajského přeboru se v sobotu odehrál v Ka-
tovicích. Domácí, aktuálně třetí tým tabulky, který do té doby na jaře neztratil ani bod 
a své soupeře přehrával rozdílem třídy, narazil na suverénně vedoucí Soběslav. A byl to 
fotbal nadstandardní krajské úrovně, který svými brankami okořenili dva nejlepší střelci 
soutěže Vladimír Uher (17 branek) a Martin Dvořák (19). Zápas nakonec vítěze nenašel.

Na jaře ještě ani jeden z nich neprohrál, Katovice dokon-

ce před vzájemným zápasem pouze vítězily. A i po souboji se 

Soběslaví dál drží, stejně jako jejich soupeř, neporazitelnost. 

Duel jara krajského přeboru vítěze neměl, což je vlastně výhra 

pro hosty, kteří rozjetou mašinu trenéra Malého udrželi na dese-

tibodovém odstupu.

Především ale zvítězil fotbal. Hrál se zápas špičkové krajské 

úrovně, do kterého lépe vkročili domácí. Šestá minuta, katovic-

ký špílmachr Michal Repa vymyslel před téměř třemi sty diváky 

oku lahodící pas na Vladimíra Uhera, který obešel gólmana Ku-

níka a do prázdné brány otevřel skóre - 1:0. Soběslavi trvalo čtvrt 

hodiny, než se pořádně osmělila. Poté přebrala otěže první půle 

a po několika šancích se krátce před poločasovým hvizdem do-

čkala vyrovnání, trefil se další krajský kanonýr Martin Dvořák. 

Ten přijal stejnou výzvu jako v úvodu střetnutí jeho kolega na dru-

hé straně a „angličanem“ o vzdálenější tyč srovnal - 1:1.

Kdo by ve druhé půli čekal, především od hostujícího celku, 

taktickou bitvu, nestačil by se divit. Hrál se fotbal plný šancí, Ka-

tovice i Soběslav toužily po třech bodech. A v 63. minutě k nim 

měli blíž hosté, jenže závar před Švehlou po přímém volném kopu 

nakonec domácí se štěstím ubránili. Tři minuty na to selhal jinak 

spolehlivý šutér Jiří Šmídmajer, který po rohovém kopu překopl 

téměř prázdnou bránu. Na konci utkání to mohly být zase Katovi-

ce, kdo půjde do šaten spokojenější, ale Michal Repa v 88. minutě 

jen těsně minul. Zápas jara tak skončil zaslouženou remízou, kte-

rou ozdobily chytré branky dvou nejlepších kanonýrů soutěže. 

-Martin Wipplinger/jihoceskyfotbal, foto: Jan Škrle-

 VLADIMÍR UHER OTEVŘEL SKÓRE ZÁPASU, 
 JEHO KATOVICE ALE NAKONEC SE SOBĚSLAVÍ 
 REMIZOVALY A POPRVÉ NA JAŘE ZTRATILY BODY. 

Jihočeský KFS - www.jihoceskyfotbal.cz
SK OTAVA KATOVICE - FK SPARTAK SOBĚSLAV 1:1 (1:1)

Góly: 6. Uher - 40. Dvořák. 

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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FOTBALOVÝ 
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FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ
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