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 ADAM 

 HLOUŠEK 

„Víc mi zatím dělá problémy 
pohyb než balon. V noze to 
pořád je, “ hlásí po dvouleté 
pauze uzdravený plzeňský 
záložník. 

 VÁCLAV PILAŘ

Martin 
Jiránek   „Věřím, že se zachráníme!“  
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Vážení čtenáři!

Boje o mistrovský titul vrcholí v celé Evropě. 

V Česku si Plzeňané a slávisté svými ztrátami na-

vzájem předávají výhodu servisu - řečeno teniso-

vou terminologií - v závěrečném setu. Naposledy 

se to povedlo remízou s Jabloncem „sešívaným“, 

a tak doservírovat k titulu nyní mohou vikto- 

riáni. Vyznavačům červenobílých barev pořádně 

zhořkly oslavy spojené s přebíráním arény v Ede-

nu do klubového vlastnictví... V Polsku šturmuje 

za prvním místem Adam Hloušek v barvách Le-

gie. Po loňském zimním přestupu by to byl již jeho 

druhý, a jak přiznal Gólu, jiné než první místo by 

ve varšavském velkoklubu brali jako totální se-

lhání. Stejně jako Legia obhajuje prvenství i Vik-

toria Plzeň, v jejímž dresu se po dvouleté pauze 

zaviněné zraněním konečně objevil na trávníku 

Václav Pilař. V rubrice Můj týden vypráví, jak si 

po tak dlouhé přestávce opět zvyká na ligové 

bitvy. Na druhém pólu tabulky se pohybuje s Pří-

bramí Martin Jiránek. Sedmatřicetiletý plejer se 

po šestnácti letech služeb v zahraničních klubech 

vrátil do Čech a rve se o záchranu. A s odepisova-

ným klubem k ní má nečekaně blízko. Víc se do-

zvíte v rozhovoru s velezkušeným obráncem.

Tak příjemné počtení 

na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

cena obsahuje: letecká doprava, 
ubytování v hotelu se snídaní  x, 

vstupenku na utkání, 
cestovní pojištění, 

služby delegáta

termín zájezdu:  . -   ... . .
 cena:   .... Kč

    cena obsahuje: autobusová doprava, 
ubytování v hotelu se snídaní  x, 

vstupenku na utkání, 
cestovní pojištění, 

služby delegáta

termín zájezdu:  . -   ... . .
 cena:  .  . Kč
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STALO SE... STALO SE...

„DĚKUJU PLZNI, ŽE MI ZASE DALA ŠANCI“
„Čekal jsem na tenhle moment strašně dlouho. Měl jsem neuvěřitelně krásné pocity, 

když jsem na Spartě nastupoval. Koleno mi dovolilo posledních čtrnáct dnů naplno tré-

novat, mohl jsem jít do zápasu. Ale tím, že zápas na Letné pro nás dopadl špatně (prohra 

0:2), to pro mě bylo spíš hořké. Teď s Duklou jsem si to užil se vším všudy. Děkuju Plzni, 

že mi dala zase šanci. I nyní doma. Stejně tak děkuju i fanouškům, jak hezky mě přivíta-

li. Byl to celkově pozitivní. Hlavně díky klukům, kteří předvedli vynikající první poločas. 

Vstřelili dva góly, pak jsme to nějak dohráli.

 NA LIGOVÉ TRÁVNÍKY SE ŠIKOVNÝ ZÁLOŽNÍK VRÁTIL 23. DUBNA 2017, 
 KDY V UTKÁNÍ PLZNĚ NA SPARTĚ VYSTŘÍDAL V 69. MINUTĚ MILANA PETRŽELU. 

Fotbalový týden Václava Pilaře

„Užívám si každou
vteřinu na hřišti!“

Na tyto chvíle čekal téměř dva roky. Levé koleno se 
umoudřilo, záložník Plzně VÁCLAV PILAŘ vběhl před 
týdnem do šlágru proti Spartě. Teď v sobotu si odbyl ob-
novenou premiéru na domácím trávníku. Ve vítězném 
duelu s Duklou (2:0), kterým se viktoriáni rozloučili 
s tragicky zesnulým Františkem Rajtoralem, naskočil 
Pilař do hry v 66. minutě. Předvedl dva úniky, hrál s vel-
kou chutí. Po utkání čapnul do náručí tříletého synka 
Jakuba a společně si užili děkovačku s fanoušky.

 ÚLEVA! VÁCLAV PILAŘ SI TÉMĚŘ PO DVOU LETECH 
 MOHL VYCHUTNAT POZÁPASOVOU DĚKOVAČKU S FANOUŠKY. 

  Slaví s Basilejí další titul
Čeští reprezentanti Marek Suchý a Tomáš Vaclík 
slaví s fotbalisty Basileje ve velkém předstihu 
obhajobu titulu ve švýcarské lize. Jejich tým má 
po výhře 2:1 v Luzernu šest kol před koncem již 
nedostižný bodový náskok. Basilej je mistrem  
poosmé v řadě a celkově už podvacáté. Stoper Su-
chý zažívá s Basilejí mistrovské oslavy počtvrté, 
jeho parťák brankář Vaclík potřetí. Oba již předtím 
dosáhli i na české ligové primáty se Slavií, resp. se 
Spartou.  Staronový švýcarský šampion si zároveň 
opět zajistil účast v základní skupině Ligy mistrů.

  Plzeň se loučila 
s Rajtoralem
Skandovaným potleskem se fanoušci fotbalistů 
Plzně loučili s bývalým hráčem Viktorie Františ-
kem Rajtoralem, který 23. dubna spáchal v Turec-
ku sebevraždu. Před sobotním ligovým zápasem 
s Duklou běželo na stadionu vzpomínkové video, 
které fanoušci doprovodili téměř čtyřminutovým 
potleskem vestoje. Příznivci Viktorie vzpomínali 
na „Rajtyho“ celý týden, když před stadionem 
vzniklo pietní místo, na kterém zapálili stovky sví-
ček a kam nanosili upomínkové předměty. Skan-
dovaný potlesk následoval těsně před výkopem 
místo tradiční minuty ticha a připojili se k němu 
všichni hráči i rozhodčí na hrací ploše. Hráče, kte-
rý s Plzní získal čtyři mistrovské tituly a zařadil 
se mezi nejvýraznější postavy v historii Viktorie, 
uctilo i vedení klubu, které navždy vyřadilo Rajto-
ralovo číslo 27. Jeho dres jako památku vyvěsilo 
na stadionu vedle jižní rohové věže.

  Hora musí na operaci
Teplický záložník Jakub Hora si v nedělním ligo-
vém doma se Slováckem přetrhl přední zkřížený 
vaz v koleni. Jednoho z klíčových hráčů seve-
ročeského celku čeká operace, při které lékaři 
provedou plastiku zkříženého vazu, a následně 
několikaměsíční léčba. V tomto kalendářním roce 
si už zřejmě nezahraje. Šestadvacetiletý středo-
polař působí na Stínadlech od ledna 2015, kdy 
přišel z Plzně v rámci výměny za Aidina Mahmuto-
viče. Předtím odchovanec Mostu hrával ve Slavii, 
Českých Budějovicích a Bohemians 1905. V této 
sezoně má velkou zásluhu na vzestupu Teplic, 
když dosud nasbíral pět branek a čtyři asistence. 
Pomohlo mu i to, že se v základní sestavě z pozice 
pravého obránce vrátil na ofenzivní post.

  Baroš se dotahuje 
na Vízka
Druhý nejlepší střelec reprezentační historie 
Milan Baroš si v prvomájové domácí dohrávce 
s „Klokany“ vylepšil svoje konto v Klubu ligových 
kanonýrů týdeníku GÓL. Pětatřicetiletý liberecký 
kapitán těsně před odchodem do šaten zvýšil ve-
dení Slovanu na 3:0, což byl pro něj ligový zásah 
s pořadovým číslem 123. Dotáhl se tím na stříbr-
ného „Římana“ Antonína Puče a i na brněnského 
ostrostřelce René Wagnera, který po odchodu ze 
Zbrojovky pálil ostrými také ve vídeňském Rapidu. 
„Bary“ má nyní na dostřel kromě Emila Pažického 
(124) také Ladislava Vízka (126), kterému se po lis-
topadové úpravě statutu „Klubu 100“ připsaly 
i francouzské góly, nastřílené v dresu Le Havre.

PILAŘOVY ZDRAVOTNÍ PATÁLIE: červenec 2008 - přetržený křížový vaz v levém koleně, 
pauza: 6 měsíců; srpen 2012 - přetržený křížový vaz v levém koleně, pauza: 14 měsíců;  
sezóna 2013/2014 - natržené vazy v kotníku, problémy s kolenem, pauza: 3 měsíce;  
červenec 2015 - poškozená chrupavka v levém koleně, pauza: 21 měsíců

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

 JAN REZEK 

„NA ROTOPEDU JSEM OBJEL ZEMĚKOULI“
Nejhorší moment byl, když jsem to poprvé zkusil po velké operaci předloni na podzim. 

Druhý den jsem se probudil, koleno nateklé. Bylo to frustrující. Zkoušel jsem všechno 

možné, abych se co nejdřív dal do kupy. I čínskou medicínu. Dřel jsem na rotopedu, každý 

den neskutečný dávky. Když to sečtu, myslím, že jsem na něm za ty měsíce objel zeměkou-

li. Lidé se mě často ptali, co budu dělat, pokud se koleno neuzdraví. Odpovídal jsem: budu 

hrát fotbal. Nechci si připouštět jiný scénář. Doufám, že se mi to vyplní. Ale přiznávám, měl 

jsem krizové chvíle. Hodně mě držela rodina, manželka se synkem Jakubem.

„VYHRÁLI JSME PRO RAJTYHO“
Je hrozné, co se stalo. Byli jsme z té zprávy o smrti Rajtyho v naprostém šoku a cítili 

jsme strašný smutek. To vlastně pořád. Při minutě potlesku na památku Františka před 

zápasem s Duklou se nám to všem znovu vybavilo. Klobouk dolů před celým týmem, jak 

utkání zvládl. Psychika opravdu nebyla dobrá. Kluci zaslouží poklonu za první poločas, 

který odehráli neuvěřitelně. Dukla je vynikající soupeř, jenže oni jezdili po zadku, nepus-

tili ji k ničemu a dali dva góly. Jsme moc rádi, že jsme mohli Rajtymu poslat do nebe tři 

body. Hráli jsme a vyhráli pro něj.“ 

„MÁM REZERVY V KONDICI, V NOZE TO ALE POŘÁD JE“
Snažil jsem se, stejně jako na Spartě, něco předvést. Měl jsem od trenérů pokyny, 

abych udržel míč. Výsledek byl pořád otevřený. Soupeř chodil do brejků, naštěstí žádný 

nevyužil. Co se týče mě, vidím u sebe pořád obrovské rezervy, především v kondici. Je to 

však složité. Musím poslouchat svoje tělo, nemůžu si neustále přidávat. Fyzička je moc 

důležitá. Podle toho, na jaké úrovni ji máte, se na hřišti cítíte. Pokud k vám přiletí míč 

a vy necítíte sílu, neuděláte nic. Netroufnete si udělat kličku, nevystřelíte. Nechci, aby to 

vyznělo namyšleně, ale víc mi dělá problémy právě pohyb než balón. V noze to pořád je, 

to je příjemné zjištění.

„BLOK V HLAVĚ NEMÁM, DO SOUBOJŮ SE NEBOJÍM“
Musím být rozumný, můj strop je zatím asi třicet minut. Na celé utkání to zatím není, 

trénuju teprve krátce, stále doháním kondici. Těžká zranění kolene mi kariéru přerušila už 

dvakrát, promarodil jsem s ním celkem přes tři roky. Moc dobře vím, že potřebuju čas. Ale 

jsem trpělivý. Po tom, co jsem si musel vytrpět, si užívám každou vteřinu na hřišti. Netla-

čím na pilu. Jsem s kolenem spokojený, podstatné je, že mi nenatéká. Samozřejmě nevím, 

jak se bude chovat dál. Trenéři mě sice při tréninku nabádají k opatrnosti, ale mně nevadí, 

když mě někdo přepálí. V hlavě blok nemám, chodit do soubojů se nebojím.

VÁCLAV PILAŘ * Narozen: 13. října 1988 * Výška: 170 cm * Váha: 69 kg * Státní přísluš-
nost: Česká republika * Stav: ženatý, manželka Kristýna, syn Jakub (3)
Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: RMSK Cidlina (1994-2003), Hradec Králové 
(2003-2011), Viktoria Plzeň (2011-2012), VfL Wolfsburg (2012-2013), SC Freiburg (2013-2014), 
Viktoria Plzeň (2014-?) * Česká reprezentace: 22 zápasů/5 gólů * Česká liga: 83/14
Největší úspěchy: čtvrtfinalista EURO 2012, účastník základní skupiny Ligy mistrů (2011), 
mistr české ligy (2015)

 V 28 LETECH BY VÁCLAV PILAŘ JEŠTĚ MOHL NAVÁZAT NA PŘERUŠENOU 
 REPREZENTAČNÍ KARIÉRU A ROZŠÍŘIT BILANCI 22 DUELŮ A 5 GÓLŮ. 

STALO SE...

 VÁCLAVA TĚŠÍ, ŽE I PO ZRANĚNÍ „TO V NOZE POŘÁD MÁ“. 
 TEĎ JEŠTĚ POTŘEBUJE ZAPRACOVAT NA FYZIČCE. 

  Eden Arena 
už patří Slavii
Zástupci čínského vlastníka pražské Slavie spo-
lečnosti CEFC před výkopem nedělního ligového 
utkáním s Jabloncem předali klíč od Eden Arény, 
kterou koupili, do rukou generálního ředitele 
červenobílých Martina Kroba. Následně minis-
tryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina 
Valachová, která byla hostem slavnostního 
odpoledne, symbolicky přestřihla pásku. Asis-
toval jí i předseda představenstva klubu a další 
zástupce CEFC Jaroslav Tvrdík. Od uvedení 
do provozu v roce 2008 měl stadion několik ma-
jitelů, avšak nikdy stejného jako Slavia. Nyní se 
vlastnictví sjednotí a nebudou tak hrozit kolize 
zájmů klubu a majitele stadionu, například při po-
řádání koncertů. Právě kvůli tomu, že předchozí 
vlastník pronajal arénu na koncerty, bude muset 
Slavia odehrát poslední zápas sezony 27. května  
s Brnem mimo Eden, s největší pravděpodobností 
na Strahově. Rovněž to klubu umožní investovat 
do případného zvýšení kapacity.

  Schick otevřel 
druhou desítku
Střelecká forma mladého českého forvarda Patri-
ka Schicka v jeho premiérové sezoně v italské Se-
rii A obdivuhodně pokračuje i v jarním finiši, a tak 
není divu, že se o něj intenzivně zajímají evropské 
velkokluby, aby ho již v letním přestupním termí-
nu ze Sampdorie získaly, kde by ho nejspíš ještě 
nechaly na ročním hostování. Jedenadvacetiletý 
reprezentační útočník v Turíně v utkání s domácím 
AC vstřelil už svůj jedenáctý ligový gól, když ve 12. 
minutě po Linettyho průniku napálil z hranice 
šestnáctky bez přípravy míč a překonal zkušené-
ho anglického gólmana Harta. Po půlhodině hry 
byl však tvrdě atakován Avelarem, který za ostrý 
zákrok uviděl žlutou kartu. Jeho dozvuky v podobě 
poraněného ramene se projevily v dalším průběhu 
zápasu a na začátku druhé půle musel vystřídat.

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

3. KVĚTNA

1907 Antonín Novák 1930-1931 4/2

4. KVĚTNA

1959 Pavel Chaloupka 1981-1987 20/2

5. KVĚTNA

1938 Adolf Scherer 1958-1964 36/22

1982 Jan Rezek 2010 -2012 21/4

6. KVĚTNA

1888 Václav Pilát 1920-1922 4/0

7. KVĚTNA

1891 Jan Vaník 1920-1925 12/10

1931 Ivo Urban 1956 4/0

1972 Peter Dubovský 1991-1993 14/6

1977 Roman Týce 1999-2005 25/1

8. KVĚTNA

1944 Anton Flešar 1970-1972 2/0

1984 Václav Procházka 2013-2015 15/0

9. KVĚTNA

1912 Arnošt Kreuz 1931-1938 3/0

1952 Zdeněk Nehoda 1971-1987 90/31

1977 Marek Jankulovski 2000-2009 78/11

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Nový model, 
starý přístup

Tuzemská pohárová soutěž se bohužel dlouhodobě 
netěší přízni klubů i fanoušků, jako tomu bývá v drti-
vé většině vyspělejších evropských zemí. Schválený 
nový atraktivnější model, podle kterého se letošní 
ročník MOL Cupu hraje, byl tedy krokem správným 
směrem. Odstranil zbytečné dvojzápasy systémem 
doma-venku v jarní vyřazovací fázi, neboť se vrátil 
ke klasickému jednomu duelu. 

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Alespoň částečně se upravilo zvýhodňující nasazování týmů, 

které by do budoucna mohlo být ještě výrazněji omezeno nebo 

úplně „vynulováno“. Národnímu poháru se také dostalo i mnohem 

důstojnější mediální prezentace v podobě losovacích aktů jednot-

livých kol v přímém televizním přenosu.

Jedna limitující zásadní věc však stále přetrvává - přístup li-

gových klubů k pohárovým utkáním. V kontextu s jejich aktuálním 

umístěním v tabulce, především těch pohybujících se v pásmu 

ohrožení sestupem, jsou tyto vložené zápasy často brány jako 

nutné zlo a případné vypadnutí s papírově slabším soupeřem se 

nepovažuje za žádnou ostudu či dokonce blamáž, ale spíš málem 

za pozitivní krok…

V tomto ročníku se jara nedočkali ani dva největší předsezón-

ní aspiranti na mistrovský titul Plzeň a Sparta, které těsně před 

vstupní branou do finále napodobila nečekaně i Slavia. O den 

později rovněž doma klopýtl také loňský obhájce z Mladé Bo-

leslavi s druholigovou Opavou, která si tak připsala už čtvrtý (!) 

pohárový skalp týmu z nejvyšší soutěže. Proto bude na trofeji 

17. května v Olomouci, kam se finále logicky přesunulo z hlavní-

ho města, vyryté jméno zřejmě nejpřekvapivějšího vítěze za po-

slední roky. A jestli se za příznivé konstelace vítěze Evropské ligy 

s jeho umístění v domácí soutěži (Manchester United, Olympique 

Lyon) dokonce dočká mnohamilionového bonusu v podobě po-

stupu do základní skupiny v příští evropské sezoně, bude to asi 

ten nejvýchovnější fotbalový pohlavek za dosavadní bohorovné 

přehlížení ambicióznějšími českými kluby, které s ničím tako-

vým nepočítaly… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Evropský šampionát hráček do 17 let 

v České republice je jedním z turnajů, 

které vybrala UEFA k testování novinek 

v pravidlech. Jedna z nich už byla vy-

zkoušena vloni při play-off utkání Němec-

ko - Nizozemsko, v němž se hrálo o postup 

na MS hráčů do 20 let.

Experimenty 
na vlastní kůži

Jde o možnost střídat v prodloužení čtvr-
tého hráče. Toto pravidlo bude testováno 
i letos na ženském EURO 2017 v Nizozemsku 
stejně jako na dalších letošních evropských 
šampionátech. Setkat se s ním tedy mohou 
kromě již zmíněných děvčat do 17 let i další 
dva české reprezentační výběry - „lvíčata“ 
na červnovém EURO hráčů do 21 let v Polsku 
a „devatenáctka“ na červencovém mistrov-
ství Evropy v Gruzii. Test proběhne i na ME 
hráčů do 17 let v Chorvatsku a ME hráček 
do 19 let v Severním Irsku.

Také další dvě novinky, které budou testo-
vány na všech výše uvedených turnajích, jsou 
zajímavé: nový pořádek při řazení střelců při 
penaltovém rozstřelu A - BB - AA - BB - AA - B 
(místo současného pravidelného střídání A - B 
- A - B atd.). Porušení pravidel týmovými před-
staviteli v technické zóně může být potrestáno 
žlutou a červenou kartou. 

 LOŇŠTÍ VÍTĚZOVÉ Z MLADÉ BOLESLAVI LETOS VYPADLI V SEMIFINÁLE S OPAVOU. 

 ZATÍMCO SPARŤANÉ SE DO KVALIFIKACE EVROPSKÉ LIGY PROBOJUJÍ Z LIGOVÉ SOUTĚŽE, 
 CESTA FOTBALISTŮ ZLÍNA DO POHÁRŮ VEDE PŘES TRIUMF VE FINÁLE MOL CUPU. A MOŽNÁ PŘÍMO DO ZÁKLADNÍ SKUPINY! 

AKTUÁLNĚ

MOL CUP - SEMIFINÁLE

Slavia - Zlín 0:1 (0:1) * Mladá Boleslav - Opava 0:2 (0:2)

FINÁLE

17. května, Andrův stadion v Olomouci, 17:30: Zlín - Opava

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


11INZERCE Středa 3.5.2017
18/201710

1010

in
ze

rc
e

Středa 3.5.2017
18/2017 AKTUÁLNĚ

KRESBA TÝDNE

Manažer Pavel Paska má před letním přestupním „oknem“ pří-

jemnou agendu - evidovat špičkové evropské velkokluby, které 

se zajímají o mladého českého ostrostřelce Patrika Schicka.

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


Dohromady šest let strávil ve třech bundesligových týmech, s nimiž 
vesměs zažíval hektické zápasy o udržení mezi německou elitou. Loni 
v zimě ADAM HLOUŠEK poměrně překvapivě zamířil k jinému sousedo-
vi - do Polska, kde se upsal Legii Varšava, se kterou vyhrál mistrovský ti-
tul i národní pohár. Největší bonus však na českého levonohého univerzála 
čekal na prahu této sezony, kdy s nejslavnějším a nejúspěšnějším polským 
klubem postoupil po dvaceti letech do skupiny Ligy mistrů! 

Adam Hloušek:

„Legii nezajímá 

nic než 
titul!“

Adam Hloušek:

„Legii nezajímá 

nic než 
titul!“
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 VÁCLAV TICHÝ  VARŠAVA/PRAHA 

	 Hrajete už podruhé nadstavbu polské Ekstraklasy. Jak 

se vám tento model zamlouvá?

„Pro diváky je to jistě atraktivní prodloužení sezony, i když je v Pol-

sku neúměrně dlouhá. Abych byl upřímný, tak spíš bych preferoval, 

aby po základní části se body týmům nedělily na polovinu a zůstaly 

jim v plné výši, protože se tím znehodnocuje celoroční bilance.“

	 Na obhajobu titulu to zatím moc nevypadá…

„Uvidíme, jak se nám povede v dalších kolech, každopádně jsme 

mohli a měli být v lepší pozici, než nyní jsme. Doplácíme totiž  stále 

na podzimní manko, protože se jednoznačně preferovala Liga mis-

trů, do které Legia postoupila po dlouhých dvaceti letech. V Ekstra-

klase jsme zbytečně poztráceli spoustu bodů hlavně s týmy, které 

teď hrají v dolní osmičce o záchranu. Jednu dobu měla vedoucí 

Lechia Gdaňsk na nás náskok dvanáct až čtrnáct bodů!“

	 Vedoucí Bialystok jste mohli stáhnout v případě domácí 

výhry nad Wislou Krakow, ale jen jste remizovali, takže se mezi 

vás ještě vklínil Lech Poznaň!

„Domácí remíza hned v úvodu nadstavby není pro nás nejlep-

ším startem. Potřebovali jsme vyhrát, abychom stáhli na mini-

mum bodový rozdíl na týmy, se kterými bojujeme na špici o mis-

trovský titul. Kromě nás jsou to ještě Jagiellonia Bialystok, Lech 

Poznaň a Lechia Gdaňsk.“

	 Zvenčí to vypadá, že se trochu opakuje loňský scénář, kdy 

jste honili nečekaného lídra Piast Gliwice…

„Po podzimu jsme měli na Piast desetibodovou ztrátu, kterou 

jsme na jaře smazali, takže po základní části jsme už byli o bod 

 S DRESEM LEGIE POPRVÉ PÓZOVAL ADAM HLOUŠEK LONI V ZIMĚ A HNED V PRVNÍ SEZONĚ SE VE VARŠAVĚ DOČKAL POLSKÉHO TITULU. 

 V ZAČÍNAJÍCÍ NADSTAVBOVÉ ČÁSTI MUSÍ ADAM A JEHO SPOLUHRÁČI ZLIKVIDOVAT TŘÍBODOVOU ZTRÁTU NA VEDOUCÍ JAGIELLONII. 

„Na reprezentačním 
srazu jsem si skvěle 

odpočinul!“

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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v pohárové Evropě ohromně povedlo, nikdo nečekal, že bychom 

mohli z tak těžké skupiny v Lize mistrů postoupit i do play-off 

Evropské ligy, zvlášť po tom úvodním domácím výprasku s Dort-

mundem. Na vlastní kůži jsme si pak v dalších zápasech ověřili, že 

můžeme hrát otevřený fotbal opravdu s každým soupeřem. Je to 

pro tým motivace i do dalších sezon v evropských pohárech.“

	 Pomohla tomu i brzká podzimní výměna svérázného  

albánského kouče za domácího trenéra Mageru?

„Jednoznačně! V Legii strávil osmnáct let, zná důkladně pro-

středí i lidi z klubu a hlavně je to výborný psycholog, který dokáže 

vytvořit správnou atmosféru v kabině a připravit nás i na zápasy 

s těmi nejtěžšími soupeři. Pro mě osobně to je nejlepší trenér, pod 

kterým jsem zatím ve své kariéře hrál.“ 

	 V zimě jste dostal na hostování krajana a reprezentační-

ho parťáka Tomáše Necida, který ale zatím moc zápasů neode-

hrál a také gólů má jen poskrovnu…

„Měl to od začátku ohromně těžké, protože média ho vylíčila 

jako útočníka evropského formátu, který určitě nahradí odcháze-

jícího Nikoliče včetně jeho gólů. Byla to sice pro „Necku“ výborná 

reklama, ale zároveň si tím na sebe upletl bič. Když góly nedával, 

všichni po něm šli, pak se navíc ještě zranil. A pořád ho srovnávali 

s tímhle maďarským forvardem, který nyní hraje za Chicago spolu 

se Schweinsteigerem americkou MLS a i tam dává góly. Tomáš se 

trefil v posledním utkání základní části s Cracovií a vystřelil nám 

tři důležité body. Ale v neděli doma s Wislou měl v první půli vylo-

ženou šanci, kterou neproměnil, a po hodině ho trenér vystřídal.“ 

ROZHOVORROZHOVOR

 NA PODZIM SI ČESKÝ ZÁLOŽNÍK ČI OBRÁNCE ZAHRÁL V LIZE MISTRŮ I PROTI SLAVNÉMU REALU 
 S HVĚZDNÝM RONALDEM. V MADRIDU SICE LEGIA PADLA 1:5, ALE V DOMÁCÍ ODVETĚ REMIZOVALA 3:3. 

vpředu. Náskok jsme si až do konce pohlídali a v závěru ještě zvý-

šili. Byli jsme v lepší pozici, než jsme teď.“

	 Bývalý klub českého kouče Radoslava Látala se letos po-

tácí u dna tabulky a hrozí mu dokonce sestup!

„Prožil neuvěřitelnou sezonu, která se už nejspíš nikdy nebude 

opakovat. Po ní odešli nejlepší hráči za lepšími podmínkami včet-

ně Kamila Vacka, kolem kterého se celá hra Piastu točila, pro-

tože Gliwice patří v polském fotbale mezi provinční kluby včetně 

rozpočtu. Také trenér Látal kvůli neshodám s vedením skončil. 

Po dvou měsících se sice vrátil, ale už to nešlo nahodit zpátky. 

Sám jsem zvědavý, jak si povede v příští sezoně Jagiellonia, která 

letos prožívá podobný fotbalový příběh.“

	 Play-off se hraje jednokolovým způsobem, máte největší 

konkurenty doma?

„Nyní jedeme do Štětína a potom máme doma Termaliku. 

Z těchto dvou zápasů potřebujeme šest bodů, protože potom už 

půjde opravdu do tuhého o mistrovský titul. Máme doma Lech 

i Lechii, ale jedeme do Bialystoku, kde jsme před Vánocemi vy-

hráli 4:1. Všichni soupeři se ale vždycky proti Legii vytáhnou, jezdí 

po zadku, aby uhráli co nejlepší výsledek, protože ji ostatní polské 

kluby i jejich fanoušci dlouhodobě nenávidí. A pro Legii nic jiného 

než titul neexistuje, každé jiné umístění je zklamání pro vedení 

i fanoušky. Dokonce bych použil slovo průser… Jsme proto pod 

obrovským tlakem celé Varšavy, a když se nám obhajoba nepove-

de, tak to dostaneme pořádně sežrat!“  

 Přemožitel Legie v Evropské lize Ajax Amsterdam stále 

pokračuje v soutěži a bude hrát o postup do finále. Co chybělo, 

abyste ho vyřadili?

„Rozhodl první zápas doma, kde jsme si vypracovali dost šancí, 

abychom z nich alespoň jeden gól vstřelili. Tu největší měl „Nec-

ka“ (Tomáš Necid). Kdybychom cestovali do Amsterdamu s vý-

hrou 1:0, určitě by odveta vypadala jinak. Bezbranková remíza ne-

byla také úplně špatná, ale k postupu jsme museli vstřelit gól, což 

se bohužel povedlo Ajaxu a šel dál. Ale celkově se nám vystoupení 

 V JARNÍM PLAY-OFF EVOPSKÉ LIGY STÍHÁ ADAM HLOUŠEK BERTRANDA TRAORÉHO Z AJAXU. Z POSTUPU SE RADOVAL NIZOZEMSKÝ KLUB. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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českými kluky. Také v Legii mi to po návratu všichni říkali, že hraju 

v mnohem lepší formě i pohodě, než když jsem odjížděl! Připsal 

jsem si potom i tři gólové asistence v ligových zápasech…“

	 Další dvojzápas s mnohem těžšími soupeři čeká repre-

zentaci na začátku června, kdy hraje nejprve přípravu v Belgii 

a potom kvalifikaci v Norsku…

„Nemám zatím žádné signály, jestli se mě bude i tenhle sraz 

týkat. Navíc polská liga končí až 4. června, tak nevím, jestli by to 

šlo vůbec časově nějak skloubit. Je to zvláštní paradox, protože 

Ekstraklasa začíná jako jedna z prvních lig v Evropě už v první po-

lovině července a trvá vlastně bez jednoho měsíce celý rok. Sta-

čily by třeba jen dva vložené termíny ve všední dny, abychom měli 

v létě dovolenou delší než dva týdny, které jsem vloni ani neměl. 

A v zimní pauze to není o moc lepší…“    

ROZHOVORROZHOVOR

 NA TRÉNINKU NÁRODNÍHO TÝMU SE ADAM OBJEVIL LETOS V BŘEZNU PO DVOULETÉ ODMLCE… 

	 Už jste si zvykl na život v Polsku a v hlavním městě Var-

šavě?

„Nemůžu si na nic stěžovat, prožil jsem zde skvělý loňský 

rok, kdy jsme získali polské double, zahrál jsem si s Legií i Ligu 

mistrů. A jen doufám, že tyhle dobré fotbalové časy budou dál 

pokračovat.“ 

	 Na jak dlouho máte ještě v klubu smlouvu?

„Ještě na dva roky do června 2019.“

	 Z Německa jste zvládal návraty domů autem na sever 

Čech docela rychle, polepšil jste si i v tomto směru?

„Ani moc ne, máme s Legií hodně nabitý program, protože jsme 

hráli ve dvou soutěžích a není prakticky čas na cestu domů. A když 

dostaneme den volna, tak se mi to nevyplatí a raději odpočívám. 

Častěji za mnou jezdí rodiče než já do Česka.“

	 V březnu jste sem ale dorazil na sraz českého národního 

týmu, v němž jste se objevil po delší přestávce…

„Nominace mě samozřejmě moc potěšila, připsal jsem si další 

reprezentační start za druhou půli proti Litvě v Ústí nad Labem. 

Ale během těch několika dnů jsem si zároveň skvěle odpočinul, 

asi k tomu pomohla i změna prostředí, když jsem byl zase mezi 

 … A V PŘÍPRAVNÉM MAČI PROTI LITVĚ SI PŘIPSAL OSMÝ START ZA NÁRODNÍ TÝM. 

Adam Hloušek
Narozen: 20. prosince 1988 * Výška: 188 cm * Váha: 78 kg * Stav: 
svobodný * Fotbalový post: levý obránce
Hráčská kariéra: SK Semily (1993-1999), FK Jablonec (1999-
2009), Slavia Praha (2009-2011), 1. FC Kaiserslautern (Německo, 
2011), FK Jablonec (2011), Slavia Praha (2011), 1. FC Norimberk 
(Německo, 2012-2014), VfB Stuttgart (Německo, 2014-2016), Legia 
Varšava (Polsko, 2016-?) * Reprezentace: 8 zápasů, žádný gól
Největší úspěchy: bronz na EURO hráčů do 21 let (Dánsko 2011), 
polský mistr (2016), vítěz Polského poháru (2016), vítěz polské-
ho Superpoháru (2016), postup do základní skupiny Ligy mistrů 
(2016), vítěz ankety Talent roku (2009) 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 ADAM HLOUŠEK PATŘÍ K ZÁKLADNÍM PILÍŘŮM SESTAVY POLSKÉHO MISTRA. V TÉTO SEZONĚ NASBÍRAL 25 STARTŮ ZATÍM BEZ GÓLOVÉHO ZÁPISU. 

	 V Polsku se ve druhé polovině června uskuteční mis-

trovství Evropy hráčů do 21 let. Už tím fotbaloví fanoušci a mé-

dia žijí?

„Když Poláci nějakou akci pořádají, tak si zakládají na tom, aby 

byla na co nejvyšší úrovni. Od EURO 2012, které bylo pro Polsko 

ohromnou reklamou a zároveň možností jak výrazně změnit in-

frastrukturu, jde jejich fotbal strašně dopředu a chtějí se přiblí-

žit západní Evropě. Letošní mistrovství Evropy jedenadvacítek 

je k tomu další příležitostí, proto šampionátem už dlouho žijí 

a chtějí uspět jak pořadatelsky, tak fotbalově, i když mají stejně 

jako my velmi těžkou skupinu.“ 

	 Byl jste vždy považovaný za univerzálního fotbalistu 

na levé straně. Jste nyní už mnohem víc obráncem než zálož-

níkem?

„Moje pozice na hřišti se dá spíš považovat za záložníka, pro-

tože mám kromě obranných úkolů také hodně podporovat ofen-

zívu. Fyzicky s tímhle pendlováním po levé straně nemám žádný 

problém, jsem často u míče, což mi maximálně vyhovuje. Náš 

vyrovnávací gól v neděli proti Wisle se zrodil tak, že jsem zatáhl 

balon až na roh velkého vápna a nacentroval na hlavu nabíhající-

ho pravého obránce!“  

„Necka“ si 
bohužel na sebe upletl 

gólový bič…“

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


Před nedělním zápasem se slávisté sice 
veselili z převzetí fotbalové arény v Edenu 
do svého vlastnictví, ale následný mač jim 
radost překazil. Plejeři Jablonce je zaskočili 
parádním výkonem a po remíze 1:1 tak 
„sešívaní“ vrátili titulové trumfy soupeřům 
z Plzně, kteří porazili pražskou Duklu.

Smutek 
po oslavě! 

 26. KOLO 

První liga 
2016/17 
První liga 
2016/17 

Před nedělním zápasem se slávisté sice 
veselili z převzetí fotbalové arény v Edenu 
do svého vlastnictví, ale následný mač jim 
radost překazil. Plejeři Jablonce je zaskočili 
parádním výkonem a po remíze 1:1 tak 
„sešívaní“ vrátili titulové trumfy soupeřům 
z Plzně, kteří porazili pražskou Duklu.

Smutek 
po oslavě! 
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V jedenadvaceti vyrazil do světa, kde strávil ne-
přetržitě 16 let. Převážnou většinu v Rusku, které si 
zamiloval. Na sklonku kariéry se obránce MARTIN  
JIRÁNEK vrátil do české ligy, kde se mu v dubnu po-
vedl unikátní „kousek“: v 38 letech vstřelil svůj pre-
miérový gól v soutěži. Především však Příbrami po-
máhá se záchranou. Dost možná bude úspěšný, již 
odepisovaní Středočeši totiž vstali z mrtvých, v pátek 
byli dokonce blízko remízy se Spartou (1:2).

Martin Jiránek: „Věřím, že se 

zachráníme!“

 MARTIN JIRÁNEK NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ DO ZÁKLADNÍ 
 SESTAVY PŘÍBRAMI, KTERÉ VÝRAZNĚ POMÁHÁ V ZÁCHRANÁŘSKÉ JÍZDĚ. 

 Muselo být k vzteku, přijít se Spartou o bod v nastaveném čase...

„Je to velká škoda, takhle prohrát. Navíc jsme nehráli vůbec špatně. Na druhé straně, 

body z utkání se Spartou by byly navíc, Sparta je pořád Sparta. Ovšem jak se zápas vyvíjel, 

bod jsme udělat mohli. Nemyslím, že šlo o nekoncentrovanost, soupeři se prostě povedla 

akce a dal gól. Branky padají v prvních i posledních minutách, to je zkrátka fotbal. Pochopi-

telně, inkasovat rozhodující gól v závěru je vždycky bolestnější.“

 V posledních kolech jste herně i výsledkově procitli. Jste vzhledem k tomu opti-

mista, co se týká záchrany?

„Pokud nám elán a kvalita vydrží i v následujících čtyřech zápasech, myslím, že to 

zvládneme.“

 Kolik bodů podle vás bude potřeba?

„Myslím, že bude zapotřebí třikrát vyhrát. V takovém případě by to mělo vyjít. Teď jede-

me na Duklu, chtělo by to na Julisce urvat bod, potom vyhrát doma s Brnem. V Jihlavě to 

pak bude o šest bodů.“

 Ještě před měsícem vás všichni odepisovali, vy jste doslova vstali z mrtvých. 

Upřímně, očekával jste takový scénář, nebo jste i vy propadal skepsi?

„Situace byla kritická, ale nikoli bezvýchodná. Ligu jsme začali bídně, chytili jsme dlou-

hou šňůru porážek. Ale ztráta v tabulce nikdy nebyla taková, aby se nedala zlikvidovat. 

Do jara jsme šli s tím, že nemáme co ztratit. Narovinu, věřil jsem pořád, že se zachráníme. 

Možná pro nás bylo plusem, že nás všichni odepsali. Hráli jsme uvolněně. Pro týmy, které 

jsou dole s námi, je to asi těžší.“

 PO NÁVRATU Z TOMSKU ZDOBIL MARTINOVU TVÁŘ MOHUTNÝ PESTROBAREVNÝ PLNOVOUS… 

ECHO 26. KOLA

  Promarnili výhodu
Po porážce Plzně na Spartě v minulém 
kole se slávisté opět vyšvihli na první 
místo tabulky, jenže jejich nedělní na-
víc až v závěru vydřená domácí remíza 
1:1 s Jabloncem dala titulové trumfy 
opět do rukou Plzni.

  Za „Rajtyho“!
Viktoriáni nejlepším možným způso-
bem uctili památku Františka Raj-
torala, který minulý víkend spáchal 
v Turecku sebevraždu. Během 21. a 25. 
minuty rozhodli o vítězství nad Duklou 
a vyhlásili cíl: vyhrát titul pro spo-
luhráče. Pokud v posledních čtyřech 
kolech již neztratí body, cíl splní!

  „Bolka“ se probírá
Tři triumfy ve čtyřech zápasech při-
nesly mírně pokulhávajícím Středoče-
chům relativní klid v honbě za poháry. 
Po vítězství 2:1 ve Zlíně a remíze 2:2 
Teplic se Slováckem odskočili čtvrtí 
Mladoboleslavští dotírajícím žluto-
modrým na nadějné čtyři body.

  Sestupová dramata
Na konci tabulky je situace pořádně 
napínavá. Týmy v pořadí Brno, Bohemi-
ans, Jihlava, Hradec Králové a posled-
ní Příbram jsou naskládány v rozpětí 
pouhých pěti bodů! V tomto kole doká-
zala bodovat jen Vysočina, která navíc 
o všechny tři oloupila právě Brňany…

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Slavia Praha 26 17 8 1 54:18 59

2. Plzeň 26 18 5 3 39:16 59

3. Sparta Praha 26 14 7 5 41:22 49

4. Mladá Boleslav 26 12 9 5 40:27 45

5. Teplice 26 11 8 7 35:24 41

6. Zlín 26 10 8 8 32:29 38

7. Jablonec 26 8 9 9 38:35 33

8. Liberec 26 8 8 10 25:26 32

9. Karviná 26 9 5 12 37:43 32

10. Dukla Praha 26 8 6 12 32:32 30

11. Slovácko 26 6 12 8 26:33 30

12. Brno 26 4 14 8 27:38 26

13. Bohemians 1905 26 6 7 13 19:34 25

14. Jihlava 26 5 8 13 21:41 23

15. Hradec Králové 26 6 3 17 24:45 21

16. Příbram 26 6 3 17 25:52 21

PROGRAM 27. KOLA
05.05. 18:00 Dukla Praha - Příbram

06.05. 14:00 Jablonec - Plzeň

06.05. 19:00 Bohemians 1905 - Slavia Praha

06.05. 19:00 Slovácko - Karviná

07.05. 17:00 Brno - Zlín

07.05. 17:00 Hradec Králové - Teplice

07.05. 17:00 Sparta Praha - Liberec

07.05. 19:00 Mladá Boleslav - Jihlava

VÝSLEDKY 26. KOLA
Liberec - Bohemians 1905 4:1

Slavia Praha - Jablonec 1:1

Karviná - Hradec Králové 4:2

Teplice - Slovácko 2:2

Plzeň - Dukla Praha 2:0

Zlín - Mladá Boleslav 1:2

Příbram - Sparta Praha 1:2

Jihlava - Brno 3:0

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 PO ÚNOROVÉM DEBAKLU OD SLAVIE SE TÝM 
 OKOLO JIRÁNKA TÉMĚŘ ZÁZRAČNĚ ZVEDL. UDRŽÍ LIGU? 

 Do české ligy jste se vrátil po šestnácti letech. V jaké 

„kondici“ jste ji našel?

„Je pro mě těžké soudit, je to opravdu dlouhá doba. Možná se 

mi jen zdá, že je o něco horší. Objektivně ale nedokážu říct.“

 Když jste strávil tolik let v cizině, nechtěl jste tam už ka-

riéru dohrát?

„Chtěl jsem tam zůstat, ale nedopadlo to. Každý spíš kouká 

na věk, než co se týká přínosu pro mužstvo. Bohužel. Jsem zpátky 

v Česku, dělám maximum, abychom se s Příbramí zachránili.“

 Už víte, kde budete pokračovat od léta?

„Budoucnost budu řešit, až liga skončí. Tedy zhruba za měsíc. 

Jistě však vím, že chci hrát, jak nejdéle to půjde. Minimálně ještě 

dva roky, do čtyřiceti. Pokud mi bude sloužit zdraví, věřím, že v kli-

du můžu hrát dál.“ 

 Po debaklu se Slavií (1:8) v úvodu jara to však s Příbramí vypadalo beznadějně...

„Osm gólů bylo hodně. Jenže bylo to trochu nešťastné utkání, Slavia z prvních tří mo-

mentů v naší šestnáctce vstřelila tři góly. Místo toho, abychom zalezli do obrany, snažili 

jsme se dál o otevřenou partii. A Slavia nám dala další góly. Ano, bylo to nepříjemné, ovšem 

pořád jsme ztratili, v uvozovkách, jen tři body.“

 Kromě vás u Litavky působí další zkušení borci - Rezek, Hruška, Pilík. Může to 

ve finiši, kdy půjde o všechno, sehrát zásadní roli?

„Kluků, kteří mají něco za sebou, je v Příbrami opravdu hodně. To hraje pro nás. Dá se 

říct, že to na nás nyní stojí, mohlo by se to v závěrečných čtyřech zápasech zužitkovat.“

 Zkušení střílí důležité góly. Rezek dvěma trefami rozhodl nedávný duel v Jab-

lonci, vy jste přispěl jednou brankou k triumfu nad Karvinou. Byla pro vás premiérová 

v české lize. Považujete se za unikát?

„Pro mě nejsou góly důležité, jsem na hřišti od toho, abychom je nedostávali. Je to rari-

ta, dát téměř v osmatřiceti letech první gól v české lize.(směje se) Ale kdybych brzy neode-

šel do zahraničí, myslím, že by přišla dřív.“

MARTIN JIRÁNEK * Narozen: 25. května 1979 * Výška: 189 cm * Váha: 83 kg * Stav: svo-
bodný, syn Patrik (14) * Fotbalový post: obránce
Hráčská kariéra: Radotín (1987-1994), Bohemians 1905 (1994-1999), Poštorná (1999), Bo-
hemians 1905 (1999-2000), Slovan Liberec (2000), Reggina (2000-2004), Sparta Moskva 
(2004-2010), Birmingham (2010-2011), Terek Groznyj (2011-2013), FK Tomsk (2013-2016), 
1. FK Příbram (2016-?) * Reprezentace: 31 zápasů/žádný gól * Česká liga: 55/1
Největší úspěchy: 3. místo na EURO 2004, mistr Evropy hráčů do 21 let (2002), vítěz anglic-
kého Ligového poháru (2011), vítěz Poháru ČMFS (2000)

 KDO JINÝ BY MĚL DIRIGOVAT PŘÍBRAMSKOU DEFENZÍVU, NEŽ JEJÍ NEJZKUŠENĚJŠÍ PLEJER? 

JANA 
ADÁMKOVÁ

Narozena: 
27. 1. 1978

Bydliště: 
Brno

Rozhodčí: 
od srpna 2002, 

profesionální soutěže od srpna 2009, 
FIFA soutěže od 2006

Záliby: 
sport obecně

Rozhodcovský cíl: 
účastnit se MS žen

ŽENY 
S PÍŠŤALKOU 

SE PŘEDSTAVUJÍ

STATISTIKA 26. KOLA

 Slavia - Jablonec  1:1 (0:0)
Branky: 90. Mešanovič (Mingazov) - 73. Lüftner vlastní. Rozhodčí: Zelinka - J. Paták, Antoníček. 
ŽK: Ščuk, Hušbauer - V. Hrubý, V. Kubista. Diváci: 15.873.
Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli (56. Barák), Flo - Ngadeu - Sýkora (74. Mingazov), Ščuk, 
Hušbauer, Zmrhal (63. Mešanovič) - Milan Škoda. Trenér: Šilhavý.
Jablonec: V. Hrubý - Jankovič, Pernica, Beneš, Zelený - Hübschman - Jaroslav Diviš, V. Kubista, 
Martin Pospíšil (90. Breda), Trávník - Mihálik (74. Považanec). Trenér: Klucký.

 Teplice - Slovácko  2:2 (0:1)
Branky: 52. Fillo (Vošahlík), 71. Fillo (penalta) - 2. Zajíc (Civič), 55. Jan Navrátil (Havlík). Rozhodčí: 
J. Jílek - Vlasjuk, Kotalík. ŽK: Ljevakovič - Machalík, Civič, Zajíc, Jan Navrátil, Jakub Rezek. Diváci: 
4552.
Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Ljevakovič, T. Kučera - Fillo, Hora (23. Vošah-
lík), Hyčka (67. Červenka)- Vaněček. Trenér: Šmejkal.
Slovácko: Daněk - Reinberk, Hofmann, Břečka, Civič - Daníček, Šumulikoski (67. Šimko), Machalík 
- Jan Navrátil (85. Jakub Rezek), Zajíc (75. Koné), Havlík. Trenér: Levý.

 Karviná - Hradec Králové  4:2 (2:1)
Branky: 22. Dressler (Jan Moravec), 25. Budínský (Jan Moravec), 66. Kalabiška (Wágner), 89. Wág-
ner (Kalabiška) - 37. Mudra (Martan), 55. Martan (Jirsák). Rozhodčí: Houdek - Mokrusch, Boček. 
ŽK: Jovanovič - Jirsák, Mudra. Diváci: 3913.
Karviná: Laštůvka - Jan Moravec, Košťál (79. T. Weber), Hošek, Eismann - Janečka (57. Jovanovič), 
Budínský - Dressler, Panák, Kalabiška (90.+2 Libor Holík) - Wágner. Trenér: J. Weber.
Hr. Králové: Ottmar - Krátký, Chleboun, Hůlka, Mudra - Jirsák (75. Pázler), Janoušek - Martan, 
Trubač (72. Vlkanova), M. Černý - P. Černý (82. Žondra). Trenéři: Pilný a Frimmel.

 Plzeň - Dukla  2:0 (2:0)
Branky: 21. M. Petržela (Hořava), 25. Bakoš (penalta). Rozhodčí: Franěk - Myška, Arnošt. ŽK: Ba-
koš, R. Hájek - Olayinka, Kušnír. Diváci: 10.329.
Plzeň: Kozáčik - Matějů, Hejda, T. Hájek, Limberský - Hořava, Hrošovský - M. Petržela (66. Pilař), 
Ivanschitz (86. Poznar), J. Kopic - Bakoš (76. Krmenčík). Trenér: Bečka.
Dukla: F. Rada - Kušnír, Štetina, Šimůnek, Podaný - Marek Hanousek, Daniel Tetour, Mustedanagič 
(76. Juroška) - Miloševič (81. Bezpalec), Holenda, Olayinka. Trenér: Hynek.

 Zlín - Mladá Boleslav  1:2 (0:0)
Branky: 59. Hnaníček (Štípek) - 76. Magera (Levin), 82. Da Silva (Magera). Rozhodčí: E. Marek - 
Kubr, Pochylý. ŽK: Bartolomeu (Zlín). Diváci: 3718.
Zlín: Švenger - Pazdera, Jugas, Gajič, Matejov - Traoré, Hnaníček (78. Chwaszcz) - Kopečný, Lukáš 
Holík, Štípek (73. Bartolomeu) - Fantiš (51. V. Vukadinovič). Trenér: Páník.
Ml. Boleslav: Vejmola - J. Kysela (87. Čmovš), Da Silva, Stronati, Fleišman - Takács - M. Vukadino-
vič (56. A. Jánoš), Levin, Železník, Přikryl - Mebrahtu (63. Magera). Trenér: Svědík.

 Příbram - Sparta  1:2 (1:1)
Branky: 45.+2 Jan Rezek (samostatná akce) - 4. Josef Šural (Vatajelu), 90.+1 Josef Šural (Vatajelu). 
Rozhodčí: Proske - Pelikán, Kotík. ŽK: Suchan, Kvída - Karavajev, Vácha, Josef Šural. Diváci: 4285.
Příbram: A. Hruška - Kvída, Jiránek, Chaluš, Divíšek - Trapp - Bazal (83. Krameš), T. Pilík, Suchan, 
Jan Rezek - Linhart (89. Kacafírek). Trenér: K. Tobiáš.
Sparta: Bičík - Karavajev, Mareček, Holek, Michal Kadlec - Sáček, Vácha - Konaté (74. Juliš), Lafa-
ta, Vatajelu - Josef Šural. Trenér: P. Rada.

v 

 Jihlava - Brno  3:0 (0:0)
Branky: 49. Zoubele (Rabušic), 75. Fulnek (Vaculík), 89. Ikaunieks (Fulnek). Rozhodčí: Orel - Blažej, 
Hrabovský. ŽK: Jan Polák I (Brno). Diváci: 2249.
Jihlava: Rakovan - Tlustý, Štěpánek, J. Krejčí, Urdinov - Vaculík (84. Batioja), Zoubele - Fulnek, 
Ikaunieks (90. Rosa), Popovič - Rabušic (72. P. Dvořák). Trenér: Jinoch.
Brno: Melichárek - Jakub Šural, Pavlík, Kijanskas, T. Jablonský - Jan Polák I, Zavadil - Ashiru 
(63. Lutonský), Tašči, Přichystal - Řezníček. Trenér: Habanec.
    

 Liberec - Bohemians 1905  4:1 (3:0)
Branky: 20. Ekpai (Mikula), 35. Ekpai (Breite), 45. Baroš (Karafiát), 89. Voltr (Graiciar) - 78. T. Ber-
ger (penalta). Rozhodčí: K. Hrubeš I - Moláček, Koval. ŽK: Krch, Jindřišek (oba Bohemians 1905). 
Diváci: 4947.
Liberec: Dúbravka - Mikula, Kúdela, Karafiát, Kerbr - T. Souček - Ekpai, Bosančič (46. Voltr), Breite, 
Vůch (82. Šulc) - Baroš (69. Graiciar). Trenér: Trpišovský.
Bohemians 1905: Fryšták - Nitrianský, Krch, Šmíd, Havel - Jindřišek, Hubínek (56. Jirásek) - Mar-
tin Hašek ml., D. Mašek, Luts (77. T. Berger) - Kuchta (84. Kostka). Trenér: Martin Hašek st.

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

ZAUJALO MĚ

 NA PODZIM SI BAROŠ A JEHO LIBEREČTÍ SPOLUHRÁČI MĚNILI SE SPARŤANY DRESY PO REMÍZE 0:0. JAK DOPADNE NEDĚLNÍ ODVETA NA LETNÉ? 

„Moje výsledkové představy, se kterými jsem šel v neděli do Edenu na utkání 
Slavie s Jabloncem, byly úplně naruby. Domácí totiž povolují ze své dřívější formy 
a to že udrželi nadále ligovou neporazitelnost, bylo především zásluhou brankáře 
Pavlenky, který chytil tři vyložené šance hostů. Slávistům hodně hořela stoper-
ská dvojice, drhlo jim to kombinačně i dopředu, a tak nakonec remíza 1:1, která 
nahrála samozřejmě Plzni, byla spíš jejich úspěchem než Severočechů. Z  mladíků 
se tentokrát vůbec nedařilo Lüftnerovi a nemyslím tím jen vlastní gól. Dobré vý-
kony předvedl hostující Trávník, který se při lepším zpracování míče mohl zapsat 
i mezi střelce, své si odehrál i Mihálik.

Také při pondělní dohrávce v Liberci jsem se mýlil v prognózách. Očekával jsem 
totiž remízu, jenže za necelou půlhodinu byl zápas rozhodnutý ve prospěch Slovanu. 
Bohemka hrála špatně v obraně, což dokázali domácí efektivně využít. Pod svými 
možnostmi zůstali všichni hostující hráči z širšího kádru „jedenadvacítky“ , mile 
mě překvapil na postu stopera liberecký Karafiát, který kolmou přihrávkou nahrál 
i na gól Barošovi. Docela jsem nyní zvědavý na vršovické derby v „Ďolíčku“!“

http://www.o2tv.cz/
https://www.epojisteni.cz/fotbal/
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Stejně jako na podzim byl 
vzájemný duel nováčků gólově 
úrodný. Na východě Čech vyhrá-
la Karviná nad hradeckými „vo-
troky“ 4:3, nyní v domácím pro-
středí 4:2. Čtyři branky vstřelil 
také v pondělní dohrávce u Nisy 
s „klokany“ liberecký Slovan, 
který stoupá vzhůru nejen v pr-
voligové tabulce, ale také v naší 
soutěži gólové produktivitě, kde 
po dvě třetiny této sezony zůstá-
val u samého dna.

1. Slavia 54 2,076
2. Sparta 41 1,576
3. Ml. Boleslav 40 1,538
4. Plzeň 39 1,500
5. Jablonec 38 1,461
6. Karviná 37 1,423
7. Teplice 35 1,346
8.-9. Zlín 32 1,230
8.-9. Dukla 32 1,230
10. Brno 27 1,038
11. Slovácko 26 1,000
12.-13. Liberec 25 0,961
12.-13. Příbram 25 0,961
14. Hr. Králové 24 0,923
15. Jihlava 21 0,807
16. Bohemians 1905 19 0,730

 FOTBALISTÉ TEPLIC A SLOVÁCKA 
 SI V PRODUKTIVITĚ SHODNĚ POLEPŠILI O DVA GÓLY. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Liberec stoupá
(konečně) vzhůru

VYCHYTANÉ NULY

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

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

39
Milan Škoda (Slavia, 15 + 6)

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

25
Muriš Mešanovič (Slavia, 11 + 2)

24,5 - Tomáš Pilík (Příbram, 7 + 7) * 21,5 - Michal Škoda (Brno, 10 + 1) * 20 - Lukáš Budínský 
(Karviná, 7 + 4) * 19 - Martin Fillo (Teplice, 8 + 2) * 18,5 - Michael Krmenčík (Plzeň, 7 + 3), Tomáš 
Přikryl (Ml. Boleslav, 4 + 7) * 18 - Vjačeslav Karavajev (Sparta, 3 + 8), Jan Krob (Teplice, 0 + 12), 
Jaromír Zmrhal (Slavia, 6 + 4) * 17,5 - Vukadin Vukadinovič (Zlín, 2 + 9) * 17 - Davis Ikaunieks 
(Jihlava, 7 + 2), Tomáš Wágner (Jablonec/Karviná, 7 + 2) * 16,5 - Tomáš Hořava (Plzeň, 6 + 3), 
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 - Peter Olayinka (Dukla, 6 + 2) 
* 14,5 - Jakub Hora (Teplice, 5 + 3), Milan Petržela (Plzeň, 2 + 7), Michal Trávník (Jablonec, 2 + 7) 
* 14 - Marek Bakoš (Plzeň, 7 + 0), Bořek Dočkal (Sparta, 4 + 4), Ondřej Mihálik (Jablonec, 7 + 0) 
* 13,5 - David Vaněček (Teplice, 6 + 1) * 13 - Jan Kopic (Plzeň, 2 + 6), Jan Rezek (Příbram, 5 + 2), 
Josef Šural (Sparta, 5 + 2) * 12,5 - Martin Doležal II (Jablonec, 4 + 3), Lukáš Magera (Ml. Boleslav, 
4 + 3), Stanislav Tecl (Jablonec/Slavia, 4 + 3) * 12 - Haris Harba (Zlín, 6 + 0) * 11,5 - Dame Diop 
(Zlín, 5 + 1), Tomáš Zajíc (Slovácko, 5 + 1) * 11 - Matěj Pulkrab (Sparta, 4 + 2) 

http://www.o2tv.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Jak se v Edenu slavilo jen před zápasem

  Slavia - Jablonec   1:1 (0:0)

Velká sláva se konala v neděli v pražském Edenu, kde ministryně 

školství Kateřina Valachová slavnostně přestřihla pásku (1) v aré-

ně, která se stala majetkem čínské společnosti CEFC, jež vlastní 

i klub. Slavia se tak konečně vrátila domů (2). Zástupce majitele 

1)

2)

3)

6)

5)

4)

a šéf Slavie Jaroslav Tvrdík asistoval při otevření Chodníku slávy se 

jmény legend „sešívaných“ Vlastimila Kopeckého, Františka Plá-

ničky a Františka Veselého (3), ale tím oslavy skončily. 

Jablonecký brankář Vlastmil Hrubý  (4) měl totiž mnohem 

méně práce, než jeho protějšek Jiří Pavlenka, který takto zlikvi-

doval šanci Michala Trávníka (5). Nejlepší střelec ligy Milan Ško-

da tentokrát míč do sítě nedopravil (6) a za konečnou remízu 1:1 

musel být rád. Kýžené tři body slavnost v Edenu nekorunovaly…    
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PRAHA
JEČNÁ 15

BRNO
BUBENÍČKOVA 13

BRATISLAVA
GRÖSSLINGOVÁ 7

http://autokout.hyundai.cz/
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Spurs zlomili prokletí

St. Totteringham’s Day, tedy den, kdy Tottenham nemůže v ta-
bulce anglické nejvyšší soutěže skončit před Arsenalem, slavili 
fanoušci Kanonýrů 21 let v řadě. Letos se však nedočkají. Jejich 
rivalové ze severního Londýna jej totiž stylově odmítli vítězstvím 
2:0 v prestižním derby na White Hart Lane! 

A nebýt několika skvělých zákroků hostujícího gólmana Petra Čecha, utrpěl by man-

čaft kouče Wengera výrazně vyšší porážku… Domácí v ostře sledované bitvě potvrdili roli 

favorita, od prvních minut měli více ze hry a postupně si vypracovali několik zajímavých 

příležitostí. Ty stoprocentní ale Alli a Eriksen zahodili, na gólovou radost si tak museli fa-

noušci Tottenhamu počat až do druhého poločasu, kdy Spurs udeřili 2x během dvou minut 

- nejprve se v 55. minutě z dorážky prosadil Alli, krátce poté proměnil Kane penaltu a zvý-

šil na konečných 2:0. „Vyhrát poslední derby na White Hart Lane bylo úžasné, ale nejdůle-

žitější věcí je, že jsme se udrželi v kontaktu s Chelsea,“ nepřeceňoval triumf nad úhlavními 

rivaly trenér Mauricio Pochettino, jehož svěřenci vyhráli devátý ligový duel v řadě a nadále 

tajně doufají v zisk titulu. Lídr z Chelsea ale má ve finiši sezony výtečnou formu, což do-

kázal vítězstvím 3:0 v těžké bitvě s nebezpečným Evertonem a před dotírajícími Spurs si 

udržel čtyřbodový náskok. 

Na opačném pólu tabulky se nadále krčí Sunderland, který padl 0:1 s Bournemouthem 

a stal se prvním jistým sestupujícím, s nejvyšší soutěží se loučí po devíti letech. Osmnáctá 

Swansea plichtila na Old Trafford 1:1 a na záchranu ztrácí dva body, předposlední Middles-

brough, jenž obral o body Manchester City (2:2), je na tom přeci jen hůř - jeho manko na se-

dmnáctý Hull City se stále drží na šesti bodech. 

 TOTTENHAM SLAVÍ, PO VÝHŘE 2:0 MÁ NA RIVALY Z ARSENALU V TABULCE 
 ANGLICKÉ LIGY NÁSKOK 17 BODŮ A UŽ NEMŮŽE BÝT PŘEDSTIŽEN. 

Lahm dostihl mistrovské trio 

V Mnichově se letos nebude slavit treble ani double, neboť 
Bayern v semifinále Německého poháru doma podlehl Dortmun-
du 2:3. A tak si jeho hráče spravili pokaženou náladu o pár dnů 
později ve Wolfsburgu, kde „Vlky“ potupili tenisovým kanárem, 
což je jejich historicky nejvyšší porážka. Druhý smutný primát si 
připsal brazilský záložník Luiz Gustavo, který byl už poosmé vy-
loučený, což se nikomu ještě nepodařilo… 

Výhra 6:0 zároveň pro bavorský velkoklub při remíze druhého Lipska znamenala tři 

kola před koncem bundesligy obhajobu mistrovského titulu, pátého v řadě. Kapitán Philipp 

Lahm se osmým primátem dotáhl na rekordní mnichovský triumvirát, který tvoří Bastian 

Schweinsteiger, Oliver Kahn a Mehmet Scholl, a změnil ho aktuálně na kvarteto. Italský 

kouč Carlo Ancelotti se může nyní pochlubit unikátní bilancí, neboť vyhrál nejvyšší soutěž 

ve čtyřech z pěti evropských top-lig.

Německý klubový hegemon už také pomýšlí na příští sezonu, ve které může natrvalo 

počítat s dvacetiletým francouzským křídelníkem Kingsley Comanem, neboť uplatnil opci, 

zakotvenou v jeho dvouletém hostování z Juventusu. K dosavadním sedmi milionům eur 

musel Bayern přihodit ještě dalších 21 milionů, aby mohl s talentovaným forvardem ná-

sledně podepsat kontrakt do června 2020. Ještě o rok déle je v Mnichově čerstvě smluv-

ně vázaný španělský reprezentační středopolař Thiago Alcantara, který konečně rozvinul 

svůj nesporný potenciál, neboť se mu vyhnula dlouhodobá zranění. 

 PHILIPP LAHM SI MŮŽE ZATLESKAT. NĚMECKÝ MISTROVSKÝ TITUL ZÍSKAL JIŽ POOSMÉ! 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Bayern 31 22 7 2 79:17 73

2. RB Lipsko 31 19 6 6 56:31 63

3. Hoffenheim 31 15 13 3 58:32 58

4. Dortmund 31 16 9 6 65:35 57

5. Hertha 31 14 4 13 38:37 46

6. Brémy 31 13 6 12 52:51 45

7. Freiburg 31 13 5 13 38:55 44

8. Kolín nad Rýnem 31 10 12 9 43:37 42

9. Monchengladbach 31 12 6 13 41:45 42

10. Schalke 31 11 8 12 43:36 41

11. Frankfurt 31 11 8 12 32:35 41

12. Leverkusen 31 10 6 15 44:50 36

13. Augsburg 31 9 8 14 33:49 35

14. Mohuč 31 9 6 16 40:51 33

15. Wolfsburg 31 9 6 16 30:49 33

16. Hamburk 31 9 6 16 30:59 33

17. Ingolstadt 31 8 5 18 33:54 29

18. Darmstadt 31 7 3 21 26:58 24

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Chelsea 34 26 3 5 72:29 81
2. Tottenham 34 23 8 3 71:22 77
3. Liverpool 35 20 9 6 71:42 69
4. Manchester City 34 19 9 6 65:37 66
5. Manchester Utd. 34 17 14 3 51:25 65
6. Arsenal 33 18 6 9 64:42 60
7. Everton 35 16 10 9 60:40 58
8. West Brom 34 12 8 14 39:43 44
9. Southampton 33 11 8 14 39:44 41

10. Bournemouth 35 11 8 16 50:63 41
11. Leicester 34 11 7 16 42:54 40
12. Stoke 35 10 10 15 37:50 40
13. Watford 34 11 7 16 37:55 40
14. Burnley 35 11 6 18 35:49 39
15. West Ham 35 10 9 16 44:59 39
16. Crystal Palace 35 11 5 19 46:56 38
17. Hull 35 9 7 19 36:67 34
18. Swansea 35 9 5 21 40:69 32
19. Middlesbrough 35 5 13 17 26:45 28
20. Sunderland 34 5 6 23 26:60 21

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Lukaku R. Everton 24 6
2. Kane H. Tottenham 21 6
3. Costa D. Chelsea 19 6
3. Sanchez A. Arsenal 19 9

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Lewandowski R. Bayern 28 4

2. Aubameyang P. Dortmund 27 2

3. Modeste A. Kolín nad Rýnem 23 2

4. Werner T. RB Lipsko 17 5

5. Gomez M. Wolfsburg 14 0

5. Kruse M. Brémy 14 5

7. Ibisevic V. Hertha 12 4

7. Kramarič A. Hoffenheim 12 8

VÝSLEDKY
35. KOLO

Watford - Liverpool 0:1 * Tottenham - Arsenal 2:0
Everton - Chelsea 0:3 * Middlesbrough - Manch. City 2:2

Manchester Utd. - Swansea 1:1 * Crystal Palace - Burnley 0:2
Southampton - Hull 0:0 * Stoke - West Ham 0:0

Sunderland - Bournemouth 0:1 * West Brom - Leicester 0:1

DOHRÁVKA 34. KOLA: Chelsea - Southampton 4:2

DOHRÁVKY 28. KOLA: Arsenal - Leicester 1:0,
Middlesbrough - Sunderland 1:0, Cr. Palace - Tottenham 0:1

DOHRÁVKA 26. KOLA: Manch. City - Man. Utd. 0:0

PROGRAM
36. KOLO

5.5. West Ham - Tottenham
6.5. Manchester City - Crystal Palace, Hull - Sunderland,

Bournemouth - Stoke, Burnley - West Brom, 
Leicester - Watford, Swansea - Everton

7.5. Liverpool - Southampton, Arsenal - Manchester Utd.
8.5. Chelsea - Middlesbrough

VÝSLEDKY
31. KOLO

Hoffenheim - Frankfurt 1:0 * Augsburg - Hamburk 4:0
Wolfsburg - Bayern 0:6 * Brémy - Hertha 2:0

Darmstadt - Freiburg 3:0 * Dortmund - Kolín nad Rýnem 0:0
Mohuč - Monchengladbach 1:2

RB Lipsko - Ingolstadt  0:0 * Leverkusen - Schalke 1:4

PROGRAM
32. KOLO

5.5. Kolín nad Rýnem - Brémy
6.5. Bayern - Darmstadt, Dortmund - Hoffenheim,
Frankfurt - Wolfsburg, Ingolstadt - Leverkusen,

Monchengladbach - Augsburg, Hertha - RB Lipsko
7.5. Hamburk - Mohuč, Freiburg - Schalke

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Real čeká mistrovský test u outsidera

Žádné další zaváhání, oba španělští giganti zvládli po El Clásiku 
oba své zápasy uplynulého týdne. Při rovnosti bodů drží Real nadá-
le trumf v podobě utkání k dobru. A už tento týden mnohé napoví!

Barca se po vítězství v Madridu vrátila do hry, ovšem k titulu má pořád daleko. A nezmě-

nily nic na tom ani její výhry 7:1 s Pamplonou a 3:0 v derby s Espanyolem. „Pořád věřím, že 

můžeme mít skvělou sezónu s triumfy v  lize i Copa del Rey. Jdeme za nimi na sto procent,“ 

hlásil trenér Enrique. Jeho hoši ve zbývajících třech kolech hrají s Villarrealem, v Las Pal-

mas a s Eibarem. Testem bude zejména tento víkend, vždyť se „žlutou ponorkou“ Katalánci 

dvakrát v řadě jen remizovali. Jenže k tomu, aby juchali s mistrovským titulem, potřebují 

nejen vítězit, ale čekat na selhání Realu. Ten už si koledoval naposledy, výhru 2:1 s Valencií 

trefil Marcelo až čtyři minuty před koncem. „Ano, často nás zachraňují góly v závěru. Čím 

to? Nevím, ale baví mě to,“ usmál se kouč Zidane.

„Bílý balet“ má v závěru těžší los - hraje v Granadě, se Sevillou, v Málaze a odložený 

zápas ve Vigu. K tomu čekají dvě vyčerpávající derby s Atlétikem v Lize mistrů... Trudno 

může být Madridským už o víkendu v Granadě! Real tam v posledních pěti sezonách pouze 

jednou hladce vyhrál, třikrát vydřel jednogólové vítězství a před čtyřmi roky 0:1 padl! „Mu-

síme se soustředit vždy jen na nejbližší zápas a nestarat se o nic jiného,“ upozornil Zidane. 

Granada ale z posledních 10 ligových zápasů uhrála jen bod a sestupuje.

Bronzovou příčku opět uloupilo Atlético, když po smolné porážce 0:1 v týdnu s Villarre-

alem deklasovalo o víkendu 5:0 Las Palmas, zatímco rivalové ze Sevilly padli 2:4 v Málaze 

a opět ztrácejí tři body. „Moji hráči jsou prostě báječní, opakuji to neustále,“ smál se trenér 

Simeone. Ve velké tlačenici o dvě místa v Evropské lize Villarreal s Bilbaem nadále drží 

na uzdě sedmý San Sebastian. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Barcelona 35 25 6 4 104:33 81
2. Real Madrid 34 25 6 3 92:39 81
3. Atl. Madrid 35 21 8 6 65:25 71
4. Sevilla 35 20 8 7 62:44 68
5. Villarreal 35 18 9 8 52:28 63
6. Ath. Bilbao 35 19 5 11 51:38 62
7. Real Sociedad 35 19 4 12 54:48 61
8. Eibar 35 15 9 11 54:45 54
9. Espanyol 35 13 11 11 45:47 50

10. Alaves 35 12 12 11 36:41 48
11. Celta Vigo 34 13 5 16 49:57 44
12. Malaga 35 11 9 15 44:51 42
13. Valencia 35 11 7 17 50:61 40
14. Las Palmas 35 10 9 16 52:66 39
15. Betis 35 10 7 18 38:57 37
16. La Coruňa 35 7 11 17 39:59 32
17. Leganes 35 7 9 19 30:53 30
18. Gijon 35 5 9 21 38:70 24
19. Granada 35 4 8 23 28:74 20
20. Osasuna 35 3 10 22 37:84 19

 VÍTĚZNÝ GÓL MARCELA PROTI VALENCII ZNAMENÁ JEDINÉ: 
 REAL MÁ K TITULU STÁLE BLÍŽE NEŽ BARCELONA. 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Messi L. Barcelona 33 9
2. Suarez L. Barcelona 26 12
3. Ronaldo C. Real Madrid 20 6

SERIE A

AS selhalo, Juve už může slavit!

Zdálo se, že náskok si v klidu udrží a vytoužené stříbro bude 
jejich. Jenže fotbalisté římského AS selhali v městském derby 
s Laziem a druhá příčka a s ní i jistota postupu do Ligy mistrů je 
v ohrožení!

Jako by jim docházel dech. Borci AS proti rivalům z Lazia nestíhali, nepomohla jim ani vy-

myšlená penalta a padli 1:3. „Musíme sklopit hlavy a akceptoval kritiku. Bylo to strašné...“ 

hlesl kouč Spalletti. Nejvíc to schytala jeho ofenzivní hvězda Džeko, na němž si fanoušci vy-

lili zlost. Juventus sice přišel v závěru o výhru v Bergamu, nicméně na čele navýšil náskok 

na 9 bodů a už v příštím kole může slavit titul! Zaváhání Římanů využila i Neapol, která se 

jim po výhře 1:0 na Interu přiblížila na pouhý bod. „Teď už věříme, že budeme druzí!“ jásal 

střelec jediného gólu Callejon. Hosté zaznamenali osmý zápas po sobě bez porážky, zato 

Milánští prodloužili sérii bez vítězství na šest zápasů a v hledišti to vřelo nespokojeností.

Tifosi byli v hlavní roli i v Cagliari, kde rasisticky uráželi záložníka sestupující Pescary 

Muntariho. Když pak bývalý ghanský reprezentant dostal za stížnosti žlutou kartu, na pro-

test opustil v závěru hřiště. „Od začátku proti mně skandovali. Rozhodčí mi ale řekl, abych 

to nechal být a namísto zastavení hry se rozhodl potrestat mě,“ soptil Muntari.

Sampdoria se opět klaněla Patriku Schickovi za výstavní trefu na hřišti FC Turín (1:1). Český 

střelec, jenž kvůli zranění ramena hned po půli střídal, vstřelil už 11. gól v sezoně a vyrovnal 

střelecky nejlepší sezonu Pavla Nedvěda, který dal 11 branek v roce 1998 za Lazio. Na trhu 

tak zůstává horkým zbožím. Mluví se o zájmu Juventusu, Interu, Atlétika i klubů Premier 

League! „Stojí o něj celý svět, ale pokud u nás zůstane další rok, stane se z něj monstrum. 

Snažíme se ho přesvědčit k prodloužení smlouvy a navýšení výstupní klauzule na 50 milionů 

eur,“ prozradil klubový boss Ferrera. Podepíše český klenot, nebo půjde jinam? 

 V PRESTIŽNÍM ŘÍMSKÉM DERBY SE RADOVALI FOTBALISTÉ LAZIA, 
 PLEJEŘI AS SE NYNÍ MUSÍ STRACHOVAT O DRUHOU PŘÍČKU TABULKY. 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Juventus 34 27 3 4 70:22 84
2. AS Řím 34 24 3 7 75:31 75
3. Neapol 34 22 8 4 78:35 74
4. Lazio 34 20 7 7 63:39 67
5. Atalanta 34 19 7 8 58:39 64
6. AC Milán 34 17 8 9 51:38 59
7. Inter 34 17 5 12 63:43 56
8. Fiorentina 34 15 10 9 55:47 55
9. Torino 34 12 13 9 64:55 49

10. Sampdoria 34 12 10 12 42:42 46
11. Udinese 34 12 7 15 43:48 43
12. Cagliari 34 12 5 17 47:64 41
13. Chievo 34 12 5 17 38:53 41
14. Sassuolo 34 11 6 17 45:53 39
15. Bologna 34 10 8 16 35:49 38
16. FC Janov 34 7 9 18 33:59 30
17. Empoli 34 7 8 19 23:54 29
18. Crotone 34 6 7 21 29:54 25
19. Palermo 34 4 7 23 29:73 19
20. Pescara 34 2 8 24 32:75 14

VÝSLEDKY
34. KOLO

Inter - Neapol 0 : 1 * Bologna - Udinese 4 : 0
Cagliari - Pescara 1 : 0 * Crotone - AC Milán 1 : 1
Empoli - Sassuolo 1 : 3 * FC Janov - Chievo 1 : 2
Palermo - Fiorentina 2 : 0 * AS Řím - Lazio 1 : 3

Torino - Sampdoria 1 : 1 * Atalanta - Juventus 2 : 2

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Belotti A. Torino 25 5
1. Džeko E. AS Řím 25 5
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
34. KOLO

Ath. Bilbao - Betis 2:1 * Sevilla - Celta Vigo 2:1
Alaves - Eibar 0:0 * La Coruňa - Real Madrid 2:6

Leganes - Las Palmas 3:0 * Valencia - Real Sociedad 2:3
Barcelona - Osasuna 7:1 * Atl. Madrid - Villarreal 0:1

Granada - Malaga 0:2 * Gijon - Espanyol 1:1

35. KOLO

Malaga - Sevilla 4:2 * Celta Vigo - Ath. Bilbao 0:3
Eibar - Leganes 2:0 * Betis - Alaves 1:4

Osasuna - La Coruňa 2:2 * Espanyol - Barcelona 0:3
Las Palmas - Atl. Madrid 0:5 * Real Madrid - Valencia 2:1

Real Sociedad - Granada 2:1 * Villarreal - Gijon 3:1

PROGRAM
36. KOLO

5.5. Sevilla - Real Sociedad
6.5. Gijon - Las Palmas, Atl. Madrid - Eibar,

Barcelona - Villarreal, Granada - Real Madrid
7.5. Alaves - Ath. Bilbao, Valencia - Osasuna,

La Coruňa - Espanyol, Malaga - Celta Vigo
8.5. Leganes - Betis

PROGRAM
35. KOLO

6.5. Neapol - Cagliari, Juventus - Torino
7.5. Udinese - Atalanta, Empoli - Bologna,

FC Janov - Inter, Chievo - Palermo, Lazio - Sampdoria,
Pescara - Crotone, Sassuolo - Fiorentina, 

AC Milán - AS Řím

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Finále s odznaky 
a bez překvapení

Pod zasněženými tatranskými štíty se na zbrusu novém stadionu Národ-
ního fotbalového centra v Popradu uskutečnilo v první květnový den finále 
Slovnaft Cupu, do kterého se probojoval stejně jako letos v českém MOL 
Cupu druholigový tým - MŠK Skalica. Jeho soupeř, nejslavnější slovenský 
klub bratislavský Slovan, byl proto jasným favoritem.

 ŘEDITEL VYDAVATELSTVÍ GÓLU VÁCLAV TICHÝ PRÁVĚ PŘEDAL ODZNAKY 
 PRESTIŽNÍHO KLUBU LIGOVÝCH KANONÝRŮ ČASOPISU GÓL PAVOLU DIŇOVI A ĹUBOMÍRU LUHOVÉMU. 

 FOTBALISTÉ BRATISLAVSKÉHO SLOVANU SLAVÍ TRIUMF VE FINÁLE SLOVNAFT CUPU. 

 VÁCLAV TICHÝ  POPRAD 

Organizátoři však měli spolu s policií pohotovost už od ranních 

hodin, neboť se připravovali na příjezd tvrdého jádra fanoušků 

„belasých“, kteří měli údajně v plánu průběh finálového duelu 

nepřístojnostmi v hledišti přerušit… A tak muži zákona v unifor-

mách i v civilu hlídkovali na popradském vlakovém a autobuso-

vém nádraží. Kolem stadionu, který leží mezi hokejovou halou, 

v níž se nedávno hrálo mistrovství světa hráčů do 18 let, a roz-

sáhlým aquaparkem, nebylo preventivně možné zaparkovat, což 

velmi nelibě nesli především vyznavači plaveckých sportů a jar-

ního opalování. Rachot speciálně upraveného černého obrněného 

transportéru, který byl rovněž nasazen do prvomájové fotbalové 

akce, výmluvně evokoval hrozící scénář stejné barvy…

Nic takového se nakonec nekonalo, i když se příznivci Slova-

nu, které přicestovali podpořit kolegové z „družební“ Zbrojovky 

Brno (!), snažili jinak poklidnou atmosféru finále otrávit ve svém 

sektoru za jednou z branek nejen pyrotechnikou, ale i sborovým 

skandováním hrubých vulgárních pokřiků na adresu svazu a jeho 

prezidenta… Na trávníku se sice sympaticky pokoušela Skalica 

o senzaci, měla v úvodu i překvapivě víc šancí, ale elán jí vydržel 

jen hodinu, kdy podruhé inkasovala. Aktuálně druhý tým sloven-

ské Fortuna ligy pak už v pohodě dotáhl zápas k očekávanému 

pohárovému triumfu, na který přidal v závěru ještě penaltové pe-

četící razítko. Slovan si tak zahraje 23. června o česko-slovenský 

Superpohár, ale nezná jak svého soupeře, kterým bude buď Zlín, 

nebo Opava, tak i dějiště tohoto premiérového duelu. Každopád-

ně se bude hrát v Česku, ale popradskými kuloáry se neslo, že by 

to nemuselo být na hřišti vítěze MOL Cupu, v úvahu prý připadají 

i neutrální stadiony ve Vítkovicích nebo v Karviné…

Hlavním důvodem naší podtatranské návštěvy však bylo ofi- 

ciální předání odznaků dvěma novým členům Klubu ligových ka-

nonýrů týdeníku GÓL, které se po dohodě s vedením Slovenského 

fotbalového svazu odehrálo ještě před výkopem finálového due-

lu, aby si bývalí renomovaní střelci mohli vychutnat i zasloužený 

aplaus diváků. Pavol Diňa převzal členský odznak číslo 70 a Ĺu-

bomír Luhový, který je zatím posledním kanonýrem v „Klubu 100“, 

odznak číslo 72. Co dnes dělají? První z nich je asistentem trenéra 

ve třetiligové Snině. „Lulu“, který nedávno oslavil padesáté naro-

zeniny, v úterý vyrazil z Třince, kde nyní žije, na rehabilitační kúry 

do Piešťan po výměně kyčelního kloubu… 

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

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE VE STŘEDU 

10. 5. 2017

http://www.upivrnce.cz/


 CHRUDIMSKÝ PAVEL DROZD (V MODRÉM) DAL V PÁTEČNÍM UTKÁNÍ TŘI BRANKY. 

http://www.chancefutsalliga.cz/
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Chrudim ukončila Třinci sezonu.
Hattrickem se blýskl Pavel Drozd

Futsalisté Chrudimi jsou v semifinále, kam postoupili po páteční vý-
hře 9:1 nad Třincem. Sérii ovládli 3:0 na zápasy.

 TRENÉR TŘINCE ANDREA BUCCIOL SE ZDRAVÍ SE SVÝM CHRUDIMSKÝM PROTĚJŠKEM. 

Chrudim začala stejně jaké každý zápas. Rychlý gól tentokrát 

vstřelil Max. Hrdinou v chrudimském dresu se stal Pavel Drozd, 

který zatížil konto soupeře hned třemi góly! Domácí kapitán Reše-

tár se tentokrát neprosadil. Za hosty snižoval na 1:5 ve 22. minutě 

Przyczko. Nicméně Třineckým sezona definitivně skončila.

Felipe Conde (trenér FK ERA-PACK Chrudim): „I v závěreč-

ném zápase série jsme hráli velmi chytře, koncentrovaně. Sice 

jsme neproměnili řadu příležitostí, ale i s tím se musí počítat. 

Máme za sebou dva zápasy ve třech dnech, což bylo hodně nároč-

né. Myslím, že Třinec musí být hodně unavený, zejména ve dru-

hém utkání hrál tvrdě, poté jel k nám čtyři hodiny a následoval 

další zápas. Byl to dobrý, silový soupeř, předvedl hodně faulů, ale 

hrál fair-play. My se nyní musíme koncentrovat na další průběh 

play off, čeká nás Slavia nebo Sparta. Máme celý týden na přípra-

vu, abychom v semifinále odehráli další koncentrované zápasy 

s kvalitní předvedenou hrou.“

Andrea Bucciol (trenér SKP Ocel Třinec): „Tak tady máme ko-

nec sezony. Jsem rád za dnešní druhý poločas. Alespoň v něm 

jsme dokázali hrát s nejlepším týmem v zemi vyrovnanou par-

tii. Jen je škoda, že jsme tak nedokázali hrát od začátku zápasu, 

FK ERA-PACK CHRUDIM - SKP OCEL TŘINEC 9:1 (5:0)

Branky: 1. Max (R. Mareš), 6. Koudelka (Slováček), 9. Felipe (Max), 10. Mancha (D. Drozd), 19. Slo-
váček (P. Drozd), 25. P. Drozd (Hrubý), 38. P. Drozd, 39. M. Mareš, 39. P. Drozd (Hrubý) - 22. Przyczko.

SK SLAVIA PRAHA - SK INTEROBAL PLZEŇ 6:4 (4:1)

Branky: 8. Salák (Novotný), 16. Hrdina (Novotný), 19. Hrdina (Záruba), 20. Směřička (Novotný), 
22. Směřička (Hrdina), 39. Hrdina (Směřička) - 18. Havel (Abrham), 25. Holý (Hudaček), 30. Štrajt 
(Havel), 36. Mižár (Štrajt).

GARDENLINE LITOMĚŘICE - AC SPARTA PRAHA 5:3 (2:2)

Branky: 6. Danilinho (Two), 8. Tichý (Taverna), 25. Hrdý (Zapletal), 35. Vagnao, 35. Taverna - 14. Kře-
men (Sláma), 16. Brůna (Kovács), 39. Sláma (Kovács).

 STŘELEC SÉRIE LUKÁŠ REŠETÁR (V MODRÉM) VE TŘETÍM DUELU NESKÓROVAL. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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chtěli jsme se ukázat v tom nejlepším světle. Děkuji svému týmu 

za celou sezonu, stejně tak celému klubu. Myslím, že v tak těžkých 

podmínkách, jaké jsme v sezoně měli, jsme odvedli dobrou práci 

a jsem si jist, že další sezona bude o poznání lepší. Děkuji i našim 

fanouškům za podporu v celé sezoně, 1. září se na vás budeme tě-

šit. Není důležité, jak začneme, ale jak skončíme!“

HRDINA HATTRICKEM 
SESTŘELIL PLZEŇ Z PLAY OFF

Futsalisté Slavie oslavili doma postup do semifinále CHANCE 

futsal ligy, když v pátečním čtvrtém čtvrtfinálovém klání porazili 

doma Plzeň 6:4.

Slávisté vedli 2:0, ale za hosty ještě v první půli snížil na rozdíl 

jedné branky Havel. Jenže závěr prvního poločasu se povedl se-

šívaným. Hrdina se Směřičkou zvýšili na luxusních 4:1. Směřička 

krátce po přestávce zvýšil do konce na 5:1, ale pak začala velká 

stíhací jízda Západočechů. Holý, Štrajt a Mižár se postarali o sní-

žení skóre až o jednu branku. Jenže místo vyrovnaní zkompletoval 

hattrick Hrdina.

Martin Brychta (trenér SK Slavia Praha): „Musím být s celou 

sérií spokojený, nakonec jsme vyhráli a postupujeme. Zlomovým 

momentem byl asi první poločas posledního zápasu, který jsme 

odehráli přesně tak, jak jsme chtěli. Ukázali jsme hru, kterou 

jsme si připravovali, bylo v tom všechno. I když soupeř dokázal 

náš náskok při power play, kterou umí hrát velice dobře, stáhnout, 

tak vyrovnat už nestačil. Těší mne, jak jsme sérii zvládli z hlediska 

vyrovnanosti týmu, oporou byli i hráči, kteří nenastupovali, táhli 

jsme všichni za jeden provaz a šli jsme si za svým cílem, kterého 

se nám podařilo dosáhnout.“

Petr Kučera (trenér SK Interobal Plzeň): „Dnešní zápas měl 

stejný průběh jako poslední kolo základní části. První poločas 

jsme neměli potřebné tempo, nabídku a naše obrana nebyla 

tak aktivní, jak jsme chtěli. Slávisté tak měli prostor, který jejich 

hráči umí zužitkovat. Po změně stran nás opět skoro zachránila 

power play a domácí se báli až do samotného závěru, kdy jsme 

udělali jednoduchou chybu před šestým gólem, který rozhodl. 

Tyto jednoduché chyby nás bohužel provázely celou sérií. Celko-

vě si myslím, že to byla velmi vyrovnaná série, kterou rozhodly 

individuality, produktivita a zkušenost soupeře. My se určitě 

nemáme za co stydět, nechali jsme tam všechno, bojovali v kaž-

dém zápase až do konce a odcházíme se vztyčenou hlavou. Za to 

klukům děkuji a mají do jednoho můj respekt! Soupeři gratulu-

ji k postupu a věřím, že pokud dostanou do semifinále Benago, 

jsou schopni ho vyřadit.“

V SÉRII KRALUJÍ DOMÁCÍ CELKY. 
LITOMĚŘICE UDOLALY SPARTU

Futsalisté Litoměřic zvládli páteční domácí čtvrtfinále play off 

CHANCE ligy. Spartu porazili 5:3 a ujali se v sérii vedení 2:1. Zápas 

sledovalo 930 diváků.

Domácím se povedl vstup do utkání. Vedení 2:0 jim vystřelili 

Danilinho a Tichý. Sparta však ve druhé desetiminutovce srovnala 

na 2:2 po trefách Křemena a Brůny. Po přestávce vrátil Litoměři-

cím vedení Hrdý a na 4:2 zvýšil pět minut před koncem Vagnao. 

Chvíli po něm zápas rozhodl Taverna. Na výsledku už nic nezmě-

nila branka sparťana Slámy. 

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

neodehráli dobře. Vůbec jsme neplnili věci, které jsme si v kabině 

řekli. V prvním poločase jsme nebyli aktivní a nechali si soupeře 

odskočit na rozdíl dvou branek. Potom jsme se probrali a začali 

hrát to, co jsme chtěli. Vyrovnali jsme a myslím si, že jsme byli 

na koni. Měli jsme ještě šanci výsledek otočit, ale bohužel do dru-

hého poločasu jsme nastoupili jako na začátku zápasu a nechali 

si nastřílet tři góly. Vedení už si soupeř uhlídal a zaslouženě tento 

zápas vyhrát. Musíme se poučit a zvládnout domácí zápas.“ 

 CHRUDIM POSTOUPILA DO SEMIFINÁLE PLAY OFF. 
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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/


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 3.5.2017

18/2017
Středa 3.5.2017
18/2017

 ČESKÝ REPREZENTAČNÍ TÝM PŘED ZAHAJOVACÍM ZÁPASEM S FRANCIÍ. 

Skvělý start: Fanoušci v Plzni

překonali rekord

Vítězové prvního dne evropského šampionátu fotbalistek do 17 let 
jsou fanoušci. V Plzni při utkání Česká republika - Francie zlomili re-
kord - 10 219, tolik lidí v historii národního týmu v ženském fotbale 
na jednom zápase ještě nebylo.

Takového počinu si samozřejmě na svém webu všimla i UEFA 

a radost má pochopitelně také pořádající Česká republika, byť do-

mácí fandové nakonec k bodům svému týmu nepomohli. „Více než 

deset tisíc fanoušků na zápase žen do 17 let je počin, který by v ne-

dávné minulosti neodhadnul ani ten největší optimista a FAČR je tak 

ráda, že její snaha o propagaci ženského fotbalu obecně, sklízí nyní 

první výsledky. Jsme moc rádi, za atmosféru i s tím spojený zážitek, 

který předvedli fanoušci na stadionu. Plzeň tak potvrdila, že byla 

správnou volbou, co se týká pořadatelství, a doufáme, že zahanbeni 

nebudou chtít zůstat ani fanoušci ženského fotbalu z okolí Domažlic 

a Příbrami, kde česká děvčata odehrají další dvě utkání v základní 

skupině A,“ řekl ředitel komunikace FAČR Michal Jurman.

 ZAHÁJENÍ ŠAMPIONÁTU A ÚVODNÍMU UTKÁNÍ PŘIHLÍŽELO VÍCE NEŽ 10 TISÍC FANOUŠKŮ! 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://eurowu17.fotbal.cz/
https://eurowu17.fotbal.cz/
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VELKÁ BITVA A ŠŤASTNĚJŠÍ FRANCIE
Česká děvčata mají za sebou úvodní vystoupení na domácím 

evropském šampionátu. V Plzni podlehly Francii 1:2. Byla to vel-

ká bitva, které nechybělo nic. O skvělou kulisu se postaralo více 

než deset tisíc diváků v ochozech plzeňského stadionu, na hřišti 

se hrálo nahoru - dolů. Kdo přišel nebo koukal na televizi, viděl 

šance, neproměněnou penaltu, obrovské nasazení obou týmů 

a veliké drama do posledních minut utkání. A tři góly, dva bohu-

žel v české síti.

Francouzský celek zvládl lépe první poločas, na Češky jakoby 

padla tíha domácího prostředí a skoro vyprodaného stadionu. 

Svěřenkyně trenéra Karla Rady hrály hodně opatrně, do šancí 

ani zakončení se moc nedostávaly. Francie šla do vedení ve 25. 

minutě, kdy se z pětadvaceti metrů trefila přesně k tyči z otoč-

ky Malárdová. Zanedlouho ale mohlo být srovnáno, ale v jediné 

české šanci první půle po pěkné akci Dvořákové netrefila míč 

přesně Stašková.

Ve druhém poločase bylo dramatických situací víc a to před 

oběma brankami. V 50. minutě se po rohovém kopu znovu pro-

sadila Malárdová, když pravačkou poslala míč přesně k tyči 

a náskok hostujícího týmu už byl dvougólový. Nejlepší hráčku 

zápasu se poté rozhodla francouzská trenérka šetřit a Malárdo-

vou vystřídala. A už v 53. minutě české hráčky zápas zdramatizo-

valy. Dvořáková podruhé nabídla spoluhráčce gólovou přihrávku 

a Šlajsová si s ní věděla rady - malinko si couvla a nádhernou 

střelou poslala míč do šibenice - 1:2.

Za dalších osm minut mohl být rozdíl ve skóre znovu dvou-

gólový, ale Cardiaová z přísně nařízené penalty českou branku 

netrefila. A tak žily české šance na lepší výsledek až do konce, 

ale několik závarů v pokutovém území už gólovou příležitost 

nepřineslo. 

eurowu17.fotbal.cz

ČESKÁ REPUBLIKA WU17 - FRANCIE WU17 1:2 (0:1)

Góly: 58. Šlajsová - 25. a 55. Malardová. Sestava ČR: Lukášová - Šperová, Sonntágová, Lišková, 
Valášková - Pochmanová, Khýrová - Dvořáková, Stašková, Suchánková (64. Krejčířová) - Šlajsová 
(75. Cvrčková). Trenér: K. Rada.

 KOUČ KAREL RADA TEĎ BUDE SVÉ SVĚŘENKYNĚ 
 CHYSTAT NA PÁTEČNÍ MAČ SE ŠPANĚLKAMI. 

 FRANCOUZKY SE Z GÓLU RADOVALY DVAKRÁT… 

 … ZATÍMCO ČESKÉ FOTBALISTKY POUZE JEDNOU. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://eurowu17.fotbal.cz/
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 SLÁVISTKY VYHRÁLY TŘETÍ DERBY SEZÓNY A NAKROČILY K ZISKU TITULU. 

Slávistky se v derby
přiblížily k titulu

Třetí derby sezóny napovědělo v boji o titul, Slavia má díky výhře 1:0 před 
Spartou již čtyřbodový náskok. Slovácko vyhrálo v Liberci, Dukla naplno 
bodovala v Plzni, Hradec překvapivě prohrál v Brně.

Po dvou remízách v základní části 1. ligy žen se na Xaverově 

odehrálo třetí derby Slavie se Spartou. Spokojenější nakonec byly 

domácí fotbalistky, které vyhrály nejtěsnějším rozdílem 1:0. Je-

dinou branku utkání vstřelila po dvaceti minutách hry Kožárová, 

která zužitkovala přihrávku Divišové. Z dalších příležitostí do-

mácích branka nepadla, v největší šanci se nepodařilo vyrovnat 

sparťance Bertholdové. Vršovický celek tak vede již o čtyři body 

a výrazně nakročil za ziskem čtvrtého titulu v řadě. 

V druhém utkání horní části tabulky přivítal Liberec na svém 

hřišti Slovácko a Moravanky dokázaly zvítězit i potřetí v sezoně. 

Svěřenkyně trenéra Vlachovského udeřily třikrát před přestáv-

kou, rozhodly o výhře 3:0 a dotáhly se na rozdíl dvou bodů za dru-

hou Spartu.

Jediné sobotní utkání skončilo těsnou výhrou Dukly v Plzni, 

když se po rohovém kopu prosadila po půl hodině hry Rychtaro-

vá. I přes dostatek šancí na obou stranách to nakonec byla jediná 

branka utkání, jež rozhodla o zisku tří bodů pro Pražanky, které 

se dotáhly k Západočeškám na rozdíl jednoho bodu a zároveň se 

vzdálily sestupovým vodám. 

V posledním utkání víkendu se radovaly hráčky Zbrojovky, kte-

ré dokázaly podruhé v sezóně porazit Hradec Králové a ztrácí 

na nedělní soupeřky už jen bod. K důležitým bodům v souboji dvou 

nováčků pomohla dvěma trefami Kubicová. 

 JEDINOU BRANKU DERBY PRAŽSKÝ „S“ VSTŘELILA SLÁVISTKA KOŽÁROVÁ A SLAVIA SLAVILA TŘI BODY. 

zeny.fotbal.cz

SK SLAVIA PRAHA - AC SPARTA PRAHA 1:0 (1:0)
Branka: 20. Kožárová. ČK: 88. Mocová (Sparta)

FC SLOVAN LIBEREC - 1.FC SLOVÁCKO 0:3 (0:3)
Branky: 31. a 43. Campbell, 37. Vojtková.

FC VIKTORIA PLZEŇ - FK DUKLA PRAHA 0:1 (0:1)
Branka: 32. Rychtarová.

FC ZBROJOVKA BRNO - FC HRADEC KRÁLOVÉ 2:0 (1:0)
Branky: 45. a 51. Kubicová.

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


cena obsahuje: letecká doprava, 
ubytování v hotelu se snídaní  x, 

vstupenku na utkání, 
cestovní pojištění, 

služby delegáta

termín zájezdu:  . -   ... . .
 cena:   .... Kč

    cena obsahuje: autobusová doprava, 
ubytování v hotelu se snídaní  x, 

vstupenku na utkání, 
cestovní pojištění, 

služby delegáta

termín zájezdu:  . -   ... . .
 cena:  .  . Kč
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http://molcesko.cz/cz/
http://www.czechsporttravel.cz/zajezd-na-kvalifikaci-ms-2018-norsko-cesko.html
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„I tady se mi potvrdilo, co říkám už dlouho. Rozhodčí má asi 

nejsložitější práci v celém fotbale. Sám jsem jednou v životě 

pískal hanspaulskou ligu v malém fotbale a stačilo mi to,“ lí-

čil s úsměvem Hanousek. „Každopádně to odpoledne stráve-

né s rozhodčími a možnost trochu poznat to, co jejich příprava 

a práce obnáší, pro mě byla hodně zajímavá a inspirativní zkuše-

nost,“ dodal Hanousek.

Zájemci o práci rozhodčích, vesměs ze Středočeského kraje, si 

během tréninku ve Slaném vyzkoušeli tři disciplíny: nejprve pod 

vedením kondičních trenérů Jana Hanzla s Ondřejem Lerchem 

absolvovali zahřívací atletickou průpravu s běžeckou abecedou 

a pak už se pustili do ryze praktických cvičení: s praporkem u au-

tové čáry zkoušeli posuzovat ofsajdová postavení s okamžitým 

vyhodnocením u videa pod dozorem elitních asistentů Wilczeka, 

Petra Blažeje a Lucie Ratajové.

„Klukům chvíli trvalo, než se zorientovali, ale pak byla jejich 

úspěšnost docela vysoká. Hned na první pohled bylo znát, že tam 

pár šikovných adeptů je. Důležité je, aby jako rozhodčí vytrvali, 

pracovali na sobě a měli i dobré vedení,“ přemítal Wilczek, spo-

lečně s Královcem účastník loňského ME ve Franci.

Poslední fáze tréninku? Modelový zápas na dvě branky, během 

kterého si zájemci už s píšťalkou i kartami v ruce vyzkoušeli zase 

práci hlavního rozhodčího. Zde zase patřilo hlavní slovo Damkové 

s Královcem, kteří často vstupovali do děje a upozorňovali na roz-

hodcovské chyby i dobře zvládnuté situace.

„Toto jsou přesně ty akce, které mají smysl. Nestačí sedět u sto-

lu a jenom o něčem mluvit, jedině takhle můžeme získat nové lidi 

a věřím, že budeme úspěšní. V zahraničí podobné náborové akce 

fungují a my se o to musíme pokoušet také,“ vzkázala Damková. 

 ZKUŠENOSTI JIM PŘEDÁVALI MEZINÁRODNÍ SUDÍ 
 MARTIN WILCZEK S PAVLEM KRÁLOVCEM 
 A DAGMAR DAMKOVÁ, ČLENKA KOMISE ROZHODČÍCH FIFA. 

www.fotbal.cz

 ASISTENTKA LUCIE RATAJOVÁ PROVEDLA „ŠKOLENÍ“ NA TÉMA OFSAJD. Nábor rozhodčích
začal ve Slaném

Fotbalová asociace České republiky odstartovala seriál náborových akcí v projek-
tu PÍSKEJ - MÁVEJ - ROZHODUJ, který si klade za cíl přilákat nové zájemce o profesi 
rozhodčích. Do areálu SK Slaný zamířilo pestré společenství: patroni projektu Dag-
mar Damková, Pavel Královec a Martin Wilczek nebo také kapitán pražské Dukly 
Marek Hanousek, který si na hřišti středočeského klubu společně s příchozími sám 
vyzkoušel celý modelový trénink šitý přímo na míru právě rozhodčím.

 ZÁJEMCI O SOUDCOVSKÉ „ŘEMESLO“ DOSTALI VE SLANÉM CENNÉ INFORMACE. 

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

 JEDNÍM Z HLAVNÍCH ORGANIZÁTORŮ KONFERENCÍ BYL GRASSROOTS MANAŽER FAČR MICHAL BLAŽEJ. Ve všech 14 krajích proběhly
Grassroots konference

Ve všech čtrnácti krajích se během měsíců března a dubna uskuteč-
nily 1. Krajské Grassroots konference zaměřené na rozvoj neprofesio-
nálního fotbalu. Hlavními body konferencí byly informace od zástupců 
FAČR o strategickém plánu neprofesionálního fotbalu do roku 2020, 
detailní údaje o členství v krajích a okresech.

Představeny byly i nové projekty klubového licenčního systé-

mu a online základního stupně trenérského vzdělání Grassroots 

leader. Zástupci jednotlivých KFS přítomným představovaly také 

projekty a informace z krajského fotbalu.

Pěti konferencí se osobně zúčastnil i vedoucí úseku Grassro-

ots fotbalu Otakar Mestek, který měl z průběhu velmi pozitivní 

dojmy. „Jsem rád, že jsme dodrželi a zvládli slib daný na 1. Ná-

rodní Grassroots konferenci v říjnu 2016, že se Strategickým 

plánem Grassroots oddělení a dalšími informacemi projede-

me všech 14 krajů. Chtěl bych poděkovat všem na FAČR, kteří 

se na těchto konferencích podíleli, v čele s Michalem Blažejem, 

dále všem krajským fotbalovým svazům a jejich zástupcům, 

protože všechny konference byly na velmi vysoké společenské 

i organizační úrovni. Hlavním ale samozřejmě byl obsah a i tady 

musím vyjádřit své přesvědčení, že tyto konference byly a bu-

dou přínosem, byla to nejen prezentace myšlenek UEFA, MŠMT 

a FAČR z naší strany, ale také zpětná vazba od KFS, OFS, klubů 

a jednotlivých trenérů a funkcionářů, která je pro naši další práci 

velmi důležitá. Jsem opravdu zvědavý, zda se naše aktivita pro-

mítne do konkrétních a hmatatelných posunů, pevně však věřím, 

že ano,“ zhodnotil konference Otakar Mestek.

Na deseti konferencích byl osobně přítomný i další člen 

Grassroots úseku a jeden z hlavních organizátorů konferencí 

Michal Blažej, který ve spolupráci s krajskými Grassroots tre-

néry mládeže připravoval obsah jednotlivých bodů programu. 

,,Přemýšlet už určitě budeme i o obsahu dalších konferencí, 

u kterých věříme, že se postupně stanou běžnou součástí ko-

munikace mezi FAČR a kluby a zvýší se i počet účastníků, kteří 

budou chtít nové informace slyšet, případně sdělit svůj názor. 

Nyní se konferencí zúčastnilo cca 700 účastníků, což považu-

jeme za velmi slušné číslo a za účast všem děkujeme,“ dodal 

ke konferencím Michal Blažej. 

 NA KONFERENCÍCH ZÍSKALO NOVÉ INFORMACE NA 700 JEJÍCH ÚČASTNÍKŮ. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
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SLOVAKIA CUP
Po penaltách je to sedmé místo

Reprezentace do 18 let obsadila na tradičním turnaji Slovakia Cup sedmé místo. 
Po vydařeném vstupu, kdy svěřenci kouče Luboše Kozla porazili Iry, přišly poráž-
ky s Turky a Rusy a o konečném pořadí rozhodla výhra na penalty nad Bělorusy.

 JEDINÉ VÍTĚZSTVÍ SI MLADÍCI PŘIPSALI PROTI IRŮM. 

 S TURKY PADLI ČEŠI TĚSNĚ 0:1. 

www.fotbal.cz

 REPREZENTAČNÍ TÝM DO 18 LET SKONČIL NA SLOVAKIA CUPU SEDMÝ. 

ZÁPASY ČESKÉHO TÝMU
ČESKO U18 - IRSKO U18 3:1 (3:1)

Góly: 17. a 23. Frýdek, 38. Růsek - 22.O‘Hora. Sestava ČR: Mikulec - Dolba, Neuer, Penc, Dudl - 
Sláma - Zifčák (77. Šípek), Frýdek (80. Plechatý), Vais, Pfeifer (78. Fortelný) - Růsek. Trenér Kozel.

ČESKO U18 -TURECKO U18 0:1 (0:1)

Gól: 18. Sadiroglu. Sestava ČR: Bačkovský - Svoboda (77. Frýdek), Plechatý, Král (65. Penc), Lauko - 
Sedláček - Šípek, Hellebrand, Krejčí (68. Růsek), Fortelný (68. Sláma) - Baďura (65. Zifčák). Trenér Kozel.

RUSKO U18 - ČESKO U18 4:1(2:0)

Góly: 8., 21., 42. a 63. Ignatěv - 51. Frýdek. Sestava ČR: Bačkovský - Dolba (66. Šípek), Plechatý, 
Neuer, Dudl - Sláma, Vais (36. Krejčí), Frýdek - Zifčák, Pfeiffer - Růsek (73. Sedláček). Trenér Kozel.

ČESKO U18 - BĚLORUSKO U18 2:2 (1:1), PENALTY 4:2

Góly ČR: 40. Šípek (pk), 75. Krejčí Sestava ČR: Mikulec - Svoboda, Penc, Král, Lauko - Krejčí, 
Sedláček, Hellebrand (70. Sláma) - Baďura (70. Růsek), Šípek, Dudl (41. Zifčák). Trenér Kozel.

 LUBOŠ KOZEL NEMOHL BÝT 
 S VYSTOUPENÍM SVÝCH HRÁČŮ PŘÍLIŠ SPOKOJENÝ. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
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Fotbalový víkend na jihu Čech odvál sníh

Aprílové počasí, spojené s vydatným sněžením, si poslední dubnový víkend pohrálo 
s fotbalovým programem na jihu Čech. Krajský fotbalový svaz musel odložit celkem 
28 zápasů, jako náhradní termín určil 8. květen. V nejvyšší krajské soutěži se odehrála 
jen tři utkání, některé okresní soutěže si v sobotu a v neděli dokonce nekoply vůbec. 

V jihočeských krajských soutěžích mužů dostalo „odklad“ cel-

kem 28 z 50 plánovaných zápasů mužů. Z krajského přeboru se 

odehrála pouze tři střetnutí, pět jich bylo přesunuto na 8. května. 

Milevsko si na vlastní umělku v sobotu pozvalo vedoucí Soběslav, 

která si po výhře 2:3 odvezla tři body. Rudolfov našel dočasný azyl 

na českobudějovickém Složišti, a i když se s umělou trávou stejně 

jako soupeř spíš pral, nakonec zvítězil 2:1 a v neúplné tabulce po-

skočil na druhou pozici. Hluboká s Čimelicemi dokonce ani umělý 

povrch nepotřebovala, na přírodním trávníku si v zápase s mini-

mem šancí se soupeřem poradila 1:0.  

Celoplošně se řídícím orgánem odkládal program v okresech 

České Budějovice a Český Krumlov, neúplný byl program také 

v prachatickém okrese.

Nepřízeň počasí se dotkla i jihočeských zástupců v celostát-

ních soutěžích. V divizi se kromě Českého Krumlova, který měl 

doma přivítat Karlovy Vary, nehrálo ani v Jankově, kde se tradič-

ně nadšení fanoušci těšili na regionální derby s Čížovou. Alespoň 

Roudné svůj duel odehrálo, ale moc radosti po něm mužstvo ne-

mělo, s pražskou Admirou prohrálo po špatné první půli 0:3.

Druholigové Dynamo ČB svůj duel s Vlašimí odložilo už s před-

stihem kvůli viróze velké části mužstva. 

-Martin Wipplinger/jihoceskyfotbal.cz, foto: Otakar Matouš-

 HŘIŠTĚ V RUDOLFOVĚ V PÁTEK VYPADALO JAKO BĚHEM ZIMNÍ PŘÍPRAVY. 

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/
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