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 LUKÁŠ 

 VÁCHA 

„Ivanschitzův volej byl asi 
nejhezčí gól, který jsem 
v kariéře obdržel. Naštěstí 
jsme dokázali vyrovnat, “ říká 
brankářská opora Jablonce.

 VLASTIMIL HRUBÝ

Patrizio 
Stronati   „EURO je můj sen!“  
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Vážení čtenáři!
Minulý týden byl na události spojené s fotbalem 

skutečně bohatý. Těm, které se odehrály mimo ze-

lené pažity a skončily uvalením vazby na předsedu 

FAČR Miroslava Peltu, se věnujeme na jiném mís-

tě tohoto vydání Gólu. My se podívejme na ligové 

trávníky, kde si neustále předávají štafetu výhod-

nější pozice pro titulový finiš borci Plzně a Slavie. 

Momentálně ji Západočeši remízou v Jablonci pře-

dali „sešívaným“, kteří v malém pražském derby 

zvítězili v Ďolíčku nad Bohemians. Pokud svěřenci 

Jaroslava Šilhavého porazí doma Duklu a Brno 

a mezitím zvítězí v Mladé Boleslavi, první příčku 

už jim viktoriáni nevezmou, i kdyby se rozkrájeli. 

O to víc je pak může mrzet plichta v Jablonci, kde 

neudrželi vedení 2:0. Jak se domácím podařilo 

znovu se dostat do již relativně ztraceného zápa-

su, nám vyprávěl gólman Severočechů Vlastimil 

Hrubý. Titulové dostihy už jen zpovzdálí třetího 

místa sledují sparťané a Lukáš Vácha se rozpo-

vídal, proč se na Letné opět nebude slavit. Slavit 

postup do Evropy by chtěli v Mladé Boleslavi. Je-

jich obránce Patrozio Stronati se Gólu přiznal, že 

slavit by chtěl dokonce dvakrát: s klubem předko-

lo Evropské ligy a poté nominaci do reprezentační 

jedenadvacítky na závěrečný turnaj ME, který se 

v červnu koná v Polsku!    

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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http://www.o2tv.cz/
http://www.czechsporttravel.cz/zajezd-na-kvalifikaci-ms-2018-norsko-cesko.html


54

44 5

in
ze

rc
e inzerce

Středa 10.5.2017
19/2017

Středa 10.5.2017
19/2017 AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

„PLZEŇ PO PŮLI ODEŠLA, JAKO PŘEDTÍM S DUKLOU“
„S Plzní jsme odehráli dva rozdílné poločasy. V prvním jsme byli zakřiknutí, soupeř nás 

přehrával, dostali jsme dva góly. Razantní změna přišla po dvou poločasových střídáních, kte-

rá to oživila. Pak už to bylo mnohem lepší. Pořád jsme věřili, že se to otočí. Moc nám pomohl 

první gól, který jsme vstřelili brzy. Potom jsme přidali druhý, v podstatě jsme mohli i vyhrát. 

Plzni se nestalo poprvé, že po přestávce ubrala. Viděl jsem ji před týdnem doma proti Dukle, 

také tam po půli odešla. My jsme však na rozdíl od Dukly využili šance a dali dvě branky.

„PŘI VOLEJI IVANSCHITZE JSEM SE NESTIHL ANI OHLÉDNOUT“
Proti oběma brankám Ivanschitze jsem neměl nárok. Především tedy proti první. Ten 

volej byl asi nejhezčí gól, který jsem v kariéře obdržel. Ivanschitz to trefil nádherně pravač-

kou. Byla to ohromná rána, ani jsem se nestačil otočit. Při druhém gólu pak pálil zblízka. 

 PO POLOČASE VŠAK JABLONEC SKÓRE SROVNAL A PO SLAVII 
 TAK HRUBÝ PO TÝDNU VYCHYTAL DALŠÍ REMÍZU S ADEPTEM NA TITUL. 

Fotbalový týden Vlastimila Hrubého

„Dostal jsem nejhezčí

gól v kariéře…“

Od svého příchodu ze Znojma v létě 2014 je 
jasnou jedničkou Jablonce. Za téměř tři sezony 
VLASTMIL HRUBÝ odchytal za severočeský tým 
67 utkání, v nichž 21krát udržel čisté konto. V so-
botním duelu s mistrovskou Plzní se mu to sice 
nepovedlo, přesto byl 32letý brankář spokojený. 
Jablonec se po přestávce zvedl a dvěma gólyvy-
bojoval v utkání s favoritem cenný bod.

 V PRVNÍ PŮLI UTKÁNÍ S PLZNÍ SE VLASTIMIL HRUBÝ NESTAČIL DIVIT - JEHO TÝM PROHRÁVAL 0:2. 

STALO SE...

  Pudil a Kalas si 
prodlouží sezonu
Čeští obránci Daniel Pudil ze Sheffieldu Wedne-
sday a Tomáš Kalas z Fulhamu si zahrají play off 
o postup do anglické Premier League, kam po-
stoupí jen vítězný tým. Sheffield se utká v prvním 
kole vyřazovací části s Huddersfieldem, Fulham 
nastoupí proti Readingu. Jistou účast v příští se-
zoně nejvyšší soutěže už dříve měly Newcastle 
a Brighton, v jehož kádru figuruje další reprezen-
tant Jiří Skalák. Sheffield prohrál v posledním 
kole Championship 1:2 právě s Fulhamem. Pudil 
nebyl ani v nominaci domácích, zatímco Kalas 
na druhé straně odehrál 68 minut. Sheffield by si 
v případě postupu zahrál nejvyšší soutěž poprvé 
od roku 2000, londýnský Fulham má možnost se 
vrátit do Premier League po třech letech. 

  Lafata dva kroky 
od dvoustovky!
Pětinásobný král ligových střelců David Lafata, 
kterým rozhodl nedělní domácí utkání pražské 
Sparty s Libercem, se opět přiblížil ke zdolání 
magické hranice 200 gólů v nejvyšší soutěži. 
Pětatřicetiletý letenský kapitán, který je čtvrtý 
v historickém pořadí prestižního Klubu ligových 
kanonýrů týdeníku GÓL, má aktuálně na kontě už 
198 branek! A jen jedna přesná trefa mu schází, 
aby srovnal kanonýrský krok s bronzovým plzeň-
ským ostrostřelcem Antonínem Hájkem.

STALO SE...

  Olomouc je opět 
prvoligová
Fotbalisté Olomouce slaví návrat do nejvyšší sou-
těže. Ve 26. kole Fotbalové národní ligy vyhráli 4:1 
na hřišti Znojma a na prvním místě tabulky mají 
náskok už 16 bodů na třetí Opavu. O postup tak už 
nemohou přijít. Sigma, která od roku 1984 patří 
mezi tradiční prvoligové celky, za poslední čtyři se-
zony dvakrát sestoupila, ale vždy se okamžitě doká-
zala vrátit. Povedlo se jí to v roce 2015 a i letos, kdy 
FNL dominovala. Po úvodních třech remízách na za-
čátku podzimu Hanáci v následných 22 zápasech 
ztratili jen třikrát a s přehledem si zajistili postup. 
Ve Znojmě to pro ně byla už dvacátá výhra v sezoně.

  Kozák končí v Aston Ville
Bývalý reprezentační útočník Libor Kozák po sezo-
ně skončí v Aston Ville, za kterou kvůli zdravotním 
problémům odehrál za čtyři sezony jen 20 ligových 
zápasů. Sedmadvacetiletému forvardovi vyprší 
s birminghamským klubem čtyřletá smlouva. Jeho 
odchod potvrdil kouč „Fialek“ Steve Bruce. Kariéru 
osminásobného českého reprezentanta zabrzdila 
série zranění. V lednu 2014, půl roku po přestupu 
z Lazia Řím, si na tréninku po střetu se spoluhrá-
čem přivodil komplikovanou zlomeninu nohy. O ná-
vrat pak musel dlouho bojovat. V minulé sezoně 
nastoupil ještě v Premier League ke čtyřem zápa-
sům. Loni v únoru si však zlomil kotník, s kterým 
byl opakovaně na operaci, naposledy letos v únoru. 
Po sestupu do druhé ligy se objevil v dresu Aston 
Villy v tomto ročníku jen ve dvou utkáních.

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

 ZDENĚK GRYGERA Kromě duelů s Příbramí a v Brně se naše hra oproti podzimu zlepšila. Jsme úderněj-

ší, fotbalovější. Snad si to přeneseme do příští sezony. Myslím, že se na slabším podzimu 

podílela zranění obránců, hráči se tam točili. Ustálilo se to až po změně trenéra, od jara 

se vrátili dva kvalitní stopeři Vít Beneš a Luděk Pernica, kteří chytli formu. K tomu přibyli 

na krajích noví, běhaví kluci. Sedlo si to.

„SKONČIT PŘED LIBERCEM JE NAŠE VELKÁ MOTIVACE“
Teď v sobotu nás čeká derby v Liberci. Tady na severu je to brané jako zápas půlroku. 

Může se dít cokoli, ale naši fanoušci chtějí, abychom Slovan porazili. Chceme skončit 

na konci soutěže před Libercem, to je naše velká motivace. Věřím, že nám dodají kuráž po-

slední dva vydařené zápasy na Slavii a s Plzní. Slovan bude také hrát dopředu, očekávám 

atraktivní utkání. Věřím, že s dobrým koncem pro nás.“ 

Moc mě těší, že jsme se dokázali oklepat a předvedli jsme ve druhém poločase výborný 

výkon. Ono se nám vůbec spíš daří na týmy, které jsou nahoře. Je to náš problém vlastně 

od doby, kdy jsem přišel. Elitní mužstva nebetonují, hrají otevřeně, to nám vyhovuje. Celky 

z opačného konce tabulky hrají důsledně dozadu, s tím máme problémy.

„SNAD JSME UTNULI SPEKULACE OHLEDNĚ PŘÍBRAMI“
V jednom týdnu jsme obrali o body oba kandidáty na mistrovský titul, Slavii i Plzeň. Snad 

jsme tím utnuli spekulace, které se vyrojily po naší nedávné domácí prohře s Příbramí. 

Jsme rádi, že jsme předvedli dva solidní výkony. Když mám říct, jestli na mě udělala větší 

dojem Plzeň, nebo Slavia, vychází mi to asi nastejno. Viktorce se u nás v Jablonci nepovedl 

druhý poločas, v Edenu jsme v klidu mohli vyhrát, nebýt naší nemohoucnosti v koncovce. 

Plzeň je v podobných zápasech zkušenější, Slavia je nabitá, hladová po úspěchu. Navíc má 

v zádech dvacetitisícový stadión.

„JSME ÚDERNĚJŠÍ NEŽ NA PODZIM“
Když se ohlédnu za ročníkem, který pomalu končí, musím říct, že to s námi bylo jako 

na houpačce. Začátek jsme měli perfektní, pak už to bylo všelijaké. Aspoň, že se nám po-

vedl vstup do jara, nasbírali jsme nějaké body a dostali se nahoru. 

VLASTIMIL HRUBÝ * Narozen: 21. února 1985 * Výška: 185 cm * Váha: 82 kg * Stav: svo-
bodný, přítelkyně Denisa, dcera Nikolka (1,5 roku) * Fotbalový post: brankář
Hráčská kariéra: 1. FC Brno (2004), Tatran Brno-Kohoutovice (2004-2005), SC Xaverov 
(2005), 1. FC Brno „B“ (2006), Dosta Bystrc-Kníničky (2006-2007), 1. SC Znojmo (2007-
2014), FK Baumit Jablonec (2014-?) * Česká liga: 95 startů
Největší úspěchy: třetí místo v české lize (2015), účast v předkolech Evropské ligy (2015), 
postup do první ligy (2013), postup do druhé ligy (2010)

 POKUD JE ZDRAVÝ, MÁ VLASTIMIL HRUBÝ MÍSTO V ZÁKLADU JABLONCE JISTÉ. 

STALO SE...

 JAKO SPRÁVNÝ GÓLMAN SI VLASTMIL HRUBÝ DIRIGUJE JABLONECKOU OBRANU. 

  Vrba se vrací do Plzně
Bývalý reprezentační kouč Pavel Vrba se vrací 
po třech a půl letech do klubu, se kterým získal 
dva mistrovské tituly a dvakrát postoupil do Ligy 
mistrů. S vedením Viktorie podepsal smlouvu 
na tři roky. V létě nahradí dosavadního kouče 
Zdeňka Bečku, který by měl v Plzni pokračovat 
stejně jako jeho asistent Pavel Horváth. Prvním 
asistentem Vrby bude bývalý manažer reprezen-
tace Dušan Fitzel. Třiapadesátiletý kouč působil 
v Plzni v letech 2008 až 2013 a pomohl z Viktorie 
vybudovat elitní český klub, který v posledních 
šesti sezonách získal čtyři tituly. V prosinci 2013 
zamířil k národnímu týmu, se kterým postoupil 
na EURO 2016 ve Francii. Po šampionátu přijal 
nabídku ruské Machačkaly, kde vydržel půl 
roku. Po změně majitele, jenž nastolil úsporná 
opatření, však v dagestánském celku v prosinci 
skončil. Zájem o něj projevila pražská Sparta, 
spekulovalo se o nabídkách z Ruska a Polska, 
nakonec se ale Vrba rozhodl vrátit na místo, kde 
prožil nejúspěšnější část kariéry. 

  Hradec bude 
zachraňovat Havlíček
Tři kola před koncem ligy mění trenéra také 
topící se Hradec Králové. „Votroky“ v boji o pr-
voligovou záchranu Karel Havlíček. Dosavadní 
šéftrenér mládeže u předposledního týmu 
nahradí Milana Frimmela a Bohuslava Pilného, 
které vedení klubu v pondělí ráno odvolalo kvůli 
neuspokojivým výsledkům. Pro sedmačtyřice-
tiletého kouče půjde o první trenérské angažmá 
v nejvyšší soutěži. Bývalého obránce Hradce 
a Jablonce na lavičce jako asistenti doplní Mi-
chal Šmarda a Marek Kulič.  V letošním ročníku 
je to již rekordní patnáctá výměna na prvoligové 
lavičce, o jednu méně bylo shodně v sezonách 
2003/2004 a 2012/2013…

inzerce

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

10. KVĚTNA

1922 Bohumil Musil - - - - - - - -

11. KVĚTNA

1932 Ján Hucko - - - - - - - -

1967 Zdeněk Jánoš - - - - - - - -

12. KVĚTNA

1974 Robert Vágner 1995-1999 2/0

13. KVĚTNA

1989 Lukáš Vácha 2014-? 8/0

14. KVĚTNA

1980 Zdeněk Grygera 2001-2009 65/2

15. KVĚTNA

1966 Jiří Němec 1990-2001 84/1

1993 Tomáš Kalas 2012-? 6/0

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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FAČR se bude bránit

Valná hromada Fotbalové asociace České republiky se 
uskuteční v řádném termínu 2. června v Praze. O tom, 
zda bude volební, rozhodnou samotní delegáti při 
schvalování jejího programu. Rozhodl o tom výkonný 
výbor FAČR v pondělí na svém mimořádném zasedání, 
které bylo svoláno kvůli obvinění předsedy Miroslava 
Pelty a fotbalové asociace v případu možného zneužití 
dotací z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

„Musíme dodržovat stanovy, které máme. Valná hromada pro-

běhne úplně v pořádku. Budou-li kandidáti, budeme volit. Pokud 

nebude zvolen předseda, nebude volen ani výkonný výbor, ale 

budou voleni členové dalších komisí,“ říká místopředseda FAČR 

Roman Berbr.

Dosud jediným oficiálním kandidátem na předsedu byl Miro-

slav Pelta, který je však od pátku ve vazbě. Uzávěrka přihlášek 

je 12. května. Stíhána je rovněž dnes již bývalá náměstkyně mi-

nistryně školství pro sport Simona Kratochvílová a bývalý šéf mi-

nisterského odboru Zdeněk Bříza kvůli zneužití pravomocí úřední 

osoby, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení po-

vinnosti při správě cizího majetku. Ze zákona automaticky vyplývá, 

že stíhána musí být i FAČR, coby právnická osoba, protože je stí-

hán její nejvyšší představitel. „Asociace si není vědoma provinění 

a uděláme brutální obhajobu. Najali jsme tři právní kanceláře. 

Po nahlédnutí do spisu začneme pracovat. V tuto chvíli to bereme 

jako jednostranný názor represivní složky. My máme opačný ná-

zor a začneme se bránit,“ zdůrazňuje místopředseda Berbr. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Novým sponzorem Meziná-
rodní fotbalové federace se 
stala letecká společnost Qatar 
Airways. FIFA s ní uzavřela 
smlouvu do roku 2022. 

FIFA na katarských

křídlech

Katarské aerolinky se zařadily 
do kategorie nejvýznamnějších 
partnerů, kam patří Coca-Cola, Ga-
zprom, Wanda Group, Adidas, Visa 
a Hyundai. Do roku 2014 byla spon-
zorem světové fotbalové federace 
konkurenční letecká společnost 
Fly Emirates, která podle neofi- 
ciálních zpráv přispěla na konto FIFA 
za osm let částkou kolem 200 mi- 
lionů dolarů. Po propuknutí korupční 
aféry ve FIFA se rozhodla kontrakt 
neprodloužit. Pro Qatar Airways je 
to další významné angažmá ve světě 
fotbalu po smlouvě s Barcelonou, 
jejíž fotbalisté nosí logo letecké spo-
lečnosti na dresech. 

 MÍSTOPŘEDSEDA FAČR ROMAN BERBR: „MUSÍME DODRŽOVAT 
 STANOVY, KTERÉ MÁME. VALNÁ HROMADA PROBĚHNE.“ 

 PŘEDSEDA FAČR MIROSLAV PELTA ČELÍ OBVINĚNÍ ZA ZNEUŽITÍ PRAVOMOCÍ ÚŘEDNÍ OSOBY, 
 SJEDNÁNÍ VÝHODY PŘI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PORUŠENÍ POVINNOSTI PŘI SPRÁVĚ CIZÍHO MAJETKU. 

AKTUÁLNĚ

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Trenér Pavel Vrba vstoupil podruhé do plzeňské fotbalové 

řeky a od nové sezony opět povede fotbalisty Viktorie. 

KRESBA TÝDNE

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


Se zarputilým výrazem ve tváři podstupuje tvrdé osobní souboje, ve kte-
rých se snaží rozbíjet nebo aspoň eliminovat rodící se akce soupeře. Le-
tenský defenzivní středopolař LUKÁŠ VÁCHA do nich vždy vletí neohroženě 
bez ohledu na handicap menší postavy či podstoupených operací obou ko-
len i s hrozícím rizikem žluté karty. Za pár dnů osmadvacetiletý záložník je 
fotbalovým srdcařem, který těžce nese, že Sparta přihlíží jen zpovzdálí, jak 
si to o mistrovský titul rozdávají její největší rivalové…  

Lukáš Vácha:

„Chybí nám herní

pohoda 
a lauf!“

Lukáš Vácha:

„Chybí nám herní

pohoda 
a lauf!“
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 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

	 Spartu dlouhodobě sužuje rozsáhlá marodka, ale vy se 

držíte zdravý! Musíte opakovaně operovaná kolena neustále po-

silovat a zpevňovat?

„Protože mám za sebou dvě operace na obou kolenech, musím 

k tomu přihlížet. Dělám speciální cvičení před tréninky a další věci 

jako prevenci, abych kolena zbytečně nepřetěžoval a neriskoval, 

že bych si je znovu nějak vážně poranil.“

	 Je pro vás hodně složité si zvykat na měnící se složení 

letenské středové řady?

„Pro mě je nejdůležitější, že jsem zdravý a že zase pravidelně 

hraju! To, že hlavně kvůli zdravotním absencím nenastupujeme 

v záloze ve stabilním složení, je nepříjemné pro celý tým a musí-

me se s tím prostě na trávníku nějak popasovat. Někdy se nám to 

povede bez problémů, jindy to dopadne hůř…“ 

	 V posledních zápasech se v ní objevila zimní rumunská 

posila Bogdan Vatajelu, který natolik zaujal, že je s podivem, že 

nenaskočil do sestavy už mnohem dřív!

„Připravoval se s námi od té doby, co v zimě do Sparty přišel. 

Nějakou dobu mu taky trvala aklimatizace na nové prostře-

dí i spoluhráče, chodil občas hrát za juniorku a čekal na šanci. 

V zápase s Plzní ji od trenéra dostal a zatím ukazuje, že by mohl 

být platnou posilou.“

	 Jak těžce koušete, že Plzeň a Slavia sice na jaře nečekaně 

body ztrácejí, ale Sparty se letos boj o mistrovský titul netýká?

 POBYT NA LAVIČCE NÁHRADNÍKŮ ZNÁ LUKÁŠ VÁCHA JEN PŘI SVÝCH NÁVRATECH PO ZRANĚNÍ. 

„Byli jsme zvyklí bojovat 
o mistrovský titul až 

do posledního kola…“

 V TÉTO SEZONĚ STIHL LUKÁŠ NASTOUPIT DO TŘINÁCTI LIGOVÝCH ZÁPASŮ. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Nalomil vás hlavně psychicky špatný vstup hned v úvod-

ním utkání play-off Evropské ligy v ruském Rostově?

„Soustředili jsme se v zimní přípravě na zopakování loňské-

ho úspěchu v Evropské lize a zároveň jsme chtěli i co nejlépe 

odstartovat do jarní ligy, kde jsme po podzimu ztráceli na Plzeň 

a Slavii. Bohužel nás vyřazení s Rostovem poznamenalo, srazi-

lo nám týmové sebevědomí a projevilo se to potom i v ligových 

utkáních.“

	 Po bleskovém odchodu Bořka Dočkala do Číny a neuzdra-

vení Tomáše Rosického hrajete bez klasického špílmachra…

„Každý hráč má v týmu svůj úkol, post „desítky“ se velmi obtíž-

ně nahrazuje. Před sezonou, kdy se vrátil do Sparty „Rosa“ (To-

máš Rosický), se zdálo, že by to měla být naopak naše silná zbraň. 

Ale bohužel prakticky nic neodehrál a na jaře jsme byli i bez Boř-

ka, přes kterého šla většina našich útočných akcí, v minulé sezoně 

měl i nejvíc gólových asistencí…“

ROZHOVORROZHOVOR

 PROTI PLZNI ZABRALA DRUŽINA LUKÁŠE VÁCHY NAPLNO A V DUBNU NA LETNÉ VELKÉHO RIVALA PORAZILA ZASLOUŽENĚ 2:0. 

„Není to nic příjemného, protože v minulých sezonách jsme byli 

zvyklí, že jsme o titul bojovali až do posledního kola. Je to proto taky 

určitá bezmocnost, že už tenhle každoroční cíl Sparty nesplníme…“

	 Jarní odvety s oběma největšími rivaly jste herně i vý-

sledkově zvládli, ale jiné zápasy už ne… Proč?

„Chybí nám herní pohoda a lauf! Schází nám lehkost ve hře, 

na body a vítězství se většinou hodně nadřeme, strhneme to vůlí. Pro-

mítá se pochopitelně do toho i velká marodka, kterou v kádru máme.“

 LUKÁŠ VÁCHA VE SVÉ TRADIČNÍ ROLI ŠTÍTOVÉHO ZÁLOŽNÍKA. 

„Sparta je pro mě srdeční 
záležitost a rád bych v ní 

dál pokračoval!“

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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poškodil celý mančaft. Klukům jsem to zkazil, protože Příbram 

přišla těsně před přestávkou takhle lacino k vyrovnání…“

	 Jak moc se vám ulevilo po vítězném gólu Josefa Šurala 

v nastaveném čase?

„Došlo mi to až později v kabině, byl jsem rád, že jsme dokázali 

strhnout vítězství na naši stranu.“

	 V neděli doma s Libercem jste vyhráli opět nejtěsnějším 

rozdílem!

„Slovan si toho na Letné moc nevytvořil, ale jak už jsem říkal, 

schází nám lehkost ve hře. Kdybychom vstřelili druhý gól, mohli jsme 

dohrát zápas v mnohem větším klidu, než když jsme vedli jen 1:0.“

	 Hrajete pod hrozbou sedmi žlutých karet, takže sezona 

pro vás může předčasně skončit…

„S touto eventualitou musíte počítat, stop za karty k fotbalu pa-

tří. Některé jsem dostal oprávněně, další zbytečně… Každopádně 

bych toho chtěl do konce sezony odehrát ještě co nejvíc!“

ROZHOVORROZHOVOR

 SLÁVISTICKÝ ODCHOVANEC SI „VELKÝ“ FOTBAL ZAHRÁL AŽ VE SPARTĚ A PROTI KLUBU SVÉHO MLÁDÍ CÍTÍ V DERBY „S“ VŽDY ZVÝŠENOU MOTIVACI. 

	 Sparťanskou Achillovou patou jsou v poslední době 

obranné standardní situace. Jakou v nich máte roli?

„Přešli jsme z předchozího zónového bránění na osobní, takže 

si hlídám jednoho konkrétního protihráče. Myslím si, že se v po-

sledních zápasech ukazuje, že to byla změna k lepšímu.“

	 Inkasujete dost často po fatálních chybách v rozehrávce 

na vlastní polovině.  Je to tím, že nechcete jen alibisticky nako-

pávat míče dopředu?

„Chceme hrát konstruktivní fotbal, což se moc neslučuje s na-

kopáváním dlouhých balonů přes záložníky na vysunuté útočníky. 

Ale většinou za to mohly hrubé individuální chyby.“

	 Vy jste se na tento seznam hříšníků zapsal v Příbrami, kdy 

jste těsně před pauzou nechtěně namazal zpětnou přihrávkou 

Janu Rezkovi. Váš výraz ve tváři mluvil za všechny komentáře…

„Chyby k fotbalu patří, bohužel tuhle jsem zbytečně zavinil já. 

Srazí to potom dolů váš výkon, ještě víc mě ale mrzelo, že jsem tím 

 LUKÁŠ PATŘÍ K VYZNAVAČŮM MÓDY A TETOVÁNÍ. 

Lukáš Vácha
Narozen: 13. května 1989 * Výška: 175 cm * Váha: 73 kg * Stav: 

svobodný * Fotbalový post: defenzivní záložník

Hráčská kariéra: Slavia Praha (1994-2006), FK Jablonec (2007), 

Slovan Liberec (2008), Baník Ostrava (2009), Slovan Liberec 

(2009-2013), Sparta Praha (2013-?)

Reprezentace: 8 zápasů, žádný gól * Největší úspěchy: postup 

na EURO 2016 ve Francii, stříbro na mistrovství Evropy hráčů 

do 17 let (Lucembursko, 2006), bronz na mistrovství Evropy hráčů 

do 21 let (Dánsko, 2011), postup do osmifinále mistrovství světa 

hráčů do 20 let (Egypt, 2009), postup do čtvrtfinále Evropské ligy 

(2016), český mistr (2012, 2014), vítěz Poháru České pošty (2014), 

vítěz Superpoháru FAČR (2014) 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 NAPOSLEDY LUKÁŠ VÁCHA REPREZENTOVAL 12. ČERVNA 2015 V KVALIFIKAČNÍM MAČI 
 ME NA ISLANDU. PŘIDÁ K OSMI STARTŮM ZA NÁRODNÍ TÝM JEŠTĚ DALŠÍ? 

	 Už myslíte i na tu příští?

„Zatím vůbec ne! Nevím také, co se po skončení sezony, která 

pro Spartu nedopadla úspěšně, v klubu dít. Těším se na dovole-

nou, abych si během ní pořádně odpočinul a byl nachystaný na let-

ní přípravu.“ 

	 Na jak dlouho máte na Letné ještě smlouvu?

„Ještě na příští sezonu.“

	 To není zrovna na dlouho… 

„Nechávám to na svém manažerovi, který by měl s vedením 

klubu jednat. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Sparta je pro mě srdeční 

záležitost a rád bych v ní dál pokračoval.“

	 V červnu cestuje český národní tým ke kvalifikaci opět 

do Skandinávie jako před dvěma lety, kdy jste za něj na Islandu 

nastoupil naposledy…

„Nároďák je pro mě úplně nejvyšší meta. Bohužel když byly 

další reprezentační srazy, tak jsem už marodil s kolenem nebo 

se teprve chystal na návrat zpátky. Nejvíc mě to mrzelo při loň-

ském mistrovství Evropy ve Francii, protože jsem část kvalifika-

ce odehrál…“ 

„Některé žluté karty 
jsem dostal oprávněně, 
jiné naopak zbytečně…“

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/


Přišli o trumfy! 
Fotbalisté Plzně měli našlápnuto k obhajobě 

titulu, stačilo nezaváhat v posledních čtyřech 

kolech a první místo by jim už 

nikdo nesebral. Jenže v Jablonci 

neudrželi dvougólové poločasové 

vedení a po remíze 2:2 

drží klíč k mistrovskému 

titulu zase slávisté!

 27. KOLO 

První liga 
2016/17 
První liga 
2016/17 

Přišli o trumfy! 
Fotbalisté Plzně měli našlápnuto k obhajobě 

titulu, stačilo nezaváhat v posledních čtyřech 

kolech a první místo by jim už 

nikdo nesebral. Jenže v Jablonci 

neudrželi dvougólové poločasové 

vedení a po remíze 2:2 

drží klíč k mistrovskému 

titulu zase slávisté!
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V zimě se český obránce PATRIZIO STRONATI roz-
hodl pro změnu. Z vídeňské Austrie, kde herně strá-
dal, vyrazil na roční hostování do Mladé Boleslavi. 
Měl už dost vysedávání na lavičce, navíc hodlal zabo-
jovat o nominaci na červnové EURO jedenadvacítek. 
O to víc, když o to minulé, domácí, přišel. Dost možná 
svůj cíl naplní: pravidelně nastupuje, se Středočechy 
usiluje o evropské poháry. Další krok k nim udělali 
nedělní výhrou nad Jihlavou (3:1).

Patrizio Stronati: 
„EURO je můj sen!“

 PATRIZIO STRONATI NECHYBĚL PO PŘÍCHODU 
 DO MLADÉ BOLESLAVI ANI JEDNOU V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ STŘEDOČECHŮ. 

 Výsledek vypadá poměrně jednoznačně. Zatrnulo vám však, když se Jihlava do-

stala do vedení?

„Nemyslím, měli jsme ještě spoustu času utkání otočit. Což jsme také dokázali. Pokud 

bych zápas zhodnotil jednou větou, řekl bych: Hlavně, že jsme vyhráli, což je pro nás moc 

důležité. Mám dojem, že jsme zvítězili zaslouženě, byť nás Jihlava po přestávce chvílemi 

zatlačila. Po třetím gólu jsme se definitivně uklidnili.“

 Triumf nad Jihlavou je jedním z mála domácích v této sezóně. Proč se Boleslavi 

daří víc venku?

„V kabině se o tom často bavíme. Nevím, proč tomu tak je, ale je to realita. Nyní jsme zví-

tězili venku třikrát za sebou. O to víc jsme to doma chtěli zlomit a potvrdit tři body ze Zlína.“

 Trenér Svědík prohlásil, že na týmu leží doma psychická deka. Cítíte to tak?

„Doma to prostě není z naší strany ono. Uhráli jsme tu spoustu remíz, což na psychiku 

není ideální. Naopak nesmírně povzbuzující je, že jsme otočili třetí zápas v řadě. Svědčí to 

o tom, že mužstvo má charakter.“

 UDRŽÍ SE PATRIZIO VE VÝBĚRU VÍTĚZSLAVA LAVIČKY PRO LETNÍ ME JEDENADVACÍTEK V POLSKU? 

ECHO 27. KOLA

  A zase Slavia! 
Neustálé „předbíhání“ na prvním místě 
tabulky pokračovalo i v minulém kole. 
Po tom předchozím přeskočili Plzeňané 
Pražany, ale nyní se lídry stali po vítěz-
ství 3:1 na Bohemians znovu slávisté. 
A pokud ve zbývajících třech kolech ne-
zaváhají, titul bude jejich!

  Kartami 
míchal Jablonec
Do titulové i sestupové hry se výrazně 
zapojili fotbalisté Jablonce. Nejprve doma 
ostudně přenechali tři body poslední Pří-
brami a následně zareagovali na kritiku 
remízami na Slavii a nyní doma s Plzní. 
A oba celky vždy poslali plichtami z první 
na druhou příčku tabulky…

  Tristní „votroci“
Bídné jaro korunované pěti porážkami 
v řadě sešouplo Východočechy na před-
poslední místo. Po nedělní porážce 0:2 
s Teplicemi byla odvolána dvojice koučů 
Pilný - Frimmel a ligu by pro Hradec Krá-
lové měl zachránit od mládeže povýšený 
Karel Havlíček.

  Boj o Evropu
Dva celky reálně pomýšlející na čtvrtou, 
poslední evropskou pohárovou příčku 
nezaváhali. Mladá Boleslav porazila 3:1 
Jihlavu, a tak páté Teplice, které zvítězily 
v Hradci, od ní stále dělí 4 body. V příštím 
kole čeká „Bolku“ těžký mač v Plzni, Se-
veročeši hostí zachraňující se Bohemians.

VÝSLEDKY 27. KOLA
Mladá Boleslav - Jihlava 3 : 1

Brno - Zlín 2 : 0

Hradec Králové - Teplice 0 : 2

Sparta Praha - Liberec 1 : 0

Bohemians 1905 - Slavia Praha 1 : 3

Slovácko - Karviná 1 : 1

Jablonec - Plzeň 2 : 2

Dukla Praha - Příbram 3 : 1

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Slavia Praha 27 18 8 1 57:19 62

2. Plzeň 27 18 6 3 41:18 60

3. Sparta Praha 27 15 7 5 42:22 52

4. Mladá Boleslav 27 13 9 5 43:28 48

5. Teplice 27 12 8 7 37:24 44

6. Zlín 27 10 8 9 32:31 38

7. Jablonec 27 8 10 9 40:37 34

8. Dukla Praha 27 9 6 12 35:33 33

9. Karviná 27 9 6 12 38:44 33

10. Liberec 27 8 8 11 25:27 32

11. Slovácko 27 6 13 8 27:34 31

12. Brno 27 5 14 8 29:38 29

13. Bohemians 1905 27 6 7 14 20:37 25

14. Jihlava 27 5 8 14 22:44 23

15. Hradec Králové 27 6 3 18 24:47 21

16. Příbram 27 6 3 18 26:55 21

PROGRAM 28. KOLA
12.05. 18:15 Plzeň - Mladá Boleslav

12.05. 20:15 Karviná - Sparta Praha

13.05. 15:00 Příbram - Brno

13.05. 16:30 Liberec - Jablonec

13.05. 17:00 Hradec Králové - Slovácko

13.05. 17:00 Zlín - Jihlava

13.05. 18:45 Slavia Praha - Dukla Praha

14.05. 18:30 Teplice - Bohemians 1905

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STATISTIKA 27. KOLA

 BOLESLAV VSTŘELILA BANKU A STRONATI SE RADUJE 
 SE SPOLUHRÁČI. SÁM VŠAK V TÉTO SEZONĚ NA GÓL ZATÍM ČEKÁ. 

 Troufáte si ještě na třetí příčku, kterou drží dlouhý čas Sparta? Tři kola před kon-

cem na ni ztrácíte čtyři body.

„Pochopitelně chceme být co nejvýš. Hlavně se ale snažíme, aby nás nedotáhly Teplice. 

Především si tedy hlídáme čtvrtou příčku, která na postup do předkol evropských poháru 

stačí také.“

 V závěru však máte těžký los. V pátek nastoupíte na půdě druhé Plzně, poté 

doma přivítáte vedoucí Slavii...

„Proč mít obavy? Oba týmy hrají o titul, my o poháry, bude to zajímavé, bude to boj. Vě-

řím, že z obou zápasů můžeme vyjít vítězně.“

 Můžete rozsoudit bitvu i titul.

„To nás nemusí zajímat, my se soustředíme na sebe. Jestli bude mistrem Slavia nebo 

Plzeň, je mi jedno. Já fandím Boleslavi.“(směje se)

 V Boleslavi bylo dusno po nedávném vyřazení v semifinále MOL Cupu s druholi-

govou Opavou. Je už zapomenuto?

„Rozhodně není. Pořád nás to mrzí, máme to v hlavě. Každý rád získává trofeje. Navíc 

pokud bychom byli ve finále, byli bychom klidnější v lize. Věděli bychom, že máme stále dvě 

možnosti, jak se dostat do Evropy.“

PATRIZIO STRONATI * Narozen: 17. listopadu 1994 * Výška: 190 cm * Váha: 86 kg * Stav: 
svobodný * Fotbalový post: obránce
Hráčská kariéra: FC Hlučín (2001-2009), Zbrojovka Brno (2009-2011), FC Hlučín (2011), 
MFK Karviná (2012-2013), Baník Ostrava (2013-2015), Austria Vídeň (2015-2017), Mladá 
Boleslav (2017-?) * Česká liga: 35 zápasů/ 1 vstřelený gól
Největší úspěchy: základní skupina Evropské ligy (2016), finalista Rakouského poháru 
(2015), člen reprezentačních výběrů do 19, 20, a 21 let

 K JEDNOMU ZE DVOU VÍTĚZNÝCH DOMÁCÍCH ZÁPASŮ 
 „BOLKY“ NASTOUPIL MLADÝ OBRÁNCE PROTI SPARTĚ. 

JAN 
MACHÁLEK

Narozen: 
21. června 1986

Bydliště: 
Olomouc

Rozhodčí: 
od července 2002, 

profesionální soutěže od července 2012

Záliby: 
sport (fotbal, lyžování), 

automobily, PC

Rozhodcovský cíl: 
listina FIFA

MUŽI 
S PÍŠŤALKOU 

SE PŘEDSTAVUJÍ

 V Boleslavi jste od zimy na hostování. Jak jste s jarem 

osobně spokojený?

„S herním vytížením jsem spokojený na sto procent. Jsem však 

smutný, že nedokážeme doma pořádně výsledkově zabrat. Jinak 

bychom měli poháry už jisté.“

 Blíží se mistrovství Evropy hráčů do 21 let. Nakolik věří-

te, že budete v červnu v Polsku u toho?

„Snažím se o to bojovat každý zápas. Pokud se vejdu do koneč-

ného výběru pana Lavičky, budu moc šťastný, je to můj sen. Jestli 

ne, samozřejmě budu zklamaný. Minul mě turnaj v roce 2015, teh-

dy jsem byl ale o tři roky mladší než většina nominovaných kluků. 

Teď bych byl zklamaný mnohem víc.“

 Ostatně, kvůli EURO jste v zimě odešel z Austrie.

„Chtěl jsem jít tam, kde budu mít větší šanci hrát. A tím získat 

vyšší naději na mistrovství Evropy. Uvidím, nějak to dopadne.“ 

 Mladá Boleslav - Jihlava 
v 

 3:1 (1:1)
Branky: 25. Železník (Fleišman), 58. P. Mareš (Mebrahtu), 86. Přikryl (Železník) - 19. Popovič 
(Ikaunieks). Rozhodčí: Franěk - Pelikán, Peřina. ŽK: P. Mareš - P. Dvořák, J. Krejčí, Zoubele. Di-
váci: 2471.
Ml. Boleslav: Vejmola - J. Kysela (65. A. Jánoš), Da Silva, Stronati, Fleišman - Takács, Levin - Želez-
ník, P. Mareš (74. Matějovský), Přikryl - Mebrahtu (69. Chramosta). Trenér: Svědík.
Jihlava: Rakovan - Tlustý (87. Duba), Štěpánek, J. Krejčí, Rosa - Fulnek, Zoubele, Vaculík (55. Bati-
oja), Ikaunieks - Rabušic, Popovič (62. P. Dvořák). Trenér: Jinoch.

 Hradec Králové - Teplice  0:2 (0:0)
Branky: 54. Vošahlík (Fillo), 87. Vaněček (Fillo). Rozhodčí: Zelinka - J. Paták, Batík. ŽK: Krátký - 
Šušnjar, Jeřábek. Diváci: 1960.
Hr. Králové: Ottmar - Krátký, Chleboun, Hůlka, Mudra - Jirsák (35. Malinský), Janoušek - M. Černý, 
Trubač, Martan (46. Pázler) - P. Černý (75. Šípek). Trenéři: Frimmel a Pilný.
Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Soungole, T. Kučera - Hyčka (85. Vachoušek), 
Fillo, Vošahlík (90. Král) - Červenka (76. Vaněček). Trenér: Šmejkal.

 Brno - Zlín  2:0 (1:0)
Branky: 45.+1 Řezníček (Vraštil), 67. Pavlík (Zavadil). Rozhodčí: K. Hrubeš I - Kříž, Flimmel. ŽK: 
Jan Polák I - Gajič. Diváci: 4418.
Brno: Melichárek - Jakub Šural, Pavlík, Kijanskas, Vraštil - Zavadil, Jan Polák I - Přichystal 
(89. Sedlák), Ladislav Krejčí II (87. Tašči), Lutonský (63. Ashiru) - Řezníček. Trenér: Habanec.
Zlín: Švenger - Kopečný, Jugas, Gajič, Matejov (63. Bačo) - Traoré, Hnaníček - Štípek (66. Fantiš), 
Lukáš Holík, Bartolomeu (80. Mlýnek) - V. Vukadinovič. Trenér: Páník.

 Sparta - Liberec  1:0 (0:0)
Branka: 54. Lafata (Vatajelu). Rozhodčí: Machálek - Hrabovský, Kotalík. ŽK: T. Souček, Kerbr, 
Potočný (všichni Liberec). Diváci: 9664.
Sparta: Bičík - Karavajev, Holek, Michal Kadlec, Hybš - Sáček, Vácha - Konaté, A. Čermák (83. Ha-
velka), Vatajelu (76. Zahustel) - Lafata (89. Matoušek). Trenér: P. Rada.
Liberec: Dúbravka - Mikula, Kúdela, Karafiát, Kerbr - T. Souček - Ekpai, P. Ševčík, Breite (81. Baroš), 
Vůch (71. Potočný) - Graiciar (63. Voltr). Trenér: Trpišovský.

 Bohemians 1905 - Slavia  1:3 (1:1)
Branky: 15. Markovič (penalta) - 12. Mingazov (Sýkora), 50. Zmrhal (Hušbauer), 82. Sýkora (odra-
žený míč). Rozhodčí: Orel - I. Nádvorník, Blažej. ŽK: Šmíd - Mešanovič, Milan Škoda, Mingazov. 
Diváci: 5000 (vyprodáno).
Bohemians 1905: Fryšták - M. Dostál, P. Buchta, Šmíd, M. Hašek ml. - Švec, Jirásek - T. Berger 
(87. Hubínek), D. Mašek (68. Bartek), Luts - Markovič (46. Jindřišek). Trenér: M. Hašek st.
Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Bořil - Mingazov (33. Zmrhal), Hušbauer, Ngadeu (52. Ba-
rák), Sýkora - Mešanovič (87. Ščuk), Milan Škoda. Trenér: Šilhavý.

 Slovácko - Karviná  1:1 (1:0)
Branky: 28. Havlík (Machalík) - 49. Jovanovič (T. Weber). Rozhodčí: Proske - Koval, R. Hájek. ŽK: 
Jan Navrátil - Kalabiška, Galuška, Eismann. Diváci: 3451.
Slovácko: Daněk - Reinberk (90. Šimko), Hofmann, Břečka, Civič - Šumulikoski - Jan Navrátil, Da-
níček, Machalík (83. Jakub Rezek), Havlík - Zajíc (79. Tetteh). Trenér: Levý.
Karviná: Laštůvka - Jan Moravec, Košťál (19. Jovanovič), Hošek, Eismann (85. Libor Holík) - Budín-
ský, T. Weber - Dressler (46. Galuška), Panák, Kalabiška - Wágner. Trenér: J. Weber.
    

 Jablonec - Plzeň  2:2 (0:2)
Branky: 58. Martin Doležal II (vyražený míč), 63. Martin Doležal II (vyražený míč) - 11. Ivanschitz 
(odražený míč), 37. Ivanschitz (M. Petržela). Rozhodčí: J. Jílek - Moláček, Pochylý. ŽK: Jankovič, 
Mihálik - R. Hubník. Diváci: 3660.
Jablonec: V. Hrubý - Jankovič, Pernica, Beneš, Zelený - V. Kubista, Martin Pospíšil (46. Masopust) - 
Jaroslav Diviš (84. Považanec), Mehanovič (46. Martin Doležal II), Trávník - Mihálik. Trenér: Klucký.
Plzeň: Kozáčik - Matějů, Hejda, R. Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - M. Petržela (70. J. Ko-
vařík), Ivanschitz (64. Pilař), J. Kopic - Poznar (75. Krmenčík). Trenér: Bečka.

 Dukla - Příbram  3:1 (1:1)
Branky: 11. Holenda (Juroška), 62. Holenda (Koreš), 90.+1 Bilovský (Daniel Tetour) - 36. Suchan 
(T. Pilík). Rozhodčí: E. Marek - Dobrovolný, M. Urban. ŽK: Juroška, Smejkal - Divíšek. Diváci: 1264.
Dukla: F. Rada - Miloševič, Štetina, Šimůnek, Podaný - Marek Hanousek, Daniel Tetour, Musteda-
nagič (58. Bilovský) - Juroška (82. Smejkal), Holenda, Koreš (72. Brandner). Trenér: Hynek.
Příbram: A. Hruška - Kvída (87. Kacafírek), Jiránek, Chaluš, Divíšek - Trapp (75. Krameš) - Bazal 
(82. Ayong), T. Pilík, Suchan, Jan Rezek - Linhart. Trenér: K. Tobiáš.

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

ZAUJALO MĚ „Sledoval jsem utkání Jablonce s Plzní, které bylo v prvním poločase 

jednoznačnou záležitostí mistra. Asi málokdo předpokládal, že by takhle 

zkušený tým s kvalitní defenzívou mohl po přestávce přijít o dvoubrankový 

náskok… Domácí se ve druhé půli zlepšili, pomohly jim i dvě změny v sesta-

vě, ale zároveň i nepochopitelně pasivní až místy i laxní výkon viktoriánů, 

kteří jako by si vůbec nepřipouštěli, že by mohli o vítězství přijít! Probudili 

se až po vyrovnání, které dvěma slepenými pohotovými góly zařídil střídají-

cí Doležal, ale ve zbývajícím čase už nedostali Jablonec pod výraznější tlak, 

ani si nevytvořili nějaké vyložené brankové příležitosti. Remízou pochopi-

telně nahráli Slavii, která zvládla v „Ďolíčku“ vršovické derby s Bohemkou 

a má nyní k titulu tři kola před koncem blíž než jeho obhájce!“

 SOBOTNÍ DERBY LIBEREC - JABLONEC BUDE OPĚT PLNÉ DRAMATICKÝCH MOMENTŮ. 
 K DRTIVÉ PODZIMNÍ VÝHŘE JABLONCE 3:0 PŘISPĚL I STANISLAV TECL, KTERÝ UŽ NYNÍ OBLÉKÁ DRES SLAVIE. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.epojisteni.cz/fotbal/
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Ve druhém májovém kole si 
slávisté výhrou 3:1 ve vršovic-
kém derby v „Ďolíčku“ upevnili 
svoji suverénní pozici nejefek-
tivnějšího týmu, který jako jedi-
ný má průměr přes dvě branky 
na zápas. „Klokani“ naopak toto 
pořadí uzavírají, neboť teprve za-
vršili druhou desítku vstřelených 
gólů… Polepšila si i „Bolka“, 
která se díky třem trefám proti 
Jihlavě vrátila na druhou příčku 
před Spartu.

1. Slavia 57 2,111
2. Ml. Boleslav 43 1,592
3. Sparta 42 1,555
4. Plzeň 41 1,518
5. Jablonec 40 1,481
6. Karviná 38 1,407
7. Teplice 37 1,370
8. Dukla 35 1,296
9. Zlín 32 1,185
10. Brno 29 1,074
11. Slovácko 27 1,000
12. Příbram 26 0,962
13. Liberec 25 0,925
14. Hr. Králové 24 0,888
15. Jihlava 22 0,814
16. Bohemians 1905 20 0,740

 JAN HOLENDA PŘISPĚL K VÝHŘE DUKLY NAD PŘÍBRAMÍ DVĚMA GÓLY. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Vršovické týmy
drží oba póly

VYCHYTANÉ NULY

13
Matúš Kozáčik (Plzeň)

11 - Tomáš Koubek (Sparta), Jiří Pavlenka (Slavia) * 10 - 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)

14 - 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 (Pl-
zeň), Lukáš Budínský (Karviná), Davis Ikaunieks (Jihlava), Michael Krmenčík (Plzeň), Ondřej Mihálik 
(Jablonec), Tomáš Pilík (Příbram), David Vaněček (Teplice), Tomáš Wágner (Jablonec/Karviná), Ja-
romír Zmrhal (Slavia) * 6 - Martin Doležal II (Jablonec), Haris Harba (Zlín), Jan Holenda (Bohemians 
1905/Dukla), Tomáš Hořava (Plzeň), Peter Olayinka (Dukla), Jakub Řezníček (Brno) * 5 - Dame Diop 
(Zlín), Lukáš Hejda (Plzeň), Jakub Hora (Teplice), Mirzad Mehanovič (Jablonec), Néstor Albiach (Duk-
la), Tomáš Přikryl (Ml. Boleslav), Jan Rezek (Příbram), Josef Šural (Sparta), Tomáš Zajíc (Slovácko) 
* 4 - Daniel Bartl (Liberec), Bořek Dočkal (Sparta), Pavel Dvořák (Jihlava), Marek Havlík (Slovácko), 
Marek Janečka (Karviná), Lukáš Magera (Ml. Boleslav), Tomáš Malinský (Hr. Králové), Michael Nga-
deu (Slavia), 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)

29,5
David Lafata (Sparta, 14 + 1)

26
Tomáš Pilík (Příbram, 7 + 8)

25 - Muriš Mešanovič (Slavia, 11 + 2) * 22 - Martin Fillo (Teplice, 8 + 4) * 21,5 - Michal Škoda (Brno, 
10 + 1) * 20,5 - Tomáš Přikryl (Ml. Boleslav, 5 + 7) * 20 - Lukáš Budínský (Karviná, 7 + 4), Jaromír 
Zmrhal (Slavia, 7 + 4) * 18,5 - Davis Ikaunieks (Jihlava, 7 + 3), Michael Krmenčík (Plzeň, 7 + 3) * 18 
- Josef Hušbauer (Slavia, 3 + 8), Vjačeslav Karavajev (Sparta, 3 + 8), Jan Krob (Teplice, 0 + 12), Jakub 
Řezníček (Brno, 6 + 4) * 17,5 - Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav, 8 + 1), Vukadin Vukadinovič (Zlín, 2 + 
9) * 17 - Tomáš Wágner (Jablonec/Karviná, 7 + 2) * 16,5 - Martin Doležal II (Jablonec, 6 + 3), Tomáš 
Hořava (Plzeň, 6 + 3) * 16 - Jan Chramosta (Ml. Boleslav, 8 + 0), Mirzad Mehanovič (Jablonec, 5 + 4), 
Néstor Albiach (Dukla/Sparta 5 + 4), Milan Petržela (Plzeň, 2 + 8) * 15,5 - Marek Janečka (Karviná, 4 
+ 5), David Vaněček (Teplice, 7 + 1) * 15 - Peter Olayinka (Dukla, 6 + 2) * 14,5 - Jakub Hora (Teplice, 5 
+ 3), Michal Trávník (Jablonec, 2 + 7) * 14 - Marek Bakoš (Plzeň, 7 + 0), Bořek Dočkal (Sparta, 4 + 4), 
Ondřej Mihálik (Jablonec, 7 + 0) * 13 - Jan Kopic (Plzeň, 2 + 6), Jan Rezek (Příbram, 5 + 2), Josef Šural 
(Sparta, 5 + 2) * 12,5 - Marek Havlík (Slovácko, 4 + 3), Lukáš Magera (Ml. Boleslav, 4 + 3), Stanislav 
Tecl (Jablonec/Slavia, 4 + 3) * 12 - Haris Harba (Zlín, 6 + 0), Jan Holenda (Bohemians 1905/Dukla, 6 
+ 0) * 11,5 - Dame Diop (Zlín, 5 + 1), Tomáš Zajíc (Slovácko, 5 + 1) 

http://www.o2tv.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Jak Plzeň přenechala mečbol Slavii
  Jablonec - Plzeň   2:2 (0:2)

Do  zápasu v  Jablonci nastupovali Plzeňané s  vědomím, že 

čtyři vítězství ve čtyřech posledních kolech jim zajistí obhajobu 

titulu (1). A za svým cílem odstartovali nekompromisně, když 

po  dvou trefách rakouské zimní posily Andrease Ivanschitze 

1)

2)

3)

4)

6)5)

vedli o poločase 2:0 (2). Jenže po přestávce se začali dít věci! 

Domácí se nadechli ke skvělému výkonu a v 58. minutě Martin 

Doležal nejprve snížil (3) a o pět minut později akrobaticky vy-

rovnal (4). Jablonečtí hráči zažívali fotbalovou euforii (5), za-

tímco hosté obrovský smutek (6): pokud slávisté v závěrečných 

třech zápasech nezaváhají, poputuje titul do Edenu!    
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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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Arsenal zabral, Chelsea sahá na titul

Jiskřičku naděje, že si v příští sezoně zahraje Ligu mistrů, 
vykřesal londýnský Arsenal vítězstvím 2:0 nad Manchesterem 
United. Kanonýři šlágr 36. kola Premier League rozhodli dvěma 
slepenými góly po změně stran a připravili hosty o 25 zápasů tr-
vající sérii ligové neporazitelnosti.

Navzdory triumfu, který svými góly v rozmezí tří minut během druhého poločasu zaří-

dili Xhaka a někdejší forvard United Welbeck, zůstal Arsenal na šesté příčce. Ke čtvrtému 

Manchesteru City se přiblížil na rozdíl šesti bodů, navíc má zápas k dobru, stále tak může 

živit naději na účast v milionářské soutěži. V ligovém finiši však už musí být stoprocentní… 

Pátí United mají na Citizens čtyřbodovou ztrátu a trenér Mourinho, kterého jeho rival z la-

vičky domácího mančaftu v anglické lize porazil až na 13. pokus, už vyhlásil, že se do Ligy 

mistrů z nejvyšší anglické soutěže neprobojují. Upřednostňuje tak cestu skrze vítězství 

v Evropské lize, kde mají jeho svěřenci na dosah postup do finále.     

Třetí Liverpool podruhé v sezoně bez branek plichtil se Southamptonem, stejný kousek 

se mu naposledy „podařil“ v sezoně 2008/09 proti Stoke. A to navzdory tomu, že na branku 

„Svatých“ vypálil dohromady 32 střel! Neujala se však žádná a kapitán Milner dokonce zaho-

dil penaltu… O bod za Reds je Manchester City, který po dvou remízách zabral a zastřílel si 

proti Crystal Palace (5:0). Druhý Tottenham nezvládl derby s West Hamem a definitivně tak 

pohřbil naděje na zisk titulu. Na Olympijském stadionu sice dominoval (držení míče 67,6%), 

ovšem ani jednu šanci nepřetavil v gól. Kladiváři hrozili z brejků a nakonec jeden z nich v dru-

hém poločase využili, když se po závaru ve vápně Spurs nejlépe orientoval Lanzini a rozhodl 

o těsném triumfu domácích 1:0. Zaváhání Kohoutů využila vedoucí Chelsea, jež zdolala 3:0 

Middlesbrough, poslala jej do druhé ligy a od zisku titulu už ji nyní dělí jediná výhra! 

 FORVARD DANNY WELBECK SE POTŘETÍ V ŘADĚ TREFIL 
 DO SÍTĚ MANCHESTERU UNITED, TENTOKRÁT PEČETIL TRIUMF ARSENALU 2:0. 

Dortmund má blíž k bronzu

Dvě kola před koncem bundesligy nejsou ještě zdaleka zodpo-
vězeny všechny pohárové a „pádové“ otázky s výjimkou starono-
vého mistra (Bayern) a prvního sestupujícího (Darmstadt), který 
již přišel i o teoretickou šanci na záchranu. Dolů ho nejspíš do-
provodí Ingolstadt, který doma jen remizoval s Leverkusenem. 

Na účast v baráži s třetím týmem druhé ligy je pořád několik abonentů, zvlášť když vzá-

jemný duel dvou z nich - Hamburku doma s Mohučí - skončil bezbrankovou remízou. O dva 

body jim odskočili „Vlci“ z Wolfsburgu nečekanou výhrou ve Frankfurtu a také Augsburg 

po remíze v Mönchengladbachu, která byla pro hosty s hořkou příchutí. Vyrovnávací gól 

totiž inkasovali až ve čtvrté minutě nastaveného času a jeho autorem byl navíc jejich bývalý 

útočník André Hahn…

Slavnější Borussia zvládla vítězně ve svém dortmundském kotli bitvu o třetí místo a pří-

mý postup do Ligy mistrů s Hoffenheimem, i když jí do vedení pomohl gól Reuse z jasného 

ofsajdu. Aubameyang potom přísnou penaltu za ruku Kadeřábka neproměnil, ale gólový 

reparát složil osm minut před koncem.  Na start v Evropské lize je stále velký přetlak. Bré-

my vstřelily tři branky v Kolíně, tu druhou dal Gebre Selassie, ale nakonec podlehly 3:4, 

takže je „Kozlové“ předskočili. Ale pokud Dortmund vyhraje finále Německého poháru nad 

Frankfurtem, tak do pohárové Evropy půjde i sedmý tým! 

 V PŘÍMÉM SOUBOJI O TŘETÍ MÍSTO ZDOLAL DORTMUND HOFFENHEIM 2:1. 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Bayern 32 23 7 2 80:17 76

2. RB Lipsko 32 20 6 6 60:32 66

3. Dortmund 32 17 9 6 67:36 60

4. Hoffenheim 32 15 13 4 59:34 58

5. Freiburg 32 14 5 13 40:55 47

6. Hertha 32 14 4 14 39:41 46

7. Kolín nad Rýnem 32 11 12 9 47:40 45

8. Brémy 32 13 6 13 55:55 45

9. M ǵladbach 32 12 7 13 42:46 43

10. Schalke 32 11 8 13 43:38 41

11. Frankfurt 32 11 8 13 32:37 41

12. Leverkusen 32 10 7 15 45:51 37

13. Augsburg 32 9 9 14 34:50 36

14. Wolfsburg 32 10 6 16 32:49 36

15. Mohuč 32 9 7 16 40:51 34

16. Hamburk 32 9 7 16 30:59 34

17. Ingolstadt 32 8 6 18 34:55 30

18. Darmstadt 32 7 3 22 26:59 24

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Chelsea 35 27 3 5 75:29 84
2. Tottenham 35 23 8 4 71:23 77
3. Liverpool 36 20 10 6 71:42 70
4. Manchester City 35 20 9 6 70:37 69
5. Manchester Utd. 35 17 14 4 51:27 65
6. Arsenal 34 19 6 9 66:42 63
7. Everton 36 16 10 10 60:41 58
8. West Brom 35 12 9 14 41:45 45
9. Leicester 35 12 7 16 45:54 43

10. Southampton 34 11 9 14 39:44 42
11. Bournemouth 36 11 9 16 52:65 42
12. West Ham 36 11 9 16 45:59 42
13. Stoke 36 10 11 15 39:52 41
14. Burnley 36 11 7 18 37:51 40
15. Watford 35 11 7 17 37:58 40
16. Crystal Palace 36 11 5 20 46:61 38
17. Swansea 36 10 5 21 41:69 35
18. Hull 36 9 7 20 36:69 34
19. Middlesbrough 36 5 13 18 26:48 28
20. Sunderland 35 6 6 23 28:60 24

PROGRAM
33. KOLO

13.5. Augsburg - Dortmund, Brémy - Hoffenheim,
Darmstadt - Hertha, Freiburg - Ingolstadt,

Leverkusen - Kolín nad Rýnem, Mohuč - Frankfurt,
RB Lipsko - Bayern, Schalke - Hamburk,

Wolfsburg - Monchengladbach

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Lukaku R. Everton 24 6

2. Kane H. Tottenham 21 6

3. Costa D. Chelsea 20 6

4. Sanchez A. Arsenal 19 9

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Aubameyang P. Dortmund 28 2

1. Lewandowski R. Bayern 28 4

3. Modeste A. Kolín nad Rýnem 25 2

4. Werner T. RB Lipsko 19 5

5. Gomez M. Wolfsburg 15 1

6. Kruse M. Brémy 14 5

7. Kramarič A. Hoffenheim 13 8

8. Ibisevic V. Hertha 12 4

VÝSLEDKY
36. KOLO

Chelsea - Middlesbrough 3:0 * Arsenal - Manchester Utd. 2:0
Liverpool - Southampton 0:0 * Swansea - Everton 1:0
Bournemouth - Stoke 2:2 * Burnley - West Brom 2:2
Hull - Sunderland 0:2 * West Ham - Tottenham 1:0

Leicester - Watford 3:0 * Manchester City - Crystal Palace 5:0

PROGRAM
37. KOLO

12.5. Everton - Watford, West Brom - Chelsea
13.5. Manchester City - Leicester, Bournemouth - Burnley,

Middlesbrough - Southampton, 
Sunderland - Swansea, Stoke - Arsenal

14.5. Crystal Palace - Hull, West Ham - Liverpool
Tottenham - Manchester Utd.

DOHRÁVKA 26. KOLA: 10.5. Southampton - Arsenal

DOHRÁVKA 28. KOLA: 15.5. Chelsea - Watford

VÝSLEDKY
32. KOLO

Freiburg - Schalke 2:0 * Hamburk - Mohuč 0:0
Hertha - RB Lipsko 1:4 * Bayern - Darmstadt 1:0

Dortmund - Hoffenheim 2:1 * Frankfurt - Wolfsburg 0:2
Ingolstadt - Leverkusen 1:1 * Kolín nad Rýnem - Brémy 4:3

Monchengladbach - Augsburg 1:1

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Poslední strašák a Real slaví!

O španělském titulu se rozhodne už následující neděli! Mate-
maticky sice ještě ne, ale dle mínění expertů i fanoušků praktic-
ky už ano. Madridský Real totiž čeká poslední opravdu těžký sok. 
Pokud Sevillu porazí a Barcelona tím pádem neodskočí na po-
třebné tři body, může se v Madridu slavit!

Ani náznaky zaváhání, s vypjatými momenty si poradili s grácií. Fotbalisté Barcelony 

i Realu dali v duelech 36. kola jasně najevo, že nechtějí ztratit titul nějakou lajdáckostí.

Barcelona potopila „žlutou ponorku“ z Villarrealu 4:1, když o všechny góly se postarali 

ofenzivní bouráci Messi, Neymar a Suárez. „Oni by ale i bez těch tří byli excelentní tým, ne-

měli jsme šanci,“ poklonil se přemožiteli hostující trenér Escriba. „Do zbývajících zápasů 

musíme dát vše a uvidíme, co se stane,“ prohlásil pak barcelonský obránce Piqué.

Real vyhrál na hřišti sestupující Granady 4:0 a jen potvrdil svoji mimořádnou pohodu. 

Tu dokumentoval v týdnu smetením Atlétika 3:0 v úvodním semifinále Ligy mistrů a poté 

jasnou ligovou výhrou bez odpočívajících hvězd Ronalda a spol. „Pro kouče je to ta nejlepší 

zpráva, když další hráči dokážou naskočit a zahrát výborně,“ lebedil si trenér Zidane.

Co teď? Při aktuální rovnosti bodů by lepší vzájemný zápas posunul k titulu Barcelonu, 

jenže je tu pořád ono odložené utkání Realu s Celtou. A nezdá se, že by Madridští ve Vigu 

a poté na závěr v Málaze měli selhat. Barca tak živí naději, že se mu to „podaří“ nyní se Se-

villou. V posledních dvou sezónách se oba týmy potkaly šestkrát se shodnou bilancí 2-2-2. 

Naposledy v lednu Sevilla v lize nad „bílým baletem“ vyhrála 2:1 po dvou gólech v závěru. 

„Víme, co udělat. Čekají nás tři zápasy a přistoupíme k nim jako ke třem finále,“ řekl Zida-

ne, jehož Real vyhlíží první titul po pěti letech. Otázka je i motivace soupeře, vždyť Sevillští 

mají v podstatě jistou čtvrtou příčku. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Barcelona 36 26 6 4 108:34 84
2. Real Madrid 35 26 6 3 96:39 84
3. Atl. Madrid 36 22 8 6 66:25 74
4. Sevilla 36 20 9 7 63:45 69
5. Villarreal 36 18 9 9 53:32 63
6. Ath. Bilbao 36 19 5 12 51:39 62
7. Real Sociedad 36 19 5 12 55:49 62
8. Eibar 36 15 9 12 54:46 54
9. Espanyol 36 14 11 11 47:48 53

10. Alaves 36 13 12 11 37:41 51
11. Malaga 36 12 9 15 47:51 45
12. Celta Vigo 35 13 5 17 49:60 44
13. Valencia 36 12 7 17 54:62 43
14. Las Palmas 36 10 9 17 52:67 39
15. Betis 36 10 7 19 38:61 37
16. Leganes 36 8 9 19 34:53 33
17. La Coruňa 36 7 11 18 40:61 32
18. Gijon 36 6 9 21 39:70 27
19. Granada 36 4 8 24 28:78 20
20. Osasuna 36 3 10 23 38:88 19

 JAMES RODRÍGUEZ PŘISPĚL K TRIUMFU 4:0 REALU V GRANADĚ DVĚMA GÓLY. 

PROGRAM
37. KOLO

13.5. Espanyol - Valencia, Osasuna - Granada
14.5. Alaves - Celta Vigo, Ath. Bilbao - Leganes,

Betis - Atl. Madrid, Eibar - Gijon,
Las Palmas - Barcelona, Real Madrid - Sevilla,
Real Sociedad - Malaga, Villarreal - La Coruňa

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Messi L. Barcelona 35 9

2. Suarez L. Barcelona 27 12

3. Ronaldo C. Real Madrid 20 6

4. Aspas I. Celta Vigo 17 3

5. Griezmann A. Atl. Madrid 16 7

6. Aduriz A. Ath. Bilbao 15 1

6. Morata A. Real Madrid 15 4

SERIE A

Karneval Juventusu na hřišti rivala?

Může to být hodně pikantní večer! Pokud fotbalisté turínské-
ho Juventusu v neděli neprohrají v Římě při bitvě s domácím AS, 
budou pošesté v řadě mistry Itálie! A tohle je pro borce „staré 
dámy“ jistě hodně lákává představa.

Přímý souboj druhého s prvním! Ostře sledovaná bitva, ve které půjde nejen o body, ale 

v prvé řadě o prestiž. Že Juve získá další titul, o tom už nikdo nepochybuje. Ovšem pokud 

by závěrečný krok jeho hráči udělali právě na římském Stadio Olimpico a vysmáli se tak 

hlavnímu rivalovi, to by bylo něco!

Borci Juve přitom o víkendu bez několika odpočívajících opor doma jen remizovali 

v městském derby s FC Turín, ale přesto jásali - bod jim zajistil až v nastavení Higuaín. O pár 

dní dříve vyhráli v Lize mistrů v Monaku, takže to byl pro ně skvělý týden. „Teď ještě zvlád-

nout odvetu Ligy mistrů a pak je tu Řím. To je pro nás velký zápas,“ upozornil kouč Allegri.

Ale i Římané ukázali svoji sílu výhrou 4:1 na hřišti slavného AC Milán. Během půlhodiny 

se dvakrát trefil Džeko, který nastřílel už 27 ligových gólů v sezoně, a bylo hotovo. „Ode-

hráli jsme dokonalý zápas a já jsem nadšený, jak se mi letos střelecky daří,“ smál se bo-

senský kanonýr. Na zaváhání jeho týmu nadále čeká Neapol, která zůstává v tabulce třetí 

jen o bodík zpět. Pomůže jí na druhé místo Juventus?

Střelecky znovu explodovalo Lazio, které zničilo Sampdorii 7:3. Už po půli to bylo 5:0, 

když hosté navíc hráli v deseti. Patrik Schick odehrál pouze úvodních dvacet minut a pak 

jej kouč po vyloučení z taktických důvodů střídal. Římský klub si tak pojistil čtvrtou příčku.

Zato v mizérii pokračuje milánský Inter, který padl na půdě sestupem ohroženého FC 

Janov 0:1. Z posledních sedmi utkání získal pouhé dva body! 

 V TURÍNSKÉM DERBY ZÍSKALI FOTBALISTÉ JUVENTUSU JEN BOD, 
 ALE V ŘÍMĚ UŽ V NEDĚLI MŮŽOU DOSÁHNOUT NA ITALSKÝ TITUL! 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Juventus 35 27 4 4 71:23 85

2. AS Řím 35 25 3 7 79:32 78

3. Neapol 35 23 8 4 81:36 77

4. Lazio 35 21 7 7 70:42 70

5. Atalanta 35 19 8 8 59:40 65

6. AC Milán 35 17 8 10 52:42 59

7. Inter 35 17 5 13 63:44 56

8. Fiorentina 35 15 11 9 57:49 56

9. Torino 35 12 14 9 65:56 50

10. Sampdoria 35 12 10 13 45:49 46

11. Udinese 35 12 8 15 44:49 44

12. Chievo 35 12 6 17 39:54 42

13. Cagliari 35 12 5 18 48:67 41

14. Sassuolo 35 11 7 17 47:55 40

15. Bologna 35 10 8 17 36:52 38

16. FC Janov 35 8 9 18 34:59 33

17. Empoli 35 8 8 19 26:55 32

18. Crotone 35 7 7 21 30:54 28

19. Palermo 35 4 8 23 30:74 20

20. Pescara 35 2 8 25 32:76 14

PROGRAM
36. KOLO

13.5. Fiorentina - Lazio, Atalanta - AC Milán
14.5. Inter - Sassuolo, Bologna - Pescara,

Cagliari - Empoli, Crotone - Udinese, Palermo - FC Janov,
Sampdoria - Chievo, Torino - Neapol, AS Řím - Juventus

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Džeko E. AS Řím 27 6

2. Belotti A. Torino 25 5

3. Higuain G. Juventus 24 2

3. Icardi M. Inter 24 8

3. Mertens D. Neapol 24 6

6. Immobile C. Lazio 22 3

7. Borriello M. Cagliari 16 0

VÝSLEDKY
36. KOLO

Leganes - Betis 4:0 * Malaga - Celta Vigo 3:0
La Coruňa - Espanyol 1:2 * Valencia - Osasuna 4:1

Alaves - Ath. Bilbao 1:0 * Granada - Real Madrid 0:4
Barcelona - Villarreal 4:1 * Atl. Madrid - Eibar 1:0

Gijon - Las Palmas 1:0 * Sevilla - Real Sociedad  1:1

VÝSLEDKY
35. KOLO

AC Milán - AS Řím 1:4 * Empoli - Bologna 3:1
FC Janov - Inter 1:0 * Chievo - Palermo 1:1

Lazio - Sampdoria 7:3 * Pescara - Crotone 0:1
Sassuolo - Fiorentina 2:2 * Udinese - Atalanta 1:1

Juventus - Torino 1:1 * Neapol - Cagliari 3:1

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

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

16. 5. 2017

http://www.upivrnce.cz/


 SLAVIA ZATÍM VÝSLEDKOVĚ DOMINUJE V SEMIFINÁLOVÉ SÉRII NAD BENAGEM. 

http://www.chancefutsalliga.cz/
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Strhující bitvu
rozhodl sedm vteřin před koncem prodloužení Záruba

První semifinálový zápas play off CHANCE futsal ligy snad nemohl být krás-
nější. Domácí Benago Zruč nad Sázavou vedlo nad pražskou Slavií 3:0, ale hosté 
srovnali a v prodloužení zápas senzačně rozhodli ve svůj prospěch.

 SOUBOJ SLÁVISTY RADIMA ZÁRUBY (VLEVO) A ZRUČSKÉHO MARCELA RODKA. 

První poločas byl ve znamení obou brankářů, kteří drželi své 

týmy. Více práce měl slávista Vahala, ale největší tutovku zazdil 

sešívaný Salák, protože Cristiano se skvěle přemístil a jeho střelu 

do prázdné brány vyrazil.

Na začátku druhé půle se s góly roztrhl pytel. Nejprve po krás-

né přihrávce skóroval domácí Saul a krátce po první brance se 

trefil křížnou ranou na zadní tyč zručský Marcelo - 2:0. Slavia byla 

jako opařená. Ve 24. minutě dotlačil míč nadvakrát za Vahalu Pim-

polho a rázem to bylo o tři góly. 

Zdálo se být rozhodnuto, ale to, co se odehrálo mezi 35. 

a 37. minutou, nikdo nečekal. Slávisté se třikrát prosadili a vy-

rovnali na 3:3. Nejprve Záruba vybídl ke skórování Saláka. Minutu 

poté Slavia udeřila při power play, když Cristiana prostřelil Hrdi-

na. Sešívaní pokračovali hrou bez brankáře a na 3:3 srovnal Oliva. 

Zápas dospěl do prodloužení a hned na jeho začátku nepromě-

nil domácí Rodek desítku za šestý faul Slavie. Podobně si vedl dvě 

minuty před koncem prodloužení i hostující Záruba, ten nastřelil 

z desítky tyč. Hrál se strhující zápas. Po dalším faulu Benaga do-

stal Saul červenou kartu, ale Oliva další nabídnutou desítku pře-

kopl. Jenže Pražané nakonec udeřili sedm vteřin před koncem. 

Záruba doslova paralyzoval Benago a přisoudil svému týmu první 

bod v sérii parádní ranou pod břevno během přesilové hry.

Beni Simitči (trenér Benaga Zruč n. S.): „Třicet pět minut jsme 

byli jasně lepší. Měli jsme spousty šancí, které jsme nevyužili, 

a pak jsme během pěti minut dostali tři góly. Dva při power play 

Slavie. To se týmu, který hraje o titul, nemůže stát. Není co ře-

šit. Prohráli jsme zápas, který se nedal prohrát. Možná si osud 

s námi takto hraje, abychom si sáhli na dno a ukázali, co v nás je. 

V prodloužení jsme měli šance a nevyužili jsme desítku. Klíčový 

moment byl, že Saul dostal červenou kartu.“

FC BENAGO ZRUČ N. S. - SK SLAVIA PRAHA 3:4P (0:0-0:0,0:1)
Branky: 21. Saul (Vnuk), 22. Marcelo (Pimpolho), 24. Pimpolho (Saul) - 35. Salák (Záruba), 36. Hrdi-
na (Oliva), 37. Oliva (Lištván), 50. Záruba (Hrdina). 

FK ERA-PACK CHRUDIM - AC SPARTA PRAHA 7:1 (5:0)
Branky: 8. Max, 11. D. Drozd (Mancha), 12. Felipe (R. Mareš), 16. Slováček (Koudelka), 17. Slováček 
(Koudelka), 21. D. Drozd (Slováček), 26. Felipe (Rešetár) - 40. Doša.

SK SLAVIA PRAHA - FC BENAGO ZRUČ N. S. 2:1 (1:1)
Branky: 14. Oliva (Záruba), 35. Oliva (Salák) - 14. Gabčo.

 TRENÉR BENAGA BENI SIMITČI SI PŘÁL HLADKÝ POSTUP 3:0 NA ZÁPASY, MÍSTO TOHO ČELÍ VYŘAZENÍ. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Martin Brychta (trenér SK Slavia Praha): „Naše power play 

se povedla. Důležité bylo, že kluci chtěli dát gól. Nebylo to o tom, 

že bychom pouze drželi balon. Hráči to vzali na sebe, šli do rizika 

a podařilo se. Power play trénujeme ve čtyřkách proti sobě, takže 

se tam nebojím dát kohokoliv. Nemám jednu vyhraněnou pětku. 

Hrál se jinak výborný zápas. Prodloužení se hrálo nahoru dolů. 

Pro trenéra to není dobré, ale pro diváka to bylo něco úžasného. 

Vyznamenali se i oba gólmani. Na obě strany se hrál fantastický 

duel. Pokud to bude takto pokračovat, je to jenom dobře.“

CHRUDIM POTVRDILA PROTI SPARTĚ 
ROLI FAVORITA

Futsalisté Chrudimi rozjeli semifinálovou sérii play off CHAN-

CE futsal ligy náramně. Na domácí palubovce zdolali pražskou 

Spartu 7:1.

Skóre zápasu otevřel v 8. minutě Max a o tři minuty pozdě-

ji zvýšil na 2:0 D. Drozd. Třetí branku ERA-PACKu vstřelil Felipe 

a do přestávky dvakrát zaúřadoval Slováček - 5:0. Nebyl však jedi-

ným dvougólovým střelcem zápasu, na začátku druhé půle ho na-

podobil D. Drozd. Ve 26. minutě ještě zvýšil na 7:0 Felipe a to bylo 

od domácích vše. V poslední minutě snížil za hosty Doša. 

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

velmi koncentrovaně, kombinovali jsme a dařilo se nám ubránit 

největší hvězdy soupeře. Obrana předvedla výborný výkon, ze 

standardních situací jsme Spartě vůbec nic nepovolili. Z naší stra-

ny se jednalo o povedené utkání, které však musíme ještě dvěma 

výhrami potvrdit.“

David Frič (trenér AC Sparta Praha): „Souhlasím s trenérem 

Chrudimi. Vyhráli zaslouženě a gratulujeme jim k prvnímu bodu. 

Neměli jsme žádný čas na přípravu a to rozhodlo. Přesto jsme 

odevzdali velmi dobrý výkon. Hráčům děkuji za nasazení i oběta-

vost na hraně zranění vzhledem k tomu, že neměli vůbec žádný 

čas na přípravu ani regeneraci. Zdraví hráčů je až druhotným fak-

torem pro lidi, kteří rozhodují o tom, kdy se bude hrát!“

PETR OLIVA POSUNUL SLAVII 
BLÍŽ HISTORICKÉMU ÚSPĚCHU

Slavia Praha podruhé v semifinále porazila Benago Zruč nad 

Sázavou. Nedělní utkání vyhráli Pražané 2:1 a ujali se v sérii ve-

dení 2:0 na zápasy.

Ve všech gólech zápasu měl prsty slávista Petr Oliva. Ve 14. mi-

nutě mu připravil lahůdku Záruba a Oliva otevřel skóre. Jenže v té 

samé minutě udělala opora Slavie chybu, kterou potrestal Gabčo. 

Na další gól se v Edenu čekalo až do 35. minuty, kdy Slavia využila 

brejk a Salák předložil míč Olivovi před prázdnou bránu.

Hala v Edenu propukla v euforii. Sešívaní ještě nikdy nehráli fi-

nále a do něj se mohou dostat už ve středu. Zápasu ve Zruči nad 

Sázavou se hraje od 20.30 hodin.

Martin Brychta (trenér SK Slavia Praha): „Dařilo se nám brá-

nit power play soupeře, fungovala nám obrana. Hráli jsme tak, jak 

se v play off musí hrát - obětavě, týmově, vrhali jsme se do střel, 

chodili natvrdo do soubojů. S tím vším jsem naprosto spokojený. 

Čeká nás ten nejtěžší krok, vedeme dva-nula na zápasy, ale vy-

hráno ještě nic není. Musíme do dalšího zápasu se stejnou poko-

rou a stejnou obětavostí.“

Beni Simitči (trenér Benaga Zruč n. S.): „V kabině jsem už 

klukům poděkoval za výkon, tam nebylo co řešit, každý se vydal  

na maximum. Nehráli nám tři hráči ze základu, Diego je zraněný, 

Tomáš Vnuk onemocněl, Saul vyloučený, a když takoví hráči chybě-

jí, tak se nehraje tak snadno. Navzdory tomu jsme stejně jako v pá-

tek byli lepší, oni nám ale ze dvou šancí dali dvě branky. My jsme 

ze spousty šancí nedali gól. Není to jenom o tom, že Vahala podal 

fantastický výkon, ale kluci věděli, jak a kam střílet, a bohužel to 

nedodrželi. Ukázal jim to Gabčo. Slavia hrála na obranu, jsou v prv-

ních zápasech zatím šťastnější. Vracíme se do Zruče, kde budeme 

už kompletní. Když podáme stejné výkony, tak nemám strach. Mu-

sím ještě říct, že oba zápasy byly výbornou reklamou pro futsal!“ 
 CHRUDIM ZAČALA SEMIFINÁLE PROTI SPARTĚ BRAVURNĚ. 

 CHRUDIMSKÝ DAVID DROZD V SOUBOJI S BRANKÁŘEM SPARTY MARIEM VOZÁREM. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.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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 ČESKÉ HRÁČKY SE LOUČILY SE ŠAMPIONÁTEM SMUTNĚ, PŘESTOŽE PROTI NĚMECKU VYHRÁLY PRVNÍ POLOČAS 1:0. 

ME WU17: Rozlučka vyšla 
jen v prvním poločase

České fotbalistky do 17 let držely krok s favorizovaným Německem jen 
v prvním poločase, který dokonce vyhrály 1:0. Po přestávce už jistý semifi-
nalista šampionátu otočil skóre na konečných 5:1. Spolu s Německem po-
stupují také Španělky po remíze 1:1 s Francií.

Ve skupině B už jistý postupující Nizozemsko remizoval 0:0 

s Irskem a ve vzájemném souboji o druhé postupové místo zdo-

lalo Norsko Anglii 2:0. V semifinále se tak střetnou Německo 

s Norskem a Španělsko s Nizozemskem.

Češky proti Německu soupeře v prvním poločase překvapily. 

Především uhlídaly nebezpečnou Anyomiovou, která se sice do-

stala do několika nebezpečných situací, ale buď mířila vedle nebo 

ji v největší šanci vychytala brankářka Lukášová. Hvězdná chví-

le českého týmu přišla v závěru prvního poločasu, kdy po faulu 

na kapitánku Staškovou proměnila penaltu Khýrová.

Po změně stran ale bylo rychle všechno jinak, což měla 

na svědomí už zmiňovaná Anyomiová, která ve 42. a v 54. minu-

tě otočila na 2:1 pro Německo, a když pak po hodině hry zvýšila 

na 3:1 Wiederová, nebylo už v silách českého celku se zápasem 

cokoli udělat. Nakonec se Radova parta loučila se šampionátem 

porážkou 1:5. 

 ČESKÉ FOTBALISTY DO 17 LET SE S EVROPSKÝM ŠAMPIONÁTEM ROZLOUČILY V PŘÍBRAMI, KDE PROHRÁLY S NĚMECKEM. 

NĚMECKO WU17 - ČESKÁ REPUBLIKA WU17 5:1 (0:1)

Góly: 42. Anyomiová, 54. Anyomiová, 60. Wiederová, 74. Schneiderová, 80+4. Rackowá - 39. Khý-
rová z  pen. Sestava ČR: Lukášová - Lišková (59. Siváková), Dudová, Sonntagová, Valášková 
- Pochmanová, Khýrová - Dvořáková, Stašková (53. Šlajsová), Suchánková (70. Krištofová) - Cvrč-
ková. Trenér K. Rada.

PONDĚLNÍ VÝSLEDKY A TABULKY SKUPIN
SKUPINA A

Německo - Česko - 5:1, Francie - Španělsko 1:1

1. Německo 3-0-0 11:3 9

2. Španělsko 1-1-1 7:6 4

3. Francie 1-1-1 4:4 4

4. ČESKÁ REPUBLIKA 0-0-3 3:12 0

SKUPINA B

Irsko - Nizozemsko 0:0, Anglie - Norsko 0:2.

1. Nizozemsko 2-1-0 5:2 7

2. Norsko 2-0-1 4:2 6

3. Anglie 1-0-2 6:4 3

4. Irsko 0-1-2 0:6 1
eurowu17.fotbal.cz

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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www.fotbal.cz

Dneska 1. liga! ve Zdicích
Patron Siegl sahal se Zdicemi proti Kukově Komárovu po remíze 

Ve Zdicích utkáním skupiny E I. B třídy začala jarní část projektu Středočeského 
krajského fotbalového svazu Dneska první liga!. Domácí Olympie přivítala favo-
rizovaný Komárov, který podzimní vzájemný duel vyhrál 10:1. Velkolepá událost 
pro celé Berounsko přilákala do Zdic na tisícovku diváků, což je dvacetkrát více 
než na jiná utkání Olympie. Zdice se s patronem Horstem Sieglem dostaly na do-
střel remíze, ale nakonec podlehly Komárovu s patronem Pavlem Kukou 2:3. 

 VE ZDICÍCH FANOUŠKY BAVILI I HORST SIEGL, JAKUB KOHÁK, PAVEL KUKA A PAVEL ČAPEK.  „Na podzim jsme se zaměřili více na východní část Středo-

českého kraje a na jaře naopak navštívíme s naší show tři kluby 

v jeho západní polovině. Mám velkou radost, že se podařilo ve Zdi-

cích po nepříznivém počasí nachystat velmi dobrý terén, na němž 

se pak hrál velmi zajímavý fotbal. Po podzimním debaklu domácí 

chtěli napravit dojem, což se jim i přes prohru podařilo. Utkání 

bylo velice dramatické až do úplného závěru a myslím, že všich-

ni, kdo přišli, museli být spokojeni s fotbalem i programem, který 

zápas doprovázel. Jak jsem se posléze dozvěděl, že ve Zdicích se 

do pozdních hodin ve všech hospůdkách, které byly plné k prask-

nutí, nemluvilo o ničem jiném, než o fotbalovém odpoledni. Opět 

se nám potvrdilo, že lidé se chtějí fotbalem bavit. A to i přes sku-

tečnost, že domácí nevyhráli,“ řekl předseda Středočeského kraj-

ského fotbalového svazu Miroslav Liba. 

„Utkání muselo diváky pobavit a věřím, že se všem líbilo. S vý-

hrou u nás vládne maximální spokojenost i proto, že jsme venku 

konečně naplno bodovali, “ zaznělo z úst hostujícího trenéra Ji-

řího Hausnera na pozápasové „Tiskoffce“ ve Společenském klubu 

ve Zdicích. Trenér Zdic Miroslav Porsch viděl na „Tiskoffce“ utkání 

podobně. „My jsme měli v první velkou šanci, ale Tomáš Svobo-

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
https://www.youtube.com/watch?v=PdBZkzbs1n4
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 HOSTÉ Z KOMÁROVA (V MODRÝCH DRESECH) POTVRDILI ROLI FAVORITŮ. 

 POZÁPASOVÁ „TISKOFFKA“ SE UŽ TRADIČNĚ NESLA V HUMORNÉM DUCHU. 

da trefil spoluhráče. Hosté zaslouženě vyhráli, měli velkou chuť 

vyhrát a my dělali dětské chyby. Musím Komárovu pogratulovat.“  

Jakub Kohák utkání zhodnotil svým typickým způsobem a všem 

přítomným dopřál na tvářích notnou dávku úsměvů. „Upřímně 

musím říct, že jsem to čekal o hodně horší. Čekal jsem jatka, ho-

tový výbuch, když to minule skončilo 10:1. Ale vraždění neviňátek 

to nebylo. Bylo to hrozný, ale ne až tolik. Tady Horst hraje o 6 stup-

ňů horší soutěž, a to je teprve hrozný. Po sportovní stránce jsem 

spokojen a po společenské nadšen.“ 

Následně Jakub Kohák směřoval na Pavla Kuku svůj dotaz, že 

dal 164 ligových gólů, ale kolik jich mohl dát. „Kdybych měl 50% 

úspěšnost, tak by jich bylo asi 750. Ale to bych hrál asi za Real 

Madrid a tady bych nejspíš neseděl.“ A Kuka přidal i jeden vtípek 

na adresu Horsta Siegla při hodnocení jedné ze situací z televiz-

ního záznamu, kdy hráč ustál souboj se soupeřem a pokračoval 

v akci. „A v tuhle chvíli by Sigi padal,“ pronesl s kamennou tváří 

Pavel Kuka. 

Patroni také vybrali nejlepší hráče z obou týmů. U domácích 

se Horstu Sieglovi i přes tři obdržené góly nejvíce líbil brankář 

Patrik Melzer a Pavel Kuka zvolil v týmu Komárova Ladislava 

Koláře, což Jakub Kohák okořenil slovy: „A Kolář vyhrává jako 

odměnu také dvě tréninkové jednotky navíc. Začíná zítra ráno 

v 7 hodin výběhem.“

Další zápas z projektu Středočeského krajského fotbalového 

svazu Dneska první liga! se hraje 21. května, kdy Rožmitál pod 

Třemšínem hostí Březnici. 

 V ROLI TELEVIZNÍCH FOTBALOVÝCH HVĚZD SE OCITLI I HRÁČI I. B TŘÍDY. 

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

ČESKÁ
REPUBLIKA

NORSKO
vs

http://molcesko.cz/cz/
http://www.czechsporttravel.cz/zajezd-na-kvalifikaci-ms-2018-norsko-cesko.html
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Startuje 5. ročník mládežnického

Ondrášovka Cupu

S pátým pokračováním Ondrášovka Cupu, který je skvělou příležitostí pro 
mladé fotbalisty poměřit se s nejlepšími ve své kategorii, se všichni aktéři mo-
hou těšit na pozitivní změny. Ondrášovka Cup, hraný jako oficiální Pohár mlá-
deže FAČR kategorií U8 - U13, odstartoval prvním turnajem nejstarší katego-
rie ve dnech 6. - 7. května v Hradci Králové. Právě FC Hradec Králové obhajuje  
prvenství v Ondrášovka Cupu z roku 2016.

 V ONDRÁŠOVKA CUPU SE PŘEDSTAVÍ MLADÉ FOTBALOVÉ NADĚJE VE VĚKU OSMI AŽ TŘINÁCTI LET. Turnaje dostaly v loňském roce premiérově oficiální statut Po-

hár mládeže FAČR věkových kategorií U8-U13. Týmy jsou ve fi-

nálových turnajích rozděleny v každé věkové kategorii do dvou 

základních skupin a následně 4 nejlepší z každé skupiny postoupí 

do tzv. Zlaté skupiny, v níž se utkají o prvenství i další umístění. 

Nejlepší klub v součtu všech kategoriích se pak stává absolutním 

vítězem Ondrášovka Cupu. „ Z původně regionálního projektu se 

stal Pohár mládeže FAČR. Během podzimu už se odehrálo 55 

předkvalifikací a kvalifikačních turnajů, což nemá v historii pro-

jektu obdoby. Z Ondrášovka Cupu se stal masový projekt, který 

zasahuje do většiny regionů České republiky,“ říká Libor Duba, 

generální ředitel společnosti Ondrášovka.

Talentovaní fotbalisté z celé České republiky i ze Slovenska 

dostávají během jednoho víkendu příležitost utkat se s těmi nej-

lepšími hráči a týmy své věkové kategorie. Turnaj, který nemá 

ve fotbalovém prostředí v České republice obdoby, nabízí mi-

mořádně kvalitní mládežnický fotbal a také přináší fotbalistům 

spoustu cenných zkušeností. 

Snahou organizátorů projektu Ondrášovka cup je myslet 

na všechny detaily, které by měly přispět ke správnému vývo-

www.ondrasovkafotbal.cz

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://drive.google.com/file/d/0B6Qzv5Ay6P-fVEtNWEgzbmNXMUE/view
http://www.ondrasovkafotbal.cz/
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ji mladého fotbalisty. K těm patří i správný stravovací a pitný 

režim. „Oslovili jsme Pavla Suchánka, který je výživovým po-

radcem Fotbalové asociace ČR u mládežnických akademií 

a u všech reprezentací, aby nám pomohl sestavit turnajový 

jídelníček. Od pátku do neděle by tedy měla být strava všech 

hráčů přizpůsobena jejich fyzickému zatížení,“ přibližuje další 

novinku Libor Duba. 

Na soupisku mohou týmy napsat 21 hráčů a 2 brankáře, při-

čemž na hřišti je vždy 7 hráčů a 1 brankář. Hrací doba je u kate-

gorií U8 - U11 1x 13 minut, u dvanáctiletých 1x 20 minut a třinác-

tiletí hrají své zápasy na 1x 25 minut.

Vedle šesti finálových turnajů chlapeckých týmů se odehraje 

i premiérové finále kategorie dívek. Klání osmi týmů tvořených 

regionálními výběry bude součástí finálového programu hned 

při úvodním finálovém turnaji v Hradci Králové.

Fotbal ale nejsou jen vítězství a body. Důležité je, aby se všich-

ni fotbalem bavili. Každý na fotbalu miluje hlavně góly. Právě 

krásných gólů, kterých na Ondrášovka Cupu padají stovky, se 

týká další nová aktivita Ondrášovka Cupu. „K velkým fotbalovým 

projektům patří i ankety, a proto jsme se rozhodli vyhlásit anke-

tu Gól Ondrášovka Cupu. V průběhu každého finálového turnaje 

vybereme 6 kandidátů na vítězný gól. Videa s těmito góly budou 

VÍTĚZOVÉ ZA ROK 2016
U8 - 1. FC Slovácko * U9 - AC Sparta Praha * U10 - SK Slavia Praha

U11 - SK Slavia Praha * U12 - FC Baník Ostrava * U13 - FC Hradec Králové

CELKOVÝ VÍTĚZ 2016
FC Hradec Králové

TERMÍNY FINÁLOVÝCH TURNAJŮ 2017 
6. - 7. 5. U13 - Hradec Králové * 13. - 14. 5. U11 - Ústí nad Labem
20. - 21. 5. U12 - Rokycany * 27. - 28. 5. U10 - České Budějovice

3. - 4. 6. U9 - Vysoké Mýto * 10. - 11. 6. U8 - Benešov

zveřejněna na turnajovém webu, kde budou moci všichni hlaso-

vat o nejkrásnější gól.  Výherce každé věkové kategorie se může 

samozřejmě těšit na hodnotnou cenu. Gólem Ondrášovka Cupu 

2017 se však stane pouze jeden, který dostane nejvíce hlasů. 

Všichni se už teď těšíme na krásné góly, bez kterých by fotbal 

nebyl fotbalem,“ uzavírá Libor Duba. 

www.ondrasovkafotbal.cz

 PREMIÉROVĚ JE V ONDRÁŠOVKA CUPU VYHLÁŠENA I ANKETA O NEJLEPŠÍ GÓL TURNAJE. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://drive.google.com/file/d/0B6Qzv5Ay6P-fRk5wbDVvMDdzb0k/view
http://www.ondrasovkafotbal.cz/
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Střípky z jihočeských trávníků
Víkendové zápasy v krajských soutěžích rozjasnilo pět branek potentního Jana Morav-

ce, který v přeboru dotáhl svůj tým k jasné výhře nad Ševětínem. V oblastní třídě poprvé 
na jaře prohrál Vacov, což mu bylo jasné už po devíti minutách zápasu proti Sezimovu 
Ústí. Zvláštní náboj mělo střetnutí krajského přeboru mezi domácí Třeboní a Rudolfo-
vem pro kouče hostů Otakara Matouše, který přijel k rybníku Svět nezvykle jako soupeř. 

PĚTIBRANKOVÉ PŘEDSTAVENÍ 
PROTIVÍNSKÉHO MORAVCE

Velké galapředstavení rozjel v sobotním zápase jihočeského 

krajského přeboru útočník Protivína Jan Moravec. V souboji dvou 

nováčků nejvyšší regionální soutěže zazářil domácí forvard proti 

Ševětínu pěti brankami. Moravec stihl čistý hattrick ještě v prvním 

poločase, v tom druhém pak přidal další dvě branky a byl ozdobou 

jinak velmi průměrného zápasu, který nakonec skončil debaklem 

hostujícího mužstva 6:0. 

VACOV PŘIŠEL O JARNÍ 
NEPORAZITELNOST ZA DEVĚT MINUT

V oblastní I. A třídě měl na jaře Vacov skvělou formu. 5:0 pora-

zil Týn nad Vltavou, pak 7:0 Novou Ves/Brloh, dokázal remizovat 

v Prachaticích, které ještě vloni hrály kraj, následovala další vý-

hra 3:2 nad Blatnou a suverénní vítězství 3:0 v Hradišti. V sobotu 

ale během prvních devíti minut Vacov třikrát inkasoval na půdě 

Sezimova Ústí a jarní pohoda byla ta tam. Hosté nakonec pro-

hráli výrazným rozdílem 5:1, když až v poslední minutě snižovali 

brankou Gustava Bujoka. 

OTA MATOUŠ SE VRÁTIL DO TŘEBONĚ 
POPRVÉ JAKO SOUPEŘ

Zvláštní význam měl pro trenéra Rudolfova Otakara Matouše 

zápas 24. kola krajského přeboru. Jeho tým zajížděl do Třeboně, 

kde Matouš léta hrál a ještě donedávna také působil jako asistent 

trenéra. Teď se chtěl prosadit proti svému srdečnímu klubu, což 

se mu podařilo tak napůl. Ve vyhecovaném střetnutí jeho dru-

žina brzy prohrávala po dorážce domácího střelce Průchy, pak 

ale zaúřadoval rudolfovský Radim Pouzar, který vytáhl z rukávu 

další ze svých skvělých centrů, našel hlavu kolegy Baščevana 

a ten srovnal na konečných 1:1. 

NOVÁ VČELNICE SI ZKOMPLIKOVALA POSTUP 
Fotbalisté Nové Včelnice si v divokém zápase na hřišti Větřní 

zkomplikovali boj o postup do krajského přeboru, o kterém oddíl 

jednoznačně mluví od startu sezóny. Už v prvním poločase padlo 

v utkání sedm branek a favorit šel do kabin za nepříznivého sta-

vu 3:4. Ve druhém dějství Včelnice alespoň srovnala, ale zároveň 

přišla o vyloučeného Stanislava Pacholíka, který dal v sobotu 

dvě branky a je druhým nejlepším kanonýrem mužstva. Teď už 

je náskok Včelnice na čele tabulky A třídy pouze dvoubodový, ov-

šem už v pondělí je může dohrávka proti Plané zase o kus posu-

nout ke splnění cíle. 

-Martin Wipplinger/jihoceskyfotbal.cz, foto Miloslav Kusbach-

 FOTBALISTÉ NOVÉ VČELNICE. 

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
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https://www.ceskesvycarsko.cz/


Příští číslo Gólu vyjde 
v úterý 16. 5. 2017.
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