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 SIVOK 

„Některé branky jsem dal 
v závěrech zápasů, kdy mě 
trenéři vyslali na hrot. Balony se 
na mě teď lepí, “ vysvětluje plzeňský 
stoper svůj gólový apetit.

 LUKÁŠ HEJDA

Karel 
Havlíček   „Když se nedaří, musí se změnit i maličkosti!“  
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Vážení čtenáři!
Dvě kola zbývají do konce tohoto ligového roční-

ku, v němž stále ještě není rozhodnuto o nejdůle-

žitějších událostech. Kdo získá titul: slávisté, nebo 

Plzeňané? Kdo a jak si rozdělí pohárové příčky: 

udrží sparťané třetí místo, nebo je na něm vystří-

dají Mladoboleslavští, případně Středočechy ještě 

z pohárové Evropy vyšoupnou finišující plejeři Tep-

lic? A které dva týmy ze čtveřice Příbram, Hradec 

Králové, Bohemians 1905 a Jihlava si zabalí pr-

voligové kufry a poputují o patro níž? Na východě 

Čech povolali do zbraně nového trenéra a od mlá-

deže povýšený bývalý hráč „votroků“ Karel Havlí-

ček jim ihned proti Slovácku naordinoval tříbodový 

recepis. Pro Gól se svěřil, jak to dokázal. O nic víc 

než o čest nešlo v prestižním derby severu mezi 

Libercem a Jabloncem. A domácí stoper Ondřej 

Karafiát nám pověděl, jak moc bolí přijít o výhru 

nad úhlavním rivalem v posledních vteřinách tří-

minutového nastavení. V samotném závěru na-

opak alespoň bod urvali fotbalisté Plzně, jejichž 

obránce Lukáš Hejda Gólu přiznal, že v pátečním 

večeru se už se spoluhráči téměř loučili s vidinou 

obhajoby titulu. Jenže o den později jim pouhou re-

mízou s Duklou vlili do žil slávisté. V závěru ligy to 

budou ještě pořádné nervy…

Vám však přeji klidné a 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
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STALO SE... STALO SE...

„LÉPE JSEM TO ASI TREFIT NEMOHL“
„Když ke mně po dlouhém nákopu míč propadl, přistrčil jsem si ho a z otočky vystře-

lil. Nenapadlo mě jiné řešení, ukázalo se jako správné. Myslím, že lépe jsem to asi trefit 

nemohl, byl to možná můj nejhezčí gól v lize. Jenže radost z něho mít nemůžu, když jsme 

Boleslav nedokázali porazit a v boji o titul jsme ztratili. Předvedli jsem sice drtivý finiš, 

soupeře jsme zatlačili do jeho šestnáctky, nakonec se nám povedlo tříbrankové manko 

smazat. To je poměrně nevídané, za normálních okolností bychom byli v euforii. Tentokrát 

nikoli, naopak jsme moc zklamaní.

„JABLONEC MĚ STRAŠÍ DODNES“
Po pátečním utkání jsem si říkal, že na titul už máme miniaturní šanci. Po remíze Duk-

ly na Slavii to vidím o malinko optimističtěji. Upřímně, nečekal jsem, že by slávisté mohli 

v Edenu ztratit, bylo to pro mě velké překvapení. Na druhou stranu Dukla má velkou kva-

litu, o které jsme se nedávno přesvědčili v Plzni. Každopádně to teď pro nás není úplně 

špatné. O to víc mě mrzí poslední zaváhání. Nemyslím ani tak ta s Teplicemi a s Boleslaví, 

kdy jsme výsledek dotahovali. Nýbrž remízu v Jablonci, kde jsme v poločase vedli o dva 

góly. Musím říct, že Jablonec mě straší dodnes. Myslím, že i ostatní kluky.

 NA LETNÉ SI V DUBNU TAKTO PORADIL S JOSEFEM ŠURALEM, 
 PŘESTO VIKTORIA SE SPARTOU PO ZÁSLUZE PADLA 0:2. 

Fotbalový týden Lukáše Hejdy

„Míče se na mě lepí!“

Pálí ostrými. Nedávno LUKÁŠ HEJDA zajistil Plzni 
těsnou výhru v Hradci Králové, v pátek zachránil bod 
v domácím thrilleru s Mladou Boleslaví (3:3) nádher-
nou ránou z otočky. Trefa proti Středočechům byla 
pro stopera Viktorie už šestou v sezoně. Jede výraz-
ně nad plán, jeho dosavadním maximem v jednom 
ročníku byly dva zásahy. Góly by však jistě vyměnil 
za další mistrovský titul, ke kterému má i přes so-
botní klopýtnutí s Duklou nadále blíž Slavia.

 V UTKÁNÍ S MLADOU BOLESLAVÍ POMOHL PLZNI LUKÁŠ HEJDA VYDŘÍT ALESPOŇ BOD. 

  Hašek zachránil 
Emirates
Český kouč Ivan Hašek splnil svoji krátko-
dobou trenérskou misi, do které vstupovali 
s asistentem Luďkem Klusáčkem v prosinci 
do klubu Emirates SC s jednoznačným cílem 
- zachránit ho v nejvyšší soutěži Spojených 
arabských emirátů. Převzali tým po pod-
zimní části s pouhými šesti body na před-
posledním sestupovém místě. Podařilo se 
jim to až v posledním víkendovém kole, kdy 
zvítězili doma v Ras al Khaimahu 1:0 nad 
Al Nasr brankou argentinského krajánka 
a nejlepšího střelce Sebastiana Sachi, který 
v předchozím utkání v páté minutě nastavení 
zařídil důležitou remízu na hřišti posledního 
Bani Yasu 4:4. Největší konkurent v pásmu 
ohrožení Kalba totiž prohrál v Al Ainu 1:2, 
když inkasoval pět minut před koncem, a tak 
se Emirates za minutu dvanáct vyhouply 
na kýženou dvanáctou příčku, znamenající 
účast i v příštím ročníku Arabian Gulf Lea- 
gue. Ivan Hašek však u toho už nebude, 
protože měl smlouvu jen do konce sezony, 
a v příštích dnech se bude kromě odpočinku 
také probírat nabídkami na nové angažmá.

  Elitní nahrávač už dohrál
O dvě kola dřív skončila ligová sezona pro 
nejlepšího nahrávače soutěže, levého obrán-
ce Teplic Jana Kroba, který svoje úctyhodné 
konto třinácti asistencí už nerozšíří a žluto-
modrým tak nepomůže v jarním finiši o účast 
v pohárové Evropě. V nedělním utkání na Stí-
nadlech totiž uviděl v pořadí již osmou žlutou 
kartu, což mu vystavilo stop na zbývající dvě 
utkání v Jablonci a doma s Duklou. Teplický 
kouč Daniel Šmejkal bude v severočeském 
derby navíc postrádat ještě Tomáše Vondráš-
ka s Tomášem Kučerou, kteří pykají za polo-
viční počet napomínání.

  Zavadil 
opouští Zbrojovku
Zkušený záložník Pavel Zavadil neprodlouží 
ve Zbrojovce smlouvu a v létě poměrně pře-
kvapivě zamíří do aktuálně třetího týmu druhé 
ligy Opavy, kterou čeká ve středu v Olomouci 
finále MOL Cupu se Zlínem. Devětatřicetiletý 
středopolař působí v Brně od roku 2012 a patří 
mezi klíčové hráče. Vloni v dubnu utrpěl vážné 
zranění kolena a zvažoval i konec kariéry, ale 
nakonec se nečekaně rychle uzdravil a vrátil se 
na trávníky. Na jaře nechyběl v lize ani minutu. 
Nejvyšší tuzemskou soutěž hrával i za Drnovi-
ce, Spartu, Příbram a ostravský Baník, řadu 
sezon působil v zahraničních klubech - Macca-
bi Haifa, Aris Soluň, Mjällby, Östers či Örgryte.

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

 DAVID JAROLÍM 

Především střelecky se mi daří hodně nadstandardně. Všichni se mě dokola ptají, co 

jsem ve své hře změnil, jestli koncovku speciálně trénuju. Odpovídám, že jsem nezměnil 

vůbec nic. Na standardky také chodím pořád stejně. Jedině, že některé branky jsem dal 

v závěrech zápasů, kdy mě trenéři vyslali na hrot. To dřív nebývalo. Prostě se na mě lepí 

balóny, tím to zřejmě bude.

„NA KONCI ZÁPASŮ STŘÍLÍME GÓLY ČASTO“
Není určitě náhoda, že se často gólově prosazujeme v posledních minutách. Všichni 

soupeři jsou na nás perfektně připravení, je to pro nás čím dál těžší. Dokážeme být ale tr-

pěliví. Víme, že nás protivník nevydrží dorážet celých devadesát minut, dojdou mu zákonitě 

síly. Máme potom víc prostoru a možností se střelecky prosadit. To se potvrdilo například 

v Hradci, v Karviné, s Teplicemi, nebo nyní s Boleslaví. Je důležité, že nám to tam skoro 

vždy aspoň jednou spadne.“ 

„TEĎ TO VIDÍM ŠEDESÁT KU ČTYŘICETI PRO SLAVII“
Slavia to má pořád ve svých rukách. Kdybych měl šance na titul vyjádřit procenty, vidím 

to tak šedesát ku čtyřiceti pro Slavii. Stále věřím, že to pro nás může dopadnout dobře. Ni-

kdy se nevzdáváme, a dokud je šance, musíme a budeme bojovat. Z pohledu diváka se zdá, 

že těžší los v závěrečných dvou kolech má Slavia, kterou nyní čeká duel v Boleslavi. Jenže 

my zase jedeme do Brna, kde se nám dlouhodobě nedaří. Co si pamatuji, zápasy tam byly 

pokaždé strašně těžké. Je určitě dobře, že jsme Boleslavi v pátek dokázali vzít výhru, teď 

musí o to víc šlápnout proti Slavii, aby si udržela čtvrtou příčku.

„JE TO MOJE NEJLEPŠÍ SEZONA“
Když se ohlédnu za sezonou z osobního hlediska, je asi mojí nejlepší. Ani předešlé dvě 

nebyly špatné, odehrál jsem v každé osmnáct ligových zápasů. Teď jich mám šestadvacet, 

nastupoval jsem pravidelně i v Evropské lize. Cítím se jistější. 

LUKÁŠ HEJDA * Narozen: 9. března 1990 * Výška: 191 cm * Váha: 80 kg * Stav: ženatý, 
manželka Veronika, dcera Julie (2,5 roku) * Fotbalový post: obránce
Česká liga: 124 zápasů/ 12 vstřelených gólů * Reprezentace: 1/0 * Hráčská kariéra: ŠSK 
Bílovec (1997-1998), Baník Ostrava (1998-2000), AC Sparta Praha (2000-2011), FK Jablo-
nec (2011), 1. FC Příbram (2011-2012), Viktoria Plzeň (2012-?)
Největší úspěchy: základní skupina Ligy mistrů (2013), osmifinále Evropské ligy (2014), 
čtyřnásobný vítěz české ligy (2010, 2013, 2015, 2016), vítěz Českého Superpoháru (2010)

 SPOLEČNĚ SE SVÝM STOPERSKÝM PARŤÁKEM HUBNÍKEM BOJUJE 
 LUKÁŠ HEJDA SE SLÁVISTY V BŘEZNOVÉM PROHRANÉM MAČI 0:1 V EDENU. 
 BUDOU SE Z TITULU RADOVAT PLZEŇANÉ, NEBO „SEŠÍVANÍ“? 

STALO SE...

 V ČERVNU 2014 SI BÝVALÝ REPREZENTANT DO 21 LET 
 PŘIPSAL I ZATÍM JEDINÝ START ZA NÁRODNÍ A-TÝM PROTI RAKOUSKU. 

  Zemřel 
Vladimír Mokrohajský
Po těžké nemoci zemřel ve věku 81 let bývalý 
dlouholetý brankář Baníku Ostrava Vladimír 
Mokrohajský. Rodák ze slovenských Gbelů 
odchytal za ostravský celek v letech 1958 
až 1969 celkem 149 ligových zápasů. Připsal 
si i jeden reprezentační start, když v březnu 
1963 v Praze nastoupil v kvalifikaci mistrov-
ství Evropy proti NDR (1:1). Měl však na bran-
kářském postu velkou konkurenci ve stříbr-
ném „Chilanovi“ Viliamu Schrojfovi a potom 
v nastupujícím tandemu Ivo Viktor-Alexander 
Vencel. Po skončení kariéry působil na Ba-
zalech jako mládežnický trenér a pomáhal 
vychovávat brankáře.

  Gebre Selassie 
opět v roli střelce
Třetí gól v posledních sedmi bundesligových 
utkáních a už pátý (!) v letošní sezoně vstřelil 
reprezentační obránce Theodor Gebre Selas-
sie v domácím zápase Brém s Hoffenheimem.  
V 59. minutě hlavou po centru Kruseho však 
pouze snižoval na 1:5, jeho spoluhráči upra-
vili do konce na opticky přijatelných 3:5. 
V minulém kole Werder prohrál v Kolíně nad 
Rýnem rovněž spíš hokejovým výsledkem 3:4 
a mezi střelci hostů figuroval také třicetiletý 
český bek. 

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

16. KVĚTNA

1907 Antonín Puč 1926-1939 61/35

1964 Peter Fieber 1988 3/0

1975 Milan Fukal 1997-2003 19/2

17. KVĚTNA

1945 Ľudovít Zlocha 1971-1973 12/0

1973 Petr Gabriel 1995-2000 10/1

1979 David Jarolím 2005-2009 29/1

18. KVĚTNA

1991 David Pavelka 2015-? 14/0

19. KVĚTNA

1905 František Kloz 1929-1937 10/6

1936 Andrej Kvašňák 1960-1970 47/13

20. KVĚTNA

1924 Miloš Klimek 1946-1949 5/2

1972 Zdeněk Svoboda 1996-1997 9/0

1982 Petr Čech 2002-2016 125/0

1992 Václav Kadlec 2010-? 15/3

21. KVĚTNA

1942 Ivo Viktor 1966-1977 63/0

22. KVĚTNA

1920 Ferdinand Plánický 1946 2/1

1924 Jiří Křižák 1947-1955 3/0

1950 Libor Radimec 1980-1982 17/1

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Horko až dusno
na několika frontách

Květnoví ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác 
letos svým mrazivým jménům nedostáli, protože 
v české kotlině panovalo teplé slunečné počasí. 
V tuzemském fotbale to bylo v těchto dnech spíš 
horko až dusno na několika frontách.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Vypršel termín k podání kandidatur na funkce v novém Vý-

konném výboru FAČR, který se bude volit na nadcházející valné 

hromadě 2. června. O tu nejvyšší předsednickou budou nakonec 

usilovat tři navržení kandidáti – Libor Duba, Petr Fousek a Martin 

Malík, naopak svoji kandidaturu stáhl dosavadní šéf českého fot-

balu Miroslav Pelta, který měl ještě před pár dny nakročeno k jed-

noznačné obhajobě svého postu na další čtyřleté období.

S blížícím se koncem prvoligové soutěže úměrně stoupá teplo-

ta většiny zainteresovaných týmů a jejich fanoušků, protože stále 

nejsou vyjasněny hlavní tajenky – kdo zvedne nad hlavu mistrov-

ský pohár a který tandem spadne o patro níž, neboť překvapivé 

výsledky převracejí předchozí prognózy opakovaně úplně naruby. 

Ve zbývajících dvou kolech se proto tepová frekvence i tlaky všeho 

druhu bez ohledu na předpověď počasí rapidně zvýší…

A ještě tu navíc máme pohárový bonus. Se složením finálo-

vé dvojice MOL Cupu Zlín – Opava asi nikdo nepočítal stejně jako 

s poměrně reálnou možností přímého postupu vítěze do skupino-

vé fáze Evropské ligy, za který dává UEFA v přepočtu minimálně 

70 milionů korun. To by byl fakt jackpot! 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Čech završil anglickou

čtyřstovku

Za pár dnů pětatřicetiletý český rekord-
man v počtu reprezentačních startů dosáhl 
na metu „400“ jako teprve šestý brankář 
v anglické nejvyšší soutěži, ale má ze všech 
nejvíc vítězných zápasů - 256. Tím posledním 
byl právě sobotní duel, v němž hosté zvítězili 
4:1 a „Čechína“ navíc překonal Peter Crouch 
evidentně rukou a nikoliv hlavou, což žádný 
rozhodčí nepostřehl… I proto zůstává jasný 
lídr Klubu ligových brankářů týdeníku GÓL 
stále na 189 čistých kontech z Premier Lea-
gue, kde je rovněž jejím historickým rekord-
manem. 

 PETR ČECH 

 V JARNÍM VZÁJEMNÉM MAČI USPĚLI SLÁVISTÉ NAD PLZEŇANY A MAJÍ I BLÍŽ K ZISKU TITULU. 

 DVOJICE JIHLAVA – PŘÍBRAM SI TO V NEJBLIŽŠÍM KOLE ROZDÁ O ZÁCHRANU. 

AKTUÁLNĚ

Český brankář PETR ČECH v sobotu 

ve Stoke odchytal jubilejní 400. zápas 

v anglické Premier League. V jedenácti 

sezonách hájil branku Chelsea, v létě 

2015 přestoupil do Arsenalu, se kterým 

nyní v jarním finiši usiluje o prodloužení 

unikátní série startů londýnských „Ka-

nonýrů“ v Lize mistrů. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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KRESBA TÝDNE

Český reprezentační rekordman Petr Čech odchytal jako teprve 

šestý brankář v anglické Premier League 400 zápasů.

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


Při devítiletém angažmá v Turecku si vysloužil lichotivou přezdívku „Zla-
tá hlava“. Křemičitý stoper TOMÁŠ SIVOK, který je dlouholetým pevným 
tmelem reprezentační defenzívy, nyní přemýšlí o změně nejen klubového 
prostředí. Rád by ale ještě zůstal na zahraničních trávnících, takže jeho pří-
padný návrat na Letnou, o němž v minulosti dost často hovořil, se nejspíš 
odkládá i proto, že se mu „jeho“ Sparta ani neozvala…  

Tomáš Sivok: 

„Už pomalu
stříhám
metr!“

Tomáš Sivok: 

„Už pomalu
stříhám
metr!“
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 VÁCLAV TICHÝ  BURSA/PRAHA 

	 Jarní propad Bursasporu je opravdu střemhlavý, místo 

plánů na evropské poháry se nebezpečně blíží k pásmu bezpro-

středního ohrožení sestupem…

„V prosinci jsme měli hodně zraněných hráčů. Byl jsem mezi 

nimi, protože jsem s nakopnutým nártem marodil čtyři týdny 

a vrátil jsem se zpátky na hřiště až v lednu. Marodka byla jedním 

z důvodů, proč jsme začali zbytečně ztrácet body.“

	 A jaký další problém ještě vidíte?

„I když jsme se v tabulce pohybovali kolem čtvrtého a páté-

ho místa, fanoušci Bursasporu nemohli strávit nového trenéra 

a na všechny hráče, které si s sebou přivedl, při utkáních neustále 

bučeli… Je jasné, že se to na jejich výkonech negativně projevilo, 

že to psychicky neunesli. Měli jsme také šňůru vyloučení a v deseti 

jsme většinu těchto zápasů prohráli. Zlomem byla zpáteční cesta 

utkání s Kasimpasou, které jsme v Istanbulu prohráli 0:4.“

 KDYŽ TOMÁŠ SIVOK PODEPISOVAL V ROCE 2015 SMLOUVU S BURSASPOREM, URČITĚ NETUŠIL, JAKÝ BUDE MÍT NERADOSTNÝ KONEC.  JEDNO JE JISTÉ: V REPREZENTAČNÍM TÝMU TOMÁŠ SIVOK POKRAČUJE, ALE V JAKÉM KLUBU BUDE PŮSOBIT V NOVÉ SEZONĚ, ZATÍM NETUŠÍ. 

	 Co se tehdy přihodilo?

„Padesát kilometrů od Bursy čekali fanoušci na klubový auto-

bus, který zastavili, vnikli dovnitř a došlo k velké bitce s hráči, tek-

la přitom krev, pár hráčů to odneslo zraněním, našly se tam pak 

baseballové pálky i nože. Údajně jim dveře schválně otevřel bývalý 

sportovní ředitel klubu! Byl z toho v Turecku velký skandál, kte-

rý se dlouhou dobu propíral v tamních médiích. Všichni kluci byli 

„Zlomem byla krvavá 
bitka s fanoušky 

v klubovém autobuse!“

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 V Burse jste bez rodiny a od zimy také bez parťáka Tomá-

še Necida, který odešel na hostování do Legie Varšava…

„S „Neckou“ (Tomášem Necidem) jsem trávil většinu času, 

nejen proto, že byl na tom, co se týče rodiny, podobně, ale že jsme 

si spolu výborně rozuměli. Mám tady jednoho nizozemského spo-

luhráče, se kterým chodívám na večeře, nebo si zajedeme, když 

máme volno, do Istanbulu. Samozřejmě, že mi manželka a děti 

stále víc chybějí, protože předtím jsme byli všichni pořád pohro-

madě. Ale kvůli nástupu malého do první třídy zůstali v Česku. 

Na podzim to ještě jakž takž šlo, ale v poslední době je to hodně 

dlouhé odloučení, které do budoucna nechceme opakovat. Na-

štěstí už stříhám metr!“ 

	 Domů se dostanete jen o reprezentačních srazech?

„Klub mi v tomhle směru vychází v rámci termínových možnos-

tí vstříc. Vědí, že když dostanu nějaké speciální volno, tak i v něm 

se budu připravovat. Na GPS si to ostatně mohou zkontrolovat.  

Za rodinou se dostanu tak zhruba jednou za tři týdny, je to vždycky 

jen na otočku na jeden nebo dva dny.“

	 Nedávno přišla z Turecka hrozně smutná zpráva o smrti 

vašeho bývalého reprezentačního spoluhráče Františka Rajto-

rala. Jak jste se o tom dozvěděl vy?

„Napsal mi náš fyzioterapeut zprávu, jestli znám českého fot-

balistu Rajtorala, že zemřel. Hned jsem mu zavolal, protože jsem 

ROZHOVORROZHOVOR

 I V BURSASPORU SI ZKUŠENÝ STOPER VYZKOUŠEL, JAKÉ TO JE VRACET SE NA TRÁVNÍKY PO DELŠÍM ZRANĚNÍ. 

v ohromném šoku z toho, co se stalo, a po téhle zkušenosti většina 

z nich už nechce v další sezoně za Bursaspor hrát.“

	 Vy jste v autobuse ale nebyl. Proč?

„Dostali jsme po utkání den volna, tak jsem zůstal v Istanbulu, 

kde mám pořád spoustu přátel. Bohatě mi potom stačilo, co mi 

přímí účastníci vyprávěli, než to zažít na vlastní kůži…“

	 Pokud fanoušci chtěli tímto svérázným způsobem tým 

probudit, tak to mělo spíš opačný efekt!

„Přesně tak! Od té doby jde jen o to sezonu dohrát, naštěs-

tí máme dost nastřádaných bodů, abychom nesestoupili. Získali 

jsme je hlavně v úvodu podzimu především dodržováním týmové 

herní disciplíny, která se však postupem času vytratila, což mě 

hrozně štve, když vidíte zezadu ten náš chaos…  Nechci si svoje 

dobré fotbalové jméno, které v Turecku mám, poškozovat! Snažím 

se to aspoň brát jako zkušenost, která by mě měla v dalším fot-

balovém životě posílit, že takhle se to prostě dělat nedá.  Každý 

už má asi hlavu někde jinde. Vedení klubu střídavě některé hráče 

disciplinárně potrestá nebo vyhodí z kádru, aby je za pár dnů zase 

vzalo zpátky… Máme taky nového trenéra.“

	 Kolikátého v této sezoně?

„Už čtvrtého… Působil v klubu u mládeže, tak tam začal dávat 

mladé sedmnáctileté nebo osmnáctileté kluky, kteří mají na hřišti 

starosti hlavně sami se sebou a v takové husté atmosféře jim to 

spíš ublíží, než aby jim to fotbalově nějak pomohlo. Před pár dny 

jsem seděl s prezidentem klubu, který do něj dává nemalé peníze, 

ale obklopil se špatnými lidmi. Musí sehnat kvalitního sportovní-

ho ředitele, který by vtiskl týmu herní tvář a hlavně klubu filozofii, 

kterou se bude dlouhodobě řídit.“ 

 TOMÁŠ SIVOK V UTKÁNÍ S FENERBAHCE. 

„Když jsem se s „Rajtym“ 
v únoru potkal, smál se 

jako vždycky…“

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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jako sparťan, že na Letné mají teď jiné starosti, především vybrat 

trenéra, který tým v příští sezoně povede.“

	 Po dvou letech zase vyrazíte v červnu po klubové sezoně 

k důležitému kvalifikačnímu utkání do Skandinávie, jen nepole-

títe na Island, ale do Norska…

„Když nepočítám „Drobase“ (Jaroslava Drobného), tak jsem 

nyní v nároďáku nejstarším hráčem, u brankářů je ale vět-

ší dlouhověkost. Beru proto každý reprezentační zápas, že by 

mohl být třeba pro mě tím posledním. Mám s trenérem Jaro-

límem dobrý vztah, a kdyby mi loni v létě řekl, že chce budovat 

nový perspektivnější mančaft, tak bych se na něj nezlobil. Nic 

takového ale nezaznělo, tak rád pokračuji dál. Jsem v pravidel-

ném kontaktu s manažerem panem Šeterlem, se kterým jsem 

taky probíral, když jsem za Bursaspor jednu dobu pravidelně 

nenastupoval. Říkal mi, ať se hlavně soustředím sám na sebe. 

I když jsme do nové kvalifikace, která bude určitě moje poslední, 

vstoupili doma dvěma bezbrankovými remízami, pořád máme 

ROZHOVORROZHOVOR

 V BURSE BUDE TOMÁŠ TRÉNOVAT AŽ DO ZAČÁTKU ČERVNA, KDY TURECKÁ SUPERLIGA KONČÍ. 

chtěl vědět, co se stalo. Myslel jsem si, jestli neměl tragickou 

autonehodu… Byl to obrovský šok. Potkali jsme se při únorovém 

ligovém utkání s Gaziatensporem. A i když „Rajty“ tehdy nehrál, 

měl dobrou náladu, smál se jako vždycky. Jen říkal, že klub jim ne-

platí, ale to v Turecku není nic zvláštního. Nic nenasvědčovalo, že 

by se něčím trápil. Už tam byl v tu dobu sám bez „Koldy“ (Daniela 

Koláře), možná pak na něj tahle samota dolehla a přidaly se tře-

ba i další problémy, o kterých nikdo z nás nevěděl, protože jsme 

ho všichni považovali za věčně rozesmátého pohodového kluka. 

A jako takového si ho budu pořád pamatovat.“   

	 Konec vaší smlouvy s Bursasporem se už pomalu blíží. 

Máte představu, kde fotbalově zakotvíte?

„Nechávám to na svém manažerovi Jirkovi Müllerovi a v tuhle 

chvíli svoji fotbalovou budoucnost ještě neřeším. Vím jen o pár na-

bídkách, některé jsou i z tureckých klubů.“

	 Myslel jsem si, že se s Tureckem definitivně rozloučíte!

„Po devíti letech v Turecku bych chtěl změnit prostředí, proto-

že rádi s manželkou poznáváme život ve světě. Líbila by se nám 

třeba Amerika, Austrálie, Švýcarsko, ale na druhou stranu musím 

přihlížet k tomu, že mi je třiatřicet a ne všude o mě budou právě 

z věkových důvodů stát. Proto nezavrhuji dopředu ani jiné turecké 

angažmá, muselo by být však tam, kde jsou mezinárodní školy pro 

děti - v Antalyii, Izmiru nebo v Istanbulu, kam by mohl syn s dcer-

kou, která bude prvňáčkem, chodit.“

	 Dáváte si nějaký konkrétní termín, do kterého byste 

chtěl mít jasno?

„Vůbec ne! Klidně počkám třeba až do září. V létě 2012 jsem 

dostal nejlepší nabídky až po mistrovství Evropy v Polsku. Hrubou 

přípravu bych mohl absolvovat s fyzioterapeutem Alešem Kapla-

nem a pak naskočit do té herní s týmem, se kterým se domluvíme 

na smlouvě. Myslím si také, že moji výhodou je, že budu volným 

hráčem.“

	 Často jste hovořil o svém návratu do pražské Sparty, ten 

ještě nepřipadá v úvahu?

„Rád bych ještě zůstal v zahraničí, navíc ze Sparty se mi nikdo 

neozval, takže mi tahle varianta nepřipadá ani aktuální. Myslím si 

 NA PRVNÍ VÝHRU V KVALIFIKACI MS 2018 DOSÁHL TOMÁŠ S NÁRODNÍM TÝMEM AŽ V LISTOPADOVÉM DUELU S NORSKEM. 

Tomáš Sivok
Narozen: 15. září 1983 * Výška: 185 cm * Váha: 74 kg * Stav: žena-
tý, manželka Michaela, syn André Thomas (8), dcera Megan (6,5)
Fotbalový post: stoper * Hráčská kariéra: Kamenice nad Lipou 
(1986-1994), SK České Budějovice (1994-2002), AC Sparta Praha 
(2002-2003), SK České Budějovice (2003), AC Sparta Praha (2003-
2007), Udinese Calcio (Itálie, 2007-2008), AC Sparta Praha (2008), 
Besiktas JK (Turecko, 2008-2015), Bursaspor (Turecko, 2015-?)
Reprezentace: 63 zápasů, 5 gólů * Největší úspěchy: postup 
do čtvrtfinále EURO 2012 v Polsku a na Ukrajině, účast na EURO 
2008 v Rakousku a ve Švýcarsku, účast na EURO 2016 ve Fran-
cii, finalista EURO hráčů do 16 let (Izrael 2000), účast na MS 
hráčů do 20 let (Spojené arabské emiráty 2003), účast na EURO 
hráčů do 19 let (Norsko 2002), mistr české ligy (2003, 2005), 
mistr turecké ligy (2009), vítěz Poháru ČMFS (2004, 2006), vítěz 
Tureckého poháru (2009)   

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 DRUHÉ VÍTĚZSTVÍ PŘIDALI ČEŠTÍ REPREZENTANTI S KAPITÁNEM SIVOKEM LETOS V BŘEZNU V SAN MARINU. 

naději poprat se o postup v baráži. Je dobře, že se začínají pro-

sazovat mladí kluci Patrik Schick nebo Jakub Jankto, kteří kopou 

v italské Serii A. Vrátil se zpátky uzdravený Vláďa Darida, který 

je klíčovým hráčem berlínské Herthy. Potřebujeme v Norsku 

bezpodmínečně bodovat, nejlepší by bylo vyhrát, takže musíme 

zvládnout týmově tenhle velký tlak.“

	 Před tímhle zápasem a vrcholem jara si ale moc neodpo-

činete!

„Turecká Superliga končí 4. června a o den později hrajeme pří-

pravu v Belgii. Budu si muset sbalit všechny potřebné věci v před-

stihu a letět asi přímo za mančaftem do Bruselu…“

	 Besiktas je největší rivalem Bursasporu. Předpokládám, 

že to výmluvně potvrdila i pondělní ligová dohrávka v domácím 

prostředí bez ohledu na postavení obou týmů v tabulce turecké 

Super Ligy!

„Zápas měl úžasnou atmosféru, bylo beznadějně vyprodáno, 

přišlo 42 tisíc diváků. Kvůli vhozeným petardám se sice párkrát 

přerušil, ale zažil jsem tady mnohem větší ohňostroje. První půle 

byla vyrovnaná a prakticky bez šancí. Po přestávce jsme si vypra-

covali dvě tutovky, kdy šli naši hráči sami na branku, ale ani jed-

nu z nich neproměnili. Tlačí nás bota v koncovce a Besiktas nás 

za to o chvíli později potrestal. Po vstřelení vedoucího gólu byl už 

silnější na balonu a prokázal svoji vyšší kvalitu. Myslím si, že to 

byl z naší strany nejlepší výkon ve druhé polovině ligy a měli jsme 

aspoň na bod.“

	 Gól na konečných 2:0 jste dostali až v nastaveném čase… 

 „Hráli jsme v závěru už vabank, vysunul jsem se v posledních 

minutách až na hrot, kam se mně snažili spoluhráči kopat centro-

vané balony do šestnáctky. Jenže místo vyrovnání jsme z brejku 

inkasovali druhou branku. Touto výhrou v derby udělal Besiktas 

důležitý krok k zisku mistrovského titulu.“ 

„Beru každý zápas 
v reprezentaci, že může 

být můj poslední…“

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/


Po skončení zápasu v Plzni popadali 
na trávník se smutkem v duši domácí 
fotbalisté i hosté z Mladé Boleslavi. 
Plejeři „Bolky“ proto, že neudrželi 
vedení 3:0, viktoriány zase mrzela 
ztráta v dostizích o titul se Slavií.

Smutnili 
všichni!
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na trávník se smutkem v duši domácí 
fotbalisté i hosté z Mladé Boleslavi. 
Plejeři „Bolky“ proto, že neudrželi 
vedení 3:0, viktoriány zase mrzela 
ztráta v dostizích o titul se Slavií.

Smutnili 
všichni!
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Loni v zimě si ho do Liberce vytáhl kouč Trpišov-
ský, pod kterým působil na Žižkově. První půlrok se 
ONDŘEJ KARAFIÁT v lize oťukával, v této sezoně už 
naplno prorazil. Během jara se vypracoval v oporu 
zadních řad, na stoperu válí vedle zkušeného Ondře-
je Kúdely. O víkendu ale zažil velké zklamání, když 
Slovan doslova v poslední vteřině přišel o vítězství 
v derby s Jabloncem (1:1).

Ondřej Karafiát: „Ztráta v derby 

strašně mrzí!“

 ONDŘEJ KARAFIÁT NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ DO ZÁKLADNÍ 
 SESTAVY SLOVANU, NECHYBĚL V NÍ ANI V DERBY S JABLONCEM. 

 Bylo těžké strávit závěr derby?

„Byli jsme strašně zklamaní. Měli jsme Jablonec na lopatě, závěr, bohužel, neprobě-

hl podle našich představ. V té době jsme měli vést o dva, tři góly. I když musím přiznat, 

že Jablonec měl v prvním poločase nějaké šance. Ale přežili jsme je. Konec jsme dohráli 

nezkušeně. Měli jsme to uhrát třeba u rohového praporku. Jenže přišel nákop soupeře, 

menší závar a vyrovnávací gól.“

 Mrzí vás inkasovaný gól o to víc, že šlo o derby?

„Je to tak. Mrzelo by to i v jiném utkání, ale derby je derby. Měli jsme velkou motivaci 

skončit v tabulce před Jabloncem. Stačilo vydržet pár vteřin a mohli jsme být před ním. Je 

to velká škoda.

 Bylo to vaše třetí derby. Je to opravdu tak, že pro oba kluby je nejvíc výhra nad 

rivalem?

„Co jsem poznal, rivalita mezi oběma kluby je značná. Lidé z vedení zápasem s Jab-

loncem žijí, stejně tak fanoušci. Moc nás mrzí, že to takhle dopadlo. Doma jsme sice silní, 

máme však problém vyřešit brejky.“

 NA DŘÍVE DEFENZIVNÍHO ZÁLOŽNÍKA A NYNÍ STOPERA SI ONDŘEJ POČÍNÁ 
 DŮRAZNĚ ALE SLUŠNĚ - V TÉTO SEZONĚ VIDĚL ŽLUTOU KARTU ZATÍM JEN JEDNOU. 

ECHO 28. KOLA

  Klopýtavě za titulem
Jako by naděje na zisk titulu svazovala 
slávistům a viktoriánům nohy - v posled-
ních třech kolech mají shodnou bilanci jen 
jedné výhry a dvou remíz. Tentokrát Plze-
ňané doma vydřeli jen plichtu 3:3 s Mla-
dou Boleslaví, ale Pražané nabídnutý 
brejk odmítli rovněž remízou 2:2 s Duklou.

  Teplický finiš
Po výhře 1:0 stáhli Severočeši náskok 
čtvrté Mladé Boleslavi už jen na pouhé 
dva body a dvě kola před konce zvýšili své 
naděje na pohárovou Evropu. Pokračovat 
v útoku nyní budou v Jablonci, Boleslav-
ské čeká doma těžký mač se Slavií.

  Zbrojovka 
ukotvila Příbram
A to u dna tabulky vítězstvím u Litavky 
3:2. Domácí utrpěli třetí prohrou v řadě 
další krutou ránu, protože na jaře dokázali 
zlikvidovat hrozivou podzimní ztrátu, ale 
teď mají sestup znovu „na dosah“ - stačí 
v dalším kole padnout v Jihlavě.

  Nové koště zametlo
Léčba novým trenérem zabrala - fotba-
listy Hradce dovedl Karel Havlíček hned 
v prvním utkání k výhře 2:1 nad Slovác-
kem. „Votroci“ ukončili sérii pěti porážek 
v řadě a v boji o udržení jim chybí bod 
na čtrnácté Bohemians a dva na třinác-
tou Jihlavu.  

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Slavia Praha 28 18 9 1 59:21 63

2. Plzeň 28 18 7 3 44:21 61

3. Sparta Praha 28 15 8 5 43:23 53

4. Mladá Boleslav 28 13 10 5 46:31 49

5. Teplice 28 13 8 7 38:24 47

6. Zlín 28 10 8 10 32:34 38

7. Jablonec 28 8 11 9 41:38 35

8. Dukla Praha 28 9 7 12 37:35 34

9. Karviná 28 9 7 12 39:45 34

10. Liberec 28 8 9 11 26:28 33

11. Brno 28 6 14 8 32:40 32

12. Slovácko 28 6 13 9 28:36 31

13. Jihlava 28 6 8 14 25:44 26

14. Bohemians 1905 28 6 7 15 20:38 25

15. Hradec Králové 28 7 3 18 26:48 24

16. Příbram 28 6 3 19 28:58 21

PROGRAM 29. KOLA
20.05. 17:00 Bohemians 1905 - Karviná

20.05. 17:00 Brno - Plzeň

20.05. 17:00 Dukla Praha - Zlín

20.05. 17:00 Jablonec - Teplice

20.05. 17:00 Jihlava - Příbram

20.05. 17:00 Mladá Boleslav - Slavia Praha

20.05. 17:00 Slovácko - Liberec

20.05. 17:00 Sparta Praha - Hradec Králové

VÝSLEDKY 28. KOLA
Teplice - Bohemians 1905 1:0

Slavia Praha - Dukla Praha 2:2

Hradec Králové - Slovácko 2:1

Zlín - Jihlava 0:3

Liberec - Jablonec 1:1

Příbram - Brno 2:3

Karviná - Sparta Praha 1:1

Plzeň - Mladá Boleslav 3:3

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STATISTIKA 28. KOLA

 ONDŘEJ KARAFIÁT BYL ČLENEM VŠECH MLÁDEŽNICKÝCH 
 REPREZENTAČNÍCH VÝBĚRŮ - PŘIJDE MU I NOMINACE 
 DO KÁDRU JEDENADVACÍTKY, KTEROU ČEKÁ ME V POLSKU? 

místa. Jsme rádi, že jsme se během jara dokázali brzy dostat 

do klidné poloviny tabulky. Pokud v létě zůstane mužstvo pohro-

madě, mohli bychom se v nadcházejícím ročníku pohybovat zase 

nahoře.“

 Do sezony jste vstoupil v pozici defenzivního záložníka, 

poslední měsíce je z vás stoper. Kde se cítíte lépe?

„Cítím se nejlépe uprostřed hřiště, tyto posty pro mě nejsou 

problém. Krajního obránce bych také zvládnul, ale už to není to 

pravé.“

 Blíží se červnové EURO jednadvacítek. Byť jste za lvíčata 

doposud nenastoupil, chováte naději, že se objevíte v nominaci?

„Nějakou šanci cítím. Trenér Lavička mi psal po utkání se Spar-

tou. Uvidíme, jak se rozhodne. Každopádně by to pro mě bylo pří-

jemné překvapení.“ 

 Co bylo špatně v situaci z poslední vteřiny?

„Mám dojem, že Mehanovič gól z tak těžké pozice už jen tak nedá. Nešlo o hrubou chybu, 

prostě to neskutečně trefil.“

 Ale měli jste ho pokrýt lépe...

„Souhlasím. Ale všichni se ve chvíli, kdy je ve vápně dvacet hráčů, soustředí na míč. 

Není jednoduché tomu čelit. Soupeř hraje vabank, stačí, aby se balon nečekaně odrazil. 

Jablonec hrál ovšem na riziko delší čas, měli jsme ho potrestat, přečíslení jsme si vytvořili 

dost. Několikrát tam byly situace tři na dva, pokud bychom nějaký brejk zrealizovali, inka-

sovaný gól by nás tolik nemrzel.“

 V lize jste prorazil naplno v této sezóně. Byť Slovanu se příliš nepovedla, vy osob-

ně jste spokojený?

„Myslím, že na jaře jsem konečně začal hrát to, co ode mě trenéři očekávali. Myslím, že 

jsem si v hlavě všechno dokázal srovnat. Spokojený ale úplně nejsem, chtěl bych, aby to 

bylo ještě lepší.“

 Pro mladíka, který v lize začíná, bylo těžké ustát tlak z boje o záchranu?

„Pochopitelně by bylo příznivější, kdybychom hráli o poháry. Spadli jsme dolů, nebylo 

pro nás jednoduché se s tím srovnat. Vždyť před sezonou jsme měli za cíl hrát do pátého 

ONDŘEJ KARAFIÁT * Narozen: 1. prosince 1994 * Výška: 182 cm * Váha: 77 kg * Stav: 
svobodný * Fotbalový post: obránce * Česká liga: 25 zápasů/ žádný vstřelený gól
Hráčská kariéra: AC Sparta Praha (2001-2014), Viktoria Žižkov (2014-2015), Dynamo Čes-
ké Budějovice (2015), Slovan Liberec (2016-?) * Největší úspěchy: člen reprezentačních 
týmů U16, U17, U18, U19, U20 * Zajímavost: vítěz celosvětového finále dovednostních sou-
těží (2005) - trofej převzal před vyprodaným Old Trafford o přestávce zápasu anglické ligy 
Manchester United - Portsmouth

 ZTRÁTA VÝHRY NAD JABLONCEM V NASTAVENÉM ČASE MLADÉHO STOPERA POŘÁDNĚ MRZÍ. 

EMANUEL 
MAREK

Narozen: 
5. září 1980

Bydliště: 
Brno

Rozhodčí: 
od srpna 2001, 

profesionální soutěže od srpna 2008

Záliby: 
sport, historie, zeměpis

Rozhodcovský cíl: 
být platným rozhodčím na listině 

profesionálních soutěží

MUŽI 
S PÍŠŤALKOU 

SE PŘEDSTAVUJÍ

 Slavia - Dukla  2:2 (1:1)
Branky: 16. Mešanovič (Hušbauer), 69. Barák (penalta) - 30. Koreš (Olayinka), 79. Edmond (Holen-
da). Rozhodčí: Příhoda - Kotalík, Boček. ŽK: Barák, Ngadeu, Hušbauer - Šimůnek, Juroška, Štetina. 
Diváci: 13.974.
Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Bořil (67. Van Buren) - Ngadeu - Sýkora (58. Tecl), Huš-
bauer (84. Milan Škoda), Barák, Zmrhal - Mešanovič. Trenér: Šilhavý.
Dukla: F. Rada - Juroška (82. Smejkal), Štetina, Šimůnek, Podaný - Marek Hanousek, Daniel Tetour, 
Bezpalec (77. Edmond) - Olayinka, Holenda, Koreš (62. Bilovský). Trenér: Hynek.

 Zlín - Jihlava 
v 

 0:3 (0:1)
Branky: 45. Hubáček vlastní, 63. Ikaunieks (J. Krejčí), 80. Ikaunieks (Duba). Rozhodčí: Zelinka - 
M. Urban, Vlček. ŽK: Pazdera, Lukáš Holík, Hubáček (všichni Zlín). Diváci: 3373.
Zlín: Švenger - Pazdera (65. Mlýnek), Jugas, Bačo, Hubáček - Hnaníček - Vukadinovič, Holík, Barto-
lomeu (81. Janíček)- Fantiš (57. Beauguel), Kopečný. Trenér: Páník.
Jihlava: Rakovan - Tlustý, Štěpánek, J. Krejčí, Urdinov - Vaculík - Fulnek (90. Záviška), Hronek 
(65. P. Dvořák), Ikaunieks, Popovič - Rabušic (79. Duba). Trenér: Jinoch.
    

 Hradec Králové - Slovácko  2:1 (1:0)
Branky: 3. Pázler (penalta), 50. Pázler (M. Plašil) - 48. Jan Navrátil (odražený míč). Rozhodčí: 
E. Marek - Pelikán, Antoníček. ŽK: Schwarz, Žondra, Ottmar - Břečka, Šumulikoski, Šimko, Daníček. 
Diváci: 3022.
Hr. Králové: Ottmar - M. Plašil, F. Čech, Nosek (49. Bederka), Mudra - Janoušek - Martan, Schwarz, 
M. Černý, Trubač (65. Žondra) - Pázler (83. P. Černý). Trenér: Havlíček.
Slovácko: Daněk - Reinberk, Hofmann, Břečka, Šimko (65. Tetteh) - Šumulikoski, Daníček - Jan 
Navrátil, Machalík (44. Jakub Rezek), Havlík - Zajíc (57. Koné). Trenér: Levý.

 Příbram - Brno  2:3 (1:1)
Branky: 19. T. Pilík (přímý kop), 90. P. Pilík (Kukec) - 38. Zavadil (přímý kop), 67. Lutonský (Tašči), 
76. Řezníček (Lutonský). Rozhodčí: Franěk - I. Nádvorník, J. Paták. Bez ŽK. Diváci: 2128.
Příbram: A. Hruška - Kvída (70. Kacafírek), Jiránek, Chaluš, Divíšek - Tregler - Bazal (79. P. Pilík), 
T. Pilík, Suchan (65. Kukec), Jan Rezek - Linhart. Trenér: K. Tobiáš.
Brno: Melichárek - Jakub Šural, Pavlík, Kijanskas, Vraštil - Sedlák, Zavadil - Přichystal (89. T. Jab-
lonský), Tašči, Lutonský (80. Litsingi) - Řezníček. Trenér: Habanec.

 Liberec - Jablonec  1:1 (0:0)
Branky: 47. Breite (Vůch) - 90.+4 Mehanovič (odražený míč). Rozhodčí: Orel - Myška, Melichar. ŽK: 
T. Souček, Dúbravka - Masopust, V. Kubista, Zelený, Trávník, Mehanovič. Diváci: 5400.
Liberec: Dúbravka - Mikula, Karafiát, Kúdela, Kerbr - T. Souček - Ekpai, Breite, Bosančič (90.+1 Ob-
ročník), Vůch (85. Voltr) - Baroš (89. Coufal). Trenér: Trpišovský.
Jablonec: V. Hrubý - Jankovič, Pernica, Beneš, Zelený - V. Kubista - Jaroslav Diviš (84. Marek Kyse-
la), Trávník, Masopust (62. Mehanovič) - Martin Doležal II, Mihálik (73. Považanec). Trenér: Klucký.

 Plzeň - Mladá Boleslav  3:3 (0:1)
Branky: 66. Krmenčník (T. Hájek), 79. Krmenčík (M. Petržela), 90.+1 Hejda (Matějů) - 17. Levin (od-
ražený míč), 58. J. Kysela (odražený míč), 65. A. Jánoš (Fleišman). Rozhodčí: Proske - Koval, Kříž. 
ŽK: P. Mareš, Vejmola, Čmovš, Přikryl (všichni Ml. Boleslav). Diváci: 10.488.
Plzeň: Bolek - Matějů, Hejda, R. Hubník, Janža (63. T. Hájek) - Hořava, Hrošovský - M. Petržela, 
Ivanschitz (46. Krmenčík), J. Kopic (46. Pilař) - Bakoš. Trenér: Bečka.
Ml. Boleslav: Vejmola - J. Kysela (82. Pauschek), Da Silva, Stronati, Fleišman - Takács, Levin - 
A. Jánoš, Přikryl, P. Mareš (89. Mebrahtu) - Železník (77. Čmovš). Trenér: Svědík.

 Karviná - Sparta  1:1 (0:0)
Branky: 82. Libor Holík (Janečka) - 71. Michal Kadlec (Lafata). Rozhodčí: Julínek - Dobrovolný, 
Pochylý. ŽK: Janečka - Lafata. Diváci: 4833 (vyprodáno).
Karviná: Laštůvka - Jan Moravec, Jovanovič, Hošek, Kalabiška - Panák, T. Weber (74. Janečka) - 
Dressler (90. Lingr), Budínský, Puchel (64. Libor Holík) - Wágner. Trenér: J. Weber.
Sparta: Bičík - Karavajev, Holek, Michal Kadlec, Hybš - Sáček, Vácha - Konaté (86. V. Kadlec), Lafa-
ta, Vatajelu (80. Zahustel) - Josef Šural. Trenér: P. Rada.

 Teplice - Bohemians 1905  1:0 (1:0)
Branka: 41. Jeřábek (Krob). Rozhodčí: Machálek - Arnošt, R. Hájek. ŽK: Ljevakovič, Vošahlík, Von-
drášek, T. Kučera, Krob - M. Dostál. Diváci: 4585.
Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - T. Kučera, Ljevakovič (90. Soungole) - Hyčka 
(77. Vachoušek), Fillo, Vošahlík - Červenka (63. Vaněček). Trenér: Šmejkal.
Bohemians 1905: Fryšták - M. Dostál, P. Buchta (86. Hubínek), Švec, Havel - Jindřišek (70. T. Ber-
ger), Jirásek - Bartek, D. Mašek (54. Kuchta), M. Hašek ml. - Kabajev. Trenér: M. Hašek st. 

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

ZAUJALO MĚ „O víkendu jsem viděl dva zápasy. V Edenu dopadlo malé pražské derby úplně 
jinak, než se všeobecně předpokládalo, zvlášť když v pátek Plzeň doma jen vydře-
la remízu 3:3 s „Bolkou“. Slávisté po minulém klopýtnutí s Jabloncem doma zno-
vu ztratili, i když nad Duklou dvakrát vedli. A místo aby udělali možná rozhodující 
krok k mistrovskému titulu, tak se před nadcházejícím těžkým utkáním v Mladé 
Boleslavi sami dostali pod ještě větší tlak. Ukazuje se, že tým není zřejmě natolik 
vyzrálý, aby zlomové pasáže těchto utkání, která nutně potřebuje vyhrát, dokázal 
úspěšně zvládat. Z našich mladých hráčů nastupují pravidelně v základní sestavě 
Lüftner s Barákem, oba však podali jen průměrné výkony.

Také pro druhý vršovický klub Bohemku to bylo nepovedené ligové kolo. Byl 
jsem na Stínadlech zvědavý, jestli Teplice potvrdí velmi dobrou jarní formu, ale 
tentokrát se jim příliš nedařilo. A kdyby domácí narazili na jiného soupeře, než 
na trápící se „Klokany“ , nejspíš by minimálně o bod přišli…“ 

 JAK DOPADNE SOBOTNÍ ZÁCHRANÁŘSKÝ DUEL V JIHLAVĚ? NA PODZIM SKONČIL DUEL VYSOČINY V PŘÍBRAMI REMÍZOU 0:0. 

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


32

3232

in
ze

rc
e

ePOJISTENI.cz LIGAÚterý 16.5.2017
20/2017

Divoký výsledek 3:3 v pá-
teční předehrávce Plzeň-Mladá 
Boleslav pomohl hostům k po-
jištění druhé příčky v tabulce gó-
lové efektivity, viktoriánům pak 
k návratu na medailové pozice, 
kde vystřídali pražskou Spartu. 
Jen o jednu branku méně padlo 
v duelu Příbram-Brno, v němž 
měla navrch Zbrojovka. Bídnou 
koncovku znovu potvrdili „Klo-
kani“, kteří jsou suverénně nej-
horším týmem…

1. Slavia 59 2,107
2. Ml. Boleslav 46 1,643
3. Plzeň 44 1,571
4. Sparta 43 1,536
5. Jablonec 41 1,464
6. Karviná 39 1,393
7. Teplice 38 1,357
8. Dukla 37 1,321
9.-10. Zlín 32 1,143
9.-10. Brno 32 1,143
11.-12. Slovácko 28 1,000
11.-12. Příbram 28 1,000
13.-14. Liberec 26 0,929
13.-14. Hr. Králové 26 0,929
15. Jihlava 25 0,893
16. Bohemians 1905 20 0,714

 SHODNĚ O TŘI BRANKY SI POLEPŠILI 
 PLZEŇANÉ I MLADOBOLESLAVŠTÍ. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Plzeň je opět
medailová

VYCHYTANÉ NULY

13
Matúš Kozáčik (Plzeň)

11 - Tomáš Grigar (Teplice), Tomáš Koubek (Sparta), Jiří Pavlenka (Slavia) * 10 - 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) * 12 - Muris Mešanovič (Slavia) * 10 - Michal Škoda (Brno) * Davis 
Ikaunieks (Jihlava), Michael Krmenčík (Plzeň) * 8 - Martin Fillo (Teplice), Jan Chramosta (Ml. Bo-
leslav), Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav), Tomáš Pilík (Příbram) * 7 - Marek Bakoš (Plzeň), Lukáš 
Budínský (Karviná), Ondřej Mihálik (Jablonec), Jakub Řezníček (Brno), David Vaněček (Teplice), 
Tomáš Wágner (Jablonec/Karviná), Jaromír Zmrhal (Slavia) * 6 - Martin Doležal II (Jablonec), 
Haris Harba (Zlín), Lukáš Hejda (Plzeň), Jan Holenda (Bohemians 1905/Dukla), Tomáš Hořava 
(Plzeň), Mirzad Mehanovič (Jablonec), Peter Olayinka (Dukla) * 5 - Dame Diop (Zlín), Jakub Hora 
(Teplice), Néstor Albiach (Dukla), Jan Pázler (Hr. Králové), Tomáš Přikryl (Ml. Boleslav), Jan Rezek 
(Příbram), Josef Šural (Sparta), Tomáš Zajíc (Slovácko) * 4 - Antonín Barák (Slavia), Daniel Bartl 
(Liberec), Bořek Dočkal (Sparta), Pavel Dvořák (Jihlava), Marek Havlík (Slovácko), Marek Janečka 
(Karviná), Lukáš Magera (Ml. Boleslav), Tomáš Malinský (Hr. Králové), Michael Ngadeu (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)

31
David Lafata (Sparta, 14 + 2)

28
Tomáš Pilík (Příbram, 8 + 8)

27 - Muriš Mešanovič (Slavia, 12 + 2) * 22,5 - Davis Ikaunieks (Jihlava, 9 + 3), Michael Krmenčík 
(Plzeň, 9 + 3) * 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), Jakub Řezníček (Brno, 7 + 4), 
Jaromír Zmrhal (Slavia, 7 + 4) * 19,5 - Josef Hušbauer (Slavia, 3 + 9), Jan Krob (Teplice, 0 + 13) * 
18,5 - Davis Ikaunieks (Jihlava, 7 + 3), Michael Krmenčík (Plzeň, 7 + 3) * 18 - Vjačeslav Karavajev 
(Sparta, 3 + 8), Mirzad Mehanovič (Jablonec, 6 + 4) * 17,5 - Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav, 8 + 1), 
Milan Petržela (Plzeň, 2 + 9), Vukadin Vukadinovič (Zlín, 2 + 9) * 17 - Marek Janečka (Karviná, 4 + 
6), Tomáš Wágner (Jablonec/Karviná, 7 + 2) * 16,5 - Martin Doležal II (Jablonec, 6 + 3), Tomáš Ho-
řava (Plzeň, 6 + 3), Peter Olayinka (Dukla, 6 + 3) * 16 - Jan Chramosta (Ml. Boleslav, 8 + 0), Néstor 
Albiach (Dukla/Sparta 5 + 4) * 15,5 - David Vaněček (Teplice, 7 + 1) * 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) * 13,5 - Jan Holenda (Bohemians 1905/Dukla, 6 + 1) * 13 - Jan 
Kopic (Plzeň, 2 + 6), Jan Rezek (Příbram, 5 + 2), Josef Šural (Sparta, 5 + 2) 

http://www.o2tv.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Karel Havlíček: „O sestavě jsem měl jasno

po dvou trénincích!“

Ve chvíli, kdy na začátku minulého týdne na nabídku vedení hradeckého 
klubu kývl, věděl, že hned po prvním zápase může být jím vedený tým více 
než jednou nohou ve 2. lize. Karel Havlíček, v osmačtyřiceti letech debu-
tant na trenérské prvoligové scéně, ale tým připravil tak, že nad Slovác-
kem vyhrál. Zda to nakonec bude start k záchraně, se ale ani zdaleka nedá 
říct, Hradec totiž i dál patří k nejvážněji ohroženým.

 PRO KARLA HAVLÍČKA JE ANGAŽMÁ V HRADCI PRVNÍ LIGOVÉ, POSUNUL SE NA NĚJ Z POZICE ŠÉFTRENÉRA MLÁDEŽE HRADECKÉHO KLUBU. 

 V KABINĚ HRADCE DOŠLO PŘED PRVNÍM TRÉNINKEM POD NOVÝM TRENÉREM K SEZNÁMENÍ S HRÁČI. 

	 Své premiérové prvoligové trenérské angažmá jste začal 

výhrou, takže spokojenost?

„Po tom hektickém týdnu, který zápasu předcházel, určitě, 

skončilo to tak, jak jsme si představovali. Na druhé straně i my 

vidíme, že náš výkon měl obrovské rezervy. Slovácko bylo fotbalo-

vější, ale hrálo tak, že nás zase tak moc neohrozilo. My jsme měli 

výbornou bojovnost, důslednost, splnili jsme do puntíku to, co 

jsme si řekli. Skončilo to tak, jak jsme chtěli, ale bylo to ubojované 

silou vůle.“

	 Trenér Slovácka mluvil po zápase o tom, že hrát v něm 

chtělo jen jedno mužstvo, a že ho překvapilo, jak defenzivně jste 

hráli v zápase, ve kterém jste potřebovali vyhrát…

„Takhle defenzivně jsme hrát vůbec nechtěli. Jenomže Slovácko 

bylo kombinačně jasně lepší a přehrálo nás, proto to tak vypadalo.“

	 Tým jste společně se svými asistenty přebrali na začát-

ku týdne a hned prý přišly změny režimu v kabině. Jak moc byly 

zásadní?

„To nemohu dostatečně posoudit, protože já jsem ten předcháze-

jící zase tak podrobně neznal. Nastavili jsme pravidla, která pova-

žujeme za správné, ale neřekl bych, že jde o nějaké převratné změ-

ny. Když jsem některá konzultoval s Karlem Podhajským, který byl 

v realizačním týmu i předtím, tak šlo třeba o to, že tým byl zvyklý 

na trochu jiný časový rozvrh, ale šlo o minuty. Jsou to detaily, ale 

když se nedaří, tak se něco změnit musí, i když to jsou třeba ma-

ličkosti. Tedy pokud za ně považujeme i to, že hráči budou v kabině 

o čtvrt hodiny dřív a o čtvrt hodiny déle z ní po tréninku odejdou.“

	 Jak se vám dávala dohromady sestava pro tak důležitý 

zápas?

„O základní jedenáctce jsem měl jasno po dvou trénincích, da-

leko horší pro mě bylo rozhodnout o sedmi hráčích, kteří se vůbec 

do nominace nevejdou.“

	 Nakonec to padlo i na řadu zkušených borců, kteří do té 

doby hráli pravidelně. Jen na tribuně zůstali například Jirsák, 

Chleboun, Krátký či Hůlka…

„Souvisí to i se změnami v kabině. Musím zopakovat, že když se 

nedaří, tak se něco změnit musí a někdo to donese. Vzpomínám 

si, že mě takhle před lety vyřadil trenér Pálka a pak Hradec vyhrál 

pohár, takže to asi bylo správné rozhodnutí.“ 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Co na to samotní hráči?

„Asi mě nyní příliš nemilují, ale k tomuhle trenér občas sáh-

nout musí a u nás to bylo po debatě celého realizačního týmu.“ 

	 Na druhé straně jste do základní sestavy poslal de-

vatenáctiletého dorostence Čecha. Proč padla volba právě 

na něj?

„Znám ho z dorostu, kde ho vedu, vím, co v něm je. V devate-

náctce předvádí výborné výkony, šanci si zasloužil. Své sehrálo 

i to, že jsem viděl zápas s Teplicemi. Tam to byl trochu chaos.“

	 Jak se vám obhajoval tento krok? Přece jen nasadit 

mladého kluka do středu obrany v zápase, v němž jde skoro 

o všechno…

„Odezvy byly v duchu, jestli jsem se nezbláznil.“ 

	 Prý se tak vyjadřovali i někteří členové vedení klubu, ne-

nahlodalo vás to?

„Spíše v něm panovaly obavy, abychom ho nezničili, protože jde 

přece jen o velký skok. Jak já ho ale znám, věděl jsem, že utkání 

zvládne. Od středy jsme byli rozhodnuti tak padesát na padesát, 

že ho proti Slováku postavíme, a on to snášel dobře. Před zápa-

sem už byl trochu bělejší, ale dnes je úplně běžné, že hráči v jeho 

věku nejen ve fotbale nejenže hrají takové soutěže, ale dostávají 

i příležitosti v reprezentaci. I když uznávám, že o právě příhodnou 

situaci na zkoušení mladých kluků nešlo, ale vyšlo to.“ 

	 Zahrál opravdu dobře…

„Pro mě to ale nebylo příliš překvapující. Na druhé straně bych 

byl nerad, aby sobotní vítězství bylo přisuzováno jen jemu. Celý 

tým bojoval, jak jsme si představovali, hráli jsme soudržně a ce-

listvě, nebylo to jen o Čechovi.“ 

	 Třeba také hodně o útočníkovi Pázlerovi, který pod mi-

nulými trenéry tolik šancí nedostával. Vy jste ho poslal do zá-

kladní jedenáctky a on dvěma góly vystřelil tři body. Z vašeho 

pohledu jasné rozhodnutí?

„Aniž jsem Pázlera předtím znal, brzy jsem si říkal, že v nomi-

naci bude. Jestli totiž někdo umí dávat góly, tak on. A kdo ne, ten 

se to těžko naučí, a my jsme střílet góly potřebovali. Chtěli jsme 

hru povytáhnout výš, protože víme, že není úplně rychlý, tak 

jsme ho chtěli mít v šestnáctce soupeře a kolem ní. Což splnil.“

	 V sestavě se objevila řada fotbalistů, kteří jsou z regio-

nu kolem Hradce. Záměr?

„Říkali jsme si, že pokud to půjde, zkusíme na ně vsadit. Na-

konec v sestavě byli Čech, Plašil, Schwarz, Janoušek či tře-

ba Pázler. Jsou to kluci z regionu, tak ať ligu pro region zkusí 

uhrát.“

	 Velkou podporu jste měl v hledišti i vy. Fanoušků z Čer-

veného Kostelce, kde jste předsedou tamního klubu a navíc 

za něj stále hrajete krajský přebor, bylo hodně…

„Já měl pocit, že na tribunách byla snad půl města. Hradec 

zve na zápasy přípravky oddílů v kraji, tentokrát to vyšlo právě 

na Červený Kostelec, což bylo dáno dlouho předtím, než jsem se 

ocitl na lavičce Hradce. Navíc ale fanoušci dali dohromady auto-

bus, další přijeli auty, radost mi udělalo, že dorazila i rodina, která 

s tím, abychom trénování áčka vzal, nesouhlasila.“ (smích)

	 Nepokazil vám radost z vítězství výsledek ze Zlína, kde 

Jihlava vyhrála a stále si před vámi drží dvoubodový náskok?

„Pro mě je ten výsledek velkým zklamáním, ale jedeme dál, na-

děje stále žije.“ 

 NOVÝ KOUČ SI ZA ASISTENTY VYBRAL MARKA KULIČE (VLEVO) A MICHALA ŠMARDU, 
 OBA JEŠTĚ NE ZASE TAK DÁVNO VÝBORNÉ FOTBALISTY, OBA SE VZTAHEM K HRADCI KRÁLOVÉ. 

 NOVÝ TRIUMVIRÁT MĚL NA PŘÍPRAVU TÝMU NA PRVNÍ ZÁPAS NECELÝ TÝDEN. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Jak Sever nenašel krále
  Liberec - Jablonec   1:1 (0:0)

Na stadion U Nisy vyběhli fotbalisté Liberce a Jablonce k 46. li-

govému derby (1). Góly v něm padaly až po přestávce. Ve 47. mi-

nutě se napřáhl domácí Radim Breite (2) a vzápětí mohl slavit 

s  jásajícími fanoušky  (3). Jak se na  vyhecované Podjštědské 

derby sluší a patří, hrálo se pěkně od podlahy a za tento zákrok 

uviděl Michal Trávník jednu z pěti žlutých jabloneckých karet (4), 

domácí inkasovali dvě. Jak se v souboji o míč vzájemně držet ná-

zorně předvedli útočník Slovanu Milan Baroš a hostující stoper 

Luděk Pernica  (5). Jeho kolegovi Vítu Benešovi  (6) sice pro 

ofsajd neuznal ještě v první půli sudí Pavel Orel gól, ale Jablo-

nečtí dokázali vyrovnat ve třetí minutě nastavení a v tabulce se 

udrželi před svými velkými rivaly!

2)

1)

3)

5)

6)4)
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PRAHA
JEČNÁ 15

BRNO
BUBENÍČKOVA 13

BRATISLAVA
GRÖSSLINGOVÁ 7

http://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
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Blues zpět na vrcholu

Fotbalisté Chelsea se po roční pauze vrátili na mistrovský trůn, 
kde vystřídali senzačního loňského šampiona z Leicesteru. Šestý 
anglický titul v historii svěřenci trenéra Antonia Conteho definitiv-
ně ukořistili vydřeným vítězstvím 1:0 na půdě West Bromu, které 
jim pouhých osm minut před koncem vystřelil Michy Batshuayi. 

Přišel, viděl, ovládl. Italský stratég Antonio Conte ve své první sezoně na lavičce Chelsea 

londýnský mančaft, který v předešlém ročníku Premier League skončil desátý, dovedl až 

na vrchol. A to ve velkém stylu, vždyť se s Blues ve dvanáctém kole usadil na čele tabulky 

a až do konce sezony před sebe nikoho nepustil! Klíčové vítězství na stadionu Hawthorn se 

ale nerodilo lehce, Blues postrádali obvyklou lehkost a dobře bránící domácí jim titulovou 

radost málem překazili. Střídající Batshuayi ale nakonec našel skulinku v defenzívě WBA 

a odšpuntoval mistrovskou radost. „Je to skvělý úspěch, musím hráčům poděkovat za věr-

nost a pracovitost. Ukazují skvělý přístup, trpělivost a touhu něčeho dosáhnout,“ prohlásil 

Conte. Někdejší lodivod Juventusu také poděkoval svým spolupracovníkům i fanouškům: 

„Vyhráli jsme to všichni dohromady. Hodně jsme bojovali, abychom to zvládli. Fanoušci byli 

fantastičtí. A teď jdeme slavit!“

Petr Čech ve svém 400. utkání Premier League pomohl Arsenalu k triumfu 4:1 ve Stoke 

a udržení nadějí na postup do Ligy mistrů. Arsenal z pátého místa ztrácí tři body na čtvrtý 

Manchester City, který porazil 2:1 Leicester a doma neprohrál už 11 utkání. Od třetího Li-

verpoolu, jenž zazářil na půdě West Hamu (4:0), dělí Kanonýry čtyři body, mají však zápas 

k dobru. Posledním sestupujícím z nejvyšší anglické soutěže se po porážce 0:4 od Crystal 

Palace stal Hull City. Druhý Tottenham se po 118 letech rozloučil se svým stadionem White 

Hart Lane triumfem 2:1 nad Manchesterem United a doma poprvé od sezony 1964/65 ne-

prohrál za celou sezonu ani jediný duel! 

 MICHY BATSHUAYI STŘÍLÍ VÍTĚZNOU BRANKU 
 DO SÍTĚ WEST BROMU, KTERÁ CHELSEA 
 VYNESLA MISTROVSKÝ TITUL! 

Mistrovský kousek Bayernu

Předposlední kolo bundesligy bylo ve znamení divokých výsled-
ků, kterých byli svědky diváci v Brémách a v Lipsku. Hoffenheim 
vedl nad domácím Werderem v 51. minutě už 5:0 (!), pak ke ko-
rekci zavelel přesnou hlavičkou Theo Gebre Selassie, na kterého 
ještě navázali v poslední pětiminutovce Bargrede s Bauerem. 

Bayernu se povedl na hřišti nováčka opravdu mistrovský kousek. Nečekaný vicemistr 

totiž na začátku druhé půle zvyšoval na 4:1 a ani gól hostujícího Thiaga Alcantary po ho-

dině hry nenasvědčoval zásadnímu obratu ve skóre. Jenže mnichovská mašina přidala 

maximální obrátky až v samém závěru. Kontaktní branku vstřelil v 84. minutě nejlepší 

bundesligový kanonýr Robert Lewandowski a v nastaveném čase dokonali dílo lipské 

zkázy Alaba a Robben!

Půltucet gólů padl i v Mohuči, kde zachraňující se domácí porazili finalistu Německého 

poháru Eintracht Frankfurt 4:2, přesto ještě nemohou jásat, že se vyhnou baráži. Stejný 

počet bodů mají totiž po remízách doma také Augsburg i Wolfsburg. A „Vlky“ čeká nyní zá-

pas pravdy v Hamburku, který ztrácí dva body a jen výhra pomůže HSV vyhnout se dalšímu 

opakování infarktových barážových dvojutkání. V Leverkusenu si všichni konečně zhluboka 

oddechli, že prachbídná sezona ambiciózního Bayeru nedopadla ještě hůř. Ale tureckému 

kouči Tayfunu Korkutovi, který po březnovém debaklu 2:6 v Dortmundu vystřídal Rogera 

Schmidta, to smlouvu na nový ročník bundesligy stejně nezajistilo… 

 SENZAČNÍ VÍTĚZNÝ OBRAT MNICHOVANŮ V LIPSKU DOKONAL PÁTÝM GÓLEM ARJEN ROBBEN. 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Bayern 33 24 7 2 85:21 79
2. RB Lipsko 33 20 6 7 64:37 66
3. Dortmund 33 17 10 6 68:37 61
4. Hoffenheim 33 16 13 4 64:37 61
5. Hertha 33 15 4 14 41:41 49
6. Freiburg 33 14 6 13 41:56 48
7. Kolín nad Rýnem 33 11 13 9 49:42 46
8. Brémy 33 13 6 14 58:60 45
9. M ǵladbach 33 12 8 13 43:47 44

10. Schalke 33 11 9 13 44:39 42
11. Frankfurt 33 11 8 14 34:41 41
12. Leverkusen 33 10 8 15 47:53 38
13. Mohuč 33 10 7 16 44:53 37
14. Augsburg 33 9 10 14 35:51 37
15. Wolfsburg 33 10 7 16 33:50 37
16. Hamburk 33 9 8 16 31:60 35
17. Ingolstadt 33 8 7 18 35:56 31
18. Darmstadt 33 7 3 23 26:61 24

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Chelsea 36 28 3 5 76:29 87
2. Tottenham 36 24 8 4 73:24 80
3. Liverpool 37 21 10 6 75:42 73
4. Manchester City 36 21 9 6 72:38 72
5. Arsenal 36 21 6 9 72:43 69
6. Manchester Utd. 36 17 14 5 52:29 65
7. Everton 37 17 10 10 61:41 61
8. West Brom 36 12 9 15 41:46 45
9. Southampton 36 12 9 15 41:47 45

10. Bournemouth 37 12 9 16 54:66 45
11. Leicester 36 12 7 17 46:56 43
12. West Ham 37 11 9 17 45:63 42
13. Crystal Palace 37 12 5 20 50:61 41
14. Stoke 37 10 11 16 40:56 41
15. Burnley 37 11 7 19 38:53 40
16. Watford 36 11 7 18 37:59 40
17. Swansea 37 11 5 21 43:69 38
18. Hull 37 9 7 21 36:73 34
19. Middlesbrough 37 5 13 19 27:50 28
20. Sunderland 36 6 6 24 28:62 24

PROGRAM
34. KOLO

20.5. Bayern - Freiburg, Dortmund - Brémy,
Frankfurt - RB Lipsko, Hamburk - Wolfsburg,
Hertha - Leverkusen, Hoffenheim - Augsburg,

Ingolstadt - Schalke, Kolín nad Rýnem - Mohuč,
Monchengladbach - Darmstadt

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Lukaku R. Everton 24 6
2. Kane H. Tottenham 22 6
3. Sanchez A. Arsenal 21 10

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Lewandowski R. Bayern 30 4
2. Aubameyang P. Dortmund 29 2
3. Modeste A. Kolín nad Rýnem 25 2
4. Werner T. RB Lipsko 21 5
5. Gomez M. Wolfsburg 16 1
6. Kramarič A. Hoffenheim 15 8
7. Kruse M. Brémy 14 6
8. Ibisevic V. Hertha 12 4
8. Robben A. Bayern 12 7

VÝSLEDKY
33. KOLO

Augsburg - Dortmund 1:1 * Brémy - Hoffenheim 3:5
Darmstadt - Hertha 0:2 * Freiburg - Ingolstadt 1:1

Leverkusen - Kolín nad Rýnem 2:2 * Mohuč - Frankfurt 4:2
RB Lipsko - Bayern 4:5 * Schalke - Hamburk 1:1

Wolfsburg - Monchengladbach 1:1

VÝSLEDKY
37. KOLO

Tottenham - Manchester Utd. 2:1 * West Ham - Liverpool 0:4
Crystal Palace - Hull 4:0 * Middlesbrough - Southampton 1:2

Stoke - Arsenal 1:4 * Bournemouth - Burnley 2:1 * 
Sunderland - Swansea 0:2 * Manchester City - Leicester 2:1

West Brom - Chelsea 0:1 * Everton - Watford 1:0

PROGRAM
38. KOLO

21.5. Arsenal - Everton, Burnley - West Ham, 
Hull - Tottenham, Chelsea - Sunderland,

Leicester - Bournemouth, Liverpool - Middlesbrough,
Manchester Utd. - Crystal Palace, Southampton - Stoke,

Swansea - West Brom, Watford - Manchester City

DOHRÁVKA 28. KOLA: 15.5. Chelsea - Watford

DOHRÁVKY 34. KOLA: 16.5. 
Arsenal - Sunderland, Manchester City - West Brom

DOHRÁVKA 28. KOLA: 17.5. Southampton - Man. Utd.

DOHRÁVKA 34. KOLA: 18.5. Leicester - Tottenham

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Bez klopýtnutí, Real letí za titulem!

Zdá se, že vše je jasně nalajnováno. Mistrovský titul se letos 
bude slavit v Málaze! V neděli večer tam totiž k závěrečnému li-
govému kolu přijede Real Madrid a už nikdo nepochybuje o tom, 
že by si snad titul nechal vzít.

Byla to poslední opravdová překážka. „Bílý balet“ měl po hektické odvetě Ligy mistrů 

s Atlétikem potvrdit svoje mistrovské ambice proti čtvrté Seville. S tímto odpočatým a na-

buzeným protivníkem přitom v sezóně dvakrát remizoval (Superpohár i Copa del Rey) 

a v lize dokonce padl! Jenže Real ukázal, že je v úžasné pohodě! Protivníka smetl 4:1, když 

Ronaldo dal jubilejní 400. gól v madridském dresu, a už se může těšit na blyštivou trofej. 

„Ne, ještě není hotovo! Pořád je před námi to nejobtížnější,“ odmítal slavit kouč Zidane první 

titul po pěti letech. „Skvělé je, že jsme na tom v této fázi sezóny výborně fyzicky a extrémně 

motivovaní.“ A motivovaný je i Zidane. Po 59 letech může do klubu přinést double v podobě 

triumfů v lize a Lize mistrů, mluví se, že jeho kontrakt bude prodloužen do roku 2020.

Ve středu hraje jeho tým odložený duel ve Vigu a v neděli jede do Málagy. Při současné 

bodové plichtě s Barcelonou si tak může dovolit luxus - v jednom z duelů jen remizovat. 

Pravda, třeba s Vigem v této sezóně vypadl ze Španělského poháru po výsledcích 1:2 a 2:2. 

Jenže to bylo v lednu, teď je tu jiný Real!

Barcelona ale nadále nenechává rivala vydechnout, o víkendu vyhrála 4:1 v Las Palmas 

a v neděli končí s Eibarem. Čeká tak na velké klopýtnutí Madridských a nenápadně motivu-

je soupeře. „Vůbec nepochybuji o profesionalismu hráčů Viga a Málagy. Real čekají na je-

jich hřištích hodně těžké zápasy, naše šance stále žije,“ řekl barcelonský trenér Enrique. 

Odmítl se tak pustit do sílících spekulací, že kouč Málagy Michel, legenda Realu, daruje 

titul Madridským... 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Barcelona 37 27 6 4 112:35 87
2. Real Madrid 36 27 6 3 100:40 87
3. Atl. Madrid 37 22 9 6 67:26 75
4. Sevilla 37 20 9 8 64:49 69
5. Villarreal 37 18 10 9 53:32 64
6. Ath. Bilbao 37 19 6 12 52:40 63
7. Real Sociedad 37 19 6 12 57:51 63
8. Eibar 37 15 9 13 54:47 54
9. Alaves 37 14 12 11 40:42 54

10. Espanyol 37 14 11 12 47:49 53
11. Malaga 37 12 10 15 49:53 46
12. Valencia 37 13 7 17 55:62 46
13. Celta Vigo 36 13 5 18 50:63 44
14. Las Palmas 37 10 9 18 53:71 39
15. Betis 37 10 8 19 39:62 38
16. Leganes 37 8 10 19 35:54 34
17. La Coruňa 37 7 12 18 40:61 33
18. Gijon 37 7 9 21 40:70 30
19. Osasuna 37 4 10 23 40:89 22
20. Granada 37 4 8 25 29:80 20

 HVĚZDY REALU SE OPĚT PŘIBLÍŽILY K CELKOVÉMU TRIUMFU V LA LIZE. 

PROGRAM
38. KOLO

19.5. Granada - Espanyol
20.5. Gijon - Betis, La Coruňa - Las Palmas, Leganes - Alaves

21.5. Atl. Madrid - Ath. Bilbao, Celta Vigo - Real Sociedad,
Sevilla - Osasuna, Valencia - Villarreal, 
Barcelona - Eibar, Malaga - Real Madrid

DOHRÁVKA 21. KOLA: 17.5. Celta Vigo - Real Madrid

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Messi L. Barcelona 35 9
2. Suarez L. Barcelona 28 13
3. Ronaldo C. Real Madrid 22 6
4. Aspas I. Celta Vigo 18 3
5. Aduriz A. Ath. Bilbao 16 1
5. Griezmann A. Atl. Madrid 16 7

SERIE A

Římané zrušili Juventusu oslavy

Měl to být jejich týden. Nejprve postup do finále Ligy mistrů, 
poté oslavy mistrovského titulu na hřišti úhlavního rivala. Jen-
že fotbalistům Juventusu vyšla pouze první polovina plánu, v lize 
totiž v Římě selhali!

Že by se mašina zadrhla? „Stará dáma“ v Serii A už tři kola nevyhrála - po remízách 

v Bergamu a v turínském derby padla 1:3 na Stadio Olimpico. Domácí borci AS Řím byli 

hladovější a po pauze protivníka přejeli. „Ukázali jsme charakter! Zajímal nás jen a jen ten-

to zápas. Je to pro nás více než pouhá výhra,“ jásal domácí kouč Spalletti, zatímco jeho 

protějšek Allegri se zlobil: „Působili jsme ospale.“ Nevymlouval se ovšem na únavu z bitev 

Ligy mistrů. „Spíše jsme ztratili koncentraci. Nicméně před finále Italského poháru proti 

Laziu to je správný budíček,“ mínil.

Právě, jeho hochy nečeká odpočinek. Ve středu pohár, v neděli bitva s osmnáctým Cro-

tone, které se neskutečně rozjelo. Od začátku dubna je s bilancí 5-2-0 spolu s Neapolí nej-

lepším týmem Serie A a k záchraně už mu chybí pouhý bodík! Tedy žádná pohodička pro 

Juve. A další neděli pak na závěr ligy cesta do Bologni, kde už chtěl trenér šetřit opory pro 

finále Ligy mistrů.

Stále pokračuje bitva o druhou příčku, Řím má bodík k dobru na Neapol. Ta ale válí, vy-

hrála 5:0 v Turínu a se 46 nastřílenými góly na hřištích soupeřů vyrovnala rekord Juven-

tusu ze sezóny 1949/50. „Letos jsme dali už 107 gólů, přinášíme fanouškům radost. A to je 

pro mě podstatné,“ řekl neapolský trenér Sarri.

Naopak krize slavného Interu nebere ani po odvolání kouče Pioliho konce, domácí po-

rážka 1:2 se Sassuolem byla čtvrtou v řadě. Milánští nevyhráli v lize poosmé za sebou, což 

se jim stalo naposledy před 35 lety... Fanoušci na protest po dvaceti minutách hry opus-

tili stadion a v hledišti nechali transparent: „Naši podporu si nezasloužíte, přišli jsme jen 

pozdravit a odcházíme na oběd“. 

 MÍSTO OSLAV TITULU ZBYLY HRÁČŮM JUVE PO PORÁŽCE V ŘÍMĚ JEN OČI PRO PLÁČ… 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Juventus 36 27 4 5 72:26 85

2. AS Řím 36 26 3 7 82:33 81

3. Neapol 36 24 8 4 86:36 80

4. Lazio 36 21 7 8 72:45 70

5. Atalanta 36 19 9 8 60:41 66

6. AC Milán 36 17 9 10 53:43 60

7. Fiorentina 36 16 11 9 60:51 59

8. Inter 36 17 5 14 64:46 56

9. Torino 36 12 14 10 65:61 50

10. Sampdoria 36 12 11 13 46:50 47

11. Udinese 36 12 8 16 44:50 44

12. Cagliari 36 13 5 18 51:69 44

13. Chievo 36 12 7 17 40:55 43

14. Sassuolo 36 12 7 17 49:56 43

15. Bologna 36 11 8 17 39:53 41

16. FC Janov 36 8 9 19 34:60 33

17. Empoli 36 8 8 20 28:58 32

18. Crotone 36 8 7 21 31:54 31

19. Palermo 36 5 8 23 31:74 23

20. Pescara 36 2 8 26 33:79 14

PROGRAM
37. KOLO

20.5. Chievo - AS Řím, Neapol - Fiorentina
21.5. AC Milán - Bologna, Empoli - Atalanta,

FC Janov - Torino, Juventus - Crotone, Sassuolo - Cagliari,
Udinese - Sampdoria, Lazio - Inter

22.5. Pescara - Palermo

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Džeko E. AS Řím 27 6

2. Belotti A. Torino 25 5

2. Mertens D. Neapol 25 8

4. Higuain G. Juventus 24 3

4. Icardi M. Inter 24 8

6. Immobile C. Lazio 22 3

VÝSLEDKY
37. KOLO

Ath. Bilbao - Leganes 1:1 * Betis - Atl. Madrid 1:1
Eibar - Gijon 0:1 * Las Palmas - Barcelona 1:4

Real Madrid - Sevilla 4:1 * Real Sociedad - Malaga 2:2
Villarreal - La Coruňa 0:0 * Alaves - Celta Vigo 3:1
Osasuna - Granada 2:1 * Espanyol - Valencia 0:1

VÝSLEDKY
36. KOLO

AS Řím - Juventus 3:1 * Bologna - Pescara 3:1
Cagliari - Empoli 3:2 * Crotone - Udinese 1:0

Palermo - FC Janov 1:0 * Sampdoria - Chievo 1:1
Torino - Neapol 0:5 * Inter - Sassuolo 1:2

Atalanta - AC Milán 1:1 * Fiorentina - Lazio 3:2

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


4746

4646 47

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 16.5.2017
20/2017

Úterý 16.5.2017
20/2017 EVROPSKÉ POHÁRYEVROPSKÉ POHÁRY

Poslední šance pro Buffona?

Vitrínu má doma nabytou k prasknutí, jedna trofej mu však stále uniká. 
A letos bude mít možná poslední příležitost k jejímu ukořistění! Legendár-
ní brankář Gianluigi Buffon vychytal Juventusu postup do finále Ligy mis-
trů, v němž se postaví obhájcům vítězství z Realu Madrid… 

 OBRANU JUVENTUSU V ČELE S GÓLMANEM BUFFONEM V PLAY OFF LIGY MISTRŮ DOKÁZALO PŘEKONAT POUZE MONAKO. 

Sedmkrát ovládl italskou Serii A, s italskou reprezentací opa-

noval mistrovství světa. Ovšem v Lize mistrů nikdy na vrchol 

nedošel, ačkoliv si dvakrát zachytal ve finále. Letos se Gianlui-

gi Buffon vysněnou ušatou trofej pro vítěze Champions League 

do třetice pokusí ukořistit a v devětatřiceti letech má možná 

poslední šanci… Juventus si ale může věřit, do finále postoupil 

suverénním způsobem - ve vyřazovací části si postupně poradil 

s Portem, Barcelonou i Monakem a při tom inkasoval jenom jeden 

gól! Překonat pevnou turínskou obranu v čele s Buffonem dokázal 

pouze mladík Mbappé v odvetě semifinále, korigoval však pouze 

porážku knížecího celku na 1:2… 

Ve finále v Cardiffu Juventus vyzve loňské šampiony z Rea-

lu, kteří v madridském derby přešli přes Atlético. K postupu Bílý 

balet nakročil díky hattricku Ronalda již v prvním klání, v odvetě 

sice v úvodní čtvrthodince dvakrát inkasoval a začal se strachovat 

o výsledek, těsně před poločasem ale Isco vstřelil důležitou bran-

ku, kterou definitivně zlomil odpor rivala.

Do finále Evropské ligy postoupil podle očekávání Manches-

ter United, který přetlačil Celtu Vigo. Po venkovní výhře 1:0 

doma uhrál se španělským protivníkem plichtu 1:1, v posledních 

vteřinách však hostující Guidetti mohl partu kouče Mourinha 

poslat z kola ven, v obrovské šanci však selhal… O trofej pro ví-

těze a účast v Lize mistrů pro příští sezonu si to United rozdají  

s Ajaxem, který přešel přes Lyon (4:1, 1:3). 

 JOHN GUIDETTI MĚL NA KOPAČCE 
 POSTUP VIGA DO FINÁLE, V ŠANCI ALE SELHAL... 

ODVETNÁ UTKÁNÍ SEMIFINÁLE LIGY MISTRŮ 

JUVENTUS TURÍN - AS MONAKO 2:1 (2:0)

Branky: 33. Mandžukič, 44. Alves - 69. Mbappé. Rozhodčí: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra (všich-
ni Niz.). ŽK: Bonucci, Mandžukič - Mendy, Falcao. Diváci: 40.244. První zápas: 2:0, postoupil 
Juventus.

Juventus: Buffon - Barzagli (85. Benatia), Bonucci, Chiellini - Alves, Pjanič, Khedira (10. Marchisio), 
Alex Sandro - Dybala (54. Cuadrado), Mandžukič - Higuaín. Trenér: Allegri.

Monako: Subašič - Raggi, Glik, Jemerson, Sidibé - Mendy (54. Fabinho), Bakayoko (78. Germain), 
Moutinho, Silva (69. Lemar) - Falcao, Mbappé. Trenér: Jardim.     

ATLÉTICO MADRID - REAL MADRID 2:1 (2:1)

Branky: 12. Saúl, 16. Griezmann z pen. - 42. Isco. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun (všichni Tur.). 
ŽK: Savič, Godín, Gabi, Correa - Danilo, Ramos. Diváci: 50.000. První zápas: 0:3, postoupil Real.

Atlético: Oblak - Giménez (57. Thomas), Savič, Godín, Filipe Luis - Koke (76. Correa), Gabi, Saúl, 
Carrasco - Torres (56. Gameiro), Griezmann. Trenér: Simeone.

Real: Navas - Danilo, Varane, Ramos, Marcelo - Modrič, Casemiro (77. Lucas Vázquez), Kroos - Isco 
(88. Morata) - Benzema (77. Asensio), Ronaldo. Trenér: Zidane.

ODVETNÁ UTKÁNÍ SEMIFINÁLE EVROPSKÉ LIGY

OLYMPIQUE LYON - AJAX AMSTERODAM 3:1 (2:1)

Branky: 45. z pen. a 45.+1 Lacazette, 81. Ghezzal - 27. Dolberg. Rozhodčí: Marciniak - Listkiewicz, 
Sokolnicki (všichni Pol.). ŽK: Morel, Tolisso, N‘Koulou, Diakhaby, Fekir - Veltman, Klaassen, Vierge-
ver. ČK: 84. Viergever. Diváci: 59.000. První zápas: 1:4, postoupil Ajax.

Lyon: Lopes - Rafael, N‘Koulou, Diakhaby, Morel (75. Rybus) - Tolisso, Gonalons - Cornet, Fékir, 
Valbuena (77. Ghezzal) - Lacazette. Trenér: Genesio.

Ajax: Onana - Veltman (64. Tete), Sánchez, de Ligt, Viergever - Klaassen, Schöne (58. Van de Beek), 
Ziyech - Traoré, Dolberg, Younes (82. Kluivert). Trenér: Bosz.

MANCHESTER UNITED - CELTA VIGO 1:1 (1:0)

Branky: 17. Fellaini - 85. Roncaglia. Rozhodčí: Hategan - Sovre, Gheorghe (všichni Rum.). ŽK: 
Blind, Herrera - Aspas, Cabral. ČK: 88. Bailly - 88. Rancaglia. Diváci: 65.000. První zápas: 1:0, 
postoupil Manchester.

Manchester: Romero - Darmian, Blind, Bailly, Valencia - Herrera - Lingard (89. Rooney), Pogba, 
Fellaini, Mchitarjan (77. Carrick) - Rashford (89. Smalling). Trenér: Mourinho.

Celta: Álvarez - Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny - Wass (46. Jozabed), Radoja (68. Bongonda), 
P. Hernández - Aspas, Guidetti, Sisto (80. Beauvue). Trenér: Berizzo.

 REAL ZVLÁDL MADRIDSKÉ DERBY 
 A NADÁLE SNÍ O OBHAJOBĚ TRIUMFU! 

http://www.o2tv.cz/
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PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

23. 5. 2017

http://www.upivrnce.cz/


 CHRUDIMSKÝ MAX VYSTŘÍLEL CHRUDIMI DALŠÍ POSTUP DO FINÁLE. 

http://www.chancefutsalliga.cz/
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Brazilská samba
poslala pražskou Spartu na dovolenou

Chrudimští futsalisté zvládli i třetí semifinálový krok, před vlastními fanoušky 
vyprášili pražskou Spartu rozdílem třídy a po výsledku 8:0 postoupili v nejkrat-
ším možném čase do finále play-off! Na poslední výhře se velkou měrou podíle-
li hráči brazilské národnosti, zejména čtyřgólový Max a dvougólový Felipe.

 ZRUČSKÝ VICTOR V SOUBOJI SE SLÁVISTOU MICHALEM SALÁKEM (V BÍLÉM). 

Chrudimskému ERA-PACKu chybělo k postupu do finále je-

diné vítězství, za kterým domácí celek vykročil velmi rázně. Již 

ve čtvrté minutě předvedl pěknou samostatnou akci Brazilec 

Felipe, který otevřel hojný střelecký koncert chrudimského cel-

ku. I nadále tahal za nitky domácí celek, další velkou šanci měl 

ale paradoxně hostující Doša, jenž před zpola odkrytou brankou 

napálil pouze bránícího Slováčka. A tak přišel trest na opačné 

straně. Poprvé se do střelecké listiny zapsal Max, jenž ze strany 

prostřelil Zyrjanova mezi nohama. 

Do poločasu se domácí celek ještě dvou branek dočkal a opět 

u toho byly převážně brazilské barvy. Svoji šikovnost ukázal 

Felipe, jehož milimetrový pas za obranu usměrnil do sítě Max, 

následně přidal čtvrtý gól pro změnu sám Felipe. Dominance 

Chrudimi pokračovala i po pauze, domácí celek po 29 vteřinách 

přidal gól s pořadovým číslem pět, hattrick dovršil Max. Minu-

tu na to zaznamenala střelecká listina první české jméno, když 

do prázdné branky zakončil pohlednou kombinaci současného 

mistra Tomáš Koudelka.

FK ERA-PACK CHRUDIM - AC SPARTA PRAHA 8:0 (4:0)
Branky: 4. Felipe (Mancha), 10. Max (Rešetár), 13. Max (Felipe), 18. Felipe (R. Mareš), 21. Max (Slo-
váček), 22. Koudelka (Max), 29. Max (M. Mareš), 33. P. Drozd (Mancha). Konečný stav série 3:0.

SK SLAVIA PRAHA - FC BENAGO ZRUČ N. S. 6:3 (2:1)
Branky: 6. Hrdina, 9. Záruba, 30. vlastní Rodek, 37. Směřička, 39. Salák (Vahala), 40. Směřička - 
3. vlastní Novotný, 22. Pimpolho (Marcelo), 40. Brahimi (Rodek). Konečný stav série 3:1.

PROGRAM FINÁLE

FK ERA-PACK CHRUDIM - SK SLAVIA PRAHA

1. zápas v pátek 19. května od 18.45 hodin v Chrudimi

2. zápas v pondělí 22. května od 17.05 hodin v Edenu

3. zápas ve čtvrtek 25. května od 20 hodin v Chrudimi

Případný 4. zápas v pondělí 29. května od 20.30 hodin v Edenu

Případný 5. zápas ve středu 31. května od 20.30 hodin v Chrudimi

 RADIM ZÁRUBA (V BÍLÉM) SI ZAHRAJE DALŠÍ FINÁLE. 

http://www.o2tv.cz/
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Sparta Praha toho na chrudimské palubovce směrem do ofen-

zívy příliš nepředvedla a po většinu času pouze bránila. Navíc 

skóre na straně Chrudimi neustále rostlo. Brazilec Max zakončil 

třetí semifinálové utkání se čtyřmi góly na kontě, poslední trefa 

z voleje ze vzduchu patřila do kategorie ukázkových. Definitiv-

ní tečku za skóre udělal sedm minut před koncem po přihrávce 

Manchi Pavel Drozd, Chrudim se tak po výsledku 8:0 raduje z po-

stupu do finále!

Felipe Conde (trenér FK ERA-PACK Chrudim): „V dnešním 

zápase nám vyšlo úplně všechno. Včera jsme hodně rozebíra-

li naše chyby z předchozího zápasu a upozorňoval jsem hráče, 

že špatná koncentrace v kombinaci s dobrým výkonem soupe-

ře nás může dostat do pořádných problémů. Bylo to však jiné, 

od začátku jsme ukázali naši vůli po postupu do finále. Duel jsme 

zvládli skvěle takticky, dobře jsme bránili a směrem dopředu 

jsme vynikali v týmovém i individuálním pojetí. S úctou k soupe-

ři, který nás čeká, chceme vyhrát ještě tři zápasy a získat titul. 

Chci zároveň pochválit výkony rozhodčích v semifinálových zá-

pasech, vedli si velmi dobře. A nesmím opomenout ani Spartu, 

která i přes těžkou sérii s Litoměřicemi odehrála kvalitní utkání 

ve férovém duchu.“

David Frič (trenér AC Sparta Praha): „Chtěl bych poděkovat 

všem hráčům i vedení za tuto sezonu. Bylo to velmi turbulentní 

a náročné, ale dosáhli jsme maxima, na které jsme letos měli. 

Smekám před všemi hráči za přístup a fungování zejména v play 

off. Nebylo to často jednoduché a patří vám všem velký dík. Máte 

můj obrovský respekt.“

SLAVIA SI ZAHRAJE HISTORICKY 
PRVNÍ FINÁLE PLAY OFF!

Futsalisté Slavie Praha to dokázali. V sobotním čtvrtém zápa-

se semifinále play off CHANCE futsal ligy porazili doma Benago 

Zruč nad Sázavou a slavili senzační postup. Sešívaní vyhráli sérii 

3:1 na zápasy.

Benago v utkání vedlo, ale poločas nakonec patřil Slavii po vý-

sledku 2:1. Hosté ještě jednou vyrovnali, ale za stavu 3:2 pro Pra-

žany museli začít riskovat a hrát power play. Konečný výsledek 6:3 

hovoří za vše. Poslední čtyři branky padly až v posledních třech 

minutách hry. 

Finále mezi ERA-PACKem Chrudim a Slavií Praha odstartuje 

v pátek 19. května od 18.50 hodin. Přímý přenos na ČT Sport star-

tuje v 18.40!

Martin Brychta (trenér SK Slavia Praha): „Prožili jsme nád-

herné chvíle při oslavách s fanoušky, je to historický moment pro 

futsalovou Slavii a jsem rád, že jsem u toho mohl být. Do každé-

ho zápasu jsme šli se srdcem, maximální bojovností a tím jsme 

překonali to, že jsme nebyli futsalově lepší než Benago. Musím 

za vzorný přístup pochválit úplně všechny hráče - od náhradníků 

po základní sestavu, všichni to vzorově odmakali. Ve finále se bu-

deme chtít prezentovat stejnými výkony a dokázat všem, že jsme 

se nedostali tak daleko náhodou.“

Beni Simitči (trenér Benaga Zruč n. S.): „Pogratuloval jsem 

všem slávistům, speciálně pak Ondřeji Vahalovi, protože v se-

mifinále byl hlavním faktorem, který rozhodl o výsledku. Chytil 

toho víc než náš brankář. Kdybychom všechny šance využili, tak 

byl výsledek jiný, ale na to se nehraje, oslavovat se bude jenom 

vítěz. Když už Slavia vyhrála, tak asi vyhrála zaslouženě. My jsme 

dnes své šance nevyužili, navíc jsme si dali v nejhorší možný mo-

ment vlastní gól. Neproměňování šancí asi bylo nakonec to, co 

způsobilo to, že jsme nepostoupili, ale svět se nezboří. Pro fut-

sal je asi dobře, že finále bude hrát Slavia a bude mít možnost se 

ještě v budoucnosti zlepšit. V Edenu byla perfektní divácká kulisa. 

Samozřejmě, že musíme najít, kde se u nás stala chyba a řešit ji. 

Všechna naše semifinále byla reklamou na futsal, každý ze zápa-

sů měl od začátku do konce napětí a dynamiku, na takový futsal 

budou fanoušci chodit!“ 

 SOUBOJ CHRUDIMSKÉHO TOMÁŠE KOUDELKY (V ČERVENÉM) A SPARŤANA ERVINA KUČE. 

 CHRUDIM VYŘADILA SPARTU 3:0 NA ZÁPASY. 

http://www.o2tv.cz/
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Futsal bojuje
za svého kamaráda!

Pokud sledujte futsalové dění, pravděpodobně jste na sociálních sítích za-
znamenali logo projektu Futsal za život. Ten spatřil světlo světa teprve před 
několika dny, ale s velkou razancí upozorňuje, že bojuje za dobrou věc.

 VLADIMÍR MIKULÁŠ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTI ČESKÉ FUTSALOVÉ I FOTBALOVÉ REPREZENTACE. 

O co jde? Před několika týdny se futsalová reprezentace dozvě-

děla, že její masér Vláďa Mikuláš byl napaden zákeřným onemoc-

něním - amyotrofickou laterální sklerózou (zkráceně ALS). Není 

na něj lék, jeho průběh se dá jen přibrzdit a pro laiky bude asi nej-

jednodušší vysvětlení, že touto nemocí onemocněli např. Stanislav 

Gross nebo Marián Čišovský…

„Kabinu futsalové reprezentace zpráva o Vláďově nemoci za-

sáhla velmi hluboko,“ říká kapitán reprezentace Lukáš Rešetár 

a se svým názorem není v týmu osamocený. „Každý z našeho 

týmu byl tou zprávou šokován. Ale my věříme Vláďovi, že nemoc 

porazí, je to bojovník,“ sděluje v emocích Michal Kovács, dlouhole-

tá opora národního týmu. „Vláďa patří do naší rodiny a my budeme 

bojovat spolu s ním, po jeho boku!“

Na základě těchto neradostných informací vznikl projekt Futsal 

za život, který se pokouší zajistit prostředky pro Vláďu Mikuláše 

a jeho rodinu, aby mohl co nejlépe bojovat se zákeřnou chorobou.

Jde o projekt, za kterým stojí lidé z futsalové komunity, jenž 

ovšem není uzavřený jen pro tuto relativně úzkou skupinu. Na-

opak, chce oslovit co nejširší okruh lidí se srdcem na správném 

místě. Projekt to má částečně ulehčené. Vláďa Mikuláš je totiž 

velmi populární osoba, jeden z nejslušnějších lidí, jaké si můžete 

představit.

Pilířem projektu je web www.futsalzazivot.cz, který byl 

spuštěn minulý týden v pátek a má skvělou sledovanost. Nabízí 

všechny informace o Vláďovi, jeho nemoci, nabízí pohled na ty, 

které stejná nemoc napadla a především odkazuje na transpa-

rentní konto, kde je možno přispět Vláďovi a jeho rodině na boj 

s touto chorobou. „V pondělí ráno vlna darů doslova zaplavila 

transparentní konto,“ informuje web v sekci Aktuality. A tato so-

lidarita neustává ani v dalších dnech, navíc na transparentním 

účtu může každý sledovat, že podpory dobrých lidí je vskutku 

masivní. Pokud vás toto téma zaujalo, navštivte web www.futsal- 

zazivot.cz, případně jeho facebookový profil, a zvažte, zda nena-

stal čas na dobrý skutek! 

www.futsalzazivot.cz

 ČESKÝ FYZIOTERAPEUT VLADIMÍR MIKULÁŠ. 

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


Fotbalová asociace
České republiky

AKTUÁLNĚ
www.fotbal.cz

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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 HRÁČKY NĚMECKA SLAVÍ OBHAJOBU TITULU, V TÉTO KATEGORII NĚMECKO ZÍSKALO UŽ ŠESTÝ. 

ME WU17: Titul znovu do Německa

Německé fotbalistky obhájily titul mistryň Evropy hráček do 17 let, 
když ve finále v Plzni zdolaly Španělsko po remíze 0:0 v penaltovém 
rozstřelu 3:1. Německo tak obhájilo titul z loňského roku, kdy ve finále 
zdolalo rovněž Španělsko až po penaltách. 

Španělky v utkání sice vítězky „české“ základní skupiny pře-

střílely, ale brankářku Johannesovou nepřekonaly. Němky 

měly při pokutových kopech pevnější nervy a proměnily tři ze 

čtyř pokusů, na druhé straně neuspěly první tři exekutorky. 

Svěřenkyně Anouschky Bernhardové tak oslavily šestý evrop-

ský triumf v historii. 

 FINÁLOVÝ ZÁPAS EVROPSKÉHO ŠAMPIONÁTU PŘINESL URPUTNÝ GÓL, 
 V NĚMŽ NEPADL ŽÁDNÝ GÓL, O PRVENSTVÍ NĚMECKA ROZHODL AŽ PENALTOVÝ ROZSTŘEL. 

NĚMECKO WU17 - ŠPANĚLSKO WU17 0:0, PEN. 3:1

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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ONDRÁŠOVKA CUP
První turnaj U13 vyhrála Slavia 

V Hradci Králové byl prvním finálovým turnajem zahájen Ondrášovka 
Cup - Pohár mládeže FAČR věkových kategorií U8 - U13. Na východě 
Čech se rozhodovalo o vítězi v kategorii U13 a z prvenství se radoval 
tým SK Slavia Praha před Spartou a Teplicemi. V základní skupině sice 
Slavia dvakrát prohrála a pak také jednou ve Zlaté skupině, ale ve fi-
nálové části už „sešívaní“ nezavaháli. 

 Z VÍTĚZSTVÍ NA TURNAJI SE RADOVALI MLADÍ SLÁVISTÉ. 
V Hradci Králové nastoupilo do dvou základních skupiny vždy 

po dvanácti týmech, které hrály každý s každým, a do Zlaté skupi-

ny prošlo ze skupiny šest nejlepších týmů. Slavia ve skupině A ob-

sadila 3. místo se ziskem 23 bodů, když si připsala dvě prohry. 

Shodně 0:1 prohráli mladí slávisté s Dynamem České Budějovice 

a Hanáckou Slavií Kroměříž. Do Zlaté skupiny si Slavia odnesla 

pouze porážku od Českých Budějovic, protože Kroměříž ze skupi-

ny mezi absolutní elitu nepostoupila. 

www.ondrasovkafotbal.cz

FINÁLOVÁ SKUPINA
SEMIFINÁLE: Sparta - Teplice 1:0 * Slavia - Bohemians 3:0

O 3. MÍSTO: Teplice - Bohemians 1:0 * FINÁLE: Slavia - Sparta 2:0

ONDRÁŠOVKA CUP U13 - POŘADÍ 
1. SK Slavia Praha * 2. AC Sparta Praha * 3. FK Teplice * 4. Bohemians Praha 1905

nejlepší brankář: David Burgert (RMSK Cidlina Nový Bydžov)
nejlepší střelec: David Pospíšil (FC Hradec Králové)

nejlepší hráč(ka): Nicole Nedvědová (SK Kladno)

TERMÍNY DALŠÍCH FINÁLOVÝCH TURNAJŮ
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

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=b0t7YY-oGeQ
http://www.ondrasovkafotbal.cz/
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Ve Zlaté skupině Slavia ztratila zápas s největším rivalem 

Spartou, rovněž po výsledku 0:1. Do čtyřčlenné finálové fáze už 

tým z Edenu postoupil jako vítěz Zlaté skupiny s 23 body, když 

uhrál o bod více než druhá Sparta.  

V semifinále Sparta porazila Teplice 1:0 a Slavia si snadno 

poradila s Bohemians 3:0. Ve finále se tak utkala obě pražská 

S a úspěšnější byla tentokrát Slavia, která Spartě vrátila prohru 

ze Zlaté skupiny. Sešívaní vyhráli 2:0 a radují se z poháru pro ví-

těze Ondrášovka Cupu kategorie U13. Třetí skončily Teplice, které 

zdolaly v utkání o bronz Bohemians 1:0.

V Hradci Králové se byl podívat i bývalý reprezentant a dnes 

trenér Slovenska do 21 let Pavel Hapal, jehož syn hrál na On-

drášovka Cupu za Olomouc. „Já každý takový projekt určený pro 

děti podporuji. Navíc ti kluci mají přímou konfrontaci s těmi nej-

lepšími z celé republiky. Každý zápas se hraje sice jen 15 minut, 

ale kluci jsou určitě nadšení.“ 

 TÝM TEPLIC SI NA SEVER ČECH ODVEZL BRONZOVÉ MEDAILE. 

www.ondrasovkafotbal.cz

 TŘINÁCTILETÍ SPARŤANÉ SKONČILI V HRADCI KRÁLOVÉ DRUZÍ. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.ondrasovkafotbal.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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Všichni příchozí si tak na modelovém tréninku mohou vyzkou-

šet, co obnáší příprava rozhodčích, a dozvědí se veškeré další 

informace, které s touto profesí souvisejí. Program olomoucké 

náborové akce pro rozhodčí začne v 17:00 na hlavním stadionu. 

Na Hané se v akci představí špičkoví čeští rozhodčí z profesionál-

ních soutěží: Miroslav Zelinka, Pavel Julínek i s dalšími ligovými 

sudími. Jako hosté se pak zúčastní Petr Uličný, legenda české tre-

nérské scény a olomoucký patriot, a také opory SK Sigma Olomouc 

Aleš Škerle s Michalem Vepřekem. Ti všichni budou na Andrově 

stadionu při společném tréninku k dispozici zájemcům, kteří pře-

mýšlejí o kariéře rozhodčích. Příchozí se navíc z úst těch nejpovo-

lanějších dozvědí, co všechno obnáší profese rozhodčího a jak se 

k ní vůbec dostat. Na Andrův stadion je tak zván každý, koho zajímá 

práce rozhodčího. Ale také ten, kdo chce při tréninku vidět v akci 

domácí největší rozhodcovské osobnosti. Kdo má zájem účastnit 

se také přímo tréninkové jednotky na hrací ploše, nechť si s sebou 

na olomoucký stadion vezme sportovní výbavu.

Program akce? Společný začátek tréninku v 17:00 pod vedením 

kondičního trenéra Pavla Peřiny, potom zkouška práce asistenta 

rozhodčího s posuzováním a následným vyhodnocením ofsajdo-

vých situací s využitím video-techniky pod dohledem přítomných 

elitních asistentů a také závěrečná část, v níž si příchozí mohou 

vyzkoušet pískání „nanečisto“ během tréninkové hry.

To vše za přímé účasti pozvaných hostů, kteří se po skončení 

praktické části tréninku na hřišti zúčastní přímo v tiskovém středis-

ku také neformální diskuse. Předpokládaný konec akce je v 19:30. 

www.fotbal.cz/ rozhodci

Pískej, mávej, rozhoduj!
Druhá zastávka v Olomouci

Náborový projekt Fotbalové asociace České republiky pro nové rozhodčí PÍS-
KEJ-MÁVEJ-ROZHODUJ se chystá na svoji druhou zastávku. Po dubnové pre-
miéře ve středočeském Slaném se druhá akce uskuteční v Olomouci ve čtvrtek 
18. května (17:00) na Andrově stadionu - tedy na místě, které jen o den dříve 
hostí finále domácí pohárové soutěže MOL Cup mezi Opavou a Zlínem. 

 PRVNÍ AKCE PROJEKTU PÍSKEJ, MÁVEJ, ROZHODUJ PROBĚHLA VE SLANÉM. 

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


72

72

Z REGIONŮ
in

ze
rc

e
Úterý 16.5.2017
20/2017

Střípky z jihočeských trávníků
Fotbalové trávníky o víkendu trápily bouřky a silný déšť, zápas ve Lhenicích dokonce 

sudí předčasně ukončil už po pětadvaceti minutách, protože zbytek utkání by se hrálo 

jen vodní pólo. Mezi střelce v B třídě se zapsal komentátor ČT Vlastimil Vlášek, promě-

něnou penaltou ale svému mužstvu k bodům nepomohl. Téměř jasno už je i o tom, kdo 

spadne z přeboru - určitě to bude Planá nad Lužnicí, velmi blízko k tomu má Ševětín.

VE LHENICÍCH FOTBALISTY 
VYHNALA BOUŘKA

Souboj oblastní třídy mezi Lhenicemi a Stachy ukončil sudí 

Dvořák po necelé půlhodině. Hráče vyhnala do kabin silná bouř-

ka, která se v sobotu prohnala Jihočeským krajem. Na fotce 

můžete vidět, jak vypadala hrací plocha po intenzivním slejváku. 

Hostující Stachy stihly jít do vedení, když se v 11. minutě trefil ka-

pitán Martin Šíp.

S PŘEBOREM SE LOUČÍ PLANÁ 
A NEJSPÍŠ I ŠEVĚTÍN

Planá nad Lužnicí je jistým sestupujícím z krajského přebo-

ru a téměř jistě mohou s okamžitým návratem do A třídy počítat 

i v Ševětíně. Oba celky ze dna tabulky se střetly v sobotní dopoled-

ní předehrávce 25. kola a mírným favoritem byl přece jen domá-

cí Ševětín. Mužstvo Plané Radima Hešíka ale papírové prognózy 

nevyslyšelo a díky dvěma brankám v úplném závěru si dokráčelo 

pro teprve druhou venkovní výhru v sezóně a první na jaře. Po vý-

sledku 1:3 má Ševětín na nejbližší Dačice ztrátu už jedenáct bodů 

a to pro něj bude pět kol před koncem nepřekonatelný problém.

KAPLICE DOPLATILA NA KIKSY 
VLASTNÍHO BRANKÁŘE

Kaplický Spartak v zápase B třídy proti Suchdolu nad Lužni-

cí uhrál na hřišti soupeře remízu 2:2, kterou zachraňoval v po-

slední pětiminutovce. Po dvou velkých chybách brankáře Říhy 

už prohrával 2:0. Mladý gólman si nejprve krátce po poločasové 

přestávce srazil do brány střelu Pavla Špaleho z naprosto nu-

lového úhlu a v 65. minutě nepovedenou „zidanovkou“ na ma-

lém vápně daroval Janu Heřmanovi další hodně laciný gól. Říha 

může poděkovat spoluhráčům, kteří zlepšeným výkonem do-

vedli zápas aspoň k remíze.  

VLASTIMIL VLÁŠEK SE TREFIL 
ZA BOSTON KLUKY

Komentátor České televize Vlastimil Vlášek skóroval za svůj 

tým 1. FC Boston Kluky, za nějž občas nastupuje v B třídě. Vlá-

šek v 61. minutě proměnil pokutový kop a snížil stav zápasu proti 

Štěkni na 2:3. Klukům se chvíli nato podařilo srovnat stav, na-

konec ale stejně doma nečekaně podlehly poslednímu mužstvu 

tabulky 3:4.   -Martin Wipplinger, foto Jan Klein- 

 VE LHENICÍCH SE ŠLO DOMŮ BRZY, 
 NA TOMHLE SE HRÁT OPRAVDU NEDALO. 

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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