
„Tohle je

FOTBALOVÝ TÝDENÍK  |  50. ROČNÍK  |  VYCHÁZÍ V ÚTERÝ  30. 5. 2017  |  22/2017

Kdo usedne do křesla?  8    Na Nory bez nováčků  38    Ramsey odmítl double  44

 MICHAEL 

 LÜFTNER 

„Když mám říct, kde jsme 
ztratili titul, musím vzpomenout 
nedávný zápas v Jablonci, “ 
ohlíží se za skončenou ligovou 
sezonou lídr Plzně.

 ROMAN HUBNÍK

Štěpán 
Vachoušek   emoce i slzy!“  

pohádka!“
  „Při rozlučce mě přepadly  
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Vážení čtenáři!

Všechny ligové otazníky jsou vyřešeny, fotba-

listé míří na dovolenou, jen reprezentanti se musí 

ještě udržovat ve formě a na povalování na pláži 

musí zatím zapomenout. Platí to i pro Michaela 

Lüftnera. Mladý slávistický stoper se po zimním 

přesunu z Teplic bleskově zabydlel v základní se-

stavě Pražanů a hned po půl roce účinkování se 

může radovat z titulu. Až mu skončí radovánky, 

začne se na soustředění v rakouských Koruta-

nech chystat na druhý vrchol - mistrovství Evropy 

„jedenadvacítek“. Zatímco pro řadu „lvíčat“ půjde 

na ME o životní šanci získat atraktivní zahranič-

ní angažmá, Michael pojede do Polska v tomto 

směru v klidu. Od nové sezony už bude hájit dres 

FC Kodaň. Víc vám řekne v původním rozhovoru 

tohoto Gólu. Když vítězové slaví, druzí musí být 

zákonitě smutní. Plzeňan Roman Hubník však 

sportovně ocenil kvality nového mistra, a protože 

nefiguruje ve výběru trenéra Karla Jarolíma pro 

červnové kvalifikační utkání s Nory, těší se na dva 

týdny volna. A prozradil nám, že se těší na obno-

venou spolupráci se staronovým koučem Viktorie 

Pavlem Vrbou. S ligovým fotbalem se o víkendu 

rozloučil teplický srdcař Štěpán Vachoušek. A my 

víme, jaké má další plány. 

Tak si nejen o nich přečtěte 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.czechsporttravel.cz/zajezd-na-kvalifikaci-ms-2018-norsko-cesko.html


54

44 5

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 30.5.2017
22/2017

Úterý 30.5.2017
22/2017 AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

STALO SE... STALO SE...

„ZÁVĚREČNÉ KOLO BYLO UŽ JEN O SLAVII“
„Titul jsme moc chtěli, to je pochopitelné. Závěr ligy nakonec nedopadl podle našich před-

stav. Ale druhé místo je taky hezké. Ostatně, ocenili to i naši skvělí fanoušci. Před koncem 

utkání s Jihlavou i po něm nám za celou sezonu poděkovali. Chtěli jsme jim v posledním zá-

pase udělat radost vítězstvím, jsme rádi, že se nám to podařilo. Závěrečné kolo ale bylo jen 

o Slavii, která měla mistrovské trumfy ve svých rukách. Uhrála si to, Brno porazila o čtyři 

góly. Nezbývá mi, než jí pogratulovat. Má nejvíc bodů, byla prostě v této sezoně nejlepší.

„NEZJIŠŤOVAL JSEM, JAK SLAVIA HRAJE“
Nevím, jak ostatní kluci, ale já jsem během utkání nezjišťoval, jak hraje na Strahově Sla-

via s Brnem. Až po našem druhém gólu. Podle chování lidí na stadiónu, podle dění v kabině 

o přestávce jsem vytušil, jak se zhruba věci mají. Myslel jsem si, že Slavia vede. Ale my 

jsme chtěli zápas s Jihlavou vyhrát, ať byl výsledek na Strahově jakýkoli. Bylo to kvůli vel-

kému teplu po fyzické stránce náročné. My i Jihlava jsme sotva pletli nohama. Zápas jsme 

mohli rozhodnout v prvním poločase, naštěstí jsme pak přidali druhý gól. Soupeř hrozil 

z brejků. Pokud by mu jeden vyšel... Těší mě, že jsme se rozloučili vítězně.

 TEĎ ČEKAJÍ ROMANA HUBNÍKA DVA TÝDNY DOVOLENÉ A PAK OPĚT PŘÍPRAVA 
 NA NOVOU SEZONU, TENTOKRÁT POD „STARONOVÝM“ KOUČEM PAVLEM VRBOU. 

Fotbalový týden Romana Hubníka

Dvě předchozí sezóny slavila Plzeň mistrovský 
titul, útok na třetí triumf v řadě jí nakonec nevy-
šel. Kapitán Viktorie ROMAN HUBNÍK druhé místo 
za neúspěch nepovažuje, byť se spoluhráči věřili až 
do poslední chvíle v obhajobu. Sobotní výhra nad 
Jihlavou (2:0) jim už nebyla nic platná.

 ROMAN HUBÍK SI MŮŽE ZATLESKAT. I KDYŽ PLZEŇ 
 TITUL NEOBHÁJILA, ZKUŠENÝ STOPER BYL JEJÍM JASNÝM LÍDREM. 

  Získali
švýcarské „double“
Po ligových titulech získali čeští reprezentanti 
Tomáš Vaclík a Marek Suchý s FC Basilej poprvé 
také Švýcarský pohár. V jeho finále v Ženevě 
pomohli týmu k vítězství 3:0 nad Sionem a slaví 
prestižní „double.“ Basilej se triumfu v poháro-
vé soutěži dočkala po pěti letech. Finále hrála 
rovněž v letech 2013 a 2014, ale vždy odešla po-
ražena. Tentokrát však potvrdila roli suveréna 
domácí scény. Sion neuspěl ve finále národního 
poháru poprvé v historii. Všech 13 předchozích 
finálových účastí proměnil v zisk trofeje a má 
o jednu více než Basilej. 

  Italský kouč na Letné
Bezprostředně po skončení ligy potvrdila praž-
ská Sparta příchod italského trenéra Andrey 
Stramaccioniho, o kterém se v posledních 
dnech spekulovalo. Bývalý kouč Interu Milán, 
Udine a Panathinaikosu Atény podepsal na Let-
né smlouvu na dva roky. Na lavičce nahradí 
Petra Radu, pod kterým letenský tým obsadil 
v ligové tabulce třetí místo. Jedenačtyřicetile-
tý kouč bude mít k ruce svoje stabilní italské 
spolupracovníky v novém realizačním týmu 
a není vyloučeno, že si s sebou přivede i někte-
ré hráče z Itálie. Pro Spartu je už pátým trené-
rem za poslední rok.

  Živulič 
se stěhuje do Plzně
První letní posilou Plzně se stal chorvatský zá-
ložník Diego Živulić, který přichází po vypršení 
smlouvy ze Zlína. S druhým celkem uplynulé li-
gové sezony podepsal tříletý kontrakt. Pětadva-
cetiletý odchovanec Rijeky přišel do Zlína v roce 
2014.  Celkem v české lize zasáhl do 37 utkání, 
v právě skončeném ročníku nastoupil čtrnáct-
krát, neboť měl dlouhodobé zdravotní problémy. 
V kabině Viktorie se znovu potká s bývalými 
zlínskými spoluhráči stoperem Tomášem Háj-
kem a útočníkem Tomášem Poznarem.

  Baroš má stovku a čtvrt!
Druhý nejlepší střelec reprezentační historie 
Milan Baroš si v epilogu nejvyšší soutěže doma 
s Mladou Boleslaví dvěma vstřelenými brankami 
vylepšil svoje konto v Klubu ligových kanonýrů 
týdeníku GÓL. Pětatřicetiletý liberecký kapitán 
se tak utrhl tandemu Antonín Puč -René Wagner, 
se kterými měl dosud shodně 123 gólů. Zároveň 
předskočil Emila Pažického (124) a se svoji aktuál- 
ní stovkou a čtvrt je už v závěsu za Ladislavem 
Vízkem (126)! „Bary“ také zařídil penaltu, kterou 
proměnil Kerbr, neboť se na její exekuci necítil 
nejen proto, že byl faulovaný, ale i kvůli nezdaru 
z bílého puntíku v minulém kole na Slovácku. 
Jestli ještě další ligové góly v příští sezoně přidá, 
zůstává však ve hvězdách, protože v minulých 
dnech se objevily spekulace, že uvažuje o ukon-
čení své bohaté a velmi úspěšné kariéry…

„Lámalo se to 
v Jablonci!“

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

 JAN KOPIC 

Není jednoduché hrát současně evropské poháry a českou ligu. Navíc nás v závěru ligy 

zasáhly dvě tragické události, kdy dobrovolně odešli ze světa bývalí hráči z Plzně František 

Rajtoral a David Bystroň. Každý hráč se s tím vyrovnával po svém, každý to vnímal jinak. 

Někteří ty kluky ani neznali, několik z nás to ale zasáhlo silně. V zápasech nás to, myslím, 

nepoznamenalo, naopak jsme za ty kluky chtěli bojovat. Vzdát jim poctu vítězstvími.

„NA SPOLUPRÁCI S VRBOU SE TĚŠÍM“
Teď si dva týdny oddechneme, na dovolené vypneme hlavy. Je potřeba si je po náročných 

měsících od fotbalu vyčistit. Od poloviny června se začneme chystat na další sezonu. Urči-

tě přijdou nějaké změny v kádru, týmu se ujme staronový trenér Pavel Vrba. Na spolupráci 

s ním se těším, trenéra Vrbu dobře znám z jeho prvního působení ve Viktorce. Příprava 

pod ním bude nesmírně náročná. Ale není jiné cesty. Chceme, jako každý rok, uspět v před-

kolech evropských pohárů i v české lize.“ 

„JABLONEC SI NEDOKÁŽU VYSVĚTLIT“
Když mám říct, kde jste ztratili titul, musím vzpomenout nedávný zápas v Jablonci. 

O přestávce jsme vedli o dva góly, dominovali jsme. Jenže jsme potom vypadli z role, sou-

peř dvěma góly vyrovnal. Zpětně si těch patnáct minut v úvodu druhého poločasu nedo-

kážu vysvětlit. V kabině jsme si říkali, že budeme hrát jako v první půli, koncentrace ale 

nebyla stoprocentní. Jablonec navíc přešel na jiné rozestavění. Ztratili jsme dva body, tam 

se to asi lámalo. Na druhou stranu, plno bodů jsme zase zachránili v posledních minutách. 

Například v jarních domácích zápasech s Teplicemi a Mladou Boleslaví. Tudíž nemá smysl 

se vrtat v tom, kde se titul ztratil. Slavia je první, my druzí, tím je to dané.

„ZASÁHLY NÁS DVĚ TRAGICKÉ UDÁLOSTI“
Slavia měla také problémy, klopýtala na jaře podobně jako my, poztrácela spoustu bodů. 

V konečném součtu je však před námi. Doufám, že ji v další sezoně potrápíme víc. Ale jak 

jsem řekl, druhá příčka není rozhodně neúspěchem. 

ROMAN HUBNÍK * Narozen: 6. června 1984 * Výška: 190 cm * Váha: 83 kg * Stav: ženatý, 
manželka Lucie, syn Patrik (6) * Fotbalový post: obránce
Hráčská kariéra: Sigma Olomouc (1998-2007), FK Moskva (Rusko, 2007-2008), Sparta 
Praha (2009), Hertha BSC Berlín (Německo, 2010-2013), Viktoria Plzeň (2013-2015), Sigma 
Olomouc (2015), Viktoria Plzeň (2016-?)  
Česká liga: 216 zápasů/12 gólů * Reprezentace: 29/3 * Největší úspěchy: postup do čtvrt-
finále EURO 2012 v Polsku a na Ukrajině, české tituly se Spartou (2010) a Plzní (2015, 2016), 
účastník mistrovství Evropy hráčů do 21 let v Nizozemsku (2007), postup do osmifinále 
Evropské ligy (2014), vítěz Superpoháru FAČR (2015) 

 PŘED ROKEM SLAVIL SE SPOLUHRÁČI TITUL, LETOS NA VIKTORIÁNY ZBYLO STŘÍBRO. 

STALO SE...

 JEDEN ZE SVÝCH 29 REPREZENTAČNÍCH STARTŮ 
 SI ROMAN HUBNÍK PŘIPSAL NA ME 2016 VE FRANCII PROTI CHORVATSKU. 

  Vukadinovič 
se upsal Spartě
Pražskou Spartu posílí v nové sezoně rychlono-
hý srbský záložník Vukadin Vukadinovič, který 
přestupuje ze Zlína. Zájem o něj měly i jiné kluby 
včetně mistrovské Slavie, která ho chtěla anga-
žovat už v zimě, ale vedení „Ševců“ mu nakonec 
nedalo souhlas. Šestadvacetiletý hráč nyní po-
depsal na Letné smlouvu na tři roky. Do Česka 
přišel už v roce 2009 a hrál za Sezimovo Ústí, 
odkud přestoupil do Jablonce. Po hostováních 
na Žižkově a ve Slavii zamířil v roce 2015 na pře-
stup do Zlína, kde se vypracoval mezi nejlepší 
hráče ligy.  Vydařil se mu zejména podzim právě 
skončeného ročníku. Na jaře sice šla po neú-
spěšných jednáních o přestupu jeho výkonnost 
dolů, i tak nasbíral celkem tři góly a osm asis-
tencí. Zlínu pomohl vyhrát MOL Cup a postoupit 
do Evropské ligy.

  Pilař prodloužil, 
Hromada odchází
Uzdravený reprezentační záložník Václav Pilař 
zůstane hráčem Plzně do konce roku 2019. 
Poté, co vyléčil dlouhodobě zraněné koleno 
a v závěru sezony se vrátil do základní sesta-
vy, prodloužilo s ním vedení Viktorie smlouvu 
o rok a půl. Osmadvacetiletý středopolař přišel 
do Plzně v roce 2011 z Hradce Králové a v se-
zoně 2011/2012 patřil ke klíčovým postavám 
při postupu do Ligy mistrů. Následně působil 
v bundesligových klubech Wolfsburgu a Frei-
burgu. Limitovaly ho však problémy s koleny, 
které neustaly ani po návratu na západ Čech, 
musel vynechat celou minulou sezonu i většinu 
té letošní. V závěru jara se vrátil do hry i do zá-
kladní sestavy. Plzeň opouští mladý slovenský 
záložník Jakub Hromada, kterému skončilo hos-
tování ze Sampdorie Janov, a Viktoria nevyužila 
opci na přestup. 

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

KVĚTEN
30. KVĚTNA

1910 Ferdinand Daučík 1931-1938 15/0

1925 František Vlk 1948-1953 14/4

1989 Libor Kozák 2012-2013 8/2

1990 Josef Šural 2013-? 15/1

31. KVĚTNA

1975 Antonín Kinský 2002-2009 5/0

ČERVEN
1. ČERVNA

1895 Jaroslav Červený 1923-1925 7/0

1983 Michal Hubník 2010-2011 4/0

2. ČERVNA

1904 František Plánička 1926-1938 73/0

1954 Zdeněk Šreiner 1980-1984 6/0

1964 Ĺudovít Lancz 1990-1992 2/1

3. ČERVNA

1894 Otakar Mazal-Škvajn 1920-1921 6/3

1916 Josef Ludl 1937-1948 16/6

1931 Anton Moravčík 1952-1960 25/10

4. ČERVNA

1920 Josef Kvapil 1947-1952 5/1

1927 Jiří Pešek 1947-1957 11/1

1990 Jan Kopic 2014-? 4/1

5. ČERVNA

1960 Marián Brezina 1984-1985 2/0

1962 Petr Vrabec 1993 3/1

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Kdo usedne do křesla?

Ligový trůn obsadila v sobotu po osmileté pau-
ze pražská Slavia, které během tohoto mistrov-
ského vakua hrozil nejen sestup z nejvyšší sou-
těže, ale dokonce i zánik kvůli obřím finančním 
problémům jejího tehdejšího vlastníka.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

V pátek budou delegáti 19. řádné Valné hromady Fotbalové 

asociace České republiky rozhodovat, kdo povede největší spor-

tovní spolek v zemi do nového čtyřletého období jak ve Výkon-

ném výboru, tak ve funkcích předsedy a dvou místopředsedů. 

Sejdou se v krizové situaci, kterou vyvolalo na začátku května 

obvinění a následné uvalení vazby na dosavadního šéfa českého 

fotbalu Miroslava Peltu spolu s náměstkyní ministryně školství, 

mládeže a tělovýchovy Simonou Kratochvílovou kvůli přidělova-

ným dotacím. Okamžité zastavení všech finančních toků ze stra-

ny MŠMT bylo po posledním jednání Národní rady sport sice ver-

bálně odvoláno, ale přislíbené a garantované peníze z dotačních 

programů by měly všem sportovním svazům včetně FAČR dora-

zit až do konce června.

Ani po tomto termínu však nelze očekávat, že se financování 

automaticky vrátí zpátky do normálních kolejí. Proto budou páteč-

ní volby fotbalového vedení, a které určí, kdo ze tří kandidátů used-

ne do křesla předsedy, životně důležité nejen pro budoucnost, ale 

i horkou přítomnost nejpopulárnějšího sportu. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

O pomyslnou korunu krále ligových 
kanonýrů se letos podělí dva elitní střelci 
obou pražských „S“ - sparťan David La-
fata a slávista Milan Škoda, kteří shodně 
nastříleli patnáct branek.

Dva králové
na trůně

Zatímco pro pětatřicetiletého letenského 
kapitána je to už šestý (!) střelecký primát 
v tuzemské nejvyšší soutěži, o čtyři roky 
mladší „snajpr“ červenobílých dosáhl na tuto 
prestižní metu poprvé. Je to jejich druhý 
těsný souboj v posledních letech, v sezoně 
2014/2015 byl Škoda před závěrečným kolem 
v čele průběžného pořadí, ale Lafatovi se po-
vedl doma proti Jihlavě unikátní kousek, když 
Vysočině nasázel všech pět gólů Sparty, díky 
kterým svého konkurenta na cílové pásce 
předskočil! V samostatné české lize jsou 
dva kanonýři na ligovém trůně vůbec poprvé, 
naposledy se o žezlo dělili ještě v českoslo-
venské lize v sezoně 1981/1982, kdy Ladislav 
Vízek z Dukly a Peter Herda ze Slavie vstřelili 
rovněž 15 branek. 

 MILAN ŠKODA (VLEVO) 
 A DAVID LAFATA 

 LIBOR DUBA (1982), GENERÁLNÍ ŘEDITEL AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 
 ONDRÁŠOVKA, KTERÁ JE DLOUHOLETÝM PARTNEREM ČESKÉHO FOTBALU, 
 V SOUČASNÉ DOBĚ PŘEDEVŠÍM MLÁDEŽNICKÉHO A REGIONÁLNÍHO. 

 PETR FOUSEK (1962), BÝVALÝ GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ ČMFS, 
 ZKUŠENÝ FOTBALOVÝ DIPLOMAT, KTERÝ BYL PORADCEM 
 PŘEDSEDY FAČR A ŠÉFEM ORGANIZAČNÍHO VÝBORU 
 EURO HRÁČŮ DO 21 LET V ROCE 2015. 

 MARTIN MALÍK (1970), GENERÁLNÍ ŘEDITEL DCEŘINÉ 
 MARKETINGOVÉ SPOLEČNOSTI STES, KTERÁ PRO FAČR, 
 ČESKOU REPREZENTACI I LIGOVÉ KLUBY ZAJIŠŤUJE 
 SPONZORY A OBCHODUJE S TELEVIZNÍMI PRÁVY. 

AKTUÁLNĚ

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


11INZERCE Úterý 30.5.2017
22/201710

1010

in
ze

rc
e

Úterý 30.5.2017
22/2017 AKTUÁLNĚ

Po dlouhých osmi letech slaví Slavia opět mistrovský titul 

a pranic na tom nevadilo, že poslední krok neudělala v Edenu, 

ale v dočasném strahovském azylu...

KRESBA TÝDNE

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


Od jeho příchodu do Slavie uběhlo sotva pět měsíců a obránce 
MICHAEL LÜFTNER slaví s červenobílými mistrovský titul. Defini-
tivu dal týmu triumf 4:0 nad Brnem v závěrečném kole. Lüftner si 
navíc během jara „vyhrál“ zahraniční angažmá, od podzimu bude 
působit v FC Kodaň. Teď se však se spoluhráči oddává mistrovské-
mu veselí. „Mám trochu zastřený hlas. To víte, oslavy,“ smál se 
23letý stoper, jenž je klíčovou oporou české jedenadvacítky, kte-
rou v červnu čeká mistrovství Evropy.

Michael Lüftner:Michael Lüftner:

„Tohle je 
pohádka!“
„Tohle je 
pohádka!“
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 ROBERT NEUMANN  PRAHA 

	 Jaké byly oslavy?

„Bouřlivé, velké. Ale nemluvil bych v minulém čase, velké to na-

dále je.(směje se) Užíváme si to, spousta z nás to zažívá poprvé.“

	 Představoval jste si průběh jara přesně takhle?

„Vyšlo to neskutečně. Když jsem v zimě přicházel, věděl jsem, 

že budeme hrát o titul. Jenže tohle je pohádka. Je to strašně rych-

lé. Od chvíle, co jsem podepsal se Slavií smlouvu, jde všechno na-

horu. Získal jsem titul, přestoupil jsem.“

	 Užíváte si úspěch o to víc, neboť jste odmala velký slávista?

„Stoprocentně. Přestože od podzimu hrát za Slavii už nebudu, 

slávistou pořád zůstanu.“

	 Nezazlívají vám někteří fanoušci, že klub opouštíte 

po tak krátké době?

„Je to tak půl na půl. Jedna půlka mi vyčítá, že jsem vyhrál titul 

a po pár měsících hned odcházím. Druhá mi to ale přeje. Říkají mi, 

že si přestup zasloužím, že jsem udělal velký progres. A dodávají, 

ať se vrátím někdy do Slavie.“

	 Jak reagovali vaši rodiče? Při zimním přestupu byli na-

měkko, co nyní?

„Teď byli dojatí dvojnásobně. Jezdí pravidelně na každý můj zápas, 

byli tedy u všeho důležitého. Jsou pyšní, že jsem na jaře odehrál kro-

mě třiceti minut všechno, že jsem v Edenu odvedl nějakou práci.“

 MICHAEL LÜFTNER (ČTVRTÝ ZLEVA) NASTOUPIL V SOBOTU KE SVÉMU NEJDŮLEŽITĚJŠÍMU LIGOVÉMU ZÁPASU V ŽIVOTĚ.  BĚHEM JARA NECHYBĚL MICHAEL COBY NOVÁ POSILA SLAVIE ANI JEDNOU V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ. 

„Půlka fanoušků mně 
přestup do Kodaně vyčítá, 

půlka mně ho přeje!“

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Kdy jste naopak prožil nejtěžší chvilku?

„To vím naprosto přesně: když jsem si dal vlastní gól doma 

s Jabloncem (pozn. - zápas skončil remízou 2:2). Hned mi blesklo 

hlavou, že kvůli mě nevyhrajeme titul. Měl jsem černé myšlenky. 

Týden do dalšího utkání pro mě byl po psychické stránce složitý. 

Musím poděkovat klukům i realizačnímu týmu, že mě drželi nad 

vodou. Hodili mě zpátky do pohody.“

	 Vzhledem k červnovému EURO jednadvacítek jste zimní 

přesun do Slavie zvažoval. V Teplicích jste měl své jisté, v na-

pěchovaném kádru Slavie jste šel do nejistoty. Oddechl jste si, 

když jste si záhy vydobyl základní sestavu?

„Jakmile jsem se pro Slavii rozhodl, ani na chvíli jsem o tomto 

kroku nezapochyboval. Nakonec jsem prožil fantastický půlrok. 

Jsem přesvědčený, že jsem se posunul o čtyřicet procent nahoru. 

Slavia mi jedině pomohla. Díky ní jsem přestoupil do Kodaně, díky 

ní můžu mít i lepší pozici v jedenadvacítce. Ukázal jsem, že zvlá-

dám hrát pod tlakem.“

	 Během jara se v jeden okamžik mluvilo o tom, jestli tre-

nér Šilhavý nevrátí do středu obrany zkušeného Jiřího Bílka. Ani 

tehdy jste neměl pochyby?

„Nebál jsem se. Vím, co se děje v kabině, trenér se mnou pra-

videlně mluvil. Černé myšlenky jsme měl pouze po vzpomínaném 

ROZHOVORROZHOVOR

 NA PODZIM JEŠTĚ MICHAEL LÜFTNER HÁJIL BARVY TEPLIC. 

	 O titulu se letos rozhodovalo až v posledním kole. Měl 

jste před zápasem velké nervy?

„Takové jsem v životě nezažil. Na hřišti to ale ze mě spadlo. 

Když jsme dali druhý gól, věděl jsem, že to dopadne dobře.“

	 Byla nervozita umocněná zkušeností z předposledního 

kola? Po výhře v Boleslavi už jste se chystali k oslavám, pak ale 

přišla z Brna zpráva, že Plzeň dala v poslední minutě vítězný gól.

„V Boleslavi to bylo obrovské zklamání. V kabině byla nálada, 

jako kdybychom prohráli. Kvůli tomu to před zápasem s Brnem 

ještě víc vygradovalo. Na druhou stranu, euforie z titulu byla 

o to větší.“

	 Kdy jste v průběhu jara začal věřit, že ligu vyhrajete?

„Po domácím dvojzápase s Plzní a Teplicemi. Oba duely jsme 

vyhráli díky gólům v závěru. V té chvíli se to zdálo blízko.“

 PROTI LIBERCI SI MLADÝ STOPER VYZKOUŠEL, JAKÉ TO JE HLÍDAT VELEZKUŠENÉHO PLEJERA MILANA BAROŠE. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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„Ano, debatovali jsme spolu. řekl mi hned na začátku, že to pro 

mě bude skvělý krok. Není to ale pouze o klubu, nýbrž i o příjemné 

zemi, jakou Dánsko je. Jediný den mi stačil na to, aby na mě dýchla 

pohodová mentalita Dánů. Lidé se tu k sobě chovají hezky.“

	 Kdy se máte hlásit v Kodani?

„Příprava začíná dvacátého června, to budu ještě na mistrov-

ství Evropy. Po šampionátu dostanu tři, čtyři dny volna a odcestuji 

za Kodaní na soustředění do Rakouska. Dovolenou tedy nebudu 

mít prakticky žádnou. V Dánsku je ale dlouhá zimní přestávka, 

trvá měsíc a půl. Vynahradím si to plně v prosinci a v lednu.“

ROZHOVORROZHOVOR

 TO BYLA ŠANCE! MICHAEL SI V LIZE PŘIPSAL PĚT GÓLŮ. VE SLAVII SE MU BĚHEM PŮLROKU SKÓROVAT NEPODAŘILO. 

Jablonci. Jinak po každém utkání mi trenér říkal, že byl se mnou 

spokojený. To bylo pro mě zásadní.“

	 Ohledně transferu do zahraničí, nechtěl jste počkat až 

po mistrovství Evropy? Turnaj je ostře sledovaný, mohl jste si 

třeba vyhrát lepší adresu...

„S agentem jsme to zvažovali. Dali jsme si k sobě všechny plusy 

a mínusy. Znovu jsem se sešel s panem Lavičkou, který mi sdělil 

svůj názor. Nakonec jsme se rozhodli, že podepíšu Kodani. Byly 

tam dva jsou silné důvody.“

	 Jaké?

„Když jsem byl v Kodani na jednání, trenér Solbakken mi 

v nadsázce řekl, že se do mě zamiloval. Je ideální varian-

ta, pokud vás chce do týmu přímo trenér. Druhým důvodem, 

proč jsem kývl, je fungující klub. Kodaň třikrát v řadě hrála 

Ligu mistrů nebo Evropskou ligu, není to žádný provinční klub.  

Je nejlepším klubem v Dánsku, který je na evropské scéně kon-

kurenceschopný.“

	 Myslíte si na Ligu mistrů?

„Věřím, že si ji zahraju. Klub už angažoval nového útočníka, při-

jdou další skvělí fotbalisté. Kádr bude nabitý. Kodaň možná v Čes-

ku nemá takový zvuk, jako německá mužstva. Je však rovnocenná 

minimálně s polovinou bundesligy.“

	 V Kodani působí slovenský záložník Ján Greguš. Konzul-

toval jste s ním transfer?

 A JEDEM NA EURO! MICHAEL SLAVÍ SE SPOLUHRÁČI POSTUP NA ME U21 DO POLSKA. 

Michael Lüftner
Narozen: 14. března 1994 * Výška: 184 cm * Váha: 80 kg * Stav: 
svobodný, přítelkyně Anastázie * Fotbalový post: obránce
Hráčská kariéra: FK Teplice (2002-2017), Slavia Praha (2017), FC 
Kodaň (2017-?) * Česká liga: 101 zápasů/ 5 gólů
Největší úspěchy: mistr české ligy (2017), postup na EURO U21 
(2017), účastník ME U17 (2011), účastník MS U17 (2011)

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 VE VÝBĚRU KOUČE VÍTĚZSLAVA LAVIČKY SE LÜFTNER VYPRACOVAL V KLÍČOVÉHO BORCE SESTAVY. 

	 Nyní vás čeká EURO jedenadvacítek. V základní skupině 

narazíte na Němce, Italy a Dány. Jak vidíte postupové šance?

„Naše skupina je oprávněně nazývána skupinou smrti. Němci 

jsou jedním z nejlepších týmů, které na turnaji budou. Italové i Dá-

nové jsou obrovsky silní. Jenže my také! Postoupili jsme z kvali-

fikace přes Belgii, máme skvělého trenéra, skvělé individuality. 

Předvádíme dobrý fotbal. Ze skupiny může postoupit úplně každý. 

Rozhodovat podle mě bude hned první zápas s Německem. Pokud 

se nám výsledkově vydaří, budeme mít solidně nakročeno dál.“

	 Po povedené kvalifikaci se ozývají hlasy, které lvíčata 

posouvají do boje o medaili. Cítíte, že se to může povést?

„To nechci soudit. Ale nemůžu nevzpomenout, jak nás přes 

startem kvalifikace různí odborníci považovali za nejslabší jedna-

dvacítku za posledních deset let. Podle mého názoru jsme nyní tak 

silní, že jsme možná nejsilnější jednadvacítka za posledních deset 

let. Polovina kluků, kteří absolvovali kvalifikaci, je už v zahraničí. 

A další tam zamíří. Kdy jindy bychom měli mistrovství Evropy vy-

hrát, než když máme v mužstvu takové individuality jako jsou Pa-

trick Schick nebo Vašek Černý? Když zvládneme skupinu, mohlo 

by s to povést.“

	 Na EURO vám však bude chybět kapitán Aleš Čermák, 

který měl v neděli těžkou autonehodu...

„Je to pro nás obrovské oslabení. Vzhledem k tomu, co se stalo, 

je nejdůležitější, že to Aleš přežil. Držíme mu pěsti, aby se uzdra-

vil. Budeme hrát na EURO i za něj.“ 

„Na EURO bude o našem 

osudu rozhodovat hned 

první zápas s Německem!“

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/


Slávistická euforie! 
Fotbalisté Slavie ukončili osmileté čekání 

na mistrovský titul. Na Strahově rozdrtili 

v posledním kole Zbrojovku Brno 4:0 a nedali 

tak svým plzeňským pronásledovatelům 

šanci, aby je po výhře 2:0 nad Jihlavou 

v ligovém finiši na prvním místě vystřídali. 

Mistrovský pohár je „sešívaný“! 

 30. KOLO 

První liga 
2016/17 
První liga 
2016/17 

Slávistická euforie! 
Fotbalisté Slavie ukončili osmileté čekání 

na mistrovský titul. Na Strahově rozdrtili 

v posledním kole Zbrojovku Brno 4:0 a nedali 

tak svým plzeňským pronásledovatelům 

šanci, aby je po výhře 2:0 nad Jihlavou 

v ligovém finiši na prvním místě vystřídali. 

Mistrovský pohár je „sešívaný“! 
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Ligové trávníky opouští další výrazná fotbalová 
osobnost. Bývalý reprezentační záložník a kapitán 
mistrů Evropy hráčů do 21 let ŠTĚPÁN VACHOUŠEK, 
který největší část své dlouhé a úspěšné kariéry strá-
vil v teplickém dresu, ale hrával i za obě pražská „S“ 
a v zahraničí, se v sobotu loučil na Stínadlech.

Štěpán Vachoušek: „Scénář rozlučky

šel úplně mimo mě…“

 V TEPLICÍCH ŠTĚPÁN VACHOUŠEK SVOU VELKOU FOTBALOVOU KARIÉRU ZAČÍNAL 
 A PO ANGAŽMÁ V ČESKÝCH I ZAHRANIČNÍCH KLUBECH JI TAKÉ I UKONČIL. 

 VÁCLAV TICHÝ  TEPLICE 

 Kdy jste se rozhodl profesionální kariéru ukončit?

„Během zimní přestávky jsem o tom začal vážně přemýšlet, probral jsem to i doma s ro-

dinou, protože to bylo pro mě jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, co jsem v poslední době 

udělal. Přispělo k tomu i menší herní vytížení, které jsem v této sezoně v Teplicích měl.“

 Teplice v této sezoně zase hrály po delší době nahoře a dokonce o evropské po-

háry. Co zásadního se na Stínadlech změnilo?

„Myslím si, že jsme se na rozdíl od minulých sezon dokázali vyvarovat výraznějších vý-

konnostních a výsledkových útlumů.“

 Pohárový krok jste ale s Duklou neudělali!

„Bohužel se nám to nepodařilo, měli jsme dost náznaků šancí a dvě stoprocentní, které 

jsme však neproměnili. Posledních deset minut jsme už logicky hráli vabank, protože jsme 

potřebovali vyhrát. Dukla tím dostala prostor k rychlým protiútokům, které umí, a jeden 

z nich v nastaveném čase udělal definitivně tečku za naším evropským snažením… Samo-

zřejmě, že jsme z toho byli v kabině všichni zklamaní, ale na druhou stranu se nám povedla 

hodně dobrá sezona.“

 V NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI ODEHRÁL 315 UTKÁNÍ, V NICHŽ VSTŘELIL 48 GÓLŮ. 

ECHO 30. KOLA

  Titul patří Slavii
Rozhodla o něm až v posledním kole 
jasnou výhrou 4:0 nad Zbrojovkou. 
V nuceném azylu na strahovském sta-
dionu odmítl možné drama svým gólem 
z 27. minuty obránce Frydrych, za dvě 
minuty přidal další trefu Stanislav Tecl 
a pak už „sešívaní“ v euforii dokráčeli 
k „mistrovským“ třem bodům.

  Slavili i stříbro
Obhájci z Plzně se nedočkali slávistic-
kého klopýtnutí, a tak ani očekávané 
vítězství nad již zachráněnou Jihlavou 
jim k poskočení na první příčku ne-
pomohlo. Viktoriáni však s fanoušky 
velkolepě oslavili i druhé místo a těší 
se na předkolo Ligy mistrů.

  (Ne)pohárové loučení
Zažila dlouholetá opora Teplic Štěpán 
Vachoušek. Sedmatřicetiletý záložník, 
který zamíří do týmu 4. německé ligy 
Neugersdorfu, zažil skvostnou domácí 
rozlučku s jedinou kaňkou: po remíze 
0:0 chybí Severočechům jediný bod 
na pohárovou příčku.

  Doklopýtali do Evropy
Z posledních tří utkání vytěžili jediný 
bod, přesto fotbalisté Mladé Bole-
slavi udrželi čtvrté místo, které jim 
zaručuje předkolo Evropské ligy. Se 
sezónou se rozloučili debaklem 0:4 
v rozjetém Liberci.

VÝSLEDKY 30. KOLA
Hradec Králové - Bohemians 1905 1:0

Karviná - Jablonec 0:2

Liberec - Mladá Boleslav 4:0

Plzeň - Jihlava 2:0

Příbram - Zlín 0:2

Slavia Praha - Brno 4:0

Slovácko - Sparta Praha 1:1

Teplice - Dukla Praha 0:1

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Slavia Praha 30 20 9 1 65:22 69

2. Plzeň 30 20 7 3 47:21 67

3. Sparta Praha 30 16 9 5 47:26 57

4. Mladá Boleslav 30 13 10 7 47:37 49

5. Teplice 30 13 9 8 38:25 48

6. Zlín 30 11 8 11 34:35 41

7. Dukla Praha 30 11 7 12 39:35 40

8. Jablonec 30 9 12 9 43:38 39

9. Liberec 30 10 9 11 31:28 39

10. Karviná 30 9 7 14 39:49 34

11. Brno 30 6 14 10 32:45 32

12. Slovácko 30 6 14 10 29:38 32

13. Bohemians 1905 30 7 7 16 22:39 28

14. Jihlava 30 6 9 15 26:47 27

15. Hradec Králové 30 8 3 19 29:51 27

16. Příbram 30 6 4 20 29:61 22

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STATISTIKA 30. KOLA

 V ROCE 2002 PŘILETĚL ŠTĚPÁN VACHOUŠEK JAKO KAPITÁN 
 „LVÍČAT“ S MEDAILÍ ZA VÍTĚZSTVÍ NA ME U21 VE ŠVÝCARSKU. 

 Co bude s vámi dál? Najednou budete mít spoustu volné-

ho času bez fotbalu!

„Dohodl jsem se, že budu jezdit hrát čtvrtou německou soutěž 

do Neugersdorfu, kde jsou čtyři čeští kluci - Milan Matula, Luboš 

Loučka, Dittrich a Pepa Marek, já budu pátý. Mám to tam hodinu 

a dvacet minut, budu jezdit dvakrát v týdnu na tréninky a o víkendu 

na zápasy. Ve volném čase bych se chtěl věnovat i jiným sportům 

- kolu a tenisu, kde budu mít za parťáky bývalé teplické spoluhrá-

če „Dolyho“ (Michala Doležala) a „Verbu“ (Pavla Verbíře), takže se 

s nimi určitě nudit nebudu.“  

 Začleníte se časem podobně jako Pavel Verbíř do práce 

v teplickém klubu?

„Když budu ještě hrát v Německu fotbal, tak to ještě nepřipadá 

v úvahu. O nějakých možnostech jsme se sice bavili, ale chci si ne-

chat určitý časový odstup a pak uvidíme.“ 

 Na stadion dorazila při sobotním epilogu i velká návštěva…

„To byl další pádný důkaz úspěšné sezony, že jsme dokázali tolik fanoušků přivést na Stí-

nadla. Ani ve snu mě nenapadlo, že se budu loučit před deseti tisíci diváků!“ 

 Loučení přímo na trávníku vás očividně dojalo!

„Chtěl jsem být za tvrďáka, ale moc mi to nešlo… Scénář rozlučky šel úplně mimo mě, 

chystali ho kluci. Nevěděl jsem ani, že na trávník přijde manželka s kluky! Když k tomu ješ-

tě připočtete, kolik sezon jsem za Teplice odkopal, tak vás při posledním ligovém zápase 

přepadnou emoce i slzy.“

ŠTĚPÁN VACHOUŠEK * Narozen: 26. července 1979 * Výška: 185 cm * Váha: 80 kg * Stav: 
ženatý, manželka Petra, děti Ondřej (23), Matyáš (15), Tadeáš (13)
Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: Lokomotiva Bílina (1985-1990), FK Teplice 
(1990-1998), Česká Lípa (1998-1999), FK Teplice (1999-2000), SC Xaverov (2000-2001), 
Chmel Blšany (2001), FK Teplice (2001-2002), Slavia Praha (2002-2003), Olympique Mar-
seille (Francie, 2003-2004), Austria Vídeň (Rakousko, 2004-2008), FK Teplice (2008-2010), 
Sparta Praha (2010), FK Teplice (2010-2017) * Reprezentace: 23 zápasů, 2 góly
Největší úspěchy: mistr Evropy hráčů do 21 let (Švýcarsko 2002), bronz z EURO 2004 
v Portugalsku, rakouský mistr (2006), český mistr (2010), vítěz Rakouského poháru (2005, 
2006, 2007), vítěz Poháru ČMFS (2009)

 S PROFESIONÁLNÍM FOTBALEM JE KONEC, TEĎ ČEKÁ ŠTĚPÁNA 4. NĚMECKÁ LIGA. 

ONDŘEJ 
GINZEL

Narozen: 
11. 10. 1988

Bydliště: 
Liberec

Rozhodčí: 
od září 2011, profesionální soutěže 

od července 2016

Záliby: 
běh, četba, automobily, 
cestování, zaměstnání

Rozhodcovský cíl: 
rozhodovat utkání na MS

MUŽI 
S PÍŠŤALKOU 

SE PŘEDSTAVUJÍ

 Slavia - Brno  4:0 (2:0)
Branky: 27. Frydrych (Zmrhal), 30. Tecl (Zmrhal), 58. Tecl (Ngadeu), 68. Ngadeu (samostatná akce). 
Rozhodčí: Proske - Kubr, Kříž. ŽK: Milan Škoda, Flo (oba Slavia). Diváci: 12.300 (vyprodáno).
Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner (56. Flo), Deli, Bořil - Ngadeu (83. J. Bílek) - Tecl (81. Mingazov), 
Hušbauer, Ščuk, Zmrhal - Milan Škoda. Trenér: Šilhavý.
Brno: Melichárek (26. V. Veselý) - Jakub Šural, Pavlík, Kijanskas, Vraštil (41. T. Jablonský) - Zavadil, 
Jan Polák I (65. Sedlák) - Přichystal, Tašči, Lutonský - Řezníček. Trenér: Habanec.
    

 Plzeň - Jihlava 
v 

 2:0 (1:0)
Branky: 14. Bakoš (samostatná akce), 88. Štěpánek vlastní. Rozhodčí: Zelinka - J. Paták, Pelikán. 
ŽK: Urdinov (Jihlava). Diváci: 10.493.
Plzeň: Bolek (63. Sváček) - Matějů, Hejda, R. Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - J. Kopic, 
Bakoš, Pilař (67. M. Petržela) - Krmenčík (73. Poznar). Trenér: Bečka.
Jihlava: Hanuš - Kryštůfek, Štěpánek, Mišůn, Urdinov - Vaculík - Batioja (88. Hron), Ikaunieks, 
Popovič (85. Duba), F. Novotný (70. Záviška) - P. Dvořák. Trenér: Jinoch.
    

 Karviná - Jablonec  0:2 (0:1)
Branky: 6.  Martin Doležal II (Mihálik), 55. Martin Doležal II (Zelený). Rozhodčí: Nenadál - Peřina, 
Horák. ŽK: M. Kysela (Jablonec). Diváci: 3228.
Karviná: Laštůvka - Jan Moravec, Hošek (46. Košťál), Jovanovič, Eismann - Smrž (66. Vondra), 
T. Weber (80. Lingr) - Budínský, Panák, Kalabiška - Wágner. Trenér: J. Weber.
Jablonec: V. Hrubý - M. Kysela, Pernica, Hübschman, Matěj Hanousek - Jaroslav Diviš (46. Maso-
pust), Považanec, Martin Pospíšil (83. Breda), Zelený - Martin Doležal II, Mihálik (66. Mehanovič). 
Trenér: Klucký.

 Příbram - Zlín  0:2 (0:1)
Branky: 14. Bartolomeu (Traoré), 52. V. Vukadinovič (Traoré). Rozhodčí: Machálek - K. Hájek, Po-
živil. Bez ŽK. Diváci: 1118.
Příbram: O. Kočí - Kvída, Jiránek (46. Ric), Chaluš, Divíšek - Tregler - P. Pilík (58. Januška), T. Pilík 
(74. Laňka), Kukec, Jan Rezek - Ayong. Trenér: K. Tobiáš.
Zlín: S. Dostál - Kopečný, Bačo, Gajič, Hubáček - Janíček - V. Vukadinovič (84. Štípek), Lukáš Holík, 
Traoré (73. Hnaníček), Bartolomeu - Fantiš (88. Masař). Trenér: Páník.

 Hr. Králové - Bohemians 1905  1:0 (0:0)
Branka: 84. F. Čech (M. Plašil). Rozhodčí: Matějček - M. Urban, Vlček. ŽK: Martan, Vlkanova, 
F. Čech - Blecha. Diváci: 1495.
Hr. Králové: Ottmar - M. Černý, F. Čech, Bederka, M. Plašil - Jirsák (65. Janoušek) - Martan, Šípek 
(72. Súkenník), Trubač (46. Vlkanova), Malinský - Pázler. Trenér: Havlíček.
Bohemians 1905: Fryšták - Bartek, Švec, Šmíd, Havel - Hubínek, Jirásek - T. Berger (56. Blecha), 
D. Mašek, M. Hašek ml. - Kabajev (46. Kuchta). Trenér: M. Hašek st.

 Slovácko - Sparta  1:1 (0:0)
Branky: 72. Šumulikoski (Havlík) - 68. Juliš (Zahustel). Rozhodčí: Ginzel - Mokrusch, Caletka. ŽK: 
Reinberk - Vácha, Michal Kadlec. Diváci: 6082.
Slovácko: Daněk - Reinberk, Hofmann, Břečka, Šimko - Šumulikoski - Jan Navrátil, Machalík, Hav-
lík, Jakub Rezek (58. Ťok)- Zajíc (89. Ju Kang-hjon). Trenér: Levý.
Sparta: Bičík - Zahustel, Karavajev, Michal Kadlec, Hybš - Vácha, Sáček (85. A. Čermák) - V. Kadlec 
(46. M. Frýdek), Lafata, Vatajelu (46. Juliš) - Josef Šural. Trenér: P. Rada.

 Liberec - Ml. Boleslav  4:0 (2:0)
Branky: 26. Baroš (Souček), 32. Kerbr (penalta), 56. Potočný (Mikula), 60. Baroš (Breite). Rozhod-
čí: E. Marek - Antoníček, Kotalík. ŽK: Voltr - Levin. Diváci: 4280.
Liberec: Dúbravka - Mikula, Kúdela, Karafiát (46. Kouřil), Kerbr - P. Ševčík (76. Graiciar), T. Souček, 
Potočný, Breite, Voltr - Baroš (86. Šulc). Trenér: Trpišovský.
Ml. Boleslav: Vejmola - Pauschek, Stronati, Da Silva, Fleišman - Přikryl, Takács, Železník (72. Klo-
bása), Levin, P. Mareš (34. J. Nečas) - Chramosta (61. Mebrahtu). Trenér: Svědík.

 Teplice - Dukla  0:1 (0:0)
Branka: 90.+4 Preisler (Koreš). Rozhodčí: Houdek - I. Nádvorník, Kotík. ŽK: Jeřábek - Kušnír, 
Šimůnek, Miloševič, Olayinka, Preisler. Diváci: 10.125.
Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Hyčka (13. Král) - Soungole, Ljevakovič - Fillo, Va-
choušek (65. Nivaldo), Vošahlík (76. Vaněček) - Červenka. Trenér: Šmejkal.
Dukla: M. Hruška - Kušnír, Šimůnek, Bezpalec, Podaný - Bilovský, Marek Hanousek, Daniel Tetour 
(28. Smejkal, 55. Koreš) - Miloševič, Olayinka, Edmond (71. Preisler). Trenér: Hynek.

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

ZAUJALO MĚ „Vydal jsem se na strahovskou hůrku, kam se vynuceně vrátila právě 
na toto poslední utkání Slavia, aby zde oslavila mistrovský titul. Zápas 
s Brnem, kterému už o nic nešlo, byl jednoznačnou záležitostí červeno-
bílých. Zlomovým okamžikem bylo odstoupení zraněného brankáře Zbro-
jovky Melichárka, jeho náhradník, který v lize debutoval, ihned inkasoval 
dvě branky a od té chvíle hosté působili odevzdaným dojmem. Slávisté 
pak už v pohodě dokráčeli k jasnému vítězství a zaslouženému ligovému 
prvenství, protože od příchodu Jardy Šilhavého na začátku podzimu ani 
jednou neprohráli a nastříleli ze všech týmů suverénně nejvíc branek. 
Bouřlivé oslavy odpovídaly osmiletému slávistickému čekání, ale brzy 
přijdou všední fotbalové dny.  Uvidíme, jak si Slavia povede v evropské 
konkurenci ve třetím předkole Ligy mistrů, do kterého půjde jako nenasa-
zený tým. V něm s největší pravděpodobností narazí na silné a mezinárod-
ně ostřílené soupeře, což je další výzva jako hrom!“

 MISTROVSKÉ PIVO PRO JARDY! PO ZÁPASE SE ZBROJOVKOU SE JEJ S CHUTÍ NAPILI DVA JAROSLAVOVÉ, 
 KTEŘÍ STOJÍ ZA SLÁVISTICKÝM ÚSPĚCHEM: KLUBOVÝ ŠÉF JAROSLAV TVRDÍK A TRENÉR JAROSLAV ŠILHAVÝ. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.epojisteni.cz/fotbal/
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Novopečený mistr české ligy 
jednoznačně triumfoval v gólo-
vé efektivnosti, neboť slávisté 
nastříleli o osmnáct branek více 
než trojlístek, který se za nimi 
srovnal na shodné metě.  Přes 
průměr jedné branky na zápas 
se díky čtyřbrankové demolici 
„Bolky“ přehoupl na jaře moc-
ně finišující Liberec. Pod touto 
zlomovou hranicí zůstala pětice 
týmů včetně sestupujícího tan-
demu Hradec Králové-Příbram.

1. Slavia 65 2,167
2.-4. Plzeň 47 1,567
2.-4. Sparta 47 1,567
2.-4. Ml. Boleslav 47 1,567
5. Jablonec 43 1,433
6.-7. Dukla 39 1,300
6.-7. Karviná 39 1,300
8. Teplice 38 1,267
9. Zlín 34 1,133
10. Brno 32 1,067
11. Liberec 31 1,033
12.-14. Slovácko 29 0,967
12.-14. Hr. Králové 29 0,967
12.-14. Příbram 29 0,967
15. Jihlava 26 0,867
16. Bohemians 1905 22 0,733

 SLÁVISTÉ VYHRÁLI TITUL I GÓLOVOU JÍZDU. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Jednoznačný triumf
mistrovské Slavie

VYCHYTANÉ NULY

13
Matúš Kozáčik (Plzeň)

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

NEJLEPŠÍ STŘELCI

15
David Lafata (Sparta), Milan Škoda (Slavia)

12 - Muris Mešanovič (Slavia) * 10 - Michael Krmenčík (Plzeň), Michal Škoda (Brno) * 9 - Jan 
Chramosta (Ml. Boleslav), Davis Ikaunieks (Jihlava) * 8 - Marek Bakoš (Plzeň), Martin Doležal II 
(Jablonec), Martin Fillo (Teplice), Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav), Tomáš Pilík (Příbram) * 7 - Lu-
káš Budínský (Karviná), Jan Holenda (Bohemians 1905/Dukla), Ondřej Mihálik (Jablonec), Jakub 
Řezníček (Brno), David Vaněček (Teplice), Tomáš Wágner (Jablonec/Karviná), Jaromír Zmrhal 
(Slavia) * 6 - Haris Harba (Zlín), Lukáš Hejda (Plzeň), Tomáš Hořava (Plzeň), Mirzad Mehanovič 
(Jablonec), Michael Ngadeu (Slavia), Peter Olayinka (Dukla), Josef Šural (Sparta), Stanislav Tecl 
(Jablonec/Slavia) * 5 - Milan Baroš (Liberec), Dame Diop (Zlín), Jakub Hora (Teplice), Néstor Albi-
ach (Dukla/Sparta), Jan Pázler (Hr. Králové), Tomáš Přikryl (Ml. Boleslav), Jan Rezek (Příbram), 
Tomáš Zajíc (Slovácko)

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

39
Milan Škoda (Slavia, 15 + 6)

33
David Lafata (Sparta, 15 + 2)

28
Tomáš Pilík (Příbram, 8 + 8)

27 - Muriš Mešanovič (Slavia, 12 + 2) * 24,5 - Michael Krmenčík (Plzeň, 10 + 3), Jaromír Zmrhal 
(Slavia, 7 + 7) * 22 - Martin Fillo (Teplice, 8 + 4) * 21,5 - Michal Škoda (Brno, 10 + 1) * 20,5 - Martin 
Doležal II (Jablonec, 8 + 3), Tomáš Přikryl (Ml. Boleslav, 5 + 7) * 20 - Lukáš Budínský (Karviná, 7 + 
4), Jakub Řezníček (Brno, 7 + 4) * 19,5 - Josef Hušbauer (Slavia, 3 + 9), Jan Krob (Teplice, 0 + 13), 
Vukadin Vukadinovič (Zlín, 3 + 9) * 18,5 - Davis Ikaunieks (Jihlava, 7 + 3) * 18 - Jan Chramosta (Ml. 
Boleslav, 9 + 0), Vjačeslav Karavajev (Sparta, 3 + 8), Mirzad Mehanovič (Jablonec, 6 + 4) * 17,5 - 
Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav, 8 + 1), Milan Petržela (Plzeň, 2 + 9) * 17 - Marek Janečka (Karviná, 
4 + 6), Tomáš Wágner (Jablonec/Karviná, 7 + 2) * 16,5 - Tomáš Hořava (Plzeň, 6 + 3), Peter Olay-
inka (Dukla, 6 + 3), Josef Šural (Sparta, 6 + 3), Stanislav Tecl (Jablonec/Slavia, 6 + 3) * 16 - Marek 
Bakoš (Plzeň, 8 + 0), Néstor Albiach (Dukla/Sparta 5 + 4) * 15,5 - Jan Holenda (Bohemians 1905/
Dukla), 7 + 1), David Vaněček (Teplice, 7 + 1) * 14,5 - Jakub Hora (Teplice, 5 + 3), Jan Kopic (Plzeň, 
2 + 7), Michal Trávník (Jablonec, 2 + 7) * 14 - Bořek Dočkal (Sparta, 4 + 4), Marek Havlík (Slovácko, 
4 + 4), Ondřej Mihálik (Jablonec, 7 + 0) * 13,5 - Michael Ngadeu (Slavia, 6 + 1) * 13 - Milan Baroš 
(Liberec, 5 + 2), Jan Rezek (Příbram, 5 + 2)

http://www.o2tv.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Jak si Slavia došla pro titul

  Slavia - Brno   4:0 (2:0)

Na zaplněný strahovský stadion vyběhli slávisté s jediným cí-

lem - porazit Zbrojovku a zajistit si tak titul (1). Své předsevzetí 

začali plnit ve 26. minutě, kdy po rohu zařídil Michal Frydrych ve-

dení Pražanů (2), které do konce zápasu navýšili až na 4:0.  Já-

sající trenér Jaroslav Šilhavý (3) dovedl po svém nástupu tým 

k  prvním místu bez jediné prohry! V  kabině nových mistrů se 

s pohárem polaskali i klubový šéf Jaroslav Tvrdík (vlevo) a pod-

nikatel Jiří Šimáně, který stál u obrody už už zmírající Slavie (4). 

Jaké to je odpočívat s nohou na cenné trofeji možná volal do své 

vlasti stoper z Pobřeží Slonoviny Simon Deli (5). „Sešívaní“ se 

titulu dočkali po dlouhých osmi letech (6).

2)

3)

1)

6)

5)4)
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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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Na klíčový zápas bez nováčků

V nominaci české reprezentace na červnový přípravný zápas v Belgii a násled-
né utkání kvalifikace mistrovství světa v Norsku není žádný nováček. Trenér Ka-
rel Jarolím dal ale překvapivě šanci libereckému záložníkovi Tomáši Součkovi 
a do dvaadvacetičlenného kádru vedle něj zařadil i další tři hráče, Antonína Ba-
ráka, Jakuba Jankta a Patrika Schicka, kteří by se následně měli připojit k „je-
denadvacítce“ před startem evropského šampionátu v Polsku. 

 DO VÝBĚRU KARLA JAROLÍMA SE DOSTAL I MICHAEL KRMENČÍK, 
 KTERÝ SE TAKTO RADOVAL Z GÓLU, KTERÝ VSTŘELIL V EDENU NORŮM UŽ V 11. MINUTĚ. 

 NAVÁŽOU ČEŠTÍ FOTBALISTÉ NA LISTOPADOVÉ VÍTĚZSTVÍ NAD NORY 2:1 I V ČERVNOVÉ ODVETĚ V OSLU? 

Přípravné utkání v Bruselu sehrají reprezentanti 5. června, 

poté v Belgii zůstanou a přesunou se odtud až na kvalifikační zá-

pas 10. června přímo do Osla. 

V příštím týdnu plánuje reprezentační kouč rozšířit nominaci. 

„Z náhradníků určitě ještě někoho povoláme. Někteří hráči o ví-

kendu před zápasem v Belgii ještě budou hrát ligu,“ říká na vy-

světlenou. Dvaadvacetiletý Souček, který na jaře hostuje v Liberci 

ze Slavie, má zatím v „áčku“ odehráno je 25 minut z listopadového 

přípravného zápasu s Dánskem v Mladé Boleslavi. „Jako jeden 

z mála nominovaných je to takový klasický defenzivní záložník. 

Hraje pravidelně, každý týdne ho máme na očích. Odevzdává kva-

litní výkony,“ konstatuje Jarolím, který od loňského srpna poprvé 

nominoval sparťanského ofenzivního záložníka Josefa Šurala. 

„Ve Spartě je cítit, nastupuje na více pozicích. Po té změně, co 

ve Spartě nastala, dává o sobě vědět,“ dodává. 

Zápas v Norsku bude pro český národní tým klíčový, neboť potře-

buje v Oslu vyhrát, aby zvýšil šance aspoň na druhé místo ve sku-

pině a účast v baráži o světový šampionát. Po polovině kvalifikace 

figurují reprezentace na třetí příčce se ztrátou dvou bodů na druhé 

Severní Irsko a s náskokem bodu na čtvrtý Ázerbájdžán. Vedoucí 

Německo neztratilo v dosavadních pěti zápasech ani bod. 

NOMINACE
BRANKÁŘI: Tomáš Vaclík - Basilej (13/0), Tomáš Koubek - Sparta (5/0), Jiří Pavlen-
ka - Slavia (1/0). OBRÁNCI: Theodor Gebre Selassie - Brémy (41/2), Pavel Kadeřá-
bek - Hoffenheim (26/2), Jakub Brabec - Genk 5/0), Tomáš Sivok - Bursaspor (63/5), 
Marek Suchý - Basilej (32/1), Tomáš Kalas - Fulham (6/0), Filip Novák - Midtjylland 
(8/0). ZÁLOŽNÍCI: Tomáš Souček - Liberec (1/0), Bořek Dočkal - Che-nan Ťien-jie 
(31/6), Tomáš Hořava - Plzeň (9/3), Vladimír Darida - Hertha (43/3), Jakub Jankto - 
Udine (2/1), Antonín Barák - Slavia (3/3), Jaromír Zmrhal - Slavia (5/1), Josef Šural 
- Sparta (15/1), Ladislav Krejčí - Boloňa (33/5). ÚTOČNÍCI: Patrik Schick - Sampdoria 
(3/1), Michael Krmenčík - Plzeň (4/3), Milan Škoda - Slavia (17/4) 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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„Lvíčata“ před soustředěním

V nominaci české reprezentace do 21 let na závěrečné soustředění před červ-
novým mistrovstvím Evropy v Polsku zatím chybí nejlepší střelec „lvíčat“ v kva-
lifikaci Patrik Schick, Antonín Barák, Jakub Jankto i Tomáš Souček. Všichni byli 
povoláni do „áčka“, které čeká kvalifikační utkání v Oslu s Norskem a pět dnů 
před ním přípravný duel v Bruselu s Belgií.

 HRÁČE „JEDENADVACÍTKY“ ČEKAJÍ NA SOUSTŘEDĚNÍ V KAPRUNU DVA PŘÍPRAVNÉ MAČE S ÁZERBÁJDŽÁNEM. 

 TRENÉR VÍTĚZSLAV LAVIČKA MÁ PŘED SEBOU NÁROČNÝ ÚKOL - VYLADIT FORMU „LVÍČAT“ NA ČERVNOVÉ ME. 

„Některá jména, která obvykle bývala nosnými hráči, jsou pou-

ze v kolonce náhradníci,“ říká trenér Vítězslav Lavička, který ještě 

tři mladíky doplní po sobotním závěrečném ligovém kole. „Půjde 

o jednoho stopera, jedno jméno do záložní řady a jedno do útoku,“ 

dodává. Zatím povolal 17 hráčů do pole a tři brankáře. Konečnou 

nominaci pro evropský šampionát musí nahlásit do 6. června. 

Schick by v ní stejně jako zbývající opory Barák, Jankto a Souček 

chybět neměl. „Z Norska se vrátíme 11. června v nočních hodinách 

a čtrnáctého začíná sraz jedenadvacítky. Není to samozřejmě op-

timální, že nebudou na soustředění, proto je výhoda, že absolvo-

vali větší část kvalifikace,“ připomíná manažer obou reprezentač-

ních týmů Jaromír Šeterle.

Ve výběru pro soustředění od 2. do 9. června v rakouském Kap-

runu je mimo jiné i útočník Tomáš Chorý, který 16 góly pomohl 

druholigové Olomouci k návratu do nejvyšší soutěže. Nechybí ani 

záložník Václav Černý, přestože v Ajaxu nenastupoval a středeční 

finále Evropské ligy s Manchesterem United sledoval jen z tribuny. 

„Trénuje s „áčkem“, ale bohužel situace směrem k jeho vytížení 

je taková, že šance nepřichází. Ale pravidelně hraje za juniorský 

tým, kde patří k nejvýraznějším hráčům. Na kemp i EURO do Pol-

ska se těší a nemám pochyb, že přijede dobře připraven,“ zdůraz-

ňuje kouč Lavička.

„Jedenadvacítka“ v rakouském Kaprunu odehraje dvě příprav-

ná utkání s Ázerbájdžánem (5. a 8. června). Na evropský šam- 

pionát v Polsku pak odletí 15. června a o tři dny později nastoupí 

k prvnímu zápasu ve skupině proti Německu. Duel s Itálií čeká 

tým 21. června a s Dánskem se utká 24. června. 

NOMINACE
BRANKÁŘI: Patrik Macej - Michalovce, Luděk Vejmola - Ml. Boleslav, Lukáš Zima - 
FC Janov. OBRÁNCI: Milan Havel - Bohemians 1905, Daniel Holzer - Sparta, Michael 
Lüftner - Slavia, Aleš Matějů - Plzeň, Stefan Simič - Mouscron, Patrizio Stronati 
- Ml. Boleslav, Filip Kaša - MŠK Žilina. ZÁLOŽNÍCI: Václav Černý - Ajax, Martin Ha-
šek - Bohemians 1905, Marek Havlík - Slovácko, Michal Hubínek - Bohemians 1905, 
Michal Sáček - Sparta, Petr Ševčík - Liberec, Daniel Tetour - Dukla, Michal Tráv-
ník - Jablonec, Dominik Mašek - Bohemians 1905, Jakub Nečas - Mladá Boleslav.  
ÚTOČNÍCI: Lukáš Juliš - Sparta, Tomáš Chorý - Olomouc, Zdeněk Linhart - Příbram.

NA RAKOUSKÝ KEMP BEZ KAPITÁNA
Trenér české reprezentace do  21 let Vítězslav Lavička doplnil nominaci 

týmu na přípravný kemp v Rakousku. Z té původní vypadl zraněný kapitán Aleš 
Čermák, který měl v neděli nad ránem vážnou dopravní nehodu, nově byli povo-
láni čtyři hráči. V pátek se tedy budou na srazu v Praze hlásit:

Stoper Filip Kaša, který se podílel na  zisku slovenského titulu v  týmu 
MŠK Žilina, má odehrány v  dresu „jedenadvacítky“ čtyři zápasy, naposledy 
hrál v březnu v Karviné proti Slovensku (4:1).

Záložník Dominik Mašek z Bohemians 1905 se dresu „lvíčat“ objevil za-
tím dvakrát, v kvalifikaci proti Moldavsku a v přípravě v Portugalsku.

Záložník Jakub Nečas z Mladé Boleslavi se coby nováček objevil v nomi-
naci v březnu, hrál proti Slovensku i v Polsku, kde přihrál na vítězný gól.

Útočník Zdeněk Linhart z Příbrami, kde byl na hostování z pražské Slavie, 
nastupoval již v úvodních zápasech kvalifikace, doma proti Maltě, v Lotyšsku 
a doma s Belgií. Celkově má na svém kontě osm utkání a jeden gól v dresu 
české „jedenadvacítky“.

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Rok po pádu se Olomouc a Baník 

vracejí mezi elitu
Drama do posledního kola s očekávaným výsledkem. Nováčky 1. ligy totiž 

v příští sezoně budou Sigma Olomouc a Baník Ostrava, dvě mužstva, která 
se mezi elitu vracejí po jednoroční druholigové epizodě. Pokud by 2. liga 
letos dopadla jinak, bylo by to považováno za překvapení.

K němu se ale schylovalo. Zatímco v Olomouci se brzy vy-

pořádali s mizerným vstupem do sezony a pak šli nezadržitel-

ně za postupem, Baník nezastihl konec postupového snažení 

v ideálním rozpoložení. Tým vedený Vlastimilem Petrželou začal 

ztrácet body a před posledním kolem měl na zádech nebezpeč-

ného rivala z Opavy s odstupem jediného bodu. „Pro mužstvo 

to byla strašně těžká soutěž. Pro každého soupeře byl zápas 

s Baníkem utkáním sezony,“ řekl Petržela. Zkušený trenérský 

matador ale sen baníkovců naplnil. Ti na poslední kolo zcela za-

plnili vítkovický stadion, tým porazil Znojmo a začalo se mohutně 

slavit. „Tlak byl velký a ocitali jsme se často pod palbou kritiky,“ 

oddechl si trenér.

Třetí Opava, která za Baníkem nakonec zaostala o jediný bod, 

udělala ze závěru soutěže drama, které rozseklo právě až po-

slední kolo. Opava totiž ke své senzační pohárové jízdě, v níž 

padla až ve finále, přidala také atak na postup do 1. ligy. Trenér 

Roman Skuhravý tak mohl hned první rok svého působení v Opa-

vě tým vrátit mezi elitu. Až přebolí smutek, že stejně jako v pohá-

ru zůstal tým těsně pod vrcholem svého snažení, může se v klidu 

podívat do budoucnosti. Od vedení totiž dostal tři roky na to, aby 

tým do 1. ligy dovedl, má tedy ještě dva.

Trochu ve stínu postupového dramatu proběhl rovněž v po-

sledním kole také sestupový thriller. Poslední Prostějov byl 

odepsaný už dávno, druhého Černého Petra se dlouho zbavovaly 

Sokolov a Vítkovice. Nakonec ale oba úspěšně, protože ho na po-

slední chvíli poslali do rukou Frýdku-Místku. Ten totiž závěr sou-

těže vůbec nezvládl a pakuje se dolů. Kdo sestupující nahradí, 

ještě jasné není. MSFL sice už vyhrál Uničov, ale zda se pustí 

do profesionálního fotbalu, se uvidí. ČFL vede hradecká Olym-

pia, ale na druholigové derby s FC, který sestoupil z 1. ligy, asi 

v rámci Hradce nedojde, Olympia by se totiž měla po sezoně stě-

hovat z Hradce pryč... 

 MARTIN SUS POMOHL DVĚMA GÓLY ZDOLAT V ROZHODUJÍCÍM 
 DUELU ZNOJMO A BANÍK JE OPĚT PRVOLIGOVÝ. 

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

Foto: www.fcb.cz

http://www.o2tv.cz/
http://www.czechsporttravel.cz/zajezd-na-kvalifikaci-ms-2018-norsko-cesko.html
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FA Cup: Ramsey odmítl double

Zakončit sezonu ziskem druhé trofeje, k tomu navrch pokořit velkého 
rivala. Takový byl plán čerstvých ligových šampionů z Chelsea ve finále 
prestižního FA Cupu. Borci Arsenalu ale byli proti a v londýnském Wem-
bley po gólech Sáncheze a Ramseyho nakonec triumfovali 2:1.

Mizernou sezonu, v níž se poprvé  roku 1996 nedokázali kvali-

fikovat do Ligy mistrů, zachránili Kanonýři v FA Cupu. V nejstar-

ší pohárové soutěži se jim tradičně daří, což letos znovu potvr-

dili svým rekordním třináctým vítězstvím. Arsenal v posledních 

čtyřech letech FA Cup třikrát opanoval, jeho kouč Arsene Wen-

ger je se sedmi triumfy jasně nejúspěšnějším trenérem his-

torie této soutěže. K sobotní výhře jeho svěřenci nakročili už 

ve čtvrté minutě, kdy se prosadil Alexis Sánchez. Jeho branka 

však nejspíše neměla platit, předcházela jí totiž ruka, kterou 

si chilský forvard zpracoval balón. Rychlý úder Arsenalu určil 

ráz střetnutí, Kanonýrům dodal sebedůvěru a Sánchez a spol. 

jasně dominovali. Vedení Gunners mohl navýšit Welbeck, trefil 

však jen konstrukci branky a v dalších velkých šancích se ne-

prosadili ani Özil či Ramsey. 

Po změně stran tak nastalo nevyhnutelné - Diego Costa se 

k velkému zděšení fanoušků Arsenalu v šanci nemýlil, překonal 

brankáře Ospinu, jenž dostal důvěru místo Petra Čecha, a vrátil 

mistra zpět do zápasu. To už hráli Blues o deseti, když se krát-

ce předtím po druhé žluté předčasně pakoval do sprch Victor 

Moses! Z vyrovnaného stavu se ale Chelsea neradovala dlouho 

- kouč Wenger poslal na hrot útoku Girouda, jenž po 38 vteřinách 

pobytu na hřišti připravil vítězný gól pro Ramseyho. Velšský zá-

ložník už rozhodl o triumfu Arsenalu ve finále proti Hullu v roce 

2014 a letos se stal hrdinou znovu. 

 AARON RAMSEY (VPRAVO) SE RADUJE, ZNOVU ROZHODL O TRIUMFU ARSENALU V FA CUPU! 

Loučení s pohárem?

Fotbalisté Dortmundu získali počtvrté Německý pohár. O jejich finálové vý-
hře 2:1 nad Eintrachtem Frankfurt rozhodl panenkovskou penaltou Pierre-
-Emerick Aubameyang. Nejlepší střelec uplynulého ročníku bundesligy se 
stylově s Borussií nejspíš rozloučil, protože v minulých dnech požádal vede-
ní vestfálského velkoklubu o letní přestup navzdory smlouvě do roku 2020.

Podle německých médií v Dortmundu skončí i trenér Tho-

mas Tuchel, který předloni nahradil úspěšného Jürgena Kloppa. 

Pro Borussii získal první cennou trofej od roku 2012, kdy slavila 

prestižní double. Možná i proto byl jindy spíš rezervovaný kouč 

po závěrečném hvizdu na trávníku Olympijského stadionu v Ber-

líně tak uvolněný a bezprostřední, se všemi hráči se objímal a do-

konce je žertovně plácal po zadku! S klubovými šéfy zůstalo jen 

u objetí… Dortmundští si vynahradili zklamání z předchozích tří 

ročníků Německého poháru, v nichž odešli z finále poraženi. Dva-

krát podlehli Bayernu Mnichov a jednou Wolfsburgu. Až v sobotu 

večer se jim povedlo navázat na triumfy z let 1965, 1989 a 2012.

Pohárový úspěch třetího týmu bundesligové tabulky potěšil 

i sedmý Freiburg, který si díky tomu zahraje předkolo Evropské 

ligy, a Herthu Berlín. Tým českého reprezentačního záložníka 

Vladimíra Daridy, které skončil na šestém místě, postoupil přímo 

do hlavní skupinové fáze. 

DFB POKAL - VÍTĚZOVÉ OD ROKU 2000 

2016/2017 - Dortmund * 2015/2016 - Bayern * 2014/2015 - Wolfsburg

2013/2014 - Bayern * 2012/2013 - Bayern * 2011/2012 - Dortmund * 2010/2011 - Schalke

2009/2010 - Bayern * 2008/2009 - Brémy * 2007/2008 - Bayern * 2006/2007 - Norimberk

2005/2006 - Bayern * 2004/2005 - Bayern * 2003/2004 - Brémy * 2002/2003 - Bayern

2001/2002 - Schalke * 2000/2001 - Schalke * 1999/2000 - Bayern

 PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG PROMĚNĚNOU PENALTOU ROZHODL O TRIUMFU DORTMUNDU V NĚMECKÉM POHÁRU. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Královské loučení „krále“ Tottiho

Poslední kolo Serie A dalo odpovědi na dvě zbývající otázky 
nejvyšší italské soutěže: kdo z dvojice AS Řím - Neapol skon-
čí na druhém místě za Juventusem a projde přímo do základní 
skupiny Ligy mistrů a kdo z týmů Crotone - Empoli bude třetím 
sestupujícím do Serie B.

Když pět kol před koncem soutěže padl AS v římském derby s Laziem 1:3 a dovolil 

třetí Neapoli přiblížit se na jediný bod, bylo zaděláno na drama. Je rozdíl jít si pro mi-

liony do Chamipons League přímo, nebo podstoupit riziko předkola. Neapolitáni cíti-

li šanci o to víc, že AS ještě čekal mač s ligovým suverénem Juventusem. Jenže i ten 

Římané zvládli vítězně 3:1. Nečekaný horor však čekal na fanoušky „vlků“ v posledním 

kole, v němž si měla parta loučícího se krále Říma Francesca Tottiho po sérii čtyř výher 

v řadě snadno dojít pro zbývající potřebné tři body. Jenže ještě v závěrečné minutě zá-

pasu svítilo na Stadio Olimpico skóre 2:2, a protože v té době vedla Neapol v Janově nad 

Sampdorii 4:2 (na oba góly domácích nahrával Patrik Schick), vypadlo to na římské slzy. 

Avšak v 90. minutě sklepl Džeko míč Diegovi Perottimu, který zblízka rozhodl o vítězství 

AS. Čtyřicetiletá legenda Francesco Totti se tak s římským dresem, jenž oblékal od roku 

1989 (!), loučila v slzách a za ovací Stadia Olimpica.

Sestupovou tajenku rozhodl ve svůj prospěch nováček z Crotone vítězstvím 3:1 nad 

trápícím se Laziem. V tabulce přeskočil Empoli, které padlo na trávníku již sestupujícího 

Palerma 1:2. 

 FRANCESCO TOTTI LÉTÁ NAD HLAVAMI SPOLUHRÁČŮ. ŘÍM SE SLAVNĚ LOUČIL SE SVÝM KRÁLEM. 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Džeko E. AS Řím 29 9

2. Mertens D. Neapol 28 9

3. Belotti A. Torino 26 7

4. Higuain G. Juventus 24 3

4. Icardi M. Inter 24 8

6. Immobile C. Lazio 23 3

7. Insigne L. Neapol 18 9

8. Borriello M. Cagliari 16 1

8. Gomez A. Atalanta 16 10

8. Keita B. Lazio 16 3

11. Kalinič N. Fiorentina 15 2

11. Salah M. AS Řím 15 11

13. Callejon J. Neapol 14 12

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Juventus 38 29 4 5 77:27 91

2. AS Řím 38 28 3 7 90:38 87

3. Neapol 38 26 8 4 94:39 86

4. Atalanta 38 21 9 8 62:41 72

5. Lazio 38 21 7 10 74:51 70

6. AC Milán 38 18 9 11 57:45 63

7. Inter 38 19 5 14 72:49 62

8. Fiorentina 38 16 12 10 63:57 60

9. Torino 38 13 14 11 71:66 53

10. Sampdoria 38 12 12 14 49:55 48

11. Cagliari 38 14 5 19 55:76 47

12. Sassuolo 38 13 7 18 58:63 46

13. Udinese 38 12 9 17 47:56 45

14. Chievo 38 12 7 19 43:61 43

15. Bologna 38 11 8 19 40:58 41

16. FC Janov 38 9 9 20 38:64 36

17. Crotone 38 9 7 22 34:58 34

18. Empoli 38 8 8 22 29:61 32

19. Palermo 38 6 8 24 33:77 26

20. Pescara 38 3 9 26 37:81 18

VÝSLEDKY
38. KOLO

Crotone - Lazio 3:1 * Fiorentina - Pescara 2:2
Inter - Udinese 5:2 * Palermo - Empoli 2:1

Torino - Sassuolo 5:3 * AS Řím - FC Janov 3:2
Sampdoria - Neapol 2:4 * Cagliari - AC Milán 2:1
Atalanta - Chievo 1:0 * Bologna - Juventus 1:2

http://www.o2tv.cz/
http://molcesko.cz/cz/
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Přepíše Bílý balet historii?

Stadion Millennium ve velšském Cardiffu v sobotu hostí vyvrchole-
ní letošního ročníku Ligy mistrů! A bude se na co dívat - čerstvý špa-
nělský šampion Real Madrid se pokusí jako první mančaft v novodobé 
historii soutěže obhájit prvenství, proti však bude italský Juventus, 
jehož legendě v brance Buffonovi ve sbírce trofejí ta „ušatá“ z Cham- 
pions League jako jedna z mála ještě chybí… 

 SOUBOJ BUFFON VS. RONALDO BY MĚL BÝT OZDOBOU FINÁLE LIGY MISTRŮ! 

Naposledy se z vítězství v Lize mistrů 2x po sobě radoval v le-

tech 1989 a 1990 milánský AC, po změně formátu soutěže se tento 

cenný kousek ještě žádnému týmu nepodařil. Letos ale může pře-

psat historii slavný Real Madrid, jenž je s jedenácti triumfy jasně 

nejúspěšnějším týmem prestižního poháru. Bílý balet v letošním 

ročníku Champions League disponuje suverénně nejlepší ofen-

zívou, kterou táhne desetigólový Cristiano Ronaldo, ve finále ale 

narazí na turínský Juventus, jenž se naopak pyšní nejlepší defen-

zívou a ve vyřazovacích bojích inkasoval jenom jeden gól! Brankář 

Staré dámy Gianluigi Buffon bude mít možná poslední šanci získat 

jednu z mála trofejí, která mu ve sbírce úspěchů ještě chybí. Vy-

chytá bílý ofenzivní uragán a dovede Juventus až na vrchol? 

 POZVEDNE SERGIO RAMOS OPĚT VÍTĚZNOU TROFEJ? 

PŘEHLED VÍTĚZŮ
 KLUB VÍTĚZSTVÍ PROHRY VE FINÁLE ROKY VÍTĚZSTVÍ

 Real Madrid 11 3
1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 

1998, 2000, 2002, 2014, 2016

 AC Milán 7 4
1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 

2003, 2007

 Bayern Mnichov 5 5 1974, 1975, 1976, 2001, 2013

 Barcelona 5 3 1992, 2006, 2009, 2011, 2015

 Liverpool 5 2 1977, 1978, 1981, 1984, 2005

 Ajax 4 2 1971, 1972, 1973, 1995

 Inter Milán 3 2 1964, 1965, 2010

 Manchester United 3 2 1968, 1999, 2008

 Juventus 2 6 1985, 1996

 Benfica 2 5 1961, 1962

 Nottingham Forest 2 0 1979, 1980

 Porto 2 0 1987, 2004

 Celtic 1 1 1967

 Hamburg 1 1 1983

 Steaua Bukurešť 1 1 1986

 Marseille 1 1 1993

 Chelsea 1 1 2012

 Borussia Dortmund 1 1 1997

 Feyenoord 1 0 1970

 Aston Villa 1 0 1982

 PSV Eindhoven 1 0 1988

 RH Bělehrad 1 0 1991

NEJLEPŠÍ STŘELCI
JMÉNO Z MIN TÝM

 Lionel Messi 9 810 Barcelona

 Cristiano Ronaldo 12 1110 Real Madrid

 Edinson Cavani 8 720 Paris

 Robert Lewandowski 9 794 Bayern

 Pierre-Emerick Aubameyang 9 708 Dortmund

 Kylian Mbappé 9 536 Monaco

 Antoine Griezmann 12 1068 Atlético

 Sergio Agüero 7 541 Man. City

 Dries Mertens 8 571 Napoli

 Radamel Falcao 8 666 Monaco

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Manchester se raduje a Zlín také!

Fotbalisté Manchesteru United poprvé v historii vyhráli Evropskou ligu. 
Svěřenci Josého Mourinha ve finále ve Stockholmu porazili Ajax Amster-
dam 2:0 a v příští sezoně si zahrají Ligu mistrů. Díky vítězství „Rudých ďáb-
lů“ postoupil vítěz MOL Cupu Zlín přímo do skupiny nového ročníku Evrop-
ské ligy a dostane bonus přes 70 milionů korun. 

United získali první mezinárodní titul od roku 2008, kdy uspěli 

v Lize mistrů. Trenér Mourinho vyhrál i své čtvrté evropské pohá-

rové finále a v premiérové sezoně na lavičce United vybojoval třetí 

trofej po triumfech v anglickém Superpoháru a Ligovém poháru.

Skóre finále otevřel v 18. minutě Paul Pogba, krátce po změně 

stran přidal druhou branku pohotovou střelou přes hlavu Henrik 

Mchitarjan. Ajax s českým útočníkem Václavem Černým pouze 

na tribuně si nedokázal vypracovat žádnou větší šanci. United 

tak získali poslední významnou evropskou trofej, která jim chy-

běla v jejich bohaté klubové sbírce. Amsterdamský celek naopak 

prodloužil dlouhé čekání na mezinárodní titul. Ten poslední získal 

v roce 1995, kdy triumfoval v Lize mistrů. 

 FOTBALISTÉ MANCHESTERU UNITED POPRVÉ OVLÁDLI EVROPSKOU LIGU! 

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

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

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

6. 6. 2017

http://www.upivrnce.cz/


 FINÁLOVÁ PŘETAHOVANÁ V CHANCE FUTSAL LIZE SE PROTÁHNE NA MINIMÁLNĚ ČTYŘI ZÁPASY. 

http://www.chancefutsalliga.cz/
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Chrudim udržela čisté konto.
Je blíž třináctému titulu

FK ERA-PACK Chrudim zvládl důležitý třetí finálový zápas play off CHAN-
CE futsal ligy. V něm šlo o výhodu mečbolu. Chrudimští doma vyhráli 2:0.

 SOUBOJ CHRUDIMSKÉHO PAVLA DROZDA (VLEVO) A SLÁVISTY ANTONÍNA HRDINY. 

Slavia začala lépe, ale do vyložené šance se nedostala. Tu měl 

v 8. minutě domácí kapitán Rešetár, který nastřelil tyč Vahalovy 

brány. Chrudim perfektně bránila, a dokonce se v 15. minutě do-

čkala branky. Hrdina ztratil míč na polovině hřiště a z brejku při-

pravil Roman Mareš gól Rešetárovi. 

„Podali jsme vynikající výkon, to je nejdůležitější. Celý zápas 

jsme hráli výborně. Musíme takto pořád. Kdybychom takhle 

makali první dva zápasy, tak už mohlo být rozhodnuto. Pořád 

máme před sebou ještě jeden zápas a ten musíme zvládnout. Ne-

chceme sérii vracet do Chrudimi. Chceme slavit titul v Praze,“ řekl 

chrudimský Michal Mareš.

FK ERA-PACK CHRUDIM - SK SLAVIA PRAHA 2:0 (1:0)
Branky: 15. Rešetár, 39. Slováček (Rešetár). Stav série: 2:1.

 CHRUDIMSKÝ MAX (V ČERVENÉM) JE NEJPRODUKTIVNĚJŠÍM HRÁČEM PLAY OFF. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.chancefutsalliga.cz/
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Obranný val ERA-PACKu byl velmi účinný. „Defenzivu jsme 

měli připravenou už minulý zápas, ale dostali jsme dva góly 

z rohu. Nějak se nám to sesypalo. Třetí finále jsme odehrá-

li do obrany skvěle. Když jsme viděli, že můžeme presovat, tak 

jsme napadali, jinak jsme hráli zezadu a neslo to ovoce,“ uznal 

chrudimský Matěj Slováček.

Výsledkem 1:0 totiž skončil i druhý poločas, Chrudim tedy ne-

inkasovala. Nicméně na druhý gól se čekalo dlouho. První pojist-

ku za stavu 1:0 odmítli domácí ve 36. minutě, když Michal Mareš 

podruhé v této sérii neproměnil desítku. Poté, co prvně přestřelil, 

tentokrát trefil tyč. „Není to prokletí,“ ujistil Mareš, „Desítka neby-

la špatně kopnutá, i když jsme ji nedal. Chyběl kousíček. Nechtěl 

jsem střílet doprostřed, protože Vahala je velký. Chtěl jsem ránu 

umístit k tyči, ale odrazilo se to ven.“

Ondřej Vahala má možná Mareše, s nadsázkou řečeno, zhyp-

notizovaného. „To byla náhoda. Dvakrát netrefil bránu a já se 

dvakrát nedotkl balonu. Je to spíš smůla pro něj,“ řekl slávistický 

brankář, kterého mrzela špatná produktivita v útoku, sám totiž 

předvedl několik vynikajících zákroků, například proti dorážce 

Maxe do odkryté brány: „Chrudim zalezla docela hluboko a nikam 

se nehnala. Do obranného bloku se nám špatně dostávalo. Nevím, 

co klukům říct. Když nedáme gól, nemůžeme vyhrát.“ 

Rozhodující moment přišel ve 39. minutě při power play Sla-

vie. Udeřila však Chrudim. „Tomáš Koudelka zatáhl míč po lajně. 

Slavia už nemohla faulovat, tak prošel až před bránu. Pak se míč 

nějak zašmodrchal a odrazil se ke mně. Já už to tam nějak do- 

klepl,“ usmál se autor druhé trefy v zápase Matěj Slováček a do-

dal: „Hrálo se vyrovnané utkání, ale hosté měli jen jednu šanci 

po nástřelu ve druhém poločase. Jinak sešívání neohrozili bránu 

jak v power play, tak i při hře čtyři na čtyři.“

Slavia navíc do čtvrtého zápasu přišla o nejproduktivnějšího 

hráče play off Antonína Hrdinu, který obdržel třetí žlutou kartu. 

„S Tondou odejde asi sedmnáct kanadských bodů, což je velká 

ztráta,“ uzavřel jeho spoluhráč Vahala. 

 SLÁVISTA JAN LIŠTVÁN PŘI POKUSU O VSTŘELENÍ BRANKY. 

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy

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

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://www.chancefutsalliga.cz/
http://www.czechsporttravel.cz/zajezd-na-kvalifikaci-ms-2018-norsko-cesko.html
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 PO VÝHŘE V DERBY MOHLY SLÁVISTKY ZAČÍT S OSLAVAMI ZISKU TITULU, ČTVRTÉHO V ŘADĚ. 

Slávistky počtvrté
v řadě mistrem, sestupuje Zbrojovka

Sobotní utkání 1. ligy žen rozhodla o všem důležitém v nejvyšší sou-
těže žen. Čtvrté ligové derby zvládla Slavia, která na Letné porazi-
la Spartu 3:1 a zajistila si čtvrtý titul v řadě. Soutěž naopak po roce 
opouští Zbrojovka a nahradí ji jiný brněnský tým Lokomotiva.

Slavia k jistotě mistrovského titulu potřebovala získat z po-

sledních dvou kol jeden bod a úvod derby se jí vyvedl. Hned 

po pěti minutách hry mířila přesně Szewieczková a poslala 

vršovický celek do vedení. Do půl hodiny však bylo srovnáno, 

na druhé straně se trefila Mocová. I přes další příležitosti se 

do poločasu skóre již neměnilo. I po přestávce spíše vynikaly 

brankářky, a tak se měnil stav utkání až v 71. minutě, když roz-

hodčí Zadinová nařídila pokutový kop za faul na Szewieczkovou. 

Zahrání se chopila Svitková, která rozvlnila síť a přiblížila Slavii 

k vysněnému cíli opět o něco blíže. Jistotu sešívaným dala Di-

višová necelých deset minut před koncem a svěřenkyně trené-

ra Medynského se mohly začít radovat naplno. Slavia vyhrála 

ve dvou ze čtyř ligových derby, dvakrát se celky rozešly smírně, 

a tak slaví zisk čtvrtého titulu v řadě. Před posledním kolem 

má vršovický výběr náskok devíti bodů, k předání trofeje dojde 

v příštím kole po utkání se Slováckem.

Naopak v přímém boji o sestup podlehla Zbrojovka Brno 

v utkání dvou nováčků 1:8 Hradci Králové, má již pětibodovou 

ztrátu a soutěž tak po roce opouští. Nahradí ji jiný brněnský 

celek, druhou ligu vyhrála s velkou převahou Lokomotiva Brno 

Horní Heršpice. Hradecké fotbalistky nakonec zvládly boj o zá-

chranu, který si samy zkomplikovaly právě v posledním duelu 

v Brně, odkud odjely s prázdnou. Sobotnímu utkání však svěřen-

kyně trenéra Dvořáka dominovaly, Hýlová se dokonce radovala 

z pěti přesných zásahů.  

 SPARŤANKA MOCOVÁ SICE DALA V DERBY GÓL, ALE ÚSPĚŠNĚJŠÍ BYLA SLAVIA, KTERÁ VYHRÁLA 3:1. AC SPARTA PRAHA - SK SLAVIA PRAHA 1:3 (1:1)

Branky: 29. Mocová - 5. Szewieczková, 71. Svitková (pen.), 81. Divišová.

FC HRADEC KRÁLOVÉ - FC ZBROJOVKA BRNO 8:1 (3:1)

Branky: 11., 50., 54., 62. a 79. Hýlová, 30. a 37. Plzáková, 80. Červeňáková - 33. Lišková.

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://zeny.fotbal.cz/
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 PAŽOUTOVÁ Z DUKLY HLAVIČKUJE V ZÁPASE S PLZNÍ. 

 NA DUKLY S PLZNÍ PŘIŠLA NA JULISKU REKORDNÍ NÁVŠTĚVA, DIVÁCI SE VŠAK BRANKY NEDOČKALI. 

Remíza Dukly s Plzní
před rekordní návštěvou

Nedělní utkání 5. kola nadstavbové části první ligy žen mezi Duklou 
a Plzní se odehrálo na hlavním stadionu na Julisce a bezbrankovou 
remízu viděla největší návštěva letošního ligové ročníku. Ve druhém 
duelu Slovácko zvítězilo na Libercem.

Pátá Dukla přivítala na Julisce šestou Viktorii Plzeň a do ocho-

zů stadionu si nakonec našlo cestu 627 diváků, což je aktuálně 

největší návštěva letošního prvoligového ročníku. Diváci se bohu-

žel branky nedočkaly, blíže ke skórování měly domácí hráčky, ale 

ani Rychtarová nedokázala výborně chytající Radovou překonat. 

Dukla je před posledním kolem nadále na páté příčce, o jeden bod 

právě před Plzní.

SLOVÁCKO PORAZILO LIBEREC
Předposlední kolo nadstavbové části uzavřelo utkání Slovácko 

s Libercem. Do vedení se dostaly hostující hráčky ze severu Čech, 

když se ve 21. minutě radovala Matějková. Domácí fotbalistky 

všem rychle reagovaly a Molková vyrovnala na poločasových 1:1. 

Po přestávce se povedl Slovácko obrat skóre, když se dvakrát tre-

fila Waters, jednu branku přidala Janků. 

 V BEZBRANKOVÉ UTKÁNÍ V PRAZE PLZEŇSKÁ PLHÁKOVÁ FAULUJE DOMÁCÍ BERÁNKOVOU. 

zeny.fotbal.cz

FK DUKLA PRAHA - FC VIKTORIA PLZEŇ 0:0

1. FC SLOVÁCKO - FC SLOVAN LIBEREC 4:1 (1:1)

Branky: 50. a 76. Waters, 26. Molková, 57. Janků - 21. Matějková.

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://zeny.fotbal.cz/
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Dneska první liga!
Slavia ještě titul neslavila, ale Radek Černý už dostal hobla!

Projekt Středočeského KFS Dneska první liga! přinesl při svém pátém pokra-
čování hned několik premiér, novinek a rekordů. Duel o záchranu v E skupině I. 
B třídy Středočeského kraje mezi domácím Spartakem Rožmitál pod Třemší-
nem a Březnicí přilákal na stadion v Rožmitálu rekordních 1 100 diváků, což je 
nejvyšší počet fanoušků, který na některý ze zápasů projektu dorazil. 

Rožmitál ve skvělé atmosféře vyhrál po remíze 3:3 v základ-

ní hrací době na penalty 6:5 a udělal důležitý krok k záchraně. 

Samotnému zápasu předcházela zábavná show, kterou dirigoval 

všeuměl a bavič Jakub Kohák doprovázený fotbalovou erudicí te-

levizního komentátora Pavla Čapka. Společně navnadili zaplně-

ný stadion na zápas o všechno. Pavel Čapek umocnil důležitost 

utkání předzápasovými televizními rozhovory s hráči a trenéry. 

Mistr světa a Evropy ve freestyle fotbalu Honza Weber rozprou-

dil krev fanoušků svými triky s fotbalovým míčem i bowlingovou 

koulí a nechal diváky, aby si zasoutěžili. Dvojice Kohák - Čapek 

vyzpovídala i oba patrony - na straně Rožmitálu bývalého bran-

káře mj. Slavie, Tottenhamu nebo Queeń s Park Rangers Radka 

Černého a držitele mistrovských titulů ze čtyř zemí se Spartou, 

CSKA Moskva, Chelsea a Celtikem Jiřího Jarošíka na straně 

Březnice. Oba mají zkušenosti z Anglie, a tak zápas v sobě nesl 

lehký nádech nejsledovanější ligy světa Premier League.

Rožmitál po celý zápas doháněl ztrátu, ale nakonec se rado-

val ze dvou bodů. V tabulce poslední Březnice vedla 1:0, domá-

cí srovnali. Březnice opět šla do vedení 2:1, ale Rožmitál znovu 

vyrovnal. Těsně před přestávkou dala Březnice zásluhou pat-

 PÁTÝ DÍL PROJEKTU DNESKA PRVNÍ LIGA! SE USKUTEČNIL V ROŽMITÁLE POD TŘEMŠÍNEM. 

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=-E4XTgS7Ozc
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náctiletého Karla Češky třetí gól a držela vedení až do úplného 

závěru. Jenže v 90. minutě přece jen Rožmitál z přímého kopu 

vyrovnal na 3:3 a každý tým bral po bodu. Rozhodnout musely 

penalty. Březnice v nich vedla 3:1, jenže Rožmitál otočil i dlouhý 

penaltový rozstřel. Druhý bod přiřkla domácím až osmá série 

penalt a výsledek 6:5! V rámci projektu Dneska první liga! se do-

mácí tým dočkal výhry vůbec poprvé!

Než se patron Rožmitálu Radek Černý stihl pořádně podělit 

o radost se svými hráči, už se ocitl nad hlavami domácích fot-

balistů, kteří pro něj nachystali kdysi tak populárního „hobla“.  

„Hobla jsem snad nikdy nedostal. Největší euforii jsem zažil, 

když jsme s Tottenhamem v Ligovém poháru v odvetě semifiná-

le po dlouhé době porazili Arsenal 5:1 a všichni byli u vytržení,“ 

řekl Radek Černý, který se jako trenér brankářů ve Slavii dočkal 

letošního ligového titulu.

Na utkání nemohl chybět ani předseda Středočeského kraj-

ského fotbalového svazu Miroslav Liba, který si odpoledne v Rož-

mitálu užíval. „Krásné, dramatické utkání. Přišel nám rekordní 

počet diváků, kteří po celý zápas mohutně fandili, a byli za to 

 PATRONY KLUBŮ SE TENTOKRÁT STALI 
 JIŘÍ JAROŠÍK (VLEVO) A RADEK ČERNÝ. 

 NA POZÁPASOVÉ „TISKOFFCE“ OPĚT EXCELOVAL BAVIČ JAKUB KOHÁK.  BITVA DOMÁCÍHO SPARTAKU (V BÍLÉM) S HOSTY Z BŘEZNICE SKONČIL PO 90 MINUTÁCH REMÍZOU. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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ONDRÁŠOVKA CUP
Slavia válí, vyhrála i v kategorii U12

Ondrášovka Cup - Pohár mládeže FAČR věkových kategorií U8 - U13 prozatím 
patří pražské Slavii. Sešívání ze tří finálových turnajů dokázali vyhrát dva a jsou 
aktuálně nejúspěšnějším týmem tradiční celostátní soutěže. Po triumfu v kate-
gorii U13 vybojovala Slavia druhý titul v kategorii U12, když ve finále v Rokyca-
nech porazila Sigmu Olomouc. Třetí pak skončila Sparta.

 MLADÍ SLÁVISTÉ OVLÁDLI KATEGORII DVANÁCTILETÝCH NADĚJÍ. 

 PO VÝHŘE NA PENALTY SE PATRON ROŽMITÁLU RADEK ČERNÝ DOČKAL POPRVÉ VE SVÉ DLOUHOLETÉ KARIÉŘE VÍTĚZNÉHO HOBLA! 

také odměněni výborným fotbalem, enormním nasazením všech 

hráčů a krásnými góly.  Ze všech aktérů byla cítit obrovská touha 

v tomto utkání uspět a také si odpoledne co nejvíce užít.“

Utkání opět rozhodovala čtveřice žen, které zápas zvládly 

s naprostým přehledem. Na ženy mysleli i organizátoři. Slečny 

i paní, které nevydržely dvě hodiny u fotbalu, mohly využít ma-

nikérku a také profesionální vizážistku, aby jim poradila s líče-

ním. A obě dámy pomáhající zvýrazňovat krásu našich žen se 

po celou dobu nezastavily. Radost měl i jeden místní fanoušek, 

kterému se podařilo v tipovací soutěži trefit přesný výsledek 3:3. 

Ocenění za počin dne se dočkal i kotel Rožmitálu, který svůj tým 

povzbuzoval za pomocí bubnů a také speciální sirény. 

Výborná nálada se přenesla i na specialitu projektu Dneska 

první liga!, kterou je pozápasová „Tiskoffka“ určená pro všechny 

aktéry i fanoušky. Na ní se rozebírá utkání, trenéři i patroni hod-

notí klíčové momenty a ke slovu se dostanou i hráči a fanoušci. 

Svým typickým způsobem (ne)viděl utkání Jakub Kohák. „První 

poločas jsem v podstatě neviděl, protože jsem pořád podepiso-

val. Ale poslední gól jsem viděl. Čekal jsem marast, hrůzu a běs, 

slotu a psotu. Utkání mělo kvalitní atmosféru a hrálo se hodně 

rychle. Tak rychle jsem neběžel ani ve škole na oběd. Bylo to 

krásný, všem gratuluji k parádnímu výkonu.“

Po skončení oficiální „Tiskoffky“ domácí fanoušci pokračovali 

ve své vlastní tiskové konferenci. Fotbalové odpoledne, které si 

nesmírně pochvalovali, hodnotili až do pozdních nočních hodin. 

Radost z fotbalu a dobrou zábavu budou moci zažít fotbaloví fa-

noušci i za týden při závěrečném jarním duelu projektu Dneska 

první liga! Hřebeč - Unhošť. 

www.fotbal.cz

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


7574

74 75

AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ
in

ze
rc

e inzerce
Úterý 30.5.2017

22/2017
Úterý 30.5.2017
22/2017

Základní skupinou prošli mladí fotbalisté z Edenu bez jediné 

prohry a body ztratili jen při remízách s Baníkem Ostrava a Pardu-

bicemi. Svou skupinu bez potíží vyhráli a jako velcí favorité snadno 

postoupili do Zlaté skupiny. Ve druhé základní skupině se nejvíce 

dařilo Spartě, která stejně jako Slavia dvakrát remizovala s Olo-

moucí a Táborskem, ale také prohrála se Slovanem Liberec. I tak 

ale šla do další fáze turnaje jako jasný vítěz základní skupiny A. 

Do dvanáctičlenné Zlaté skupiny se započítávají výsledky s postu-

pujícími týmy ze základní skupiny. V boji o postup mezi elitní čtyřku 

opět kralovala obě pražská S. Sparta ve Zlaté skupině ani jednou 

 HRÁČI BOHEMIANS ANI BANÍKU NA MEDAILOVÉ UMÍSTĚNÍ NEDOSÁHLI. 

neprohrála a jen jednou remizovala se Zbrojovkou Brno. Slavia sice 

musela vstřebat porážku se Spartou, která ale ve Zlaté skupině zů-

stala po remíze ve skupině s Baníkem její jedinou ztrátou. 

V semifinále porazila Slavia Zbrojovku Brno 1:0 a prošla 

do finále. Do něj se překvapivě dostala i Sigma Olomouc, která 

po vítězství 2:1 poslala Spartu jen do utkání o 3. místo. Olomou-

ci se proti Spartě v Rokycanech dařilo, protože s ní neprohrála 

ani v základní skupině. Finále patřilo Slavii, která si poradila se 

Sigmou Olomouc nejtěsnějším rozdílem 1:0. Ve finálové skupině 

Slavia v obou zápasech udržela čisté konto a po zásluze získala 

Ondrášovka Cup v kategorii U12. Třetí místo si po výhře 2:1 nad 

Zbrojovkou Brno zajistila Sparta. 

 MEZI CHLAPCI SE V TURNAJI OBJEVUJÍ I NADANÉ FOTBALISTKY. 

FINÁLOVÁ SKUPINA
SEMIFINÁLE: Slavia - Zbrojovka Brno 1:0, Sigma Olomouc - Sparta 2:1

O 3. MÍSTO: Sparta - Zbrojovka Brno 2:1 * FINÁLE: Slavia - Sigma Olomouc 1:0

ONDRÁŠOVKA CUP U12 - POŘADÍ: 
1. SK Slavia Praha * 2. SK Sigma Olomouc * 3. AC Sparta Praha * 4. FC Zbrojovka Brno 

nejlepší brankář: Adam Šimon (FK Pardubice)

nejlepší střelec: Adam Proniuk (SK Sigma Olomouc)

nejlepší hráč: Alex Ingardia (FK Teplice)

TERMÍNY DALŠÍCH FINÁLOVÝCH TURNAJŮ
27. - 28. 5. - U10 - České Budějovice * 3. - 4. 6. - U9 - Vysoké Mýto

10. - 11. 6. - U8 - Benešov

www.ondrasovkafotbal.cz

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=K7iZkX60FAM
http://www.ondrasovkafotbal.cz/
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www.prosporttravel.cz

 SPOLUPRÁCE JANA ŠTILCE (VLEVO) A JIŘÍHO TRUNEČKY DOKAZUJE, ŽE PENÍZE 
 NA FOTBAL SE NECHAJÍ SHÁNĚT I NOVÝMI, ATRAKTIVNÍMI CESTAMI. Peníze, peníze, peníze!

Zajistit provoz fotbalového klubu není vůbec jednoduché. Námět, 
jak získat kromě dotací finanční prostředky může působit zkušenosti 
z fotbalového oddílu FC TEMPO PRAHA.

TEMPO SOBĚ - 
PROSTŘEDKY PRO NOVÉ HŘIŠTĚ

MGR. JIŘÍ TRUNEČKA, PŘEDSEDA:
„Několik let jsme se pokoušeli oslovit sponzory s nabídkou „kla-

sické“ reklamy v podobě panelů na hřišti. Nebyli jsme však moc 

úspěšní. S výjimkou firem jako je třeba FLY UNITED, jejichž majite-

lé či ředitelé měli k Tempu z nějakých důvodu blízký vztah, se nám 

příliš nedařilo. V souvislosti s rekonstrukcí nového hřiště, do kte-

ré jsme šli zcela bez dotací, jsme to zkusili jinak. Trochu po vzoru 

adopce zvířat v zoo jsme rozdělili nově stavěné hřiště na pět set 

políček a nabídli zájemcům, aby se stali jejich patrony. Nejlevnější 

políčko stojí tisícovku, penalty se nabízely v aukci a první vynesla 

čtrnáct tisíc. Zájem o projekt „TEMPO SOBĚ“ předčil naše očeká-

vání, patrony se stávaly celé týmy, hlásili se bývalí hráči nebo lidé, 

kteří se o akci dozvěděli náhodou. A přihlásilo se i několik firem 

se skutečně významnými příspěvky. Možná právě tím, že jsme jim 

jako partnerům ukázali skutečně smysluplný a konkrétní projekt, 

který podporu potřebuje, jsme je po letech snažení dokázali oslovit 

a zaujmout. Plánek hřiště, na které jsou všichni partneři k vidění, 

se plní stejně, jako reklamní panely kolem hřiště...“  

ŠANCE PODPOŘ SVŮJ TÝM 
DR. JAN ŠTILEC, JEDNATEL 

CESTOVNÍ KANCELÁŘE FLY UNITED:
„FC TEMPO PRAHA je moje srdeční záležitost. Několik let jsem 

v Tempu trénoval snad všechny věkové kategorie - od minikopané 

po muže. Po přerušení trenérské práce jsem rozvíjel podnika-

telské aktivity. Na fotbal a Tempo nezbyl čas. Před deseti lety se 

na mne obrátil Jirka Trunečka, kterého jsem několik let v Tempu 

trénoval.  S radostí jsem zjistil, že je předsedou FC TEMPO PRA-

HA. Velmi rychle jsme se domluvili a naše cestovní kancelář FLY 

UNITED (www.flyunited.cz) se stala jedním z hlavních sponzorů 

Tempa Praha. Letos využilo Tempo další šanci, která umožňuje 

zvýšit naši finanční podporu. V rámci našeho projektu ProSport-

travel.cz nabízíme všem hráčům, fanouškům a příznivcům Tempa 

možnost finančně přispět svému klubu, a to prostřednictvím za-

koupení jakékoli služby v naší cestovní kanceláři. Podstata šance 

„Podpoř svůj tým“ je jednoduchá - část naší provize poskytneme 

FC TEMPO PRAHA. Díky šíři našich služeb (zájezdy, letenky, uby-

tování atd.) jsme schopni uspokojit, pokud jde o cestování, praktic-

ky jakýkoli požadavek.“

Kromě FC TEMPO PRAHA využívají této šance další kluby 

a sportovní oddíly. Více o projektech naleznete na: www.pro-

sporttravel.cz a www.fctempo.cz. 

 TAKTO VYPADÁ NOVÉ HŘIŠTĚ ROZDĚLENÉ NA „PATRONSKÁ“ POLÍČKA. 

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


78

78

Z REGIONŮ
in

ze
rc

e
Úterý 30.5.2017
22/2017

Střípky z jihočeských trávníků
Jihočeský krajský přebor jde do finální fáze. Velkým obratem ze stavu 3:0 se před-

vedla Soběslav, která už si zřejmě nenechá vzít postup do divize. Tam by mohla příští 
rok soupeřit s Roudným, za které se o víkendu rval na hřišti i trenér Rudolf Otepka, 
jenž oblékl dres po dlouhých měsících. Do přeboru se s jistotou vrací Dražice, tradiční 
účastník, kterému se loňská sezóna nepovedla, v té letošní byl ale suverénní.

Prvním postupujícím do kraje jsou Dražice. Oblastní A třídy 

vydaly prvního postupujícího do krajského přeboru. Staronovým 

účastníkem nejvyšší regionální soutěže bude podle předpokladů 

mužstvo Dražic, které se po loňské nepodařené sezóně muselo 

poroučet o patro níž. Pro postup si mužstvo kolem kanonýra Jana 

Kromky (26 branek) dokráčelo hladce, tři kola před koncem mají 

Dražice na nejbližšího pronásledovatele náskok 11 bodů, za celý 

ročník pouze jednu porážku a skóre 77:23. Velmi nadějně to v pa-

ralelní skupině vypadá také pro Novou Včelnici, ta si ale na postu-

pové oslavy bude muset počkat minimálně do příštího víkendu.

Soběslav zabojovala o divizi velkým obratem. Takový obrat 

jsme v krajském přeboru dlouho neviděli. Soběslav, lídr tabulky, 

vkročil do zápasu v Olešníku velmi špatně a po odehrané čtvrthodi-

ně prohrávala už 3:0. Jenže hosté ukázali, že mají kvalitu a po právu 

aspirují na postup do divize. Ještě do poločasové přestávky dokáza-

la Soběslav zásluhou silné útočné vozby Šmídmajer, Dvořák a také 

velkých individuálních chyb domácí defenzivy srovnat a minutu před 

koncem Tomáš Mazouch chytrým padáčkem vystřelil favoritovi tři 

body. „Vedeme 3:0 a nakonec prohrajeme. Ještě k tomu gólem 

z poslední minuty. Nálada teď moc není, ale Soběslavi jsme tři ze 

čtyř branek darovali,“ posteskl si po zápase smutný trenér Olešní-

ka Ladislav Táborský. Soběslav je před branou celostátní soutěže, 

před druhou Želčí má tři kola před koncem náskok 8 bodů.

Rudolf Otepka po půlroce oblékl dres Roudného. Důležitý duel 

o záchranu v divizi přiměl roudenského trenéra Rudolfa Otepku, 

jinak bývalého prvoligového hráče Příbrami, Ostravy nebo Dy-

nama České Budějovice, aby po řadě měsíců opět oblékl dres se 

svou oblíbenou devítkou a postavil se do středu zálohy. Na marod-

ce před duelem s Mariánskými lázněmi měl ze základní sestavy 

syna Matěje, Průchu a Lercha, a na lavičce už jen talentované do-

rostence. Jihočeši po bezbrankové půli nakonec dvěma brankami 

Matyáše Markytána a závěrečným úderem Dominika Samka zví-

tězili 3:0. Rudolf Otepka tak splnil svou misi na výbornou a přiblížil 

Roudné k udržení divize.

Katovice prohrály zápas proti deseti. Podle toho, jakým způ-

sobem vstoupily do jara, měly Katovice prohánět Soběslav v boji 

o postup do divize. Jenže poslední čtyři kola mužstvu začala do-

cházet šťáva a nakonec bude nejspíš bojovat jen o třetí flek. Ná-

zorný příklad - v Protivíně měly Katovice možnost hrát 80 minut 

přesilovku, to když v 10. minutě fauloval domácí stoper Mikulenka 

Miklase a musel se po červené poroučet do sprch. Hosté také dali 

okamžitě branku, právě aktivní Miklas otevřel skóre - 0:1. A měli 

i další šance, ale pokusy Schánělce z půlky hřiště, kterým chtěl 

překvapit Hanuse, Hajduškova hlava či marná snaha Zoubka 

a Miklase v síti neskočily. Když se blížil konec první půle, zčista 

jasna udeřil domácí Jaromír Vorel. Inkasovaný gól do šatny s Ka-

tovickými otřásl a nezachytili nástup do druhého dějství. Branky 

Moravce z 50., respektive Prášila z 65. minuty zajistily oslabené-

mu Protivínu hodně nečekané tři body za výhru 3:1. 

-Martin Wipplinger, foto Jan Škrle, www.jihoceskyfotbal.cz-

 RUDOLF OTEPKA V DRESU ROUDNÉHO. 

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