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 JAN 

 LAŠTŮVKA 

„Přestupů je opravdu hodně, 
na trénincích se mluví anglicky. 
Připadá mi, jako bych se 
zase ocitl v zahraničí, “ 
hlásí po začátku přípravy 
sparťanský obránce.

 MICHAL KADLEC

Gianluigi 
Buffon
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Vážení čtenáři!

Ještě nikdy nebyl start tuzemské ligové soutěže 

očekáván s takovou netrpělivostí až dychtivostí fa-

noušků. Na začátku léta se strhla vichřice milionů, 

která do Čech přivábila zahraniční hvězdy na tu-

zemské poměry naprosto nebývalého evropského 

formátu. Sice mají - až na sparťanskou výjimku, 

sedmadvacetiletého Tata Ben Chaima z Maccabi 

Tel-Aviv - věk více než méně přesahující třicítku, 

ale přesto by měly českou ligu převyšovat. No 

uvidíme, jak rychle si zvyknou na tuzemské pro-

středí. Na Letné by zahraniční plejeři měli mít pro-

blémy s adaptací menší, vždyť je bude koučovat 

také cizinec - Ital Andrea Stramaccioni. Naopak 

adaptovat se na novou situaci budou muset spíše 

fotbalisté Sparty, kteří si přivykají na komunikaci 

v angličtině. Ale jak Gólu řekl zkušený, německou 

a tureckou ligou otřískaný stoper Michal Kadlec, 

„fotbalová“ angličtina je trochu jiná, než kdyby si 

na trénincích měli vyprávět o dějepise… I slávistic-

ká kabina nabobtnala o hvězdné záložníky Danny-

ho, Halila Altıntopa či Ruslana Rotaně. Jenže přišla 

o brankáře Jiřího Pavlenku, který naopak zamířil 

do Brém. Jeho místo gólmanské jedničky by měl 

nově zaujmout velezkušený, zahraničím ošlehaný 

Jan Laštůvka. A Gólu se svěřil, že do Edenu roz-

hodně nepřichází s malými ambicemi!

Tak příjemné fotbalové počtení na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„NA TRÉNINCÍCH SE MLUVÍ ANGLICKY“
„Do Sparty přišla v létě spousta kluků ze zahraničí, včetně několika členů realizačního 

týmu. De facto jsem na to zvyklý z venku. Spoluhráč Pepa Šural nedávno řekl, že Sparta je 

nyní vlastně zahraniční celek. Pod to se lze jenom podepsat. Připadá mi, jako bych se zase 

ocitnul v zahraničí. Ti, co ještě v cizině nehráli, aspoň můžou poznat, jak to v tamních klu-

bech funguje. Přestupů je opravdu hodně, na trénincích se mluví anglicky. Pro mě osobně 

je to naprosto bez problémů. Důležité je potom vytvořit partu. Jestli je někdo z Ameriky, 

z Afriky, z Austrálie nebo z Evropy, je v podstatě jedno. Troufám si říct, že vytvoříme dobrý 

celek, který potáhne za jeden provaz.

„KOUČ NÁM ZASE NEVYSVĚTLUJE DĚJEPIS“
Mladé, kteří angličtinou tolik nevládnou, to nyní donutí se anglicky pořádně naučit. Hodí 

se jim to, pokud by chtěli jít někdy ven. I ve fotbale je úředním světovým jazykem angličtina. 

Na druhou stranu, fotbalový slovník není široký. 

 NA KOMUNIKACI V ANGLIČTINĚ JE MICHAL KADLEC 
 ZVYKLÝ I ZE SVÉHO PŮSOBENÍ V TURECKÉM FENERBAHCE. 

Fotbalový týden Michala Kadlece

„Připadá mi, že jsem 

v zahraničí!“

V zahraničních klubech strávil obránce Sparty MI-
CHAL KADLEC osm sezón. Současný letenský „Ba-
bylon“, kdy sparťanskou kabinu tvoří hráči mno-
ha národností a polovina realizačního týmu včetně 
italského kouče Stramaccioniho je tvořena cizinci, 
bere normálně. Naopak ve velkém počtu zahranič-
ních akvizic, které v létě na Letné angažovali, vidí 
pozitivum pro české spoluhráče, dělající si ambice 
na přestup do některého z evropských klubů.

 DO SPARTY SE MICHAL VRÁTIL PO OSMILETÉ ZAHRANIČNÍ 
 ANABÁZI V LÉTĚ 2016 A NYNÍ SE V NÍ CHYSTÁ NA SVOU DALŠÍ SEZONU. 

  Slavia přivedla 
hvězdný trojlístek
Mistrovská Slavia masivně zbrojí a sází na me-
zinárodně ostřílené zahraniční hvězdy. Úřadující 
český šampion angažoval před bojem v kvalifikaci 
Ligy mistrů dva ofenzivní záložníky - dosavadního 
kapitána Zenitu Petrohradu Portugalce Dannyho 
a Turka Halila Altintopa z bundesligového Aug-
sburgu, na testech v Praze uspěl i další zkušený 
hráč, ukrajinský reprezentant Ruslan Rotaň 
z Dněpropetrovsku. Třiatřicetiletý Danny po ne-
celých devíti letech skončil v Petrohradu. Rodák 
z Venezuely byl v Zenitu kapitánem, získal s ním tři 
ruské tituly, dvakrát vyhrál domácí pohár a jednou 
Superpohár UEFA. Za portugalskou reprezentaci 
odehrál 38 utkání a vstřelil čtyři branky. Slavia 
ho získala stejně jako Altintopa coby volného 
hráče. Čtyřiatřicetiletý ofenzivní záložník, bratr 
známějšího Hamita, skončil v Augsburgu, za který 
v minulé sezoně vstřelil šest branek. Za tureckou 
reprezentaci nasbíral 38 startů a osm gólů. V ně-
mecké bundeslize oblékal také dresy Frankfurtu, 
Schalke a Kaiserslauternu, zahrál si i za turecký 
Trabzonspor. Pětatřicetiletý Rotaň během kariéry 
až na tříletou epizodu v Dynamu Kyjev nastupo-
val pouze za Dněpropetrovsk, s nímž v sezoně 
2014/2015 postoupil do finále Evropské ligy. Zku-
šený středopolař stále patří do kádru ukrajinské 
reprezentace, za kterou odehrál již 93 zápasů.

  Pavlenka 
se upsal na tři roky
Brankář Jiří Pavlenka definitivně přestoupil 
z pražské Slavie do Werderu Brémy. Pětadvaceti-
letý reprezentační gólman úspěšně prošel zdra-
votní prohlídkou a s osmým celkem uplynulého 
ročníku bundesligy podepsal tříletou smlouvu 
s roční opcí. V Brémách se potká s reprezen-
tačními spoluhráči obráncem Theodorem Gebre 
Selassiem a zkušeným brankářským kolegou 
Jaroslavem Drobným. „Oba mi Werder doporučili, 
mluvili o klubu, fanoušcích i městu jen pozitivně. 
Jsem rád, že tu mám dva krajany, na začátku mi 
hodně pomohou,“ pochvaluje si.

  Ben Chaim 
nejdražší posilou
Sparta oznámila příchod izraelského záložníka 
Tala Ben Chaima z Maccabi Tel Aviv, který se 
stal nejdražším fotbalistou v historii české ligy. 
Pražané totiž zaplatí jeho výkupní klauzuli 2,9 
milionu eur (asi 76,2 milionu korun). Křídelní zá-
ložník tak překonal dosavadní přestupový rekord 
svého nového letenského spoluhráče Václava 
Kadlece, kterého koupila loni v srpnu Sparta 
z dánského Midtjyllandu v přepočtu za 73 milio-
nů korun. Sedmadvacetiletý reprezentant, který 
podepsal na Letné čtyřletou smlouvu, patří mezi 
největší hvězdy izraelského fotbalu. Na kontě 
má 24 startů a pět gólů za národní tým. Nyní ho 
čeká první zahraniční angažmá. Tím ale letenské 
posilování ze zahraničních zdrojů neskončilo. 
Sparta totiž uzavřela rovněž čtyřletý kontrakt 
také s mladým srbským záložníkem Srdjanem 
Plavšičem z Crvene Zvezdy Bělehrad, za kterého 
zaplatí zhruba polovinu částky co za přestup Ben 
Haima. Jedenadvacetiletý středopolař měřící jen 
166 centimetrů zasáhl i do všech tří zápasů Srbů 
na nedávném mistrovství Evropy hráčů do 21 let 
v Polsku, dvakrát nastoupil i za reprezentační 
„áčko“. Jeho agentem je bývalý sparťanský útoč-
ník Igor Gluščevič.

  Železník 
je zpátky mezi „Ševci“
Dres „Ševců“ bude oblékat opět po roce a půl 
útočník Lukáš Železník a měl by jim pomoci v zá-
kladní skupině Evropské ligy. Sedmadvacetiletý 
forvard opustil Zlín vloni v lednu, kdy přestoupil 
do pražské Slavie. Tam se ale brzy vážně zranil 
a v silné konkurenci se neprosadil, takže letos 
v zimě zamířil do Mladé Boleslavi, kde se na jaře 
opět začal pravidelněji objevovat na ligových 
trávnících. Železník zahájil ve Zlíně svoji profesio-
nální kariéru. V klubu strávil šest let, zažil postup 
do první ligy a byl i kapitánem týmu. V lize má 
na kontě 37 utkání a 11 branek.

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

 LADISLAV KREJČÍ 

To je potřeba, je to pozitivní. Konkurence byla ve Spartě vždycky, v uplynulé sezoně se 

to však narušilo množstvím zranění. Základní jedenáctka se skládala sama. Teď je konku-

rence neskutečná. Pokud chceme být úspěšní v české lize, dostat se do základní skupiny 

Evropské ligy a v příští sezoně si zahrát hlavní fázi Ligy mistrů, je toto nutnost.

„JE TO JEDNA Z MÝCH NEJTĚŽŠÍCH PŘÍPRAV“
Máme za sebou necelých čtrnáct dnů přípravy. Soustředění ve Františkových Lázních 

v uplynulém týdnu bylo hodně náročné. Připomnělo mi to dřívější doby, kdy se v prvních 

dnech většinou jen běhalo. Musím říct, že to je jedna z mých nejtěžších příprav. Tréninky 

byly objemné. Sice krátké, za to však intenzivní. Nebyl při nich čas na odpočinek. Dříve 

jsme tolik neběhali bez míče. Jak se říká, že se ze začátku nabírá kondice s balonem, tak 

tady to bylo vyloženě bez něj. Uvidíme, co bude ve finále úspěšnější. Každý trenér to má 

ale jiné. Dřina k fotbalu patří. S trenérem Stramaccionim se zatím poznáváme. Klade 

důraz na detail, na provedení. Má věci důkladně promyšlené. Je to na nejvyšší úrovni. 

Ostatně, na to jsem ze zahraničí zvyklý.“ 

Není to tak, že bychom psali slohy, nebo že by nám kouč Stramaccioni v angličtině vy-

světloval dějepis.(směje se) Je to vyloženě o fotbale, ty pojmy, pokyny a povely člověk zná. 

Není to určitě nic nového pro žádného hráče. Samozřejmě, nikoho z nás na konci uplynulé 

sezony nenapadlo, že na startu letní přípravy bude v kabině Sparty tolik zahraničních posil. 

Ale proč ne? Je to změna. Člověk zatím neví, jaká bude, ale vypadá to pozitivně.

„ZAJDEME NA VEČEŘI, KDE TO STMELÍME“
Jak jsem řekl, zásadní je, aby se vytvořila parta, která bude fungovat na hřišti. Dopo-

sud jsme neměli čas se tolik poznat, někteří hráči dorazili až v posledních dnech. Co mám 

zkušenosti z ciziny, parta se pokaždé vytvořila. Myslím, že pak v Praze společně zajdeme 

na večeři, kde to stmelíme. Mnoha příchody také narostla konkurence. 

MICHAL KADLEC * Narozen: 13. prosince 1984 * Výška: 183 cm * Váha: 73 kg * Stav: svo-
bodný * Fotbalový post: obránce * Hráčská kariéra: SV Avsenborn (Německo, 1991-1993), 
1. FC Kaiserslautern (Německo, 1993-1998), Slovácká Slavia/FC Synot (1998-2000), 1. FC 
Synot/1. FC Slovácko (2000-2004), AC Sparta Praha (2004-2008), Bayer 04 Leverkusen 
(Německo, 2008-2013), Fenerbahce SK (Turecko, 2013-2016), AC Sparta Praha (2016-?) 
* Reprezentace: 67 zápasů, 8 gólů * Největší úspěchy: postup do čtvrtfinále EURO 2012 
v Polsku a na Ukrajině, účast na EURO 2008 v Rakousku a Švýcarsku, účast na EURO 2016 
ve Francii, účast na mistrovství Evropy hráčů do 21 let (Nizozemsko 2007), mistr české ligy 
(2005, 2007), mistr turecké ligy (2014), vicemistr německé bundesligy (2011), vítěz Poháru 
ČMFS (2006, 2007, 2008), vítěz tureckého Superpoháru (2014)

 LETENSKÝ STOPER V SOUBOJI SE ZLÍNSKÝMI NÁJEZDNÍKY, 
 KTEŘÍ NA JAŘE BODOVALI NA SPARTĚ PO BEZBRANKOVÉ REMÍZE. 

STALO SE...

 MICHAL PŘI SVÉM ZATÍM POSLEDNÍM UTKÁNÍ ZA REPREZENTACI, V NĚMŽ V ROZJEZDU 
 KVALIFIKACE MS 2018 HRÁLI ČEŠTÍ FOTBALISTÉ V ZÁŘÍ 2016 V PRAZE SE SEVERNÍMI IRY 0:0. 

  Zlín získal
exreprezentanta Jiráčka
Účastník příštího ročníku Evropské ligy pokračuje 
v posilování svého týmu. Do Zlína přichází z praž-
ské Sparty zkušený jedenatřicetiletý záložník 
Petr Jiráček. Bývalý reprezentační středopolař 
podepsal se „Ševci“ dvouletou smlouvu. „Roz-
hodl hlavně fakt, že Zlín mě chtěl na přestup, ne 
jen na hostování,“ říká „Jiras“, který v roce 2012 
odešel z Plzně do bundesligy, kde hrával za Wolfs-
burg a Hamburk. Předloni ho po návratu do Česka 
získala Sparta, ale na Letné se trvale neprosadil 
do základní sestavy, a tak minulou sezonu strávil 
na hostování v Jablonci. 

  Hruška zastoupí 
zraněného Kozáčika
Plzeň musela operativně vyřešit situaci mezi ty-
čemi, protože Matúš Kozáčik, stabilní jednička po-
sledních sezon, je stále na marodce. Proto získala 
neméně zkušeného brankáře Aleše Hrušku z druho-
ligové Příbrami. Jednatřicetiletý gólman s Viktorií 
podepsal dvouletou smlouvu. Slovenský reprezen-
tační gólman v závěru minulé sezony absolvoval 
operaci kolena a odjel na věhlasnou rehabilitační 
kliniku do německého Regensburgu, ale jeho zdra-
votní problémy neskončily. Viktoria tak měla na za-
čátku přípravy k dispozici jen dlouholetou dvojku 
Petra Bolka a mladíky Dominika Sváčka s Matyá-
šem Šampalíkem. Hruška, který v nejvyšší soutěži 
odchytal 223 utkání a v 54 z nich udržel čisté konto, 
strávil v Příbrami většinu prvoligové kariéry.

  Chrien do Benfiky
Mladý slovenský záložník Martin Chrien přestoupil 
z Viktorie Plzeň do Benfiky Lisabon. Reprezentant 
do 21 let na sebe výrazně upozornil na končí-
cím mistrovství Evropy této věkové kategorie 
v Polsku, kde patřil k největším oporám týmu 
Slovenska, za který nastoupil v základní sesta-
vě ve všech třech utkáních ve skupině a vstřelil 
v nich dvě branky. Se slavným portugalským klu-
bem podepsal pětiletou smlouvu. Do Plzně přišel 
v roce 2014 z Banské Bystrice, ale ve Viktorii se 
neprosadil a postupně hostoval v Českých Budě-
jovicích, Brně a Ružomberoku. V české lize zasáhl 
do 35 zápasů a dal tři góly. Přestupová částka by 
se měla pohybovat kolem 25 milionů korun.

inzerce

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

4. ČERVENCE

1971 Vítězslav Tuma - - - - - - - -

5. ČERVENCE

1896 Jan Novák 1924 2/1

1905 František Svoboda 1926-1937 43/22

1980 David Rozehnal 2004-2009 60/1

1990 Ondřej Vaněk 2013-2015 8/0 

1992 Ladislav Krejčí 2012-? 35/5

1993 Lukáš Pokorný 2016 1/0

6. ČERVENCE

1911 Jiří Sobotka 1934-1937 23/8

7. ČERVENCE

1982 Jan Laštůvka 2011-2013 3/0

8. ČERVENCE

1938 Vojtech Masný 1964-1967 3/0

1968 Roman Vonášek 1994-1999 8/0

10. ČERVENCE

1939 Antonín Kramerius 1967-1970 3/0

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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KONFRONTACE
S MOCNOSTÍ

Fotbalové Německo zažilo možná těžko již opako-
vatelný zlatý konec minulého týdne. V pátek večer 
v Krakově zaskočila „jedenadvacítka“ koncentro-
vaným a kompaktním týmovým výkonem ve finále 
mistrovství Evropy této věkové kategorie favorizo-
vané Španělsko, které do té doby suverénně kráče-
lo turnajem bez jediného klopýtnutí. 

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Druhý kontinentální triumf je o to cennější, že kouč Stefan 

Kuntz se musel obejít bez celé řady klíčových hráčů, které si 

vzal ve stejnou dobu s sebou trenér německého „áčka“ Joachim 

Löw na konfederační Pohár FIFA do Ruska. Dal totiž reprezen-

tační volno dlouholetým oporám týmu úřadujících mistrů světa 

- Neuerovi, Özilovi, Hummelsovi, Khedirovi,  Kroosovi a dalším. 

Většina z nich v roce 2009 premiérově vyhrála pro Německo 

„malé“ EURO hráčů do 21 let…

Naordinovaná omlazovací kúra nebyla na výsledku nedělní-

ho finálového duelu v Petrohradě nijak negativně znát, protože 

skončil opět jednobrankovým vítězstvím německého výběru, 

který si dokázal poradit i s mnohem vyzrálejším soupeřem 

z Chile. Úspěch v generálce na světový šampionát 2018 již do-

předu pasoval obhájce světového prvenství do role největšího 

favorita. A stratég Löw, který usedl na lavičku národního týmu 

už po domácím mistrovství světa v roce 2006 (!), bude mít za rok 

nejspíš jen příjemné starosti. 

Koho vybrat do konečné nominace z širokého a mezinárodně 

již také prověřeného kádru, neboť po historicky prvním triumfu 

Němců v Poháru FIFA v něm díky nástupu dravého mládí ještě 

víc vzrostla už beztak velká konkurence prakticky na všechny 

posty v sestavě!

I když světové spojení Česko a Rusko se v podzimním kvalifi-

kačním finiši bude jen velmi obtížně navazovat, můžeme se kaž-

dopádně těšit už 1. září na přímou domácí konfrontaci s největší 

mocností současného světového fotbalu. A bude v podstatě jed-

no, s kým Joachim Löw do Prahy přiletí… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Výkonný výbor FAČR na svém 

úterním zasedání rozhodl, že mi-

mořádná valná hromada Fotbalové 

asociace ČR, na které se bude volit 

nové vedení, se uskuteční 12. pro-

since v Nymburce. 

Valná hromada FAČR 

bude v prosinci

Zástupci  FIFA a UEFA jednali s vede-

ním FAČR také o tom, jak se v budoucnu 

vyhnout patu, který na poslední valné 

hromadě 2. června nastal. Asociace by 

proto měla do prosince přijít s návrhem 

nové podoby stanov, které by měla 

na hromadě schválit a následně zvolit 

předsedu. Mělo by k tomu přispět za-

vedení ještě 4. kola, v němž by o novém 

předsedovi FAČR rozhodovala absolutní 

většina delegátů z obou komor. 

 NA PRÁVĚ SKONČENÉM „MALÉM“ EURO SE S NĚMCI UTKALA 
 ČESKÁ „LVÍČATA“ A V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ S POZDĚJŠÍMI VÍTĚZI PADLA 0:2.  

 JEJICH STARŠÍ KOLEGOVÉ Z A-TÝMU PROHRÁLI V PODZIMNÍ KVALIFIKACI MS 
 V NĚMECKU 0:3. POVEDE SE JIM ZÁŘIJOVÁ ODVETA V PRAZE? 

AKTUÁLNĚ

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Rivalská pražská „S“ v letním přestupovém „okně“ přivádějí 

jednu posilu za druhou, v drtivé většině ze zahraničí.

KRESBA TÝDNE

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


V pátek oslaví pětatřicáté narozeniny. Fotbalový důvod k oslavě měl zku-
šený brankář JAN LAŠTŮVKA už ale o pár dnů dříve, kdy se dohodl na dvou-
leté smlouvě s mistrovskou Slavií, ve které nahradil na postu „jedničky“ 
mezi tyčemi Jiřího Pavlenku, kterého červenobílí nakonec pustili do bun-
desligových Brém. Jejich smělé plány do nové sezony jak na domácí scéně, 
tak v pohárové Evropě se však nijak nemění. Mohutné posilování zvučnými 
jmény i sázka na brankářskou jistotu to výmluvně potvrzují.

Jan Laštůvka:

„Ambice

mám
pořád!“

Jan Laštůvka:

„Ambice

mám
pořád!“
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ROZHOVORROZHOVOR

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

	 Loňský návrat do Karviné jste považoval za trvalé zakot-

vení doma?

„Neměl jsem žádnou zajímavou a konkrétní nabídku. Bylo tam 

sice jedno angažmá v Turecku, ale nechtěl jsem riskovat něja-

kou divočinu, tak jsem zůstal doma v Karviné, se kterou jsem už 

trénoval. Chtěl jsem pomoci klubu a klukům v nováčkovské se-

zoně, zlákal mě i nový krásný stadion, abych si na něm zachytal 

českou ligu.“ 

	 Kdy začaly námluvy se Slavií?

„Někdy o dovolené po jarní sezoně. Ozval se nejdřív Viktor Ko-

lář z agentury Sport Invest, který mě zastupuje, že Slavia by o mě 

měla zájem, což mě samozřejmě potěšilo. Byl jsem pak v kontak-

tu se slávistickým generálním ředitelem panem Krobem. Trvalo 

to zhruba dva týdny.“

 DO MATEŘSKÉHO KLUBU KARVINÉ SE JAN LAŠTŮVKA VRÁTIL PO DVANÁCTILETÉM PUTOVÁNÍ PO ZAHRANIČNÍCH ANGAŽMÁ.  V UPLYNULÉ SEZONĚ VYNECHAL ZKUŠENÝ GÓLMAN JEDINÝ LIGOVÝ MAČ. 

	 Letní přípravu jste ale ještě zahájil s karvinským týmem, 

protože jste nechtěl v Edenu dělat „dvojku“…

„Nedávalo by to smysl, abychom byli ve Slavii tři brankáři, 

proto se můj přestup na pár dnů trochu zadrhl. Od Viktora Ko-

láře jsem ale věděl, že Brémy o Jirku Pavlenku moc stojí a že 

zvýšily finanční nabídku pro Slavii. Tím se tahle patová situace 

„Nedávalo by smysl, 
abychom ve Slavii byli 

tři brankáři…“

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 NA PODZIM SI ZACHYTAL NA LETNÉ PROTI SPARTĚ A JEDEN ZE TŘÍ GÓLŮ MU VSTŘELIL KANONÝR DAVID LAFATA. 

odblokovala, já přestoupil do Edenu a on do Werderu. Považuji 

to za obrovský krok vpřed, který jsem udělal, i když už toho mám 

v kariéře dost za sebou.“ 

	 Chtěl jste dvouletý kontrakt vy nebo Slavia?

„Na délce smlouvy až tak nezáleží, dohodli jsme se na dvou 

sezonách. Jedna mi připadala i vzhledem k případnému přestě-

hování rodiny málo. Ale ještě jsme bydlení v Praze neřešili, jsem 

zatím na hotelu a až se vrátíme ze soustředění v Rakousku, tak si 

teprve začnu shánět byt.“

	 Platí i veterán nováčkovské zápisné?

„V tomhle směru bohužel ani pokročilý věk nehraje žádnou roli… 

I Ruslan (Rotaň) s tím počítá, protože něco podobného jsme měli 

také v Dněpropetrovsku, kde nováček pozval celý tým na večeři.“

	 V minulém týdnu dorazily zvučné a zkušené posily. Jed-

nu z nich, právě Ruslana Rotaně velmi dobře znáte z Dněpropet-

rovsku. V čem by mohl Slavii nejvíc pomoci? 

„Když jsem si přečetl, že je ve Slavii na testech, tak jsem mu 

napsal. Nepřekvapuje mě, že na nich uspěl a udělal velký dojem 

při přípravných zápasech. Je to komplexní fotbalista, kterému je 

jedno, jestli má balon na pravé nebo levé noze.  

 V PLZNI ODKOPÁVÁ KARVINSKÝ BRANKÁŘ MÍČ PŘED DOTÍRAJÍCÍM MARTINEM ZEMANEM. SEVEROMORAVANÉ PADLI NA ZÁPADĚ ČECH 0:2. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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„Brankáři jsou vždycky pod tlakem, protože jejich chybu už vět-

šinou nikdo nenapraví a skončí gólem. Kluci si to prožili na vlastní 

kůži v minulé sezoně, kdy bojovali o titul, takže mají poměrně čer-

stvou zkušenost. Nechá se očekávat, že teď bude ještě intenzivněj-

ší, protože na mistra se bude chtít v lize každý soupeř vytáhnout. 

Nesmíme si to příliš připouštět, bude to tedy i o hlavě. V předkole 

Ligy mistrů to bude ještě o stupeň výš, protože naším společným 

cílem je postoupit do skupinové fáze.“

	 Sledujete po očku, na koho byste mohli narazit?

„Vůbec ne! Nejsem zvyklý dělat si plány do budoucna, vezmu 

proto jako realitu, jakého soupeře nám ve třetím předkole vylo-

sují. Jedno je jisté - že bude těžký a že bude chtít postoupit stejně 

jako my.“

ROZHOVORROZHOVOR

 V REPREZENTAČNÍM A-TÝMU SI JAN LAŠTŮVKA PŘIPSAL TŘI STARTY. 
 TEN POSLEDNÍ V ÚNORU 2013 PŘI VÍTĚZSTVÍ V PŘÁTELSKÉM DUELU V TURECKU. 

Má obrovský přehled ve hře, i v pětatřiceti vydrží jezdit naplno 

po celé utkání, skvěle zahrává i standardní situace.“

	 Jste v pravidelném kontaktu se svými brankářskými ko-

legy Jiřím Pavlenkou a Jaroslavem Drobným, kteří nyní vytvoři-

li český tandem ve Werderu Brémy?

„S „Drobasem“ (Jaroslavem Drobným) jo, protože jsme dlou-

holetí kamarádi. S Jirkou Pavlenkou jsem se potkal pár dnů 

ve Slavii, popřál jsem mu hodně štěstí v bundeslize, kde mu 

dá Werder určitě od začátku sezony šanci, ale musí se vyrov-

nat i s velkou konkurencí a enormním tlakem v každém utkání. 

„Drobas“ a Theo (Theodor Gebre Selassie) mu při aklimatizaci 

v klubu i v Brémách hodně pomůžou.“  

	 V sobotním zápase v Chomutově se slovenským mistrem 

Žilinou, která je v letní přípravě podstatně dál než Slavia, jste 

udržel čisté konto…

„Pořád je to jen příprava, takže bych tomu nepřikládal větší 

váhu podobně jako zápasům s dalšími soupeři, kteří nás čekají 

v Praze nebo na rakouském soustředění.“ 

	 Ve Slavii budete pod mnohem silnějším tlakem fanouš-

ků i médií…

 JAN PROŠEL VŠEMI MLÁDEŽNICKÝMI VÝBĚRY VČETNĚ TÝMU „LVÍČAT“ DO JEDENADVACETI LET. 

Jan Laštůvka
Narozen: 7. července 1982 * Výška: 191 cm * Váha: 87 kg * Fot-
balový post: brankář * Kariéra: FC Karviná (1988-2000), Baník 
Ostrava (2000-2004), Šachtar Doněck (Ukrajina, 2004-2006), 
Fulham FC (Anglie, 2006-2007), VfL Bochum (Německo, 2007-
2008), West Ham United (Anglie, 2008-2009), Šachtar Doněck 
(Ukrajina, 2009), Dněpr Dněpropetrovsk (Ukrajina, 2009-2016), 
MFK Karviná (2016-2017), Slavia Praha (2017-?) * Reprezenta-
ce: tři zápasy * Největší úspěchy: postup do čtvrtfinále EURO 
2012 v Polsku a na Ukrajině, postup do finále Evropské ligy 
(2015), český mistr (2004), ukrajinský mistr (2005, 2006)

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 SPLNÍ SI V KLUBU ÚŘADUJÍCÍHO MISTRA SEN ZAHRÁT SI JEŠTĚ JEDNOU V HLAVNÍ ČÁSTI LIGY MISTRŮ? 

ROZHOVORROZHOVOR

 I V MEZINÁRODNÍM KÁDRU SLAVIE HODLÁ JAN LAŠTŮVKA DIRIGOVAT OBRANU V ČEŠTINĚ. 

	 Vy jste si Ligu mistrů před lety s Šachtarem už zachytal!

„Už je to dávno, byla to moje první sezona v Doněcku. Dostali 

do skupiny Barcelonu, AC Milán a Celtik, všech šest zápasů mělo 

fantastickou atmosféru. Doufám, že ji ještě v dohledné době zažiju.“  

	 Vaše dirigování slávistické defenzívy bude v češtině 

nebo v angličtině?

„Ví se o mně, že hodně na hřišti mluvím. Dirigovat budu klu-

ky v češtině a myslím si, že v naší vzájemné komunikaci nebude 

problém.“  

	 Fotbaloví brankáři stárnou pomaleji než hráči v poli. 

Případné další zahraniční angažmá nevylučujete?

„Jak už jsem říkal, nedívám se moc dopředu. Mám teď an-

gažmá ve Slavii, jde mi hlavně o týmový úspěch, ne o osobní 

ambice. Když se nám to se Slavií povede, budu i já maximálně 

spokojený.“ 

„Jde mi hlavně 
o týmový úspěch!“

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/


Program sezony 2017/2018 
Nejvyšší česká fotbalová soutěž se jménem nového 

titulárního sponzora odstartuje úvodním kolem 

poslední červencový víkend. Obhájí mistrovskou trofej 

fotbalisté Slavie? Případně kdo je na trůnu vystřídá? 

Nabízíme vám kompletní los všech 30. kol HET ligy.

První liga 
2017/18 
První liga 
2017/18 

Program sezony 2017/2018 
Nejvyšší česká fotbalová soutěž se jménem nového 

titulárního sponzora odstartuje úvodním kolem 

poslední červencový víkend. Obhájí mistrovskou trofej 

fotbalisté Slavie? Případně kdo je na trůnu vystřídá? 

Nabízíme vám kompletní los všech 30. kol HET ligy.
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1. KOLO (29. ČERVENCE)

Plzeň - Dukla, Slavia - Teplice, Slovácko - Jablonec, 
Karviná - Jihlava, Brno - Ostrava, Liberec - Zlín, 

Sparta - Bohemians 1905, Mladá Boleslav - Olomouc

2. KOLO (5. SRPNA)

Teplice - Dukla, Jablonec - Plzeň, Ostrava - Slavia, 
Jihlava - Slovácko, Zlín - Brno, Bohemians 1905 - Karviná, 

Olomouc - Liberec, Mladá Boleslav - Sparta

3. KOLO (12. SRPNA)

Karviná - Mladá Boleslav, Brno - Bohemians 1905, 
Slovácko - Ostrava, Slavia - Jihlava, Plzeň - Olomouc, 

Dukla - Zlín, Teplice - Jablonec, Liberec - Sparta.

4. KOLO (19. SRPNA)

Jablonec - Dukla, Bohemians 1905 - Slavia, 
Jihlava - Plzeň, Zlín - Karviná, Olomouc - Brno, 

Ostrava - Teplice, Mladá Boleslav - Liberec, Sparta - Slovácko

5. KOLO (26. SRPNA)

Karviná - Liberec, Brno - Sparta, Slovácko - Olomouc, 
Slavia - Mladá Boleslav, Teplice - Jihlava, 

Dukla - Bohemians 1905, Plzeň - Ostrava, Jablonec - Zlín

6. KOLO (9. ZÁŘÍ)

Ostrava - Jablonec, Jihlava - Dukla, Zlín - Teplice, 
Bohemians 1905 - Slovácko, Sparta - Karviná, 

Mladá Boleslav - Brno, Olomouc - Slavia, Liberec - Plzeň

7. KOLO (16. ZÁŘÍ)

Karviná - Olomouc, Brno - Liberec, Slovácko - Mladá Boleslav, 
Slavia - Sparta, Plzeň - Zlín, Dukla - Ostrava, 
Teplice - Bohemians 1905, Jablonec - Jihlava

8. KOLO (23. ZÁŘÍ)

Karviná - Brno, Jihlava - Ostrava, Zlín - Slavia, 
Bohemians 1905 - Jablonec, Olomouc - Dukla, 

Mladá Boleslav - Plzeň, Sparta - Teplice, Liberec - Slovácko

9. KOLO (30. ZÁŘÍ)

Slovácko - Karviná, Slavia - Brno, Plzeň - Bohemians 1905, 
Dukla - Sparta, Teplice - Liberec, Jablonec - Mladá Boleslav, 

Ostrava - Zlín, Jihlava - Olomouc

 PLZEŇANÉ ZAHÁJÍ SEZONU DOMÁCÍM DUELEM S PRAŽSKOU DUKLOU. 

10. KOLO (14. ŘÍJNA)

Karviná - Slavia, Brno - Slovácko, Zlín - Jihlava, 
Bohemians 1905 - Ostrava, Olomouc - Jablonec, 

Mladá Boleslav - Teplice, Sparta - Plzeň, Liberec - Dukla

11. KOLO (21. ŘÍJNA)

Teplice - Karviná, Plzeň - Brno, Dukla - Slovácko, 
Jihlava - Bohemians 1905, Ostrava - Olomouc, 

Zlín - Mladá Boleslav, Jablonec - Sparta, Slavia - Liberec

12. KOLO (28. ŘÍJNA)

Slovácko - Slavia, Karviná - Plzeň, Brno - Dukla, 
Olomouc - Teplice, Liberec - Jablonec, Sparta - Ostrava, 

Mladá Boleslav - Jihlava, Bohemians 1905 - Zlín

13. KOLO (4. LISTOPADU)

Plzeň - Slavia, Dukla - Karviná, Teplice - Slovácko, 
Jablonec - Brno, Ostrava - Mladá Boleslav, Jihlava - Liberec, 

Zlín - Sparta, Bohemians 1905 - Olomouc

14. KOLO (18. LISTOPADU)

Karviná - Jablonec, Brno - Teplice, Slovácko - Plzeň, 
Slavia - Dukla, Olomouc - Zlín, Mladá Boleslav - Bohemians 1905, 

Sparta - Jihlava, Liberec - Ostrava

15. KOLO (25. LISTOPADU)

Ostrava - Karviná, Jihlava - Brno, Zlín - Slovácko, 
Jablonec - Slavia, Teplice - Plzeň, Dukla - Mladá Boleslav, 

Olomouc - Sparta, Bohemians 1905 - Liberec

16. KOLO (2. PROSINCE)

Dukla - Teplice, Plzeň - Jablonec, Slovácko - Jihlava, 
Slavia - Ostrava, Brno - Zlín, Karviná - Bohemians 1905, 

Liberec - Olomouc, Sparta - Mladá Boleslav

17. KOLO (17. ÚNORA)

Mladá Boleslav - Karviná, Bohemians - Brno, Jihlava - Slavia, 
Ostrava - Slovácko, Olomouc - Plzeň, Zlín - Dukla, 

Jablonec - Teplice, Sparta - Liberec

18. KOLO (24. ÚNORA)

Dukla - Jablonec, Slavia - Bohemians 1905, Teplice - Ostrava, 
Karviná - Zlín, Brno - Olomouc, Plzeň - Jihlava, 

Liberec - Mladá Boleslav, Slovácko - Sparta

19. KOLO (3. BŘEZNA)

Liberec - Karviná, Sparta - Brno, Olomouc - Slovácko, 
Mladá Boleslav - Slavia, Jihlava - Teplice, Bohemians 1905 - Dukla, 

Ostrava - Plzeň, Zlín - Jablonec

20. KOLO (10. BŘEZNA)

Jablonec - Ostrava, Dukla - Jihlava, Teplice - Zlín, 
Slovácko - Bohemians 1905, Karviná - Sparta, 

Brno - Mladá Boleslav, Slavia - Olomouc, Plzeň - Liberec

21. KOLO (17. BŘEZNA)

Olomouc - Karviná, Liberec - Brno, Mladá Boleslav - Slovácko, 
Sparta - Slavia, Zlín - Plzeň, Ostrava - Dukla, 
Bohemians 1905 - Teplice, Jihlava - Jablonec

22. KOLO (31. BŘEZNA)

Brno - Karviná, Ostrava - Jihlava, Slavia - Zlín, 
Jablonec - Bohemians 1905, Dukla - Olomouc, 

Plzeň - Mladá Boleslav, Teplice - Sparta, Slovácko - Liberec

 PODZIMNÍ DERBY SLAVIE SE SPARTOU UVIDÍ V 7. KOLE FANOUŠCI V EDENU. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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23. KOLO (7. DUBNA)

Karviná - Slovácko, Brno - Slavia, Bohemians 1905 - Plzeň, 
Sparta - Dukla, Liberec - Teplice, Mladá Boleslav - Jablonec, 

Zlín - Ostrava, Olomouc - Jihlava

24. KOLO (14. DUBNA)

Slavia - Karviná, Slovácko - Brno, Jihlava - Zlín, 
Ostrava - Bohemians 1905, Jablonec - Olomouc, 

Teplice - Mladá Boleslav, Plzeň - Sparta, Dukla - Liberec

25. KOLO (21. DUBNA)

Karviná - Teplice, Brno - Plzeň, Slovácko - Dukla, 
Bohemians 1905 - Jihlava, Olomouc - Ostrava, 

Mladá Boleslav - Zlín, Sparta - Jablonec, Liberec - Slavia

26. KOLO (28. DUBNA)

Slavia - Slovácko, Plzeň - Karviná, Dukla - Brno, 
Teplice - Olomouc, Jablonec - Liberec, Ostrava - Sparta, 

Jihlava - Mladá Boleslav, Zlín - Bohemians 1905

27. KOLO (5. KVĚTNA)

Slavia - Plzeň, Karviná - Dukla, Slovácko - Teplice, 
Brno - Jablonec, Mladá Boleslav - Ostrava, Liberec - Jihlava, 

Sparta - Zlín, Olomouc - Bohemians 1905

28. KOLO (12. KVĚTNA)

Jablonec - Karviná, Teplice - Brno, Plzeň - Slovácko, 
Dukla - Slavia, Zlín - Olomouc, Bohemians 1905 - Mladá Boleslav, 

Jihlava - Sparta, Ostrava - Liberec

29. KOLO (19. KVĚTNA)

Karviná - Ostrava, Brno - Jihlava, Slovácko - Zlín, 
Slavia - Jablonec, Plzeň - Teplice, Mladá Boleslav - Dukla, 

Sparta - Olomouc, Liberec - Bohemians 1905

30. KOLO (26. KVĚTNA)

Dukla - Plzeň, Teplice - Slavia, Jablonec - Slovácko, 
Jihlava - Karviná, Ostrava - Brno, Zlín - Liberec, 

Bohemians 1905 - Sparta, Olomouc - Mladá Boleslav

 V BITVĚ O KRÁLE SEVERU PŘIVÍTÁ LIBEREC HOSTY Z NEDALEKÉHO JABLONCE VE 12. KOLE. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Daridův parťák vystřelil

evropské zlato

Mladí fotbalisté Německa ovládli mistrovství Evropy hráčů do 21 let v Polsku. 
Ve finále v Krakově porazili favorizované Španělsko 1:0 brankou parťáka Vladimíra 
Daridy z berlínské Herthy Mitchella Weisera ze 40. minuty. Zopakovali tak triumf  
z roku 2009 a získali druhý kontinentální titul v této věkové kategorii. Španělsko 
naopak nenavázalo na prvenství z let 1986, 1998, 2011 a 2013 a nevyužilo šanci do-
táhnout se v počtu titulů na Itálii, která vyhrála EURO jedenadvacítek pětkrát.

 NĚMCI SE RADUJÍ Z DRUHÉHO TITULU EVROPSKÝCH ŠAMPIONŮ DO 21 LET. 

 FORVARD MITCHELL WEISER SE POSTARAL O JEDINÝ GÓL FINÁLOVÉHO MAČE. 

Španělé procházeli dosavadním průběhem turnaje bez za-

váhání a předešlé čtyři duely na něm vyhráli, finále jim ale 

vůbec nevyšlo.  Hlavně v úvodním dějství hráli profesorský 

fotbal a Němci, přemožitelé českých „lvíčat“ ze skupiny C, 

toho koncentrovaným týmovým výkonem využili. V 7. minutě 

ještě Meyer hlavičkoval do tyče, ale pět minut před přestáv-

kou už šli do vedení. Aktivní pravý obránce Toljan nacentroval  

do vápna a Weiserova vysoká hlavička zapadla obloukem 

na zadní tyči do sítě.

Po pauze favorit očividně přidal. V 59. minutě napřáhl nej-

lepší střelec šampionátu Saúl Ňíguez, ale šesté trefy na turnaji 

se po skvělém zákroku Pollersbecka nedočkal. Vzápětí mohl 

na druhé straně zvýšit Gnabry, kterého vychytal gólman Arri-

zabalaga. S postupujícím časem se do španělských kombinací 

vkrádala křečovitost, navíc kompaktně bránící Němci nejenže 

vydrželi se silami až do konce, ale využívali každé příležitosti 

k rychlým protiútokům. Finálový duel zvládli navzdory pro-

gnózám i penaltovému postupu do něj přes Anglii po všech 

stránkách lépe a zaslouženě získali evropský primát. 

NĚMECKO - ŠPANĚLSKO 1:0 (1:0)
Branka: 40. Weiser. Rozhodčí: Bastien - Haquette, Zakrani (všichni Francie). ŽK: Arnold, 
Haberer, Stark, Meyer - Saúl Ňíguez, Llorente, Vallejo. Diváci: 14.059.

Německo: Pollersbeck - Toljan, Stark, Kempf, Gerhardt - Haberer (82. Kohr) - Weiser, Meyer, 
Arnold, Gnabry (81. Amiri) - Philipp (87. Öztunali). Trenér: Kuntz.

Španělsko: Arrizabalaga - Bellerín, Meré, Vallejo, Jonny (51. Gaya) - Saúl Ňíguez, Llorente 
(83. Mayoral), Ceballos - Deulofeu, Ramírez (71. Williams), Asensio. Trenér: Celades.

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Itálie 21 3 2 0 1 4:3 6

2. Německo 21 3 2 0 1 5:1 6

3. Dánsko 21 3 1 0 2 4:7 3

4. ČESKO 21 3 1 0 2 5:7 3

SKUPINA A
Pátek 16. 6. 

2017 18:00 Kielce Švédsko U-21 - Anglie U-21 0:0

Pátek 16. 6. 
2017 20:45 Lublin Polsko U-21 - Slovensko U-21 1:2

Pondělí 19. 
6. 2017 18:00 Kielce Slovensko U-21 - Anglie U-21 1:2

Pondělí 19. 
6. 2017 20:45 Lublin Polsko U-21 - Švédsko U-21 2:2

Čtvrtek 22. 
6. 2017 20:45 Lublin Slovensko U-21 - Švédsko U-21 3:0

Čtvrtek 22. 
6. 2017 20:45 Kielce Anglie U-21 - Polsko U-21 3:0

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Anglie 21 3 2 1 0 5:1 7

2. Slovensko 21 3 2 0 1 6:3 6

3. Švédsko 21 3 0 2 1 2:5 2

4. Polsko 21 3 0 1 2 3:7 1

SKUPINA B
Sobota 

17. 6. 2017 18:00 Bydhošť Portugalsko U-21 - Srbsko U-21 2:0

Sobota 
17. 6. 2017 20:45 Gdyně Španělsko U-21 - Makedonie U-21 5:0

Úterý 
20. 6. 2017 18:00 Bydhošť Srbsko U-21 - Makedonie U-21 2:2

Úterý 
20. 6. 2017 20:45 Gdyně Portugalsko U-21 - Španělsko U-21 1:3

Pátek 
23. 6. 2017 20:45 Bydhošť Srbsko U-21 - Španělsko U-21 0:1

Pátek 
23. 6. 2017 20:45 Gdyně Makedonie U-21 - Portugalsko U-21 2:4

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Španělsko 21 3 3 0 0 9:1 9

2. Portugalsko 21 3 2 0 1 7:5 6

3. Srbsko 21 3 0 1 2 2:5 1

4. Makedonie 21 3 0 1 2 4:11 1

SEMIFINÁLE 1

Úterý 27. 6. 2017 - 18:00 - Tychy

Anglie - NĚMECKO 2:2, pen. 3:4 

SEMIFINÁLE 2

Úterý 27. 6. 2017 - 21:00 - Krakow

ŠPANĚLSKO - Itálie 3:1

FINÁLE

Pátek 30. 6. 2017 - 20:45 - Krakow

NĚMECKO - Španělsko 1:0

SKUPINA C
Neděle 

18. 6. 2017 18:00 Tychy ČESKÁ REPUBLIKA U21 - Německo U-21 0:2

Neděle 
18. 6. 2017 20:45 Krakow Dánsko U-21 - Itálie U-21 0:2

Středa 
21. 6. 2017 18:00 Tychy ČESKÁ REPUBLIKA U21 - Itálie U-21 3:1

Středa 
21. 6. 2017 20:45 Krakow Německo U-21 - Dánsko U-21 3:0

Sobota 
24. 6. 2017 20:45 Tychy ČESKÁ REPUBLIKA U21 - Dánsko U-21 2:4

Sobota 
24. 6. 2017 20:45 Krakow Itálie U-21 - Německo U-21 1:0

MISTROVSTVÍ EVROPY U21

http://www.o2tv.cz/
https://2017euro21.fotbal.cz/
http://reprefotbal.cz/


Gianluigi Buffon

Nesmrtelný 

GIGI
Ukázka z knihy sportovního novináře Zdeňka Pavlise, která vyjde v nakla-

datelství Nakladatelství XYZ na podzim 2017.

Gianluigi Buffon

Nesmrtelný 

GIGI
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NOMINACE MÍSTO VYHAZOVU
„Buď se dáš do latě, nebo se spakuješ a půjdeš. Takový frajery 

tady nestrpím. Namyšlený, arogantní, lajdácký fracky nepotře-

buju.“

To bylo vážný.

Gigi hned poznal, že Fabrizio Larini opravdu zuří. 

Už nešlo jen o peskování, kterému se mohl za rohem zasmát, 

protože věděl, že jejich šéfa zloba přejde, jakmile mu zmizí z očí.

Mockrát ho setřel, když se mu zdálo, že se kluk Buffonů příliš 

naparuje, předvádí a přerůstá jim přes hlavu. Někdy pohledem, 

jindy kázáním, z něhož si Gigi stejně nic nedělal.

Viděl, že si ho tady hýčkají a jak jim na něm záleží.

I od trenéra to ostatně slýchával.

Ermes Fulgoni měl na starosti osmnáct kluků jako byl Gigi. 

Od malých prcků až po sedmnácti, osmnáctileté habány, kteří už 

byli celí dychtiví nakouknout mezi chlapy a rozdat si to s nimi. Uká-

zat jim, že na velký fotbal mají. Že už by za ně mohli klidně chytat. 

Střídali se u Ermese každé odpoledne, když skončila škola a on 

si je bral do parády.

Svou fotbalovou kariéru oželel, protože ho to táhlo k trénování. 

K dětem, kterým se v akademii Parmy věnoval.

Stejně je to zajímavé, pomyslel si mockrát Gigi. 

Ermes hrával v poli, ale když se objevil ve zdejší mládežnické 

základně, svěřili mu gólmany. 

Jsou si v tomhle podobní, takže možná i proto na něho trpí.

Určitě víc než na ostatní, což nějak podvědomě vycítil.

Ermes by ho určitě nedal. Nedopustil by, aby ho vypakova-

li a poslali domů. Aby si musel na internátu sbalit své saky paky 

a vrátit se do Carrary.

Byl tady teprve půl roku, když si ho trenér poprvé zavolal 

a uznale pronesl: „Gigi, ty budeš ve dvaceti chytat ligu.“

„A co do té doby? Co budu dělat do dvaceti?“ měl pro něho Gigi 

pohotovou odpověď, jako ji měl ostatně pro každého.

Tehdy se oba zasmáli, ale teď Gigi tušil, že je to s ním vážné.

Sportovní ředitel mládežnické akademie Parmy Larini byl tak 

naštvaný a nazlobený, že si Gigi raději odpověď odpustil.

Musel uznat, že jejich šéf má pravdu.

Ten gól, který dostal, byl fakt hloupý. Co hloupý, přímo stupidní.

A to všechno jen proto, že frajeřil a chtěl se ukázat. 

Přivedli sem kluka stejně starého jako on, kterého si kluboví 

skauti povšimli v jednom z městeček v okolí, a trenéři ho mínili 

vyzkoušet.

Už to znal. 

Za tu dobu, co si Parma vybrala jeho, pár podobných kluků při-

šlo. 

Přišli a zase odešli.

Někteří hned, protože trenéři už při testech usoudili, že šlo 

o šlápnutí vedle, jiní po pár týdnech.

Poznal spoustu takových, už když ho táta s mámou v srpnu 

do Parmy doprovázeli.

Před stadionem Tardini nastoupili do autobusu, který je měl 

odvézt kus za město na mládežnickou základnu Stuart, a jakmile 

vlezli dovnitř, viděl na mnohých ze svých vrstevníků, jak těžce sná-

ší představu odloučení. 

Pocit, že zůstanou sami. 

Bez mámy, táty, sourozenců.

Zaražení, slzy na krajíčku, obličeje přimáčknuté ke sklu, aby je 

neviděli ti druzí, v tu chvíli srdnatější a statečnější.

Možná dokonce čekali, že táta nebo máma na poslední chvíli 

řeknou: „Vystup a vrať se. Je ti teprve třináct a seš ještě moc malý 

na to, abys byl tak daleko od domova. A navíc napořád.“

A na internátu, kde je rozdělili po čtyřech na pokoj, vnímal stesk 

těch kluků ještě silněji. Takový Antonio Venturini, který s ním, Ste-

vem Ballantim a Andreem Tagliapietrem bydlel, pláchnul po dvou 

měsících.

Vzdal to, protože se mu až příliš stýskalo po domovu a rodině.

A i ty dny mu připadaly jeden jako druhý. 

Ráno na internátu snídaně, pak škola, v jednu oběd, ale už za tři 

čtvrtě hodiny odjezd na trénink. Zpoždění se nepromíjí, protože 

rozpis platí pro všechny. Po tréninku hodina volna, večeře a spát.

Pořád dokola, stále to samé.

Jako na vojně.
 K VELKÉ KARIÉŘE SE BUFFON ODRAZIL V DRESU PARMY, ODKUD JEJ V ROCE 2001 ZÍSKAL JUVENTUS ZA REKORDNÍCH 52 MILIONŮ EUR. 

 NYNÍ DRUHOLIGOVÝ MANČAFT BUFFON DOTÁHL K ZISKU NĚKOLIKA TROFEJÍ VČETNĚ VÍTĚZSTVÍ V POHÁRU UEFA! 

UKÁZKA Z KNIHYUKÁZKA Z KNIHY

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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UKÁZKA Z KNIHYUKÁZKA Z KNIHY

Anebo v kriminálu, jak žertovali ti oprsklejší.

Jen v sobotu nebo v neděli odpoledne dostávali volno, aby se 

mohli jít podívat na stadion, jak hraje první mužstvo Parmy. 

Tedy, když právě hrálo doma.

Spoustě kluků se kasárenský dril zajídal, ale Gigi byl jiný.

Zvykl si.

Už když v bermudách a dřevácích nastupoval do autobusu, bez-

starostně zamával tátovi a mámě postávajícím na asfaltovém pro-

stranství před stadionem a čekajícím na poslední pusu a vůbec si 

nedělal hlavu, že teď bude sám.

A na všechno

U babičky byl přece taky sám a musel si poradit. I s kluky jed-

nou tak starými, když ho nechtěli brát mezi sebe a on jim na ulici 

před babiččiným krámem i třeba v borovém háji za posledními 

baráky v jednom kuse dokazoval, že k nim patří. Že s nimi chce 

a bude hrát na schovku, čutat do balonu a vyvádět všechno, co ti 

starší právě vymyslí.

Proto se na internátu i na hřišti cítil brzy jako kápo.

A všem to také dával na vědomí a oni s tím byli srozuměni. Tedy 

až na Steva, s nímž byli a jsou kamarádi a teď spolu bydlí na pokoji 

sami.

Ale nebylo jednoduché získat si respekt, protože se sešla 

spousta takových, kteří si navykli klukovským partám poroučet 

a velet. Cepovala je ulice. Drsné dětství. Život bez táty, který seděl 

ve vězení. Nebo jen s mámou, která fetovala a bez drog se neobe-

šla. S otčímem, jenž si počínal jako tyran.

Život ty kluky mlátil ze všech stran, takže už ve třinácti se nau-

čili mlátit kolem sebe taky. 

Gigiho ale respektovali, protože poznali, že si nenechá nic líbit.

Na ránu pěstí odpověděl pěstí. 

Na kopanec kopancem.

I ten kluk, co ho přivedli a který si myslel, že by se mohl tady 

v Parmě uchytit, měl přece pochopit, jak to tady chodí. Ale on ne, 

ještě dělal ramena. Nebral na vědomí, kdo je to Buffon. Dokonce 

si snad myslel, že ho může vystrnadit z brány.

Gigi ho párkrát zpražil, ale jemu to pořád nestačilo.

Chtěl mu proto ukázat i na hřišti, že mu nesahá ani po kotníky. 

Jenže frajeřil až moc. Tu střelu měl chytit, to sám věděl. Ale chtěl 

se předvést. Udělat to, co vídával na stadionu u Luca Bucciho nebo 

jeho náhradníka Marca Ballota, když chodili při zápasech ligové-

ho mančaftu podávat balony, anebo se jen dívat z rohu hlediště. 

Blýsknout se stejně efektním zákrokem, jakým oslňovali fanoušky 

ti dva a kterým by dal tomu klukovi na vědomí, že tady nemá co 

pohledávat.

Místo toho dostal stupidní gól. 

Balon mu proletěl mezi rukama.

Za celou tu dobu tady v Parmě takový nedostal. Ani nemohl, 

když hráli jen s výběry z okolních měst a městeček, které vypro-

vázeli s dvoucifernými příděly. Když ti nebozí kluci dostali míň než 

deset branek, jásali stejně jako všichni fanoušci Parmy, když jejich 

Parmensi porazili ten rok na jaře ve Wembley Antverpy a vyhráli 

evropský Pohár vítězů pohárů.

Však už začali chodit za trenéry a remcali, že takové zápasy ne-

mají smysl. Pro soupeře, natož pak pro ně.

I Gigi si pouštěl pusu na špacír.

„K čemu tam stojím, když na mě vůbec nevystřelí?“ dorážel 

na trenéra.

„Vůbec se nemohu předvést. Natož abych ukázal, co umím. 

Takhle si jméno neudělám,“ hučel do klubové legendy Polliho, 

který si v Parmě zažil časy dobré, ale hlavně zlé, aby nakonec 

skončil jako trenér mládeže a zároveň pošťák.

Však slýchávali, že ho tak dospělí titulují, protože si pamatovali, 

že v dobách pro Parmu hodně mizerných hrával Pollo fotbal a zá-

roveň doručoval poštu, aby uživil rodinu. 

Sami si samozřejmě netroufli tuhle přezdívku ani špitnout. To 

jen když věděli, že je nevidí a neslyší se mohli smíchy umlátit nad 

tím, že je vlastně trénuje Polli, tedy Kuře.

„Chtěl ses ukázat a udělat si jméno, tak sis ho udělal,“ sjel ho 

trenér hned, jak odcházeli ze hřiště.

Nestačil ani sklopit hlavu, když si ho zavolal stranou jejich nej-

vyšší Fabrizio Larini, jenž měl celou mládežnickou akademii Par-

my na povel. Měl pod sebou všechny trenéry a rozhodoval o kaž-

dém klukovi, který u nich byl.

Jako na potvoru se přišel na zápas podívat a neodešel hned 

po první půli, jak bývalo jeho zvykem.

I on viděl ten hloupý gól, co pustil. A dobře věděl o všech Gigiho 

průšvizích, vylomeninách a lumpárnách, nad nimiž dosud přivíral 

oči a omlouval je jalovými lety, které ten kluk právě prožívá.

Teď toho měl ale dost. „Buď se srovnáš, dáš se do latě a budeš 

sekat latinu, nebo se spakuješ a půjdeš,“ vypálil na Gigiho a ten 
 VE FINÁLE MISTROVSTVÍ SVĚTA V ROCE 2006 JEJ Z PENALTY PŘEKONAL LEGENDÁRNÍ FRANCOUZ ZIDANE... 

 ... SE SVATÝM GRÁLEM FOTBALU SE ALE PO VÍTĚZSTVÍ V PENALTÁCH RADOVAL PRÁVĚ BUFFON. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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pochopil, že tady jde všechna legrace stranou. Došlo mu, že už 

není někde v borovém háji v Pertegadě. Že už nečutá do balonu 

u nich na ulici v Carraře. 

Tohle je Parma a ne Canaletto, nebo Bonascola u nich doma. 

Ligový klub, kde platí tvrdá profesní pravidla. I pro ně, čtrnáctileté 

a patnáctileté kluky v akademii žlutomodrých. 

Svázali je do nich hned, jakmile jejich rodiče podepsali s vede-

ním klubu smlouvu, že v Parmě budou vyrůstat, učit se, trénovat 

a respektovat nastavený řád a pravidla. 

Když ne, půjdou. 

Na svou příležitost čekají zástupy jiných kluků lačných toho, 

aby mohli bydlet v internátu Maria Luigia hned naproti stadionu 

a na základnu Stuart jezdili trénovat.

Vklouzli do světa profesionálního fotbalu, aniž by si to uvědo-

mili.

Teď ale Gigim to poznání projelo jako blesk z čistého nebe.

Když ho vyhodí, bude i konec se sněním, že z něho jednou vy-

roste N´Kono. Že třeba bude lepší než jeho kamerunský hrdina.

Dostane cejch, který s sebou ponese a bude působit jako varo-

vání.

Všude si budou říkat: Na toho pozor. S tím už měli v Parmě pro-

blémy!

To už si nebude moci vybírat a rozhodovat se, jestli má volit Mi-

lán, Bolgoňu nebo Parmu.

V Miláně by ho už stejně nechtěli, když jednou jejich nabídku 

odmítl.

Navíc ještě roztrubovali, že si ho chtěli jen vyzkoušet, ale že by 

u nich stejně dlouho nevydržel, protože se jim nezdál. V bráně se 

kymácel, nohy měl ploché, nic pro ně.

Alespoň tak mu to Ermes vykládal, když spolu seděli a přišla 

řeč na nabídky, mezi nimiž Gigi s tátou volili.

A Ermesovi on věřil, protože hned vycítil, že ho bere pomalu 

jako svého syna.

Však to byl on, kdo ho po ředitelově výstraze uklidňoval.

„Příští měsíc jedeme na opravdu velký turnaj do Molassany 

na kraji Janova, kde bude kromě domácího mužstva hrát i tamní 

Sampdoria a Entella Chiavari,“ vyjmenoval žákovské týmy klubů 

první a druhé ligy, s nimiž se měli utkat. 

„To bude jiná sorta než výběry, se kterými jste se doteď potká-

vali. Tam se můžeš ukázat a přesvědčit Fabrizia, že máš zůstat.“

Ukázal se.

A dokonce tak, že vyrazil dech nejen trenérům, ale i Fabriziu 

Larinimu.

Dostali se do finále a zápas s Janovem musel rozhodnout pe-

naltový rozstřel.

„Trenére, půjdu taky kopat. A hned první,“ omráčil Gigi „Pošťá-

ka“ Polliho, když se rozhlížel po klucích a hledal ty, kteří si trouf-

nou na penaltu.

Uhýbali pohledem, dívali se raději na zalesněný kopec nahoře 

nad stadionem, jen aby nemuseli trenérovi pohlédnout do očí.

„Tak běž. Ale když nedáš, musíš aspoň jednu chytit.“

„Bez starostí. Dám ji a chytím aspoň tři.“

Opravdu tu svou proměnil a soupeřovým hráčům tři lapil.

Při slavnostním ceremoniálu ho na stadionu v Molassaně vy-

hlásili nejlepším brankářem turnaje a sám ředitel Fabrizio Larini 

mu přišel pogratulovat.

„Chlapče, byl si vážně dobrej,“ pronesl na znamení, že vše je 

odpuštěno. „Ale nehřeš na to.“

Gigi jenom přikývl.

To, že mu trenéři i samotný šéf věří, že získal zpátky ztracenou 

důvěru a kus respektu k tomu, znamenalo víc, než slova chvály 

i pohár, který dostal jako nejlepší gólman.

A toho respektu bylo ještě víc, když po čase přišel do klubového 

sekretariátu Parmy dopis se znakem Italské fotbalové federace, 

v němž stálo, že trenér Sergio Vatta nominoval Gianluigi Buffona 

do reprezentační squadry, která bude startovat na evropském 

šampionátu mladých fotbalistů do patnácti let v Turecku. 

   POKRAČOVÁNÍ V PŘÍŠTÍM ČÍSLE 

UKÁZKA Z KNIHYUKÁZKA Z KNIHY

 ZA JUVENTUS JIŽ ODCHYTAL 622 ZÁPASŮ 
 A 8x STARÉ DÁMĚ POMOHL K ZISKU TITULU. 

 SKVĚLÉ REFLEXY A VÝTEČNÁ MRŠTNOST JEJ ZDOBÍ PO CELOU DOBU JEHO VÝSTAVNÍ KARIÉRY! 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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POHÁR FIFAPOHÁR FIFA

Fotbalisté Německa i bez velkých hvězd, které nechal trenér Joachim Löw 
odpočívat, poprvé v historii vyhráli Pohár FIFA. Úřadující mistři světa ve fi-
nále v Petrohradu porazili Chile 1:0 gólem Larse Stindla z 20. minuty. V ge-
nerálce na ruské MS v roce 2018 navázali na své krajany, kteří v pátek ovlád-
li evropský šampionát do 21 let v Polsku. Chilští debutanti na turnaji stejně 
jako v semifinále s Portugalskem nedali v základní hrací době gól.

 HLAVNÍ TAHOUN CHILSKÉ OFENZÍVY ALEXIS SÁNCHEZ (VLEVO) SE VE FINÁLE NEPROSADIL. 

 NĚMECKÝ KAPITÁN JULIAN DRAXLER ZVEDÁ NAD HLAVU TROFEJ, KTERÁ NĚMECKU VE SBÍRCE ÚSPĚCHŮ DOSUD CHYBĚLA! 

„Hráli jsme velmi dobře a vítězství jsme si zasloužili. Nikdy 

jsme v tomto složení spolu nepůsobili, proto má náš triumf ještě 

větší cenu,“ pochvaloval si bezprostředně po skončení finálového 

duelu kapitán německého týmu Julian Draxler, který byl vyhlášen 

nejlepším fotbalistou turnaje.

Chilané přitom v úvodu protivníka jasně přehrávali. V páté mi-

nutě po průniku Aránguize zblízka pálil Vidal, ale brankáře Ter 

Stegena nepřekvapil. Za čtvrt hodiny vyrazil německý gólman 

další Vidalovu ránu k Sánchezovi, ale útočník Arsenalu nedoká-

zal míč dorazit do branky. Přes velkou dominanci jihoamerické-

ho týmu ve 20. minutě otevřeli skóre Němci. Chybujícího Marcela 

Díaze těsně před šestnáctkou obral Werner a naservíroval míč 

před prázdnou branku volnému Stindlovi.

Chilany inkasovaný gól rozhodil a soupeře, s nímž ve skupi-

ně remizovali 1:1, pouštěli do dalších šancí. Těsně vedle stříleli 

Draxler i Goretzka, kterého ještě těsně před pauzou zblízka vy-

chytal Bravo. Vítězové Copy América pokračovali v nepřesnostech 

i na začátku druhého poločasu. Po Beausejourově ztrátě a rychlé 

německé akci Draxlerova tečovaná rána minula tyč. Nejmladší 

tým na turnaji se poté soustředil hlavně na obranu a přenechával 

iniciativu Chile. Svěřenci Juana Antonia Pizziho si hlavně v závě-

rečné dvacetiminutovce vypracovali velký tlak, jenže Vidal i stří-

dající Sagal ve slibných pozicích pálili nad břevno. V nastaveném 

čase ještě Ter Stegen vyrazil Sánchezův přímý kop.

„Hodně jsme se na tomto turnaji naučili. Ve finále jsme ze sebe 

vydali úplně všechno. Byl to skvělý zápas a mezi oběma mužstvy 

nebyl velký rozdíl. Jsme moc smutní, že jsme nezískali trofej,“ po-

steskl si brankář a kapitán Chile Claudio Bravo. 

Němci poprvé vyhráli

Pohár FIFA

CHILE - NĚMECKO 0:1 (0:1)
Branka: 20. Stindl. Rozhodčí: Mažič (Srbsko). ŽK: Vidal, Jara, Vargas, Bravo - Kimmich, Can, Rudy. 
Diváci: 57.268.

Chile: Bravo - Isla, Medel, Jara, Beausejour - Aránguiz (81. Sagal), M. Díaz (53. Valencia), Hernández 
- Vargas (81. Puch), Vidal, Sánchez. Trenér: Pizzi.

Německo: Ter Stegen - Ginter, Mustafi, Rüdiger - Kimmich, Stindl, Rudy, Hector - Goretzka 
(90.+2 Süle), Draxler - Werner (79. Can). Trenér: Löw.

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

11. 7. 2017

http://www.upivrnce.cz/


Fotbalová asociace
České republiky

AKTUÁLNĚ
www.fotbal.cz
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Skvělé zprávy z Gruzie: tři body, 
žádné ztráty a hlavně legrace

Reprezentační výběr do 19 let má za sebou první utkání evropského 
šampionátu v Tbilisi. Veledůležité tři body a v úmorném vedru jen mi-
nimální šrámy počítá se svým kádrem trenér Jan Suchopárek. 

Zápas, který začal v půl čtvrté místního času při teplotě kolem 

35 stupňů Celsia, doslova vyčerpal hlavně záložníka Daniela Ma-

rečka, který se ještě dlouho po utkání necítil vůbec dobře. „Hrál 

jsem, co to šlo, a obdivuju kluky, že to utáhli až do konce a ještě 

vítězně. Teď už se cítím mnohem lépe, bylo to jen momentální vy-

čerpání,“ popisuje už s časovým odstupem stav po utkání repre-

zentační záložník. 

Drobné problémy mají také defenzivní hráči Alex Král, jehož 

trápí nakopnutý sval, a gólman Martin Jedlička, kterému se v no-

 DANIEL TURYNA SE STAL MUŽEM ZÁPASU. ŠVÉDY SESTŘELIL DVĚMA GÓLY. 

ŠVÉDSKO U19 - ČESKÁ REPUBLIKA U19 1:2 (0:1)
Góly: 77. Gyökeres - 41. Turyna, 55. Turyna. Sestava ČR: Jedlička - Holík, Chaluš, Král, 
Granečný - Chvěja, Havelka, Mareček (89. Lingr), Sadílek - O. Šašinka (90. Graiciar), Tury-
na (72. Novotný). Trenér Suchopárek.

V druhém nedělním utkání skupiny zvítězilo Portugalsko nad domácí Gruzií 1:0.

TABULKA SKUPINY A

1. ČESKÁ REPUBLIKA 1 0 0 2:1 3

2. Portugalsko 1 0 0 1:0 3

3. Švédsko 0 0 1 1:2 0

4. Gruzie 0 0 1 0:1 0

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=PihgUUiKxjY


5352

52 53

AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ
in

ze
rc

e inzerce
Úterý 4.7.2017

27/2017
Úterý 4.7.2017
27/2017

inzerce

 ŠVÉDOVÉ V ZÁVĚRU ZÁPASU „KOUSALI“, 
 ALE VYROVNAT SE JIM UŽ NEPODAŘILO. 

vých kopačkách udělaly puchýře na obou nohách. „Nemáme žád-

né vážnější zranění a kluci se cítí relativně dobře. Dnešek bude 

hlavně o uvolnění a vyplavení únavy, takže využijeme zdejší výbor-

né podmínky k regeneraci,“ dodává týmový lékař Martin Held.

CHYBĚL JEN SPÁNEK, LEGRACE JE DOST
Hráči ale musejí během dne ještě dohnat spánkový deficit 

po utkání, neboť si ráno přivstali na dva semináře o dopingu a ne-

bezpečných sázkách. „Jsme celkem v pohodě, ale spal bych. Budu 

to muset dohnat po obědě,“ posteskl si kapitán Ondřej Šašinka.

Dopolední trénink byl rozdělený podle vytížení hráčů, část měla 

intenzivní jednotku s trenéry, zatímco většina se s fyzioterapeuty 

věnovala regeneraci, protažení a vyběhání zápasové únavy.  

V podstatě každou aktivitu provází i nějaká soutěž, ať už jde 

o trénink nebo třeba jen procházku. Při jedné takové k nedale-

kému jezeru proběhlo hod na dálku slabší rukou. Výkony byly vy-

rovnané, jen Denis Granečný se, jak se říká „uhodil“. Se štěstím 

nedošlo k úrazu. „Vzal jsem si moc těžký kámen a podle toho to 

dopadlo. Jak nejsem zvyklý házet druhou rukou, tak mi kámen 

vyklouzl. Musel jsem proto skládat básničku pro mančaft,“ říká 

s úsměvem levý obránce. 

Svěřenci Jana Suchopárka se už v hlavách připravují na další 

utkání turnaje proti Portugalsku. Jak se na něj těší, odhalí střelec 

z prvního duelu Daniel Turyna, který bude v 17 hodin v živém roz-

hovoru na reprezentačním facebooku #ceskarepre. 

 PRVNÍ BRANKU VSTŘELIL DANIEL POHOTOVOU HLAVIČKOU. 

Zpoždění i ztracená bagáž - 
reprezentace dorazila na Euro do Gruzie 

Výběr Jana Suchopárka do 19 let se po třináctihodinové cestě konečně do-
stal do dějiště evropského šampionátu. Složitou logistiku na trase z Břec-
lavi přes Vídeň a Kyjev provázely komplikace se zpožděním i se ztracenou 
bagáží, ale tým přesto pokračuje podle původního plánu. 

 HOŠI, VÍTEJTE V GRUZII. NA ZPÁTEČNÍ CESTU SI PŘIBALTE MEDAILE… 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Suchopárkův výběr musel oproti předpokladům jeden den tré-

novat a přenocovat v Břeclavi, odkud zamířil autobusem do Vídně. 

Let do Tbilisi s mezipřistáním v Kyjevě provázely drobné kompli-

kace, když hráči více než hodinu čekali na zpožděný spoj do Tbilisi. 

Na hotel tak dorazili hodně dlouho po půlnoci. „Cesta byla v rám-

ci možností v pořádku. Je to samozřejmě náročné, protože jsme 

cestovali natřikrát, ale dojeli jsme všichni, i když bez bagáže Filipa 

Toncara a Ondry Lípy. V podstatě jsme jen posunuli trénink o půl 

hodiny, hráči se asi nevyspali úplně stoprocentně, ale dopoled-

ní regenerační trénink to z nich dostal,“ popsal složitosti během 

příletu trenér Suchopárek. „Netrpělivě čekám na zprávu, kdy věci 

dorazí. Naštěstí se se mnou kluci z realizáku o nějaké oblečení 

podělili, takže první den nějak zvládnu,“ dodal s úsměvem trenér 

brankářů Filip Toncar, který dorazil společně s mluvčím týmu 

na hotel přibližně o tři hodiny později.  

Hráči šli spát okolo druhé hodiny ráno a dopoledne už si vy-

zkoušeli gruzínské klima poblíž jezera asi 2 km od hotelu. „Urči-

tě bychom se rádi vyspali déle, ale jsme v pohodě a dospíme to 

po obědě,“ popsal aktuální stav kapitán týmu Ondřej Šašinka. 

Odpoledne čekalo národní tým focení pro UEFA a první ostřejší 

trénink v dějišti turnaje s konkrétní taktickou přípravou na první-

ho soupeře - Švédsko. „Vzhledem ke změně vysílání Eurosportu 

se změnilo také rozložení prvních zápasů. Původně jsme měli 

hrát ve 20:45, ale zápas se Švédskem začne na stadionu Meskhi 1 

v Tbilisi lokálně v 17:30, což znamená 15:30 našeho času v Česku. 

Fanoušci tak mají alespoň částečnou možnost utkání v neděli sle-

dovat, za což jsme moc rádi,“ upřesňuje změnu v programu první-

ho dne turnaje Ondřej Lípa. 

Soupeř ze Švédska dorazil do dějiště šampionátu jako první, 

a tak už český tým své urostlé soky potkal na snídani. 

 TRENÉRU JANU SUCHOPÁRKOVI SE NA TRÉNINCÍCH PODAŘILO VYLADIT TÝM NA VÍTĚZNÝ START. 

www.fotbal.cz

 S CHUTÍ DO JÍDLA I NA DALŠÍ SOUPEŘE. NYNÍ NA MLADÉ PORTUGALCE! 

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

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy

http://www.chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
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 NA TRÁVNÍKU SE BOJOVALO NAPLNO, ALE S ÚSMĚVEM. 

KFS Královéhradeckého kraje - www.khfotbal.cz

Sport Hradec Cup vybral
na charitu 719.670 Kč!

Již  devátý ročník charitativního turnaje v malé kopané Sport Hradec Cup 
se letos odehrál v neopakovatelné atmosféře v překrásném sportovním 
areálu Slavie Hradec Králové s účastí 18 týmů. Sportovní výsledky neby-
ly podstatné, důležitý byl motiv pomoci hendikepovaným. Těm jejich úděl 
zlehčí finanční výpomoc v celkové výši 719.670 korun!  

Slavnostní zahájení orámovala česká a slovenská hymna v po-

dání operní pěvkyně Emy Hubáčkové, což nadchlo všechny přítom-

né. V jednotlivých týmech se představila řada známých osobností 

sportu či se akce zúčastnili například Peter Frühauf, Filip Hronek 

- čerstvý vítěz Calder Cupu, Pavel Petřikov, Pavel Krmaš, Ondřej 

Herzán, Martin Pláněk, Zdeněk Čáp a další. Na tradičním vystou-

pení se zde rovněž představili mladí judisté, nejmenší zde měli 

k dispozici dětský koutek a také byl k dispozici mobilní bankomat, 

což byla novinka letošního ročníku. Pomocnou ruku organizátorům 

podala řada přispěvatelů,  mezi nimiž nechyběl Okresní fotbalový 

svaz Hradec Králové zastoupený předsedou Martinem Zbořilem.

Michael Nebeský (organizátor Sport Hradec Cupu):  „Každému 

ročníku, který organizujeme, chceme vtisknout pokud možno hlub-

ší smysl a přesáhnout rámec čistě sportovní akce. Proto jsme se 

rozhodli při turnaji vybírat peníze pro předem určené zdravotně 

postižené osoby. Tyto finance předáváme po finálovém boji přímo 

do rukou obdarovaných. Tentokráte jsme vybírali peníze pro osm 

dětí ze šesti rodin, které mají různé hendikepy. Niky, Vaneska, Vojta, 

Dominik, Lukyn, Vojta, Davídek a Olda byli na turnaji přítomni. Po fi-

nálovém zápase byla sečtena turnajová kasa a rozdělena. Do tra-

diční dražby šly letos parádní dresy s podpisy a různé artefakty.“

Nejdříve se na čtyřech hřištích utkaly týmy ve třech šestičlen-

ných skupinách v tomto složení: Skupina A: Zdraví muže 3. tisícile-

tí, Renault, Retro Hockey League, Sešlost, Zbytečně dobrý, Reds; 

skupina B: Nezakopneš, Frigo team, Hokejky, Spoluhraci.cz, Fair-

play boys, Býšť; skupina C: Losers, Fanclub HCHK, Beseda, Vodol-

ská drtička, Cikautxo, Larvy. Poté následovalo play off o konečné 

pořadí, což šlo i tentokráte stranou. Hlavním mottem této akce je 

pomoc těm, kteří ji potřebují. Konečné pořadí: 1. Zdraví muže 3. ti-

síciletí, 2. Losers, 3. Zbytečně dobrý, 4. Spoluhraci.cz. Nejlepší jed-

notlivci: brankář Jiří Mašek, střelec Adam Chromek 15 gólů, hráč 

Marek Kejř. Jednotlivé zápasy řídili rozhodčí OFS Hradec Králo-

vé Michal Kekelák, Osvald Liebisch, Zenoviy Skyba, Zbyněk Prinz 

a Miloslav Doubrava.  -Lubomír Douděra- 

 ÚČASTNÍCI CHARITATIVNÍ AKCE, KTERÁ VYNESLA NÁDHERNÝCH 719.670 KČ! 

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

 DO AUKCE SE ZAPOJIL I SPORTOVNÍ ŘEDITEL FOTBALISTŮ FC HRADEC KRÁLOVÉ,
 A BÝVALÝ STOPER BUNDESLIGOVÉHO FREIBURGU PAVEL KRMAŠ. 

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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FOTBALOVÝ 
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ
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