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STEFAN SIMIČ
„Ve hře jsou dvě možné varianty dlouhodobější prodloužení
kontraktu v AC Milán, nebo přestup
do jiné špičkové evropské ligy,“
hlásí nyní zraněný mladý český
stoper italského velkoklubu.
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Vážení čtenáři!
Už příští týden začnou tři české týmy usilovat
o zdařilý start do úspěšné nové sezony. Neboť co
si budeme nalhávat - pokud se slávisté, Plzeňané či sparťané neprobojují do základních skupin
alespoň Evropské ligy, bude pro tyto kluby ročník
2017/2018 neúspěšný hned po jejím výkopu. Čtvrtý do počtu - Mladá Boleslav - je na kvalifikační
pohárové kolapsy bohužel zvyklá, ale tentokrát
se Středočechům povedlo vyhrát 3:2 úvodní mač
v Dublinu nad Shamrockem Rovers a mají tak velkou šanci připojit se ve 3. předkole k výše zmiňované trojici. Slavia a Plzeň ve skrytu duše doufají,
že by se mohli protlačit dokonce do základní skupiny Ligy mistrů. Pražané při nedělním vítězství
4:1 v generálce nad francouzským Nice ukázali, že
budují skutečně silný tým a své fanoušky navnadili možná až moc… To viktoriáni v přípravných
zápasech zatím nepřesvědčili a nový kouč Pavel
Vrba navíc musí řešit zdravotní kalamitu ve svém
kádru. Ten posílil navrátilec z tureckého vyhnanství Daniel Kolář, který se pro Gól velmi otevřeně
rozpovídal o svém zajímavém fotbalovém osudu.
Osud momentálně nepřeje Stefanu Simičovi, kte-

HET liga

Viktoriáni děkovali Limberskému za sušenky ������������������������ 26
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dočasně zastavila zlomenina kůstky na levé ruce.
Jaké má nedávné reprezentační „lvíče“ další plány, prozradil v rubrice Můj týden.
Vám přeji splnění vašich dovolenkových plánů
a příjemné počtení na www.gol.cz!
Petr Trejbal, šéfredaktor
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rého v boji o udržení v A-týmu slavného AC Milan
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STALO SE...
  Klokan Havel
bleskově do Plzně
Obránce Milan Havel přestoupil z Bohemians
1905 do Plzně, kde podepsal tříletou smlouvu.
Dvaadvacetiletý účastník červnového mistrovství
Evropy hráčů do 21 let pomůže Viktorii zacelit
mezeru na levé straně po zraněních Limberského
s Kovaříkem. Odchovanec klokanů odehrál v uplynulých třech sezonách 53 ligových utkání a vstřelil
dvě branky. Původně byl záložníkem, ale výrazněji
se prosadil až po přesunu na post levého obránce.
Na EURO v Polsku odehrál všechny tři zápasy českého týmu ve skupině a dva z nich nezvykle na pozici pravého beka. V letní přestávce o něj usilovaly
i zahraniční kluby, například švýcarský Young
Boys Bern, ale nakonec se rozhodl pro českého vicemistra, s kterým ho už za necelé dva týdny čeká
3. předkolo Ligy mistrů.
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Fotbalový týden Stefana Simiče

„Do Číny jsem neodletěl,

  Čecha bude
trénovat Lehmann!

musím na operaci!“

Do realizačního týmu fotbalistů Arsenalu přibude od nové sezony brankářská legenda Jens
Lehmann. Někdejší ikona klubu, v němž je momentálně jedničkou mezi tyčemi Petr Čech, bude
na lavičce působit jako asistent trenéra Arséna
Wengera. S londýnským týmem podepsal smlouvu na dva roky. Sedmačtyřicetiletý Němec působil v Arsenalu v letech 2003 až 2008, kdy odchytal
147 zápasů. Na krátkodobé angažmá se vrátil
ještě v roce 2011, když „Kanonýry“ trápila velká
marodka. S národním týmem Německa získal
stříbro a bronz na mistrovství světa, má na kontě
61 startů v reprezentaci.

  „Rosa“ nastoupil
po 10 měsících!

DRES AC MILÁN SI STOPER STEFAN SIMIČ NĚJAKOU DOBU ZNOVU NEOBLÉKNE, V PŘÍPRAVĚ
NA NOVOU SEZONU JEJ PŘIBRZDILA ZLOMENINA, KVŮLI KTERÉ MUSÍ NA OPERACI…

V TÝMU ČESKÝCH „LVÍČAT“ PATŘIL K VELKÝM OPORÁM,
USADÍ SE NASTÁLO I V SENIORSKÉM REPREZENTAČNÍM VÝBĚRU?

Největší defenzivní opora českých „lvíčat“ na nedávném mistrovství Evropy hráčů do 21 let v Polsku stoper STEFAN SIMIČ, který se již nyní posunul do kádru reprezentačního „áčka“, už pár dnů
po skončení šampionátu nastoupil do letní přípravy
AC Milán. Absolvoval s ním kompletní úvodní tréninkový blok včetně premiérového duelu se švýcarským Luganem. Přesto z výpravy „rossoneri“,
která v pátek odletěla do Číny k dalším dvěma zápasům s německými velkokluby Bayernem Mnichov
a Borussií Dortmund, na poslední chvíli vypadl…

4

„Po mistrovství Evropy v Polsku jsem měl jen pět dnů dovolené, které jsem strávil s kamarády v Chorvatsku. Pak už jsem se musel hlásit kouči Vincenzu Montellovi v milánském
tréninkovém centru. Je to už moje třetí letní příprava s AC, první jsem zažil při přechodu

Záložník Tomáš Rosický na soustředění v Rakousku nastoupil na závěrečných 19 minut přípravného utkání pražské Sparty s Blackburnem. Bývalý
kapitán fotbalové reprezentace od září nehrál
kvůli zdravotním problémům a v březnu se podrobil operaci achilovky. Letenský celek si nakonec
se soupeřem z třetí anglické ligy poradil 1:0.
Šestatřicetiletý „Rosa“ se vrátil do Sparty loni
v létě po deseti letech v Arsenalu, zvládl však
jen 18 minut v utkání 6. kola první ligy s Mladou
Boleslaví. Podobnou porci odehrál i tentokrát,
když v závěru zápasu na soustředění v Nonntalu
vystřídal Michala Sáčka.

z juniorky, druhou pak před dvěma lety. Trenér mi říkal, že sledoval moje výkony v belgické
lize, kde jsem v minulé sezoně hostoval, i na mistrovství Evropy v Polsku, a že určitě dostanu šanci v přípravných zápasech. I proto mě moc mrzí, že jsem nemohl odletět do Číny,
kde bych si zahrál proti takovým špičkovým týmům, jako jsou Bayern nebo Dortmund.

„SPADL JSEM BLBĚ NA LEVOU RUKU…“
V prvním přípravném utkání proti Luganu jsem totiž spadl blbě na levou ruku, ani to
nebylo po nějakém souboji o míč. Zápas jsem normálně dohrál, ale vyšetření druhý den
bohužel ukázalo, že mám zlomenou jednu kůstku z těch, které vedou k prstům. Zůstal
jsem proto v Miláně, kde mě v úterý čeká operace. Mám k dispozici fyzioterapeuta a kondičního trenéra, se kterými se potom budu připravovat individuálně. Hlavně, aby nenastaly nějaké pooperační komplikace…
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STALO SE...

  Gebre Selassie
prodloužil v Brémách
Český obránce Theodor Gebre Selassie prodloužil
smlouvu s Werderem Brémy. Původní kontrakt měl
třicetiletému fotbalistovi vypršet za rok, teď by
však měl reprezentační bek působit v osmém celku
uplynulé sezony německé bundesligy minimálně až
do června 2019. Součástí nové dohody je navíc roční opce. Do klubu z hansovního města v roce 2012
po mistrovství Evropy v Polsku z Liberce, s nímž
krátce předtím získal český titul. Za Brémy dosud
odehrál 155 soutěžních zápasů, ve kterých dal
12 gólů, z toho pět v uplynulé bundesligové sezoně.
Na kontě má také 43 utkání za české reprezentační
„áčko“ a tři vstřelené branky.
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„NĚMCI VYHRÁLI EURO ZASLOUŽENĚ!“
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KALENDÁRIUM

Po krátké době jsem se v milánské kabině znovu potkal s italskými protihráči z EURO
v Polsku brankářem Donnarummou, který končící kontrakt v AC přece jen prodloužil,

  Turecký stoper
Kaya na Letné

Calabriou, Locatellim i Contim, toho klub získal na přestup z Bergama. Měli ale o týden
viděl už jen finálový souboj Německo - Španělsko. Spíš jsem čekal, že vyhrají Španělé,

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

Fotbalisty pražské Sparty posílil turecký stoper
Semih Kaya. Šestadvacetiletý obránce přišel
z Galatasaraye Istanbul, se kterým získal čtyři
tituly. S letenským klubem podepsal tříletou
smlouvu. V uplynulém ročníku turecké Super Ligy
bývalý reprezentant odehrál 20 zápasů a dal dvě
branky. „Moc dobře ho znám. Ještě když jsem
byl v Interu, sledovali jsme ho, ale Galatasaray
ho nechtěl prodat,“ vzpomíná italský trenér Andrea Stramaccioni a dodává: „S vedením jsme
dohodnuti, že budeme kvůli zranění Váchy hledat středního záložníka na pozici ‚šestky‘. Tímto
transferem bude tým kompletní.“

kteří do té doby procházeli celým turnajem suverénně. Ale Němci zvládli finále lépe a za-

18. ČERVENCE

ČERVENEC

pozdější nástup než já. Z evropského šampionátu jsem po našem vypadnutí ve skupině

1884

slouženě získali evropské zlato.

Jan Košek

1906-1908

3/4

19. ČERVENCE

„JEDEN STOPER NEJSPÍŠ ODEJDE…“
Je nás v letní přípravě osmadvacet, z toho pět stoperů a asi jeden z nás bude muset

1968

Pavel Kuka

1975

Patrik Gedeon

odejít na hostování nebo na přestup do jiného klubu. V příštích dnech kromě pooperač-

1990-2001 87/29
2002-2003

3/0

20. ČERVENCE

ní rekonvalescence musím vyřešit ještě jednu velmi důležitou věc. Ze stávající smlouvy

1905

v Miláně mi nyní už běží poslední rok! I proto za mnou přijel v minulých dnech táta, aby se

1939

Karel Nepomucký

1964

1/0

vyjednávání, co se mnou bude dál, zúčastnil.

1953

Ladislav Jurkemik

1975-1983

57/3

1953

Vlastimil Petržela

1982-1983

2/0

1976

Michal Kolomazník

2000-2002

3/1

Jan Knobloch-Madelon 1929-1933

18/1

21. ČERVENCE

  Dočkal se poprvé trefil
a hned dvakrát!

1964

Lubomír Vlk

1987-1991

11/2

1946

1/0

22. ČERVENCE

Český reprezentant Bořek Dočkal se poprvé
střelecky prosadil v čínské lize a hned dvakrát.
Jeho góly zařídily Che-nanu Ťien-jie vítězství 2:1
na hřišti Liao-ningu. Osmadvacetiletý středopolař,
který odešel do Che-nanu v zimě z pražské Sparty,
se dočkal gólové radosti ve dvanáctém zápase
v čínské lize. Jeho tým prohrával od 15. minuty,
ale, zásluhou českého záložníka hosté po přestávce skóre otočili. V 49. minutě uplatnil výbornou kopací techniku a z trestného kopu poslal míč přesně
k pravé tyči. Vítězný gól vstřelil ve čtvrté minutě
nastavení, kdy mu v brejku Bassogog poslal míč
z levé strany před velké vápno, český krajánek
využil rozhozené obrany domácích a trefil se pohodlně po zemi k levé tyči.

1920

Vladimír Perk

VLASTIMIL PETRŽELA
NA MISTROVSTVÍ EVROPY JEDNADVACÍTEK V POLSKU POMOHL STEFAN SIMIČ
VÝTEČNÝM VÝKONEM ČESKÉMU TÝMU K ZISKU SKALPU SILNÉ ITÁLIE 3:1,
NA POSTUP ZE SKUPINY ALE VÝBĚR KOUČE LAVIČKY NAKONEC NEDOSÁHL.

inzerce

NA ŠAMPIONÁT JEDNADVACÍTEK DO POLSKA SE VYDAL SLEDOVAT STEFANA
I JEHO OTEC, KTERÝ MU DĚLÁ AGENTA A S MILÁNSKÝM GIGANTEM BUDE VYJEDNÁVAT
O BUDOUCNOSTI SVÉHO SYNA, JEMUŽ NA SAN SIRU ZA ROK KONČÍ SMLOUVA.

„MÁM DVĚ VARIANTY DO BUDOUCNA!“
Chci se zhruba udržet na minutáži, kterou jsem měl v minulé sezoně při hostování v belgickém Mouscronu, za který jsem odehrál 42 zápasů. To je asi hodně vysoké číslo, ale takových pětadvacet utkání za sezonu by mělo být pro mě minimální hranicí, abych se v dalším
fotbalovém růstu nezastavil. Ve hře jsou dvě možné varianty - dlouhodobější prodloužení
kontraktu v AC Milán, nebo přestup do jiné špičkové evropské ligy. Mám několik zajímavých nabídek z Německa a Španělska…“

6
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STEFAN SIMIČ * Narozen: 20. února 1995 * Výška: 189cm * Váha: 79kg * Fotbalový post:
stoper * Hráčská kariéra: Slavia Praha (2001-2012), FC Janov (Itálie, 2012-2013), AC Milán
(Itálie, 2013-2014), AS Varese 1910 (Itálie, 2014-2015), AC Milán (Itálie, 2015-2016), Royal
Excelsior Mouscron (Belgie, 2016-2017), AC Milán (Itálie, 2017-?)
Největší úspěchy: postup a účast s českou „jedenadvacítkou“ na mistrovství Evropy této
věkové kategorie (Polsko 2017)
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Generálky a premiéry

po osmi letech

zase spolu!
Bayer Leverkusen oznámil příchod
Svena Bendera. Osmadvacetiletý defenzivní univerzál po osmi sezonách
odchází z Borussie Dortmund a ve farmaceutickém klubu se tak opět sejde
se svým dvojčetem Larsem!

LARS (VPRAVO) A SVEN
JEŠTĚ COBY POTIHRÁČI.

Oba němečtí reprezentanti začali

ZATÍMCO FOTBALISTÉ MLADÉ BOLESLAVI SVŮJ ÚTOK NA EVROPU
JIŽ ZAHÁJILI, SLÁVISTY ČEKÁ OSTRÝ START PŘÍŠTÍ TÝDEN.

VIKTORIÁN ROMAN HUBNÍK BY SI RÁD ZAHRÁL ZÁKLADNÍ SKUPINU LIGY MISTRŮ,
ALE V PLZNI BY BYLI SPOKOJENI I S EVROPSKOU LIGOU. SPARŤANÉ MOHOU DOSÁHNOUT POUZE NA NI.

na nejvyšší úrovni kariéru ve druholigovém Mnichově 1860, ovšem zatímco Lars
zamířil do Bayeru, Sven se pro změnu
upsal Dortmundu, se kterým dvakrát vyhrál bundesligu a Německý pohár. Nikdy
se však natrvalo neprosadil do sestavy
vestfálského velkoklubu, za což ale mohla
i jeho četná zranění. V minulé sezoně kvůli
zdravotním problémům odehrál za BVB
pouze šest bundesligových utkání, další
už ale nepřidá, neboť se za 16 milionů eur
přestěhoval do Leverkusenu, kde podepsal
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VÁCLAV TICHÝ PRAHA

Pozdě do letní přípravy naskakovali i jejich o pár let starší re-

posilovat, neboť ostrý start mají na rozdíl od zbývajících českých
zástupců v pohárové Evropě ještě pořádně daleko.

prezentační kolegové z „jedenadvacítky“, neboť EURO této věko-

Slavia, Plzeň a Sparta znají od pátečního losu ve švýcarském

vé kategorie v Polsku mělo finále v poslední červnový pátek a oni

Nyonu své soupeře ve třetím předkole, do kterého má před čtvr-

dorazili domů o necelý týden dříve. Pro velké země starého kon-

teční domácí odvetou velmi solidně nakročeno i Mladá Boleslav

tinentu to vzhledem k pozdnímu startu jejich ligových soutěží až

po výhře 3:2 v Irsku nad Shamrockem Rovers. I proto všichni spě-

takový problém zase není, navíc v drtivé většině mají kluby tak

chají, aby už v generálkách vyladili formu hlavně na tyto blížící se

vysoký koeficient, že naskočí až do základní skupinové fáze Ligy

zápasy, které se termínově zároveň překrývají i s premiérou no-

mistrů a Evropské ligy, v nejhorším případě do závěrečných srp-

vého ročníku nejvyšší soutěže, nyní HET ligy. Zatímco v ní mohou

nových předkol. Z tuzemských týmů si tento luxusní standard pre-

spoléhat na případné reparáty v dalších ligových kolech, na ev-

miérově užívá pouze vítěz MOL Cupu ze Zlína, který získal kromě

ropské scéně mají jen dva pokusy, jak uspět a postoupit. A třetí

jistoty šesti podzimních duelů ve skupině Evropské ligy i tučný bo-

předkolo je nejzáludnějším eliminačním sítem a rovněž i hranicí

nus ve výši 70 milionů korun. Proto mohou „Ševci“ nadále vydatně

mezi úspěšnou či naopak hned na začátku zpackanou sezonou…

11

inzerce
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smlouvu do roku 2021.

Časové vakuum mezi končící a začínající fotbalovou
sezonou se stále zkracuje kvůli nabitému termínovému
mezinárodnímu kalendáři klubových i reprezentačních
soutěží. Pro čerstvé příklady, v nichž figurovali i čeští
hráči, nemusíme chodit příliš daleko. O minulém víkendu
se hrálo finále mistrovství Evropy hráčů do 19 let v Gruzii, které se pro mladé svěřence trenéra Jana Suchopárka uzavřelo jen tři dny před tím po smolném semifinálovém vyřazení v poslední vteřině tříminutového nastavení
s příštími evropskými šampiony Angličany…
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KRESBA TÝDNE

Na soustředění v Rakousku se během jediného dne po vážných zraněních tří stabilních hráčů rozsypala plzeňská defenzíva, a tak musí kouč Viktorie Pavel Vrba rychle najít do začát-

inzerce

ku sezony nejvhodnější alternativní řešení.
12
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Daniel Kolář:

Do Plzně
z vinného
sklípku!
Neuběhl ani rok a DANIEL KOLÁŘ je zpátky v Plzni. Jedenatřicetiletý záložník to vzal oklikou přes Gaziantepspor, kam odešel v srpnu společně s Františkem Rajtoralem. V Turecku strávil sotva půl roku, s klubem se domluvil
na rozvázání smlouvy. Na jaře si dopřál dlouhé volno. V rozhovoru Kolář vypráví o turecké štaci i návratu do Viktorie. A prvně promluvil o ztrátě velkého kamaráda Františka Rajtorala, který si v dubnu v Turecku vzal život...
DANIEL KOLÁŘ BĚHEM LETNÍHO SOUSTŘEDĚNÍ VIKTORIE V RAKOUSKU.
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ROBERT NEUMANN WESTENDORF

Není tak divné, nebo zvláštní jakým způsobem jste to
vzal zpátky do Plzně?
„Taky jsem to nečekal, ale divné bych neřekl. Spíš nečekané.“
Uplynulá sezóna ale byla nepovedená...
„Taky bych s tím polemizoval. Z Plzně jsem odešel narychlo,

ROZHOVOR
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17

že přijedu já. Tak jsme se potkali ve sklípku. On se smlouvou, já
bez práce.“
Jaký byl další vývoj?
„Chtěl se zeptat, jestli bych měl vůbec zájem. Chtěl si mě oťuknout. Jestli by byl můj návrat do Plzně reálný.“
Kývl jste hned?

v tu chvíli to byla jediná možnost. Turecko pro mě byla velká zku-

„Chvíli to trvalo, ale myslím, že trenér poznal hned, že jsem při-

šenost. Že to tam nedopadlo, je souhra okolností. Ale zase jsem

pravený. Nejsem o dvacet kilo těžší, nebyl jsem opilý, což ve sklíp-

získal dva a půl měsíce volna, což bych normálně neměl. A je to
znát, bylo fajn, jak se to vyvrbilo.“
Kdo vás kontaktoval?
„Trenér Vrba. Překvapilo mě, když jsem uviděl jeho číslo. Byl
jsem zvědavý. I když zavolal, přišlo mi to nepředstavitelné. Zrovna
podepsal smlouvu s Plzní.“
Co následovalo?
„Shodou okolností jezdíme ke známým na Moravu, kteří mají

„I když jsem dva měsíce
nic nedělal, kopat do míče
jsem nezapomněl!“

kousek od sebe vinné sklípky. Já věděl, že tam bude, on věděl,

NEJLEPŠÍ ČÁST SVÉ FOTBALOVÉ KARIÉRY PROŽIL DANIEL KOLÁŘ V PLZNI, S NÍŽ SE RADOVAL
I ZE TŘÍ MISTROVSKÝCH TITULŮ A ZAHRÁL SI EVROPSKÉ POHÁRY VČETNĚ ZÁKLADNÍ SKUPINY LIGY MISTRŮ.

16
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DAN (TŘETÍ ZLEVA) SE SE SVÝM „OSUDOVÝM“ TRENÉREM PAVLEM VRBOU (PRVNÍ ZPRAVA)
POTKAL NAPOSLEDY V REPREZENTACI NA ME 2016 VE FRANCII. TEĎ SE JEJICH CESTY OPĚT SEŠLY V PLZNI.
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ku nebývá. (směje se) Nebyl důvod, proč bych mu lhal. Na rovinu
jsem mu řekl, jak jsem na tom.“
Měl jste i nabídku od Dukly. Jak blízko jste angažmá
na Julisce byl?

ROZHOVOR

„Pomohlo mi to k osvěžení. Neříkám, že vše bude jenom idylické, ale jsem přesvědčený, že se věci dějí z nějakého důvodu
a v dobu, kdo to člověk potřebuje. Já na sobě cítil, že jsem unavený. Psychicky i fyzicky. Ne že bych na něco kašlal. V Plzni jsem

někomu upsat. Stále jsem měl čas víc se porozhlédnout a nechat

byl dlouho, přišel nový trenér Pivarník, který chtěl udělat změny.“

Užil jste si dlouhou dovolenou?
„Bylo to skvělý, přišla mi vhod.“

19

Potřeboval jste refresh?

„Docela blízko. Ale pořád jsem nebyl ve fázi, kdy jsem se musel
si otevřená vrátka.“

29/2017
Úterý 18.7.2017

Bylo těžké získávat zpátky kondici?
„Makal jsem měsíc a půl, s kratšími pauzami. Pohyb mi už chyběl.
Sice jsem plaval, hrál tenis, ale cítil jsem, že už potřebuju zabrat.“

PO PAUZE TRVAJÍCÍ DVA A PŮL MĚSÍCE, KTEROU MU „NAORDINOVAL“ JEHO PŘEDCHOZÍ ZAMĚSTNAVATEL
TURECKÝ GAZIANTEPSPOR, SE DAN OPĚT DOSTÁVÁ DO TRÉNINKOVÉHO A ZÁPASOVÉHO RYTMU.

Doba rentiéra vás nenaplňovala?
„Rentiér je silné slovo, protože jsem byl neplacený. Ale strašně mě to bavilo. Ovšem jak jsem zvyklý na adrenalin a pohyb, tak
jsem musel začít.“
Vypadá, že herní praxe se vrátila rychle?

„Především jsem zvědavý na ty hráče. Pořád si stěžujeme, jak
je naše liga na prd, jak čeští hráči nemají úroveň. Jsem strašně

měsíce nic nedělá, zapomene kopat do míče, což dělá celý život.

že přišli, že se našly kluby, které je zaplatily. Ukáže se, jestli jsme

Něco z fotbalu přece umím.“

na tom tak špatně.“

za sebou.“

19

To říkáte ironicky?
„Vůbec ne. Ať se ukáže, jestli ti kluci jsou totální esa a všechno
vyhrají sami. Já myslím, že nikdo nikdy nevyhrál nic sám. Vždycky

inzerce

inzerce

Proč myslíte?

zvědavý, o kolik jsou lepší ti, kteří přišli. Jsem za to upřímně rád,

„Stoprocentně. Chci si zahrát Liga mistrů. Ideálně dvakrát

18

„Jo, je to zábava.“

„Z toho mám nejmenší strach. Nemyslím, že člověk, který dva

Máte pořád motivaci, nejvyšší cíle?
NA NOVU SEZONU SE KREATIVNÍ STŘEDOPOLAŘ CHYSTÁ S VIKTORIÍ NA SOUSTŘEDĚNÍ V RAKOUSKÉM WESTENDORFU.

Vnímáte, jak se do posilování pustily Sparta se Slavií?

20
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potřebujete tým. Staví se do pozice, že budou pod velkým tlakem.

v hlavě. Přišlo mi to nakonec jako nejlepší řešení. I když vykřičník

Ale je to osvěžení. Na Dannyho jsem koukal před lety, přišel do Ze-

vidím. Ale nejsem poseroutka, který by alibisticky přemýšlel o kri-

nitu a obdivoval jsem ho. Připomíná mi Rosu. Je to typ fotbalisty,

zových scénářích.“

Kromě Sparty, kam jste se zamlada vrátil několikrát.

21

V Turecku jste takový zažil, Gaziantepspor vám uhradil

které mám rád.“
Už jste někdy v životě vstoupil dvakrát do stejné řeky?

29/2017
Úterý 18.7.2017

jen první dvě výplaty. Budete se soudit?
„Ano, ale dopadne to dobře.“

„Kromě Sparty ne. Taky jsem o tom přemýšlel. Říkal jsme si

Zní to hrozně smutně, v Turecku jste přišel i o blízké-

pro sebe: možná bys tam neměl chodit, neudělá to dobrotu a po-

ho kamaráda. Jaké to pro vás bylo, když jste se o tragédii

dobně. Dal jsem si vedle sebe plusy a mínusy, sumíroval jsem si to

dozvěděl?

DANIEL S TROFEJÍ PRO VÍTĚZE ANKETY TALENT ROKU 2007.

„Dost nečekaný. Vysvětlit a pochopit to nedokážu. Ani s odstupem času. Z Turecka jsem odešel, protože jsem neměl šanci hrát.
Nenapsali mě na soupisku. Ani nechtěli, abych trénoval s juniorkou, že se to prý nehodí. I jim vyhovovalo, že jsem odjel domů.
Co bych tam dělal? Ležel tři měsíce na gauči? Franta tam zůstal
sám, ale reálně měl možnost nastupovat. Na zápasy jezdil, mohl
si vydělat. Když se povedou jedno dvě utkání, je šance přestoupit
jinam. V tomto duchu jsme se také spolu bavili. Říkal jsem mu, aby
vydržel a makal. Když v Turecku hrajete, vyplácejí se prémie hotově po zápase. Tím se dá vydělat. Ale jen on ví, proč to ukončil.“
Všichni ho přitom znají jako věčně rozesmátého kluka...
„Franta hodně klamal tělem. Měl spoustu tajemství a 99,9 procenta lidí kolem něj ho skutečně neznalo.“
Do které skupiny patříte vy?
„Netroufám si říct, že bych věděl všechno. To bych asi něco tušil... Ale troufám si říct, že jsem ho poznal trochu víc. Když si přečtu,

20
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Narozen: 27. října 1985 * Výška: 181cm * Váha: 76kg * Fotbalový
post: záložník * Hráčská kariéra: SK Roztoky (1993-1994), Sparta Praha (1995-2004), 1. FC Slovácko (2004-2005), Chmel Blšany
(2005-2006), Sparta Praha (2006-2008), Viktoria Plzeň (20082016), Gaziantepspor (Turecko, 2016-2017), Viktoria Plzeň (2017-?)
Reprezentace: 29 zápasů, dva góly * Největší úspěchy: postup
do čtvrtfinále EURO 2012 v Polsku a na Ukrajině, účast na EURO
2016 ve Francii, účast na mistrovství Evropy hráčů do 21 let (Nizozemsko 2007), postup do základní části Ligy mistrů (2011, 2013),
postup do osmifinále Evropské ligy (2013, 2014) mistr české ligy
(2007, 2011, 2013, 2015, 2016), vítěz Poháru ČMFS (2007, 2008,
2010), vítěz Ondrášovka Cupu (2010), vítěz Superpoháru (2010,
2015), vítěz ankety Talent roku (2006)

inzerce

inzerce

KOLÁŘ JE ODCHOVANCEM PRAŽSKÉ SPARTY, SE KTEROU V ROCE 2007 VYHRÁL LIGU.

Daniel Kolář
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že měl deprese... Byli jsme spolu sedm dní v týdnu, někdy i čtyřiadvacet hodin denně. Nevím, co dělal doma, kdy se zavřely dveře.“
Krátce poté ukončil život váš další bývalý spoluhráč David Bystroň. Neříkal jste si: znal jsem kluky vůbec?
„Nevím, jaká síla je donutila vzít si život. Nejsem psycholog. Pro
mě je to pořád nepochopitelné. Žádá to obrovskou odvahu sáhnout si na život. Chce to velké koule něco si udělat, ale nikdy nevíte, jak ten člověk žije, co všechno ho trápí, s jakými démony bojuje.
Oba kluci s tím bojovali tak dlouho, jak jen to šlo. Tohle jim přišlo
jako nejlepší řešení. Určitě žili svůj život tak, jak nejlépe uměli. Víc
nevím, co k tomu říct. Určitě měli kolem sebe lidi, které mohli po-

„Když v Turecku
hrajete, vyplácejí
se prémie hotově
po zápase.“

žádat o pomoc. Jen oni dva vědí, proč to tak dopadlo.“
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POSLEDNÍ REPREZENTAČNÍ START SI DANIEL KOLÁŘ PŘIPSAL 21. ČERVNA 2016
PŘI PORÁŽCE 0:2 OD TURECKA, KTERÉ ZNAMENALO PŘEDČASNÝ NÁVRAT TÝMU Z EURO VE FRANCII.

Starjet

INZERCE

É STADIONY

ČESK
ČESKÉ TRAKTORY PRO
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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.

Youtube: seco-traktory
Facebook: seco-traktory
www.seco-traktory.cz

PROČ TRAKTOR SECO?
 český výrobek s tradicí od roku 1888
 nejlevnější náhradní díly na trhu
 spolelivý servis
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Viktoriáni děkovali
Limberskému za sušenky

NA TOMTO TRÉNINKU JEŠTĚ BYLO ROMANU HUBNÍKOVI (VLEVO) FAJN, ALE TEĎ UŽ LÉČÍ ZRANĚNÝ SVAL.

ROBERT NEUMANN WESTENDORF

„Limbo, děkujeme! Už se těšíme,“ popichuje spoluhráče útočník Marek Bakoš. Ten, který se jako poslední trefí z hranice šestnáctky do břevna, musí ostatním zakoupit sušenky, nebo podobnou svačinku...

VYZKOUŠENÁ OÁZA
V malebném rakouském zimním středisku ladí fotbalová Plzeň formu na novou sezónu posedmé v řadě. Po třech letech
ANDREASI IVANSCHITZOVI JE DO ÚSMĚVU - NA NOVOU SEZONU SE S PLZNÍ CHYSTÁ DOMA V RAKOUSKU.

opět pod koučem Pavlem Vrbou. „Jen se podívejte kolem. Zelené kopce, báječný vzduch, rodinný hotel bez rušivých elementů.

26

servis,“ lebedí si trenér.
Zhruba kilometrovou vzdálenost z hotelu na hřiště Západočeši zdolávají na kole, nebo v golfovém vozítku. „Servus,“ zdraví
často během jízdy pěší. „Jsme tady už jako doma. Máme super
podmínky, jako obvykle. Věřím, že se tu na sezónu opět dobře
nachystáme,“ říká Bakoš.

27

PAVEL VRBA MÁ PŘED STARTEM
KVALIFIKACE LM HLAVU PLNOU STAROSTÍ.

inzerce

inzerce

Nad tyrolskými štíty sedí husté bílé mraky, v širokém údolí však svítí slunce. Větvemi smrků pohybuje jemný vánek. Na hřišti na okraji
Westendorfu se ozývá hlasitý smích. Obránce David Limberský právě
prohrál oblíbenou soutěž v „břevínkách“.

Je to prostředí, které známe, víme, že tu dostaneme prvotřídní

28
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NEVÍDANÁ KALAMITA

HET LIGA
dobností obě opory nestihnou důležitý úvod sezóny, ve kterém

To ještě nevěděl, jaká kalamita Západočechy v Rakousku po-

Plzeň vstoupí do kvalifikačních bojů o Ligu mistrů (příští týden

tká. V den, kdy prohráli 1:5 s Fürthem, přišli o několik hráčů.

proti rumunskému FCSB, což je nový název Steauy Bukurešť).

Kvůli svalovému zranění ztratili dva klíčové muže - kapitána Ro-

U Kovaříka je jistota stoprocentní.

mana Hubníka a Davida Limberského. Ještě hůř dopadl záložník

UŽ PŘILÉTLA POSILA

Jan Kovařík, který si zlomil kotník a musel na operaci.
„U Limberského a Hubníka odhalilo vyšetření vážná svalová

Vedení Plzně bleskově reagovalo, z Bohemians 1905 přivedlo

poranění, která si vyžádají delší čas na léčení,“ řekl generální

obránce Milana Havla. Trenér Vrba měl totiž při absenci Hubí-

manažer Viktorie Adolf Šádek. Ve stejný den přišli k úhoně také

ka na pozici středních obránců k dispozici pouze dvojici Hejda-

Aleš Matějů a Radim Řezník, jejich poranění však nebyla vážná.

-Hájek. Přičemž Hejda má kvůli vyloučení v podzimním duelu

Limberský přišel k úhoně během duelu s Fürthem, který byl

Evropské ligy s Austrií Vídeň v pohárech stop na jeden zápas.

kvůli průtrži mračen ukončen v 75. minutě. Po dlouhém sprin-

Pro první utkání 3. předkola Ligy mistrů je tudíž mimo hru. Ha-

tu a následném skluzu ho píchlo ve stehenní svalu. Hubník

vel si už odbyl premiéru, odehrál zápas proti Wolverhampto-

do utkání s německým druholigovým klubem ani nenastoupil,

nu. Ve Westendorfu ještě viktoriány čeká utkání s Watfordem

při rozcvičce ucítil bolest v lýtkovém svalu. S vysokou pravděpo-

(18. července).

inzerce

JAN KOPIC BYL AUTOREM JEDINÉ BRANKY ZÁPADOČECHŮ V PŘÍPRAVNÉM MAČI S FÜRTHEM, KTERÝ VIKTORIÁNI PROHRÁLI 1:5.
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Boleslav blízko
ke zlomení klatby

AUSTRALSKÝ FORVARD MEBRAHTU V DUBLINU DOSTÁL SVÉMU JMÉNU A POD TRIUMF STŘEDOČECHŮ SE PODEPSAL DVĚMA GÓLY!

tentokrát nemýlil. V 88. minutě se Přikryl změnil podruhé v utkání

ním utkání musela před svými protivníky sklonit a v odvetě už ne-

v nahrávače a připravil třetí trefu pro Chramostu, domácí v druhé

dokázala manko umazat, nyní si z Dublinu veze výsledek, který jí

minutě nastavení zásluhou Burkeho už jen snížili na konečných

umožňuje v odvetě i prohrát 0:1 či 1:2 nebo jakkoli remizovat, aby

2:3. Zvládnou Středočeši také čtvrteční odvetu a vybojují postup

prošla do dalších bojů. Na hřišti Shamrock Rovers se svěřenci

do další pohárové fáze?

31

30

iniciativu a v 35. minutě šli do vedení, když Přikrylovu nahrávku
zužitkoval Mebrahtu, který zaznamenal svou první trefu v evropských pohárech.
Vstup do druhé půle se Středočechům nevydařil a ve 48. minutě srovnal Burke, poté je několikrát musel podržet brankář Diviš.
V 63. minutě šli hosté znovu do vedení, když Chramosta našel opět
Mebrahtua a australský útočník eritrejského původu se ani ani

SHAMROCK ROVERS - FK MLADÁ BOLESLAV 2:3 (0:1)
Branky: 48. a 90.+2 Burke - 35. a 63. Mebrahtu, 88. Chramosta. Rozhodčí: Pandzic - Nilsson, Hallin
(všichni Švéd.). ŽK: Rada, Přikryl (oba M. Boleslav).
Shamrock: Chencinski - Madden, Lopes, Webster, Byrne - Finn, Connolly - Miele (83. McAllister),
Burke, Clarke - Shaw. Trenér: Bradley.
Ml. Boleslav: Diviš - Pauschek, Čmovš, Stronati, Fleišman - Přikryl, Matějovský (90. Magera),
Rada, Mareš (74. Fabián) - Mebrahtu (90.+1 Jánoš), Chramosta. Trenér: Uhrin ml.

inzerce

Pohárová Evropa pro ně bývala zakletá, vždyť v posledních dvou sezonách fotbalisté Mladé Boleslavi vždy vypadli v předkole Evropské ligy
s prvním protivníkem, který se jim postavil do cesty. Letos ale Středočeši vstoupili do pohárových bojů lépe připraveni a v irském Dublinu
nakročili vítězstvím 3:2 k postupu do 3. předkola.

Dušana Uhrina mladšího krátce osmělovali, brzy však převzali

inzerce

ZKUŠENÝ MAREK MATĚJOVSKÝ ZE STŘEDU POLE REŽÍROVAL DŮLEŽITOU VÝHRU MLADÉ BOLESLAVI 3:2.

Zatímco v předešlých dvou letech se Mladá Boleslav vždy v prv-
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LOS 3. PŘEDKOLA FOTBALOVÉ LIGY MISTRŮ

LOS 3. PŘEDKOLA FOTBALOVÉ EVROPSKÉ LIGY

PRVNÍ ZÁPASY 25. a 26. ČERVENCE, ODVETY 1. a 2. SRPNA

PRVNÍ ZÁPASY 27. ČERVENCE, ODVETY 3. SRPNA

MISTROVSKÁ ČÁST:

Irtyš Pavlodar/CZ Bělehrad - Sparta Praha,
Shamrock Rovers/Mladá Boleslav - Kajrat Almaty/Skënderbeu (Alb.),
PSV Eindhoven - Osijek/Lucern, Norrköping/Trakai (Lit.) - Škendija Tetovo/HJK Helsinky,
Krasnodar - Slovan Bratislava/Lyngby, Sturm Štýrský Hradec/Mladost Podgorica - Fenerbahce,
Panathinaikos - Gabala (Ázerb.)/Bialystok, Austria Vídeň - Niederkorn/AEL Limassol,
Dinamo Záhřeb - Vaduz/Odds BK, Dinamo Bukurešť - Bilbao, Olimpik Doněck - PAOK Soluň,
Gdyně - Ferencváros/Midtjylland, Östersunds FK/Galatasaray - Inter Baku/Fola Esch (Luc.),
Bordeaux - Nömme Kalju/Videoton, Maccabi Tel Aviv/Reykjavík - Panionios Atény/Gorica (Slovin.),
Valletta/Utrecht - Haugesund/Lech Poznaň, Craiova - AC Milán,
Bröndby/Vaasa - Hajduk Split/Levski Sofia, Gent - Altach/Dinamo Brest,
Astra Giurgiu/FK Zirä (Ázerb.) - Olexandrija, Everton - Ružomberok/Brann,
Aberdeen/Široki Brijeg - Apollon Limassol/Zaria Balti (Mold.),
Beitar Jeruzalém/Botev Plovdiv - Marítimo, Zenit Petrohrad - Trenčín/Bnei Yehuda Tel Aviv,
Marseille - Ostende, Freiburg - Valur Reykjavík/Domžale,
Cork City /AEK Larnaka - Rabotnički Skopje/Dinamo Minsk,
Željezničar Sarajevo/AIK Stockholm - Braga, Liepaja (Lot.)/Suduva Marijampole (Lit.) - Sion

Slavia Praha - BATE Borisov/Alaškert Jerevan,
Spartaks Jurmala/FC Astana - Mariehamn/Legia Varšava,
Zrinjski Mostar/Maribor - Hafnarfjördur/Víkingur Göta,
Žilina/FC Kodaň - Malmö/Vardar Skopje,
Linfield/Celtic Glasgow - Dundalk/Rosenborg Trondheim,
Hapoel Beer Ševa/Honvéd Budapešť - Žalgiris Vilnius/Ludogorec Razgrad,
Viitorul Constanta - APOEL Nikósie/Dudelange,
Hibernians/Salcburk - Rijeka/The New Saints,
Karabach/Samtredia - Šeriff Tiraspol/Kukësi,
Partizan Bělehrad/Budučnost Podgorica - Olympiakos Pireus

NEMISTROVSKÁ ČÁST:

FCSB - Viktoria Plzeň, Nice - Ajax Amsterodam,
Dynamo Kyjev - Young Boys Bern,
AEK Atény - CSKA Moskva, Bruggy - Basaksehir

inzerce

SVĚŘENCI KOUČE UHRINA SICE V IRSKU 2X INKASOVALI, VÍTĚZSTVÍ JIM VŠAK DÁVÁ VELKÉ ŠANCE NA POSTUP!
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Romelu Lukaku:

Tank z Antverp

spasitelem

United?

Na Stamford Bridge dlouho věřili v návrat ztraceného syna. Vždyť v modrobílém dresu obávaný zabiják ROMELU LUKAKU již působil, svou láskou
ke klubu se nikdy netajil a Blues jeho náklonnost po skončení loňské sezony začali znovu opětovat. Jenže ve šlépějích svého idolu a legendy Chelsea Didiera Drogby se belgický forvard nakonec nevydá - rozhodl se pro
přestup do Manchesteru United, kde se znovu setká s koučem José Mourinhem, pod jehož vedením si jako talentovaný mladík v Chelsea ani neškrtnul a nakonec byl prodán do Evertonu...
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Obnovená spolupráce s kontroverzním portugalským trenérem
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S BRATREM JORDANEM PATŘÍ K OPORÁM BELGICKÉ REPREZENTACE, KTERÁ V AKTUÁLNÍ KVALIFIKACI O POSTUP NA MS VÉVODÍ SKUPINĚ H.

v nadcházející sezoně by ale měla probíhat podle úplně jiných not.

NÁPLAST NA GÓLOVOU IMPOTENCI
Lukaku přichází na Old Trafford z liverpoolského Evertonu jako
nový forvard číslo jedna, jehož góly by měly vytáhnout slavný mančaft zpět na výsluní. Vždyť po odchodu sira Alexe Fergusona v roce
2013 do trenérského důchodu neskončili United v Premier League
lépe než čtvrtí... Loni zklamali konečným šestým místem a především v domácím prostředí často před brankou soupeřů selhávali
- z 19 duelů jich rovných 10 remizovali a s průměrem 1,36 vstřelených gólů na zápas patřili v duelech na vlastním hřišti k ligovému
podprůměru. Z deseti týmů horní poloviny tabulky byly méně produktivní než United (54 gólů) pouze osmý Southampton a desátý
West Brom, bylo tedy jasné, že se v létě budou v Manchesteru poohlížet po kvalitním střelci. A volba padla právě na Lukakua!

DO BELGICKÉ LIGY VTRHNUL JAKO VELKÁ VODA,
JAKO 16LETÝ SE STAL JEJÍM NEJLEPŠÍM STŘELCEM!

NAVÁZAL NA LINEKERA
Tank z Antverp by měl do červenobílých řad Red Devils přinést potřebný důraz, tvrdost a pohotovost v zakončení. Na rozdíl
od Zlatana Ibrahimoviče či Wayne Rooneyho, kteří se často z hrotu
útoku stahovali do středu pole a zapojovali se do kombinace, kvůli
čemuž následně nebyli tolik nebezpeční ve vápně urputně bránících soupeřů, Lukaku se mezihry tolik neúčastní - potřebuje míče
do tahu, kde se díky své rychlosti a síle dokáže prosadit, a výtečný
je pak také v šestnáctce, v níž si umí vytvořit pozici pro zakončení a skórovat. V minulém ročníku Premier League rozvlnil síť 25x
(poslední hráč Evertonu, který vstřelil více než 20 gólů, byl v roce
1986 legendární Gary Lineker) a potvrdil, že mu fyzicky náročná
anglická liga náramně svědčí - zaznamenal v ní už 85 branek a to
je mu teprve 24 let!

„Bylo těžké jej získat,“ prozradil José Mourinho, jehož zaměstnavatel za Lukakua údajně zaplatil 75 milionů liber a dalších
15 milionů ještě může Toffees poslat, pokud se bude belgickému
ovšem Premier League je specifická soutěž a normálně hráči
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forvardovi na Old Trafford dařit. „Je hodně dobrých útočníků,

36

SOUTĚŽ

CELKEM

ANGLIE MU SVĚDČÍ

VYSNĚNÉ ANGAŽMÁ V CHELSEA, KAM PŘESTOUPIL V SRPNU 2011, SE LUKAKUOVI NEVYDAŘILO,
PUTOVAL PO HOSTOVÁNÍCH A NAKONEC BYL PRODÁN DO EVERTONU, ANIŽ BY ZA BLUES ROZVLNIL SÍŤ.

LUKAKU - KARIÉRA
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potřebují čas, aby se na ní adaptovali, ale Lukaku ji hraje už pět
let. Není fotbalistou, který by se tolik stahoval, je hodně aktivní
v poslední třetině hřiště. V minulé sezoně proti nám spousta protivníků urputně bránila, uzavírala prostory a nasazovala hromadu
obránců a defenzivních záložníků. Proto jsme potřebovali pořádného hroťáka, kterým Martial ani Rashford nejsou. Klasické číslo
devět, které umí hrát dobře v šestnáctce, to je právě Lukaku,“ vysvětlil portugalský lodivod, proč tolik o Lukakua stál.

LEPŠÍ SERVIS = VÍCE GÓLŮ?
V dresu Manchesteru United prověřený kanonýr asi dostane
výrazně lepší servis od kreativních borců, jakými jsou Mata, Pogba či Herrera, jeho gólové statistiky by se tak měly ještě vylepšit.
Střílení branek je pro Lukakua vášeň, kterou má v krvi. Syn konžského profesionálního fotbalisty Rogera Lukakua zdědil po otci
vášeň pro kulatý nesmysl a na rozdíl od svého bratra Jordana,
jenž tvrdí muziku v obraně římského Lazia, žije pro góly! V mlá-

V MANCHESTERU UŽ POLYKÁ TRÉNINKOVÉ DÁVKY,
UNITED NA NĚJ BUDOU HODNĚ SPOLÉHAT!

AČ JE MU POUHÝCH 24 LET, V NADCHÁZEJÍCÍ SEZONĚ BUDE CHTÍT PŘEKONAT HRANICI STA VSTŘELENÝCH BRANEK V PREMIER LEAGUE!

dežnických kategoriích těžil ze své fyzické převahy nad vrstevníky,
ale i přechod do dospělého fotbalu zvládl skvěle - už jako šestnáctiletý si odbyl debut za slavný Anderlecht a stal se nejlepším
kanonýrem ligy! Na podobný úspěch v Anglii stále čeká, v minulé
sezoně jej však co do počtu přesných zásahů překonal pouze Harry Kane (29 branek). Dosáhne na korunu pro krále střelců již jako
tahoun Manchesteru United?
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Jméno: Romelu Menama Lukaku Bolingoli * Narozen: 13. května
1993, Antverpy, Belgie * Výška: 190cm * Pozice: útočník * Klub:
Manchester United * Číslo dresu: 9
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V BOJI O ÚČAST NA SVĚTOVÉM ŠAMPIONÁTU 2018 V RUSKU UŽ 6X SKÓROVAL,
V EVROPSKÉ ČÁSTI KVALIFIKACE JSOU LEPŠÍMI STŘELCI POUZE POLÁK LEWANDOWSKI A PORTUGALEC RONALDO.

Romelu Lukaku
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FOTBALOVÝ
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ
PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU
VYJDE V ÚTERÝ
25. 7. 2017
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DESET LET
od kanadského stříbra

… A ZA SKVĚLOU REPREZENTACI STÁTU SI VYSLOUŽILI AUDIENCI U TEHDEJŠÍHO PREZIDENTA ČR VÁCLAVA KLAUSE.

JAROSLAV KOLÁŘ, VÁCLAV TICHÝ PRAHA

i s českými krajánky Theodorem Gebre Selassiem, s nímž jsou

Před finálovými branami zůstaly týmy Rakouska a Chile, které

mimochodem velkými přáteli, i brankáři Jaroslavem Drobným

si to následně rozdaly v malém finále o poslední cenný kov. V něm

a nově i Jiřím Pavlenkou. Za Rakousko odkopal 52 zápasů a při-

zvítězili mladí Jihoameričané 1:0.

psal si v nich sedm gólů. Dlouholetým tahounem rakouské ofenzívy je útočník Martin Harnik, který v 65 utkáních nastřílel patnáct

NEJEN K SOUSEDŮM DO BUNDESLIGY

Vier-und Marschlande, ale prosazoval se postupně. Plně se uplat-

a nečekaným úspěchem. Ne všichni hráči se ve svých kariérách

nil až ve Stuttgartu, kde prožil šest sezon. Vloni přestoupil do lon-

posunuli do ligových sestav či až do rakouského reprezentační-

dýnského West Hamu.
Další dva hráči z někdejší rakouské „dvacítky“ se vydali rovněž

V nefotbalové zemi Kanadě dosáhlo před rovnými deseti lety samostatné
Česko na svůj zatím největší úspěch ve světové konkurenci. Nutno dodat,
že stříbro na mistrovství světa hráčů do 20 let mělo příchuť velké senzace,
ale zároveň z něj bohužel český fotbal nedokázal „vykutat“ do budoucna
zdaleka tolik, co jeho tehdejší soupeři v závěrečné fázi šampionátu…

v zahraničí, kde bývá nejtradičnější destinací německá Bundes-

do fotbalové ciziny, ale nikoliv do Německa. Erwin Hofer vyrazil z ví-

liga. Stoper Sebastian Prödl byl sedm sezon (2008-2015) oporou

deňského Rapidu v roce 2009 pod Vesuv do Neapole, ve které ode-

defenzívy Werderu Brémy, odkud přestoupil do anglické Premier

hrál čtyři sezony, pak i on zamířil do bundesligy, konkrétně do For-

League, v níž posílil tehdejšího nováčka FC Watford. Má na kontě

tuny Düsseldorf a nyní obléká dres KSC. V národním týmu odehrál

rovných padesát startů za národní tým a čtyři vstřelené branky.

28 zápasů a dal čtyři góly. Veli Kavlak šel v roce 2011 z Rapidu rov-

Ještě lepší bilancí se v reprezentačním směru může pochlubit zá-

něž na jih Evropy, ale až do Istanbulu, stále hraje za Besiktas, kde

ložník Zlatko Junuzovič, který přestoupil do Brém z Austrie Vídeň

byl několik sezon parťákem českého stopera Tomáše Sivoka. Re-

sice až o čtyři roky později, ale je v kabině Werderu dodnes, tedy

prezentační bilanci má 31 utkání a jednu vstřelenou branku.
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ho „áčka“. Pět z nich se však v dalších letech výrazně prosadilo
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ČEŠTÍ MLADÍCI NA MS 2007 V KANADĚ VYBOJOVALI SENZAČNÍ SVĚTOVÉ STŘÍBRO…

branek. Do Brém přišel už v roce 2006 jako devatenáctiletý z SC

Pro naše jižní sousedy byla i „bramborová“ medaile velkým
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sů v národním týmu má i záložník Arturo Vidal, ale úctyhodných

Z bronzové „dvacítky“ z Kanady 2007 profituje Chile dodnes,

23 gólů. Nejprve odehrál čtyři sezony v Bayeru Leverkusen, po-

díky této silné a fotbalově nesmírně kvalitní generaci vyhrálo

tom strávil stejnou dobu v Juventusu, odkud se před dvěma roky

před dvěma lety poprvé v historii kontinentální šampionát, na-

přesunul na nejblyštivější německou klubovou adresu - do Bayer-

zvaný Copa América, o rok později úspěch zopakovalo a před

nu Mnichov! Největším esem chilské ofenzívy je Alexis Sanchez,

dvěma týdny marně usilovalo v Petrohradě ve finálovém duelu

který do Kanady už cestoval jako hráč italského Udine, odkud ho

s Německem o premiérový zisk konfederačního Poháru FIFA.

za velké peníze koupila v roce 2011 Barcelona. O tři roky pozdě-

Největší opory odešly bezprostředně po světovém šampionátu

ji se stal součástí velké transferové výměny s Luisem Suárezem

do Evropy. Carlos Carmona zakotvil v italské Serii A (Reggina,

a přestoupil do londýnského Arsenalu. I letos je tento věhlasný

Atalanta Bergamo, letos v létě zamířil do Atlanty United z MLS)

„Kanonýr“ žhavým zbožím na trhu … A jeho bilance v reprezenta-

a odehrál „jen“ padesát zápasů za chilskou reprezentaci. Stoper

ci? 115 zápasů, 38 gólů!

Gary Medel sice zůstal na jihoamerickém kontinentu do léta 2011,
pak ale v Evropě působil dva roky v FC Sevilla, sezonu v Cardiff

ČESKÁ SKOKOVÁ I ŠOKOVÁ TERAPIE

City a od léta 2014 je v Interu Milán. Odkopal již 105 utkání v ná-

Světové stříbro z nejvyšší juniorské kategorie brzy rozfoukalo

rodním týmu Chile a vstřelil v nich i sedm gólů. Mauro Isla oblékal

české vicemistry do všech možných evropských koutů, protože

klubové dresy Udine (2007-2012), mistrovského Juventusu Turín

tuzemské mateřské kluby „větřily“ na zdejší poměry i mladý věk

(2012-2016) a od loňska Cagliari, pět duelů mu zbývá do pokoření

velmi tučné odstupné. Jenže tato skoková fotbalová terapie byla

reprezentační stovky a dal čtyři branky. Navlas stejný počet zápa-

pro jejich další kariéry spíš šoková…

… ČI OPORY VÍTĚZNÉ ARGENTINY SERGIA AGÜERA VYROSTLY HVĚZDY
SVĚTOVÉHO FORMÁTU, ČEŠI VYSOKÁ OČEKÁVÁNÍ V DALŠÍCH LETECH NENAPLNILI.
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kde zažil debut snů v podobě vstřeleného hattricku! Jeho kariéra

v něm v současné době figuruje pouze stoper švýcarské Basileje

však měla postupně nejen z fotbalových důvodů sestupnou ten-

Marek Suchý, který má sice již třicet startů, ale nikdy se napevno

denci, po třech letech proto odešel do druholigového Cottbusu,

nezabydlel v základní sestavě národního týmu. Na klubové úrovni je

kde si prožil zdravotní i psychická traumata. Pokusy o comeback

však mnohem úspěšnější včetně sbírání mistrovských titulů. V re-

mu nevyšly jak doma (naposledy v zimě ve Zbrojovce Brno), tak

prezentaci se objevili i další jeho spoluhráči z kanadské „dvacítky“.

v nižších zahraničních soutěžích (Istrés, Chemnitz). Jeden z nej-

Tehdejší benjamínek, teprve osmnáctiletý útočník Tomáš Pekhart,

talentovanějších českých útočníků fotbalu poslední doby odehrál

nenaplnil předpoklady, které měl. Procestoval poměrně dost do-

za národní tým 16 zápasů a vstřelil tři góly. Je třeba dodat, že to

mácích i zahraničních klubů, nejdelší dobu - tři sezony - strávil

bylo v letech 2008-2009…

v bundesligovém Norimberku, který ho však „odsunul“ o soutěž

Stoper Ondřej Mazuch, který přestoupil do Fiorentiny, odkud

níž do Ingolstadtu, v němž jen paběrkoval. Zvedl se až při angaž-

šel do Anderlechtu Brusel a následně Dněpropetrovsku, dopla-

má v AEK Atény v minulém ročníku řecké ligy, prosazoval se opět

til na opakovaná vleklá zranění a nezakotvil ani v pražské Spar-

i střelecky, ale s klubem překvapivě nenašel společnou řeč, aby

tě, která s ním v nové sezoně už nepočítá. To samé platí i o jeho

v něm dál pokračoval. V českém národním týmu odehrál 19 zápasů

parťákovi ze středu obrany, kapitánovi Janu Šimůnkovi, který

většinou jako střídající náhradník a vstřelil v nich dvě branky.

měl skvělý rozjezd, když s Wolfsburgem překvapivě v roce 2009

Samostatnou a smutnou kapitolou je osud Martina Fenina,

vyhrál bundesligu, ale postupně zdravotně i fotbalově uvadal.

který na kanadském šampionátu vstřelil tři branky a parádně se

Minulou sezonu po návratu do Česka strávil na Julisce, před pár

trefil i ve finálovém duelu s Argentinou. O půl roku později ode-

dny z Dukly přestoupil do Vasasu Budapešť. Oba shodně odehráli

šel teplický forvard do bundesligového Eintrachtu Frankfurtu,

za národní tým jen čtyři, vesměs přípravné zápasy.
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ZATÍMCO Z TAHOUNA NAKONEC BRONZOVÉHO CHILE ALEXISE SÁNCHEZE…

Když to budeme poměřovat optikou reprezentačního „áčka“, tak
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Další hráči oblékli reprezentační dres pouze epizodně - Petr

kraje! Není však jediným, kdo působí v regionálních soutěžích.

Janda dvakrát, Marek Střeštík, Luboš Kalouda, Marcel Gecov

Jakub Dohnálek hraje krajský přebor za Bruntál, Petr Janda s Mi-

jen jednou. Všichni si vyzkoušeli zahraniční angažmá, Kaloudu,

chalem Heldem pomohli v minulé sezoně vykopat postup z divize

střelce tří gólů na kanadském mistrovství světa, koupilo v zimě

Sokolu Čížová…

2008 z brněnské Zbrojovky za více jak pět milionů eur CSKA

V české nejvyšší soutěži aktuálně hrají obránce Ondřej Kúdela

Moskva! Ve druhém soutěžním zápase za tento ruský velkoklub

v Liberci, záložník Tomáš Mičola, kterého zabrzdila série vážněj-

se však vážně zranil a od té doby chodil po hostováních nebo

ších zranění, se do ní vrátil s ostravským Baníkem. V minulé sezo-

nemocnicích se zraněními… S výjimkou Gecova, který mj. hrá-

ně byli na prvoligových soupiskách také středopolaři Jiří Valenta

val i za Fulham, Gent, Rapid Bukurešť či Slask Wroclaw, neza-

(Mladá Boleslav) a Tomáš Okleštěk (Karviná) i v Kanadě náhradní

nechali nikde výraznější stopy. Ryšavý defenzivní záložník vloni

brankář Tomáš Fryšták, který nyní zaskakoval mezi tyčemi v Bo-

překvapivě ukončil profesionální kariéru a věnuje se jiným ne-

hemians 1905. O patro níž se pohybovali Tomáš Cihlář (Znojmo)

fotbalovým aktivitám…

a další gólman Luděk Frydrych (Pardubice a Olympia Hradec Krá-

Jedním z hrdinů stříbrného týmu byl brankář Radek Petr, který

lové). U sousedů na Slovensku a v Polsku kopou tamní ligu obrán-

na šampionátu odchytal všech sedm zápasů a zazářil i ve dvou pe-

ce Lukáš Kubáň (Nowy Sadz) a útočník Jakub Mareš, který v létě

naltových rozstřelech s Japonskem a Rakouskem. Do zahraničí

přestoupil z Ružomberoku do bratislavského Slovanu. Záložník

odešel hned v první „vlně“ - do italské Parmy, kde šanci nedostal.

Marek Střeštík před šesti lety navázal na rodinné maďarské koře-

Zkoušel to i v jiných klubech, trvaleji se nechytil se ani po návra-

ny - hrával v Györu, MTK Budapešť a od loňska za prvoligový klub

tu domů, takže nyní působí v Provodově, týmu přeboru Zlínského

s krkolomným názvem Mezökövesd Zsóry.
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ANI ONDŘEJ MAZUCH SE NASTÁLO DO NÁRODNÍHO TÝMU NEPROSADIL, ZA A-TÝM ODEHRÁL JEN ČTYŘI ZÁPASY.

ARGENTINSKÉ TANGO STÁLE V KURZU
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Mistři světa z Kanady 2007 Argentinci se také nemohou

lepší střelec kanadského turnaje, podsaditý forvard s rychlou krát-

pochlubit bezproblémovým přechodem „zlatých hochů“ do vel-

kou kličkou a chladnokrevnou koncovkou Sergio Agüero, přezdíva-

kého seniorského fotbalu, což je z velké části způsobené také

ný „Kun“. Atlético Madrid ho přivedlo do hlavního města Španělska

obrovskou hráčskou základnou i konkurencí. Přesto několik

už o rok dříve z Independiente. Po pěti sezonách kluboví šéfové

z nich vyrostlo v opravdové osobnosti svých špičkových klubů

kývli na lukrativní nabídku bohatých majitelů Manchesteru City,

i národního týmu.

kterou prostě nešlo odmítnout… „Citizens“ spoléhají na jeho důle-

Brankář Sergio Romero se stěhoval do nizozemského AZ Alk-

žité góly v Premier League či Lize mistrů stejně jako argentinská

maar hned po světovém šampionátu, dalším stupněm na cestě

reprezentace, za kterou odehrál 88 zápasů a vstřelil v nich 33 gólů.

vzhůru byl přestup do Sampdorie Janov v roce 2011, odkud před

Čtvrtým stabilním pilířem úřadujících vicemistrů světa z Brazí-

dvěma lety zamířil na Old Trafford, kde vytvořil skvělou dvojici

lie 2014 je rychlonohý křídelní útočník Angel Di Maria, který prošel

s Davidem De Geou. I díky brankářské „dvojce“, která je v repre-

na starém kontinentu stejným počtem top-klubů. Z Benfiky Lisa-

zentaci Argentiny jasnou „jedničkou“ (88 zápasů), mohli v závěru

bon ho v roce 2010 koupil Real Madrid. Po čtyřech sezonách vy-

minulé sezony do síně slávy Manchesteru United instalovat po-

měnil za astronomickou přestupovou sumu dres „Bílého baletu“

slední chybějící velkou trofej - Pohár UEFA.

za „Rudé ďábly“, ale v Manchesteru United, procházejícím zrovna

Ve stejnou dobu jako on odcházel do Evropy - do španělské

obdobím po odchodu fenomenálního kouče Alexe Fergusona, vy-

Valencie - i záložník Ever Banega, který oblékal i dresy dalších

držel jen jednu sezonu. Mohl si jej proto v létě 2015 dovolit zaplatit

renomovaných klubů Atlétika Madrid, FC Sevilla a Interu Milán,

včetně odstupného pouze jiný nesmírně bohatý velkoklub, jakým

do kterého přestoupil vloni. V národním týmu má aktuální bilanci

je nyní Paris Saint Germain. V nabité argentinské reprezentaci od-

55 zápasů a čtyři vstřelené branky.

kopal dosud 86 utkání a vstřelil v nich 19 branek.
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KARIÉRA TALENTOVANÉHO FORVARDA MARTINA FENINA DOKONCE MŮŽE SLOUŽIT JAKO ODSTRAŠUJÍCÍ PŘÍKLAD.

Prorokovanou hvězdnou kariéru vrchovatou měrou naplnil nej-
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www.chancefutsalliga.cz
Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

generální partner CHANCE futsal ligy

www.chancefutsalliga.cz

Fotbalová asociace
České republiky

AKTUÁLNĚ
www.fotbal.cz
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Bronzoví čeští mladíci,

zlatí Angličané
STOPER ALEX KRÁL PATŘIL I V ZÁPASE S ANGLIÍ K PILÍŘŮM OBRANY A V ZÁVĚRU DUELU MĚL DOKONCE BLÍZKO KE VSTŘELENÍ POSTUPOVÉHO GÓLU.

Semifinále Čechů s Angličany bylo vyrovnanou bitvou s šan-

„Na mých hodinkách bylo pět vteřin do konce, když jsme

cemi na obou stranách. Ty největší přišly až v samém závěru,

dostali gól. Samozřejmě, že takovýhle zápas takhle prohrát si

kdy mohly oba týmy strhnout vítězství na svoji stranu. Šašinko-

nepřeje nikdo, ani hráči, ani trenér. Musím ale poděkovat hrá-

vu střelu hlavou vyškrábl zpod břevna anglický gólman, cestu

čům za předvedený výkon. Řekl bych, že šli až za hranice svých

do sítě nenašly ani dvě Královy střely. Když už se schylovalo
k prodloužení, zakončil poslední akci zápasu efektní i efektivní patičkou anglický útočník Nmecha. Anglie prohrála jen tři

ČEŠTÍ REPREZENTANTI PŘED SEMIFINÁLE ME U19 S ANGLIČANY. SMOLNÁ PORÁŽKA 0:1 ZNAMENÁ, ŽE SI Z GRUZIE ODVEZLI BRONZOVÉ MEDAILE.

z předchozích 29 utkání a v základní skupině šampionátu neztra-

Reprezentace do 19 let sehrála na mistrovství Evropy výborný semifinálový zápas s Anglií. O její porážce rozhodl gól Lukase Nmecha v poslední
minutě nastaveného času. A útočník Manchesteru City poté zařídil i vítěznou branku finále, v němž Angličané zdolali Portugalce 2:1

konce byl střelecky aktivnější.

inzerce

tila ani bod, český celek s ní ale sehrál vyrovnanou partii a do-

53

Finále: sobota 15. 7. 2017. Góly: 56. Dujon Sterling (vl.) - 50. Easah Suliman, 68. Lukas Nmecha. ČK:
86. Tayo Edun. Rozhodčí: S. Jovanović.
Portugalsko: Diogo Costa, Diogo Dalot, Diogo Queirós, João Queirós, Abdu Conté (78. Madi Queta),
Rui Pires, Gedson Fernandes, Domingos Quina, Mésaque Djú (75. Miguel Luís), Rui Sousa, João Filipe
(56. Rafael Leão).

ANGLIE U19 - ČESKÁ REPUBLIKA U19 1:0 (0:0)

Anglie: Aaron Ramsdale, Dujon Sterling, Darnell Johnson, Easah Suliman, Tayo Edun, Ryan
Sessegnon, Josh Dasilva, Andre Dozzell (77. Jay DaSilva), Mason Mount, Isaac Buckley-Ricketts
(84. Marcus Edwards), Lukas Nmecha (73. Ben Brereton).

Zápas semifinále ME U19 2017 v Tbilisi. Góly: 90.+3 Nmecha. Rozhodčí: Massa. Sestava ČR:
Jedlička - Mareček, Král, Chaluš, Holík - Havelka, Tischler (83. Hlavatý) - Lingr (72. Chvěja), Šašinka,
Sadílek - Turyna. Trenér: Suchopárek

Semifinále: středa 12. 7. 2017:
Anglie U19 - ČESKO U19 1:0, Portugalsko U19 - Nizozemsko U19 1:0

inzerce
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PORTUGALSKO U19 - ANGLIE U19 1:2 (0:0)
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AKTUÁLNĚ
www.ceskesvycarsko.cz

možností, ale bylo to dané tím, že hráli semifinále mistrovství

můj cíl vyhrát mistrovství Evropy. Pro nás dneska tímto turnaj

Evropy. Věděl jsem, že v nich je daleko víc, než jsme do současné

skončil, ale budeme dlouho vzpomínat na krásnou zemi Gruzii,

doby předváděli. Nikdy jsem nepochyboval, že tito fotbalisté mo-

skvělou organizaci a na super podmínky, které jsme tady měli,“

hou reprezentovat naši zemi na takovéto úrovni. Vždycky jsem

řekl po utkání trenér Jan Suchopárek.

tomuto týmu věřil, což dneska potvrdil. I když se nám nepovedl

KONEČNÁ TABULKA SKUPINY A

www.fotbal.cz
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Portugalsko U19

3

2

1
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5:3
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2.

ČESKO U19

3
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5:3

6

3.

Gruzie U19

3

1

0

2

2:4

3

4.

Švédsko U19

3

0

1

2

4:6

1

KOMPLETNÍ PROGRAM A VÝSLEDKY ZÁKLADNÍCH SKUPIN ME U19
09.07. 18:00 - Anglie U19 - Německo U19 4:1 * 09.07. 18:00 - Nizozemsko U19 - Bulharsko U19 1:1
08.07. 18:00 - Česko U19 - Gruzie U19 2:0 * 08.07. 18:00 - Portugalsko U19 - Švédsko U19 2:2
06.07. 18:00 - Německo U19 - Bulharsko U19 3:0 * 06.07. 15:30 - Anglie U19 - Nizozemsko U19 1:0
05.07. 18:00 - Česko U19 - Portugalsko U19 1:2 * 05.07. 15:30 - Gruzie U19 - Švédsko U19 2:1
03.07. 18:00 - Německo U19 - Nizozemsko U19 1:4 * 03.07. 15:30 - Bulharsko U19 - Anglie U19 0:2
02.07. 18:00 - Gruzie U19 - Portugalsko U19 0:1 * 02.07. 15:30 - Švédsko U19 - Česko U19 1:2

www.ceskestredohori.info

KONEČNÁ TABULKA SKUPINY B
1.

Anglie U19

3

3

0

0

7:1

9

2.

Nizozemsko U19
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4

3.

Německo U19

3

1

0

2

5:8

3

4.

Bulharsko U19

3

0

1

2

1:6

1

www.krusne-hory.org

www.dolnipoohri.cz

Ty nejkrásnější trasy
pro vaše výlety!
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KOUČ JAN SUCHOPÁREK MÁ DOMA STŘÍBRO Z „VELKÉHO“ ME V ROCE 1996. SVÉ MLADÉ SVĚŘENCE NYNÍ DOVEDL K BRONZU.

Objevte nejzajímavější místa v Ústeckém kraji.
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www.branadocech.cz
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