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MARTIN HAŠEK ml.
„Na kontě máme šest bodů,
neprohráli jsme. Teď ještě
po Spartě a Slavii obrat i Plzeň,“
přeje si mladý záložník
pražských Bohemians 1905.
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O víkendu odstartovala německá bundesliga
úvodním kolem, v němž se představila trojice českých zástupců. Motor berlínské Herthy Vladimír
Darida a v barvách Brém hostujících v Hoffenheimu Theodor Gebre Selassie s debutantem Jiřím
Pavlenkou. Celý zápas výjimečně jen lavičce domácích tentokrát strávil Pavel Kadeřábek. Nejen
proč reprezentační obránce nevyběhl na trávník,
se dozvíte v původním rozhovoru pro Gól. Vítězné utkání Herthy se Stuttgartem jsem sledoval
přímo na Olympijském stadionu a opět se v něm
potvrdilo, proč tým z německého hlavního města
podepsal s neúnavným záložníkem nový, vylepšený kontrakt a při případném přestupu by musel uchazeč o jeho služby vytáhnout z peněženky
minimálně 20 milionů eur. Takřka všechny akce
Herthy se neobešly bez zásahu Vladimírových kopaček, kterého spoluhráči doslova „hledali“ jako
kombinační jistotu.
Druhý den dopoledne jsem v tréninkovém
centru u Olympijského stadionu přihlížel utkání
dvanácti-třináctiletých žáků Herthy proti Halle. A i z něho bylo poznat, proč německý fotbal
momentálně vládne světu. Již předzápasová
„rozcvička“ byla spíše malým tréninkem a svou
pestrostí a přesnou metodikou nesla prvoligové
parametry. Kluci šlapali jako hodinky, ani jeden
si nedovolil sebemenší náznak laxního přístupu.
V samotném duelu pak hráči i ve složitých situacích důsledně kombinovali po zemi, první odkop
v nouzi vzduchem přišel snad ve 20. minutě. Rodiče na své ratolesti či na rozhodčího nekřičeli, pozitivní atmosféra se dala krájet, stejně jako o den
dříve při utkání „áčka“ se Stuttgartem…
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STALO SE...
  Stoprocentní Laštůvka
I když se úřadující mistr pražská Slavia potýká
s nevídanou střeleckou mizérií v podobě pouhých
tří vstřelených branek v dosavadních čtyřech
odehraných kolech, což červenobílí naposledy
zažili ještě ve federální lize v sezoně 1970/1971,
na opačném pólu může naopak panovat v Edenu
stoprocentní spokojenost. Bývalý reprezentační

AKTUÁLNĚ
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Fotbalový týden Martina Haška ml.

„Obrat Slavii

  Papadopulos
trefil první výhru
Český útočník Michal Papadopulos gólem

je velký úspěch!“

a asistencí pomohl fotbalistům Piastu Gliwice
k výhře 2:0 v šestém kole polské ligy nad Koronou Kielce. Piast poprvé v nové sezoně zvítězil,
zůstal ale i nadále na posledním místě tabulky
Ekstraklasy, bodově se však dotáhl na týmy
před sebou včetně sobotního soupeře. „Papa“

přípravy nahradil do bundesligových Brém od-

nejprve v 53. minutě zužitkoval Vranješův cen-

cházející dosavadní „jedničku“ Jiřího Pavlenku,

tr a zaznamenal už svoji třetí trefu v novém

totiž ve všech ligových utkáních udržel čisté

ligovém ročníku. O čtvrt hodiny později poslal

konto. Plynule se tak přehoupl přes stovku vy-

do šance Živce, který zvýšil na konečných 2:0.

chytaných nul, která ho uvedla do společnosti

  Královec
píská v Kazachstánu

členů Klubu ligových brankářů týdeníku GÓL,
ve kterém má nyní na kontě už „číslo“ 103…

  Lafata má i čtyřstovku

Elitní český arbitr Pavel Královec zasáhne v nejvzdálenější evropské destinaci do nadcházejí-

Letenský kapitán David Lafata láme v úvodu

cích odvet závěrečného předkola Ligy mistrů,

nové sezony rekordy všeho druhu. Hned v premi-

které rozhodnou o posledních účastnících nej-

éře s „Klokany“ jako teprve třetí český fotbalista pokořil hranici 200 gólů v nejvyšších soutěžích

PROTI SLAVII NA ROZDÍL OD UTKÁNÍ SE SPARTOU MOHL NASTOUPIT. „KLOKANI“ BRALI BOD.

a posunul se na stejnou příčku v historickém
aby o kolo později v Mladé Boleslavi načal třetí

pětatřicetiletý forvard oslavil svým typickým

„MOHLI JSME PROTI SLAVII POMÝŠLET I NA VÍC“
„Před zápasem bychom bod asi brali. Byť jdeme do každého utkání s tím, že ho chceme

MARTIN HAŠEK JE V BOHEMIANS OD LOŇSKÉHO LÉTA.
NYNÍ UŽ SE HOSTOVÁNÍ ZE SPARTY ZMĚNILO V PŘESTUP.

vyhrát, byli jsme si vědomi, že stojíme proti účastníkovi kvalifikace Ligy mistrů a úřadujícímu mistrovi. Myslím, že především po průběhu druhého poločasu jsme mohli pomýš-

způsobem - gólem číslo 202, kterým vystřelil
Pražanům tři důležité body. A to mu ještě roz-

UEFA ho totiž delegovala k utkání mezi domácí

V červnu Martin Hašek absolvoval EURO jednadvacítek, po návratu změnil hostování u Botiče ze Sparty v přestup. V Bohemians 1905 tak
22letý záložník pokračuje ve spolupráci se svým
otcem, hlavním trenérem „Klokanů“. Po čtyřech
kolech nové sezóny musejí mít radost. Zelenobílí
ještě neprohráli, po Spartě dokázali obrat o dva
body i v sobotu Slavii.
4

let i na víc než na jeden bod. V závěru jsme měli dvě solidní příležitosti na vstřelení gólu.
Nejdřív po rohu střílel Kocič, míč trefil Kabajeva, který stál metr před brankovou čarou.

v hlavním městě Kazachstánu, kam s ním odletěli i kolegové-asistenti Roman Slyško, Ivo Nádvorník, Petr Ardeleanu, Karel Hrubeš a Martin
Wilczek. Slavný skotský klub je však prakticky
oběma nohama ve skupinové fázi Champions League, protože doma vyhrál vysoko 5:0!

Potom Nečas přestřelil. Navíc v první půli minul Hůlka centr na malém vápně. Vytvořit si
tři velké šance proti Slavii není, myslím, špatné.

„MĚLI JSME JEN ZDRAVÝ RESPEKT“
Před zápasem jsme kalkulovali s náročným programem Slavie, s tím, že měla za sebou
první zápas s APOELem o Ligu mistrů. Bavili jsme se v uplynulém týdnu, že by to mohla
být naše výhoda. Pro slávisty bylo těžké směřovat veškeré myšlenky na zápas s námi, když
ve středu budou hrát o tři sta padesát miliónů korun. To se stoprocentně koncentrovat nejde. Chtěli jsme toho využít. Myslím, že se nám to povedlo. Bylo každopádně zajímavé porovnat se s klubem, který přivedl v létě velké posily jako jsou Danny, Altintop, Stoch, Rotaň.
Ale neměli jsme přehnaný respekt, jenom ten zdravý.

5
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hodčí v závěru upřeli další regulérní branku…

prestižnější klubové soutěže. Komise rozhodčích
Astanou a Celitkem Glasgow, které se odehraje

pořadí Klubu ligových kanonýrů týdeníku GÓL,

kem byl jeho jubilejním 400. v české lize, což

5

STALO SE...

brankář Jan Laštůvka, který v průběhu letní

stovku. Páteční večerní duel Sparty se Slovác-
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„Z PRAŽSKÝCH S BYLA LEPŠÍ SLAVIA“
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KALENDÁRIUM

O dva body jsme obrali už v prvním kole jiného aspiranta na mistrovský titul Spartu. Bohužel jsem u toho nemohl být přímo na hřišti (pozn. - součástí transferu do Bohemians

  Vyprodaná
odveta v Edenu

byla podmínka Sparty, že Hašek proti ní nenastoupí). Když mám říct, kdo na mě z pražAle každý zápas je jiný, Sparta byla úplně na začátku. Bylo vidět, že to z její strany bylo ješ-

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

Pár dnů před odvetou 4. předkola Ligy mistrů

tě hodně syrové. A Slavia zase nehrála s tím nejlepším, co má k dispozici. Plus se k tomu

23. SRPNA

mezi fotbalisty pražské Slavie a APOELu Nikósie
bylo jasné, že bude vyprodáno, takže středeční
zápas bude sledovat zcela zaplněný stadion
v Edenu, kam by mělo dorazit okolo 19 tisíc
diváků. Červenobílí v úvodním duelu na Kypru
po dvou inkasovaných gólech v prvních deseti
minutách prohráli 0:2 a doma je čeká těžký
úkol. Pokud by se jim povedlo dvojzápas otočit,

SRPEN

ských S udělal větší dojem, asi odpovím, že lepší byla Slavia. Tak jsem to aspoň viděl já.

1956

musí připočítat, že ji čeká odveta play off Ligy mistrů. Takže hodnotit to objektivně nelze.

Karel Jarolím

1982-1987

13/2

1920

4/0

24. SRPNA

„TROUFÁME SI NA KAŽDÉHO. I NA PLZEŇ“

1889

Srovnání finančních možností Sparty, Slavie a Bohemky je až úsměvné. Rozpočet mají

Rudolf Klapka
26. SRPNA

dvacetkrát vyšší, to je neskutečný rozdíl. O to víc si remíz s těmito špičkovými kluby vážíme. Na druhou stranu, pokud máte dvacetkrát vyšší rozpočet, neznamená to automaticky,
že vaši hráči jsou dvacetkrát lepší. Ale úspěch je to pro nás velký.

1969

Radim Nečas

1995-2000

4/0

1992

Tomáš Koubek

2016-?

5/0

28. SRPNA

zahrála by si Slavia skupinu Ligy mistrů podru-

1896

František Plodr

1921-1926

6/1

hé v historii a zároveň by získala tučnou prémii

1954

Jozef Barmoš

1977-1982

52/0

téměř 385 milionů korun. V případě vyřazení by

1970

Daniel Šmejkal

1994-1995

10/3

přešla do základní skupiny Evropské ligy.

  Černý přepsal
statistiky Ajaxu
Juniorský reprezentant Václav Černý poprvé
od prosince nastoupil v základní sestavě Ajaxu Amsterdam a dvěma asistencemi pomohl
k výhře 3:1 nad Groningenem ve druhém kole
nizozemské ligy. Devatenáctiletý talent se v minulé sezoně objevil jen v pěti ligových zápasech

SE SPARTOU I SLAVIÍ FOTBALISTÉ BOHEMIANS REMIZOVALI.
RÁDI BY „SPRAVEDLIVĚ“ USPĚLI I PROTI TŘETÍMU FAVORITOVI NA TITUL - PLZNI.

a nastupoval především za klubovou rezervu.
V tomto ročníku však zasáhl do obou kol. S Almelem jen střídal v závěru, ale proti Groningenu

Pohybujeme se v české lize, která celkově není bohatá. My jsme, co se financí týká,

dostal po osmi měsících šanci od začátku. Ajax

jedním z nejskromnější klubů. Ale troufáme si dál. Táta po sobotním zápase řekl, že by

poslal do vedení veterán Klaas-Jan Huntelaar

bylo fajn obrat i třetí elitní klub Plzeň. Troufáme si na každého, určitě budeme chtít Vik-

a krátce po změně stran přišla pojistka, ve které měl prsty mladý křídelník. Utekl po levé straně a našel Ziyecha, který vnikl do vápna a zvýšil

„V PŘÍPRAVĚ JSME SE SKLÁDALI POMALU“

MARTIN HAŠEK SE PŘEDSTAVIL V ČERVNOVÝCH ZÁPASECH ME U21. ZAHRÁL SI I PROTI NĚMECKU.

Po čtyřech kolech máme na kontě šest bodů, neprohráli jsme. Nevím, jestli je to nad

hostů předvedl pěknou parádu Schöne. Černé-

plán. Věřili jsme si, přestože příprava nebyla ideální. Byla ovlivněna mnoha faktory, kte-

ho přihrávku si zpracoval otočkou a povedenou
střelou zařídil konečný výsledek. Vydařený
výkon českého mladíka podtrhují i statistiky,
podle kterých vytvořil pro spoluhráče osm šancí. To se žádnému hráči Ajaxu v jednom utkání

ré obyčejný fanoušek nesleduje, nezajímají ho. Skládali jsme se pomalu. Kvůli mistrovMARTIN HAŠEK ml. * Narozen: 3. října 1995 * Výška: 174cm * Váha: 65kg * Stav: svobodný
* Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: Slovan Liberec (2005-2006), Sparta Praha
(2006-2014), FK Pardubice (2015), Viktoria Žižkov (2015-2016), Vlašim (2016), Bohemians
Praha 1905 (2016-?) * Česká liga: 25 zápasů/ 2 góly * Největší úspěchy: účast na EURO
U21 (2017), člen reprezentačního výběru U19

ství Evropy jedenadvacítek, někdo doháněl manko po zranění. Neměli jsme zfinalizovaný
kádr, sedalo si to pomaleji. V Bohemce to není tak, že se na startu přípravy sejde celý
kádr. Čeká se a čeká. Ale jak se tým skládal, cítili jsme, že budeme silnější než na jaře.
Názory různých expertů a sázkových kanceláří byly jiné. Spoustu lidí kolem fotbalu tedy
současný stav překvapuje, nás nikoli. Jsme spokojení.“

6
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nepovedlo od prosince 2012.
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na 2:0. Deset minut před koncem po snížení

DANIEL ŠMEJKAL

torku potrápit. Nejlépe ji porazit.

INZERCE
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GÓL TÝDNE

Zranil se

při oslavě gólu!
Záložník Hamburku Nicolai Müller při oslavě brzkého gólu do sítě
Augsburgu v úvodním duelu nového
ročníku bundesligy udělal otočku
nad rohovým praporkem, o který
však při napodobování helikoptéry
zavadil, a při pádu si vážně poranil
pravé koleno!
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Oddechový čas

přede dveřmi

SVATOPLUK HABANEC SI TEĎ ODDECHOVÉHO ČASU UŽIJE VÍC, NEŽ BY SI PŘÁL.

ZRANĚNÝ NICOLAI MÜLLER

10

V REPREZENTAČNÍ PŘESTÁVCE ČEKAJÍ NÁRODNÍ TÝM DVA DŮLEŽITÉ ZÁPASY – TEN PRVNÍ V PRAZE PROTI NĚMECKU.

VÁCLAV TICHÝ PRAHA

Naopak reprezentační „áčko“ a nově složená „lvíčata“ budou

Na přelomu srpna a září se nechá rovněž očekávat avizované

mít v tomto čase jen několik společných tréninků před kvalifi-

zeštíhlení právě Sparty, neboť po vypadnutí z předkola Evropské

kačními zápasy. Bodová bilance z nadcházejícího dvojzápasu

ligy už nepotřebuje na HET ligu a MOL Cup tolik hráčů, i když

v Edenu s mistry světa Němci a o tři dny později v Severním Irsku

letních zahraničních akvizic se největší pravděpodobností ještě

výmluvně ukáže, jestli je Česko v postupovém boji o Rusko 2018

radikální řez nedotkne.

ještě ve hře, nebo se může pomalu chystat na kvalifikaci EURO

Bude však záležet, jak se na Letné postaví k finanční strán-

2020, která začne za rok. „Jedenadvacítka“ je teprve na začátku

ce těchto transferů, protože ne každý tuzemský klub, byť by měl

cesty na příští evropský šampionát a kouč Vítězslav Lavička má

eminentní zájem, si může toto luxusní fotbalové „zboží“ ekono-

stále v živé paměti, jak trpělivě sraz od srazu dával dohromady

micky se svým rozpočtem dovolit.

budoucího účastníka EURO 2017…

11
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Přetrhl si v něm přední zkřížený vaz,
o několik minut později musel ze hry
odstoupit a nyní ho čeká minimálně
půlroční vynucená pauza s rekonvalescencí. Za měsíc třicetiletý středopolař,
který si na červnovém vítězném konfederačním Poháru FIFA v Rusku připsal
dva starty za německou reprezentaci,
byl zkraje léta spojován s odchodem
do Anglie, protože mu po sezoně má vypršet smlouva s HSV, k jejímuž prodloužení se zatím moc neměl…

Ještě jedno kolo zbývá do zářijové reprezentační přestávky, která bývá pro ligové kluby prvním oddechovým
časem, v němž se spřádají výraznější personální rošády jak v hráčském kádru, tak případně na trenérských
lavičkách, neboť nově inaugurovaný muž má přece jen
o pár dnů více na seznámení s týmem. V aktuálně poslední brněnské Zbrojovce už ale na nic nečekali a včera odvolali trenéra Svatopluka Habance. Možná proto,
že nyní hostí pražskou Spartu, se kterou nemá zřejmě
dočasně pověřený tandem asistentů Richard Dostálek –
Lukáš Přerost co ztratit a pak se uvidí…
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KRESBA TÝDNE

Ambiciózní Mladá Boleslav zažívá prachbídný ligový start, neboť
všechna tři domácí utkání prohrála a má na kontě pouze jediný bod
z Karviné. Prezident klubu Josef Dufek a generální manažer Dušan

inzerce

Uhrin mladší proto hledají spásné světlo na konci tunelu...
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Pavel Kadeřábek:

„Chceme

Ligu

mistrů!“
V Hoffenheimu načíná třetí sezónu. Pro německý klub historickou.
Poprvé v jeho existenci vstoupí na evropskou scénu. Evropskou ligu
má jistou, reprezentační obránce PAVEL KADEŘÁBEK a spol. však
chtějí víc. Ligu mistrů. Po úvodním střetu s Liverpoolem v play off se
jim brány prestižní soutěže vzdálily (prohra 1:2), bývalý sparťan ale
věří, že ve středu na Anfieldu manko doženou. Ostatně, kvůli úspěchu
v odvetě ho trenér Hoffenheimu nechal při výhře 1:0 odpočívat v sobotním utkání 1. kola bundesligy proti Brémám.

16

34/2017
Úterý 22.8.2017

ROZHOVOR

vedl. Byl triumf nad Brémami vzhledem ke gólu v závěru šťastný, nebo zasloužený?
„Myslím, že šlo o zasloužené vítězství. I když s pomocí takové-

17

jste se, že utkání skončí remízou?
„Pořád jsem trochu věřil. Tlak jsme měli velký. Byť šance nepřicházely, točili jsme je kolem vápna. Říkal jsem si, že tam něco
spadne.“
Utkání jste proseděl na lavičce. To kvůli středeční odvetě

ho ušmudlaného gólu. Vítězná trefa byla pro nás šťastná, naopak
pro Jirku Pavlenku v brance Brém hodně smolná. Neodvedl špat-

34/2017
Úterý 22.8.2017

Rozhodující gól jste vstřelili až v 84. minutě. Neobával

ROBERT NEUMANN PRAHA

Vstup do nového ročníku bundesligy se Hoffenheimu po-

ROZHOVOR

s Liverpoolem?

ný výkon, v závěru pak dostal takovou branku po teči. Co se týká

„Přesně tak. Bylo nás celkem pět, kteří jsme hráli od začátku

herního projevu, byli jsme jednoznačně lepší, měli jsme balon

první zápas s Liverpoolem a teď odpočívali. Trenér Nagelsman

u nohou celý zápas. Soupeř většinou jen bránil, chodil do brejků.“

to zdůvodnil tím, že chtěl, abychom byli fit na odvetu na Anfieldu.
Nejsem přílišným zastáncem tohoto postupu, hrál bych nejraději
všechny zápasy. Ale samozřejmě respektuji rozhodnutí trenéra.“

„Trenér mě proti Brémám nechal
před Liverpoolem odpočívat,
já bych ale klidně hrál!“

Měl jste po utkání možnost prohodit pár slov s českým
triem Pavlenka, Gebre Selassie, Drobný, které v Brémách působí?
„Jenom v rychlosti jsem mluvil s Jirkou Pavlenkou a Theem Gebre Selassiem. Jirka byl nešťastný, říkal, že už si myslel, že udrží bod.
Věděl, že nebyli lepším týmem, ale když už vydrželi tak dlouho bez
inkasovaného gólu, doufal, že si bod odvezou. Theo mi průběh utká-

PAVLA TEĎ ČEKÁ NÁROČNÝ PROGRAM V KLUBU I V REPREZENTACI, KTERÁ 1. ZÁŘÍ PŘIVÍTÁ V PRAZE FAVORIZOVANÉ NĚMCE.
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PAVEL KADEŘÁBEK SI V HOFFENHEIMU VYBUDOVAL PEVNOU POZICI.
PROTI BRÉMÁM VŠAK MUSEL ODPOČÍVAT PŘED POHÁROVOU ODVETOU V LIVERPOOLU.
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ROZHOVOR

ní okomentoval tak, že jsme vyhráli zaslouženě. S Drobasem jsem
chvíli postál půl hodiny po zápase. Řešili jsme nefotbalové věci.“
Naladil se tedy Hoffenheim pozitivně na odvetu s Liverpoolem, ve které bude dohánět manko z prvního duelu (1:2)?

ROZHOVOR

V bouřlivé kulise na Anfiledu však bude složité vyhrát
a vstřelit minimálně dvě branky. Jste přesto optimista?

19

POKUD NEPOSTOUPÍ DO LIGY MISTRŮ, ČEKAJÍ NA PAVLA DUELY V EVROPSKÉ LIZE
A V NĚMECKÉ NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI, TŘEBA PROTI FRANKFURTU.

„Pro mě je Liverpool hratelný soupeř. Myslím, že naše šance
nejsou nízké, přestože musíme dát minimálně dva góly.“

„Dá se říct, že ano. Bohužel jsme si to pokazili v prvním do-

Liverpool často inkasuje. V úvodním kole Premier Lea-

mácím zápase. Byli jsme lepší, soupeř se soustředil na obranu

gue dostal tři branky od Watfordu. Spoléháte na to, že defenziva

a brejky. Co jsem četl rozhovor s trenérem Liverpoolu Jürgenem

Angličanů není pevná?

Kloppem, říkal, že to byl z jejich strany záměr. Měli jsme víc ze hry,

„Předně chci říct, že na Anfieldu to nebude jednoduché. Liver-

vypracovali si čtyři tutové šance na vstřelení gólu. Za bezbranko-

pool je strašně silný v útoku. Firmino, Mané a Salah jsou vynikají-

vého stavu jsme neproměnili penaltu. Stane se, ale mrzí to.“

cí. Vlastně ani nebrání, jen čekají vepředu na šanci. Ale defenzívu

má Liverpool zranitelnou, v ní je slabší. Toho se budeme snažit

Poháry má Hoffenheim jisté, v případ vyřazení od Live-

využít. Základem ale je pohlídat si ty jejich bombarďáky na hrotu.“

poolu budete hrát Evropskou ligu. Upíná se klub hodně k Cham-

S Liverpoolem máte zkušenost ze Sparty z Evropské
ligy. Těšíte se po letech na specifickou atmosféru Anfieldu?

PAVEL KADEŘÁBEK COBY JEDEN Z ČLENŮ HOFFENHEIMSKÉ „ZDI“ PROTI PŘÍMÉMU KOPU LIVERPOOLU, KTERÝ SI DO ODVETY ODVEZL VÝHRU 2:1.

18

pions League?
„Toužíme po ní hodně. V play off jsme dostali nejtěžšího mož-

„Tehdy jsem ji zažil jenom jako divák na tribuně, nevešel jsem

ného soupeře, sami jsme se přesvědčili, že na Liverpool máme.

se na lavičku. Je to něco jiného než na trávníku. O to víc se nyní

Doma jsme ho měli porazit. Postoupit se přes něj dá, touha po Lize

těším, že to zažiju na hřišti. Bude to hukot. Jsem přesvědčený, že

mistrů je velká. I když Hoffenheim nikdy evropské poháry nehrál

to bude dobrý fotbal, před skvělými fanoušky. Ale do Liverpoolu

a už samotná Evropská liga je pro klub úspěch, chceme Ligu mis-

nejedeme pro zážitek, nýbrž se poprat o postup.“

trů. Když už jsme tak daleko, byla by škoda to nedotáhnout.“

19
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ROZHOVOR

Je cítit, že jsou fanoušci Hoffenheimu na evropské poháry natěšení?

ROZHOVOR

rovsky těžké. Týmy, kterým se v uplynulém ročníku nedařilo, jako

„Byli neskutečně šťastní, když před zápasem s Liverpoolem

Wolfsburg, Mönchengladbach, Leverkusen, se vrátí nahoru. Nebude pro nás jednoduché obhájit loňské pozice. Ale věříme si, cítí-

Hoffenheim postoupil do bundesligy, nikoho ani ve snu nemohlo

me, že kvalitu máme.“
Může vám vzít síly účast na evropské scéně?

napadnout, že za deset let bude stát před branami Ligy mistrů.
Jaké jsou cíle Hoffenheimu pro sezonu? Opět umístění
v první čtyřce, které jistí postup do Ligy mistrů?

21

„Ty nejvyšší. Ale uvědomujeme si dobře, že letos to bude ob-

hráli na stadionu znělku Ligy mistrů. Když v roce 2007 neznámý

Pro všechny je to pozitivní.“

34/2017
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„Je pravda, že je nepsaným pravidlem, že kdo hraje poháry, nedaří se mu v lize. Tuto teorii bychom chtěli popřít. Zatím se nám
to daří, bundesligu jsme rozjeli dobře. Na druhou stranu nelze

V HAMBURKU SI KRAJNÍ BEK NÁRODNÍHO TÝMU MUSEL PROTRPĚT KVALIFIKAČNÍ
PORÁŽKU 0:3. POVEDE SE ČESKÉ REPREZENTACI PROTI NĚMECKU ODVETA?

nevidět, že neustále hrajeme systémem středa-sobota-středa.
Německý pohár, liga, kvalifikace o Ligu mistrů, mezi tím zase liga.
Do toho na začátku září dva kvalifikační zápasy za reprezentaci.
A po návratu opět liga a evropský pohár. Program nejbližších dnů
je také našlapaný: v úterý letíme Liverpoolu, ve středu odehrajeme zápas, v pátek už letíme do Leverkusenu. Je to náročné.“
Vám osobně však zápřah nevadí.
„Trenér mě nyní proti Brémám nechal odpočívat, já bych klidně
hrál. Zápřah mi nevadí, ze Sparty jsem zvyklý. Ligu mistrů jsme
bohužel na Letné nehráli, ale Evropskou ligu skoro každý rok.
S náročným programem problém nemám. Kádr máme strašně
široký, je nás sedmadvacet, což je neskutečný. A všichni můžou
hrát v základu. Proto to trenér chtěl o víkendu prostřídat.“

20
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Narozen: 25. dubna 1992 * Výška: 183cm * Váha: 81kg * Stav:
ženatý, manželka Tereza, dcera Ema (1)
Fotbalový post: pravý obránce * Hráčská kariéra: Sparta Praha
(2000-2011), Viktoria Žižkov (2011), Sparta Praha (2012-2015), TSG
1899 Hoffenheim (Německo, 2015-?) * Reprezentace: 28 zápasů,
2 góly * Německá liga: 51/0
Největší úspěchy: postup na EURO 2016 ve Francii, vicemistr
Evropy hráčů do 19 let (Rumunsko 2011), účast na mistrovství
Evropy hráčů do 21 let (Česko 2015), mistr české ligy (2014), vítěz
Poháru České pošty (2014), vítěz Superpoháru FAČR (2014)

inzerce

inzerce

SE SPARTOU ZÍSKAL PAVEL KADEŘÁBEK MISTROVSKÝ TITUL A TRIUMF V DOMÁCÍM
POHÁRU I SUPERPOHÁRU. NA JAKOU METU DOSÁHNE S AMBICIÓZNÍM HOFFENHEIMEM?

Pavel Kadeřábek
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Aspirant na titul je jasný. Může vůbec Bayern někdo sesadit?

ROZHOVOR

34/2017
Úterý 22.8.2017
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„Pochopitelně jsem to nečekal. Jsem daleko, proto se mi těžko
komentuje a hodnotí, jestli to bude fungovat. Ale třeba si to sedne,

„Bayern je německá mašina, je složité čelit jeho síle. Ale zrovna my jsme s ním v uplynulé sezoně měli pozitivní bilanci. Výhra
a remíza. Hrát se s nimi dá, musíte mít ovšem štěstí. Oni si šance
vytvoří v každém utkání.“
Zápasy jdou nyní v rychlém sledu za sebou. Proběhla

Sparta vyhraje titul.“
Jste s bývalými spoluhráči ze Sparty v kontaktu?
„Ono jich tam už moc není (směje se). Snad dva, tři. Před čtyřmi
lety jsme si založili na WhatsAppu skupinu, na které jsme komunikovali. Chodíme tam stále, ale už jen minimálně.“

vám hlavou myšlenka na blížící se kvalifikaci?
„Tím, že hrajeme s Německem, na to přišla v kabině řeč. Spoluhráči Wagner a Demirbay by měli být v nominaci. Vyzvídali, kde
budeme hrát, jaký je to stadion, jestli bude vyprodáno. Samotný
zápas pořešíme až cestou z Leverkusenu, před reprezentační
pauzou.“
Ve vašem bývalém klubu se v létě děly věci. Přišla spousta zahraničních hráčů včetně italského trenéra. Byl jste z kroku

„Hrát se s Němci dá,
musíte mít ovšem štěstí.
Šance si vždy vytvoří…“

vedení Sparty překvapený?

22

23

inzerce

inzerce

BĚHEM EURO 2016 VE FRANCII SI PAVEL VYZKOUŠEL ROLI TELEVIZNÍHO EXPERTA.
NEBYLO BY ŠPATNÉ, KDYBY SI PODOBNOU ROLI ZOPAKOVAL I PŘÍŠTÍ ROK V RUSKU PŘI MISTROVSTVÍ SVĚTA…

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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Sparťané
se dotáhli na Slavii!
4. KOLO

První liga
2017/18

Na Letné totiž šťastně, ale zaslouženě vydřeli
tři body za výhru 1:0 nad v této sezoně
nebezpečným Slováckem. Pomohl jim
k tomu i navrátilec do sestavy, uzdravený
zimbabwský obránce Costa. Sešívaní naopak
jen bezbrankově remizovali ve vršovickém
derby na Bohemians.
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Stanislav Levý: „Chybějí mi
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ECHO 4. KOLA

# MUŽSTVO

Z

V

R

P

S

B

1. Plzeň

4

4

0

0

8:1

12

2. Sigma Olomouc

4

3

0

1

7:3

9

3. Slavia Praha

4

2

2

0

3:0

8

4. Sparta Praha

4

2

2

0

4:2

8

Plzeňané jako jediní v lize stále ještě

5. Liberec

4

2

1

1

6:3

7

neztratili ani bod. Na hřišti poslední

6. Bohemians 1905

4

1

3

0

3:2

6

Jihlavy však vedení domácích z první

7. Zlín

4

2

0

2

3:3

6

8. Slovácko

4

1

2

1

6:4

5

minuty srovnali až v 65. minutě a vítězný

9. Teplice

4

1

2

1

7:6

5

10. Ostrava

4

1

2

1

8:9

5

11. Karviná

4

1

1

2

4:4

4

12. Dukla Praha

4

1

1

2

4:9

4

13. Jablonec

4

0

3

1

4:5

3

14. Mladá Boleslav

4

0

1

3

2:7

1

15. Jihlava

4

0

1

3

1:6

1

16. Brno

4

0

1

3

2:8

1

dva body z Vysočiny!“

  Se štěstím
stoprocentní

gól v nastavení vstřelil Bakoš po rohu,
jemuž zřejmě předcházel jeho neodpískaný útočný faul.

  Srovnaná „S“
Podle očekávání jsou ve hře o titul i posilami nabušené kádry pražských velkoklubů. Oba však ztrácejí na Plzeň čtyři
body, k čemuž „přispěly“ jejich shodné
dvě remízové ztráty. Zatímco sparťané
tentokrát udolali Slovácko těsně 1:0, slá-

VÝSLEDKY 4. KOLA

visté musí být rádi za bezgólovou plichtu

Jablonec - Dukla Praha 2:2

v derby na Bohemians.

Jihlava - Plzeň 1:2

  Nováčci čeří vodu

Sigma Olomouc - Brno 3:0
Mladá Boleslav - Liberec 0:3

NOVÝ LIGOVÝ ROČNÍK NEZAHÁJILI SVĚŘENCI STANISLAVA LEVÉHO VŮBEC ŠPATNĚ. NAOPAK!

A to svým gólovým apetitem i umístěním.

Bohemians 1905 - Slavia Praha 0:0
Ostrava - Teplice 3:3
Zlín - Karviná 1:0
Sparta Praha - Slovácko 1:0

Na lavičku Slovácka se vloni znovu posadil po přes-

Dukla Praha - Bohemians 1905

26.08. 16:00

Karviná - Liberec

26.08. 17:00

Brno - Sparta Praha

26.08. 19:00

Slovácko - Sigma Olomouc

27.08. 16:00

Jablonec - Zlín

27.08. 16:30

Slavia Praha - Mladá Boleslav

27.08. 17:00

Teplice - Jihlava

27.08. 18:30

Plzeň - Ostrava

Páteční večerní porážka na Letné byla první v nové sezoně…
„Individuální kvalita hráčů, kteří nyní ve Spartě jsou, je na českou ligu nadstandardní.
Odehráli jsme proti ní důstojný zápas, v úvodu však bylo v naší hře až příliš mnoho respektu, proto jsme se také dostali pod trvalejší tlak, z něhož si domácí vytvořili několik

mládežnické akademie. To ale neznamená, že by ne-

šancí. Začali jsme být nebezpeční směrem dopředu až po půl hodině, kdy se nám povedly

mapoval potencionální posily třeba i v zahraničních

proti Spartě uspět, tak musíte ze čtyř-pěti šancí aspoň dvě využít, což se nám bohužel

destinacích, jako právě o uplynulém víkendu, kdy
využil páteční předehrávky se Spartou k pozorovací
misi do Chorvatska, během níž zhlédl tři zápasy tamní nejvyšší soutěže…

průniky po stranách, ze kterých jsme i my měli docela slibné příležitosti. Když chcete
ani jednou nepodařilo…“
Ty největší jste měli až v samotném závěru, kdy jste už prohrávali 0:1!

3:0) si připsala o jediný zásah méně a v tabulce je senzačně druhá!

  Tři jednobodoví první odvolaný
Boleslav, Jihlava a Brno, kteří uzavírají ligu
s jedním bodem, opět prohrály. Středočeši již potřetí doma, kde utrpěli debakl 0:3

„Byly tam tři situace k vyrovnání včetně nastřelené tyče. Myslím si, že by pak Sparta

od libereckých mladíků. A kouč Zbrojovky

podobně jako v předchozím domácím utkání s Bohemkou už neměla čas s nerozhodným

Svatopluk Habanec je od pondělí prvním

výsledkem něco udělat. Ale vyhrála vzhledem k celkovému průběhu naprosto zaslouženě.
Abychom na Letné bodovali, museli bychom podat týmově mnohem lepší výkon.“
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mi 3:3) zaznamenal společně s Plzní nejvíc

29

odvolaným koučem v nové sezoně…

inzerce

inzerce

25.08. 18:00

šený kouč STANISLAV LEVÝ často sahat do vyhlášené

Desátý Baník (naposledy remíza s Teplicebranek v soutěži 8, Olomouc (zdolala Brno

ně deseti letech. Klub z Uherského Hradiště se netají
skromným prvoligovým rozpočtem, i proto musí zku-

PROGRAM 5. KOLA

NA SPARTĚ SI FOTBALISTÉ SLOVÁCKA PŘIPSALI PRVNÍ PORÁŽKU V SEZONĚ. PŘIŠLA VE 4. KOLE.
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Máte pět bodů ze čtyř úvodních zápasů, považujete to
za dobrý start?
„Zvládli jsme doma výrazně vyhrát nad Baníkem, kdy se nám
naopak v koncovce nad očekávání dařilo. Ale mrzí mě, že jsme nezvítězili v Jihlavě, kde jsme měli utkání jednoznačně pod kontrolou. Tyhle dva body z Vysočiny mi chybějí.“
Nyní před reprezentační pauzou hostíte dalšího nováčka
z Olomouce…
„Sigmu stejně jako Baník nepovažuji za klasické nováčky, protože se hned po roce vrátili zpátky do první ligy. Olomouc odstartovala výborně, po další výhře v neděli doma nad Brnem stále drží
druhé místo. Těží také z toho, že její hráčský kádr z druhé ligy zůstal přes léto pohromadě, což je především vidět na herních kombinacích, ve kterých jsou patrné zažité automatismy.“

HET LIGA

HET LIGA

Berlín (Německo, 1988-1992), Tennis Borussia Berlín (Německo,
1993-1994) * Reprezentace: 25 zápasů, žádný gól * Největší úspěchy: čs. mistr (1983), postup do semifinále Poháru UEFA (1985)
Trenérská kariéra: Tennis Borussia Berlín (Německo, 19981999), Hannover 96 (Německo, 2001), 1. FC Saarbrücken (Německo, 2003), Viktoria Žižkov (2004-2005), 1. FC Slovácko (2005-2006),
Viktoria Plzeň (2006-2008), Tescoma Zlín (2009-2011), Skënderbeu Korce (Albánie, 2011-2012), Slask Wroclaw (Polsko, 20122014), Flamurtari Vlora (Albánie, 2015), 1. FC Slovácko (2016-?) *
Největší úspěchy: albánský mistr a finalista poháru (2012), finalista Polského poháru (2013)
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Také Slovácko se snaží pod vaším vedením o kombinační

STANISLAV LEVÝ * Narozen: 2. května 1958 * Hráčská kariéra:
RH Cheb (1978-1979), Bohemians Praha (1979-1988), Blau-Weiss
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fotbal, hráči to praktikovali i proti Spartě!
„Tímhle stylem se chceme prezentovat, být aktivní, silní na míči.
Záleží pochopitelně také na tom, co nám soupeř v konkrétním zápase dovolí.“
Když jsme spolu mluvili, tak jste byl zrovna na cestě
do Chorvatska. Proč?
„Máme tipy na několik chorvatských fotbalistů, které jsem
mohl vidět naživo v akci. Proto jsem se byl o víkendu podívat na zápasy Rijeka - Lokomotiva Záhřeb, Rudes - Hajduk Split a Dinamo
Záhřeb - Belupo. Potřebovali bychom do konce přestupního období stávající kádr na některých postech ještě rozšířit a zkvalitnit.
V pondělí jsem se vrátil přes Vídeň přímo do Uherského Hradiště
na trénink, naopak opačným směrem vyrazil Michal Kordula, pro
kterého se nám podařilo zařídit několikadenní stáž ve vyhlášené
mládežnické akademii Dinama Záhřeb.“

JAKOU TAKTIKU VYMYSLÍ STANISLAV LEVÝ
NA PŘÍŠTÍ MAČ S ROZJETOU OLOMOUCÍ?

STATISTIKA 4. KOLA
v

Jihlava - Plzeň 

1:2 (1:0)

Branky: 1. Ikaunieks (Hronek) - 64. Hrošovský (odražený míč), 90.+2 Bakoš (Zeman). Rozhodčí:
Julínek - D. Pospíšil, Antoníček. ŽK: Zoubele, Vaculík - T. Hájek, Řezník. Diváci: 4013.
Jihlava: Rakovan - Nový, Tlustý, J. Krejčí, Keresteš - Vaculík - Hronek, Zoubele (89. Štěpánek),
Ikaunieks, Novotný (66. Popovič) - Klíma (73. P. Dvořák). Trenér: Kopecký.
Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, T. Hájek, Limberský - Hrošovský, Živulič (38. Bakoš) - J. Kopic
(87. Řezníček), A. Čermák (80. Hořava), Zeman - Krmenčík. Trenér: Vrba.



Jablonec - Dukla

2:2 (2:1)

Branky: 15. Tecl (Matěj Hanousek), 30. Mehanovič (V. Kubista) - 32. Schranz (Podaný), 78. Holenda
(Miloševič). Rozhodčí: Houdek - Kubr, Koval. ŽK: Masopust - Podaný, Ostojič. Diváci: 2812.
Jablonec: V. Hrubý - Masopust, Pernica, Hübschman, Matěj Hanousek - Tecl, V. Kubista, Trávník,
Mihálik (88. Jaroslav Diviš) - Mehanovič (70. Zelený), Martin Doležal II (60. Jovovič). Trenér: Klucký.
Dukla: F. Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek, Podaný - Bezpalec, Miloševič (88. Bílovský), Daniel Tetour
- Koval (79. Djuranovič), Holenda, Schranz (67. Mustedanagič). Trenér: Hynek.

Olomouc - Brno



3:0 (3:0)

Branky: 9. Texl (odražený míč), 11. Houska (Texl), 14. Texl (odražený míč). Rozhodčí: J. Jílek - Moláček, Mokrusch. ŽK: Jovanovič, T. Pilík, Jakub Šural (všichni Brno). Diváci: 4815.
Olomouc: M. Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Zahradníček (68. Moulis), Houska, Texl
(74. Plšek), Kalvach, Falta - Chorý (84. Romero). Trenér: V. Jílek.
Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Jovanovič, Jakub Šural - Jan Polák I - T. Pilík, Michal Škoda
(51. L. Krejčí II) - Fortes (64. Přichystal), Koné, Lutonský (76. Ashiru). Trenér: Habanec.

Mladá Boleslav - Liberec

0:3 (0:1)

Branky: 39. Graiciar (Potočný), 64. Graiciar (Potočný), 90.+3 Havelka (P. Ševčík). Rozhodčí: K. Hrubeš I - Wilczek, Vít. ŽK: Takács, Stronati, Čmovš - Potočný, Graiciar, Folprecht. Diváci: 2834.
Ml. Boleslav: Vejmola - Pauschek (61. Chramosta), Stronati, Čmovš, Fabián - Takács, J. Rada
(69. P. Mareš) - Přikryl, Magera, Klobása - Mebrahtu (61. Komličenko). Trenér: Uhrin ml.
Liberec: O. Kolář - Coufal, Mikula, Karafiát, Potočný (90. Knejzlík) - P. Ševčík, Folprecht, Kulhánek,
Breite, Voltr (88. Pulkrab) - Graiciar (73. Havelka). Trenér: Trpišovský.

KOUČ LEVÝ UDĚLUJE POKYNY ZKUŠENÉMU VELIČE ŠUMULIKOSKIMU.
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0:0

Zlín - Karviná 

1:0 (0:0)

Branka: 65. Ekpai (Holzer). Rozhodčí: E. Marek - Arnošt, Horák. ŽK: Gajič - Šisler. Diváci: 3925.
Zlín: S. Dostál - Matejov, Janíček, Gajič, Bartošák (63. Džafič) - Ekpai, Jiráček (88. Bačo), Traoré,
Podio (90. Železník), Holzer - Diop. Trenér: Páník.
Karviná: Berkovec - Jan Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Janečka, Šisler - Štepanovský 76. (Ramírez), Panák (60. Budínský), Kalabiška (85. Vondra) - Wágner. Trenér: J. Weber.

Ostrava - Teplice



3:3 (0:2)

Branky: 48. Jeřábek vlastní, 52. R. Hrubý (Mičola), 70. Mičola (odražený míč) - 21. Jan Rezek (vyražený míč), 30. Vaněček (Šušnjar), 90. Fillo (Krob). Rozhodčí: Ardeleanu - Blažej, Myška. ŽK: Mičola,
Šindelář - Vondrášek, Vaněček. Diváci: 6012.
Ostrava: Vašek (40. Šustr) - Pazdera, Šindelář, Azackij, Sus - Mičola (78. Stáňa), Hlinka, R. Hrubý,
De Azevedo - Baroš (85. Panič), Poznar. Trenér: R. Kučera.
Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Ljevakovič, T. Kučera - Fillo, Trubač (73. Červenka), Jan Rezek (54. Vošahlík) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.

Sparta - Slovácko



1:0 (0:0)

Branka: 60. Lafata (Ben Chaim). Rozhodčí: Královec - I. Nádvorník, K. Hájek. ŽK: Reinberk, Hofmann, Daníček (všichni Slovácko). Diváci: 11.696.
Sparta: T. Koubek - Zahustel, Mareček, Hovorka, Costa - Biabiany, Sáček, Josef Šural, Mavuba
(76. Mandjeck), Ben Chaim (72. M. Frýdek) - Lafata (82. V. Kadlec). Trenér: Stramaccioni.
Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Šimko, Divíšek - Jan Navrátil, Šumulikoski (71. Jakub Rezek),
Machalík (63. L. Sadílek), Daníček, Havlík - Zajíc (79. Kubala). Trenér: Levý.

inzerce

inzerce



Bohemians 1905 - Slavia

Rozhodčí: Proske - Hrabovský, Kotalík. ŽK: Jindřišek - T. Souček. Diváci: 4812.
Bohemians 1905: Fryšták - M. Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Švec, Martin Hašek ml. - Reiter
(71. J. Nečas), D. Mašek (80. Jindřišek), Bartek (88. P. Buchta) - Kabajev. Trenér: Martin Hašek st.
Slavia: Laštůvka - Bořil, Jugas, Ngadeu, Sobol - Hromada (64. Hušbauer), T. Souček - Sýkora
(59. Stoch), Altintop, Zmrhal - Mešanovič (77. Milan Škoda). Trenér: Šilhavý.
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ZAUJALO MĚ

JOSEF PEŠICE

HET LIGA
„V sobotu jsem byl v „Ďolíčku“ na vršovickém derby Bohemky se Slavií, které bylo herně i co se týká šancí vyrovnané, neboť byly dvě na každé straně. Nakonec diváci ani jednu
branku neviděli, ale remíza byla spravedlivým výsledkem. Oba kluby mají ale diametrálně
odlišné ambice, takže spokojenost s bodem byla větší u domácích „Klokanů“, kteří po sparťanech nyní obrali i slávisty. Jejich největším problémem v současné době je menší sehranost, jež vyplývá z časté rotace hráčů v základní sestavě. Proto nemohou ani fungovat zažité automatismy, což se odráží i v koncovce. Možná je to způsobené i určitou nervozitou něco
nezkazit, protože konkurence v týmu je obrovská.
V neděli jsem si zajel do Jablonce na jeho utkání s pražskou Duklou. Vypadalo to, že domácí dosáhnout na první vítězství v sezoně. Měli dvoubrankový náskok i herně navrch, ale
kontaktní gól je viditelně rozhodil a čtvrt hodiny před koncem bylo vyrovnáno. V nastaveném čase vznikla v šestnáctce hostů situace při souboji Bezpalce s jabloneckým stoperem
Pernicou, po které rozhodčí odpískal penaltu. Nikdo se na ni nehrnul, tak si vzal míč Trávník
a jeho střela se mezi tyče nevešla… Měli jsme v akci dva mladé hráče. Domácí forvard Mihálik si počínal lépe, když hrál na levé straně, než potom ve středu. Na defenzivním záložníkovi Dukly Bezpalcovi byly patrné technické nedostatky hlavně při podpoře ofenzívy a nejsem
asi sám, kdo si myslí, že by mu spíš prospěl návrat do obrany.“

inzerce

FRANCOUZSKÝ OFENZIVNÍ ZÁLOŽNÍK JONATHAN BIABIANY PATŘIL K NEJLEPŠÍM HRÁČŮM SPARTY V UTKÁNÍ PROTI SLOVÁCKU.
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GÓLOVÁ JÍZDA

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU

Nováčkové
jsou v ráži!

(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

7

Martin Fillo (Teplice, 2 + 2)

6

David Lafata (Sparta, 3 + 0), David Vaněček (Teplice, 3 + 0)

5,5

Šimon Falta (Olomouc, 2 + 1), Patrik Hrošovský (Plzeň, 2 + 1),
Jiří Texl (Olomouc, 2 + 1)
5 - Michael Krmenčík (Plzeň, 1 + 2) * 4 - Milan Baroš (Ostrava, 2 + 0), Ubong Ekpai (Zlín, 2 + 0),
Martin Graiciar (Liberec, 2 + 0), Marek Havlík (Slovácko, 2 + 0), Robert Hrubý (Ostrava, 2 + 0), Ondřej
Mihálik (Jablonec, 2 + 0), Tomáš Zajíc (Slovácko, 2 + 0) * 3,5 - David Houska (Olomouc, 1 + 1), Tomáš
Mičola (Ostrava, 1 + 1), Branislav Miloševič (Dukla, 1 + 1), Bronislav Stáňa (Ostrava, 1 + 1), Tomáš
Wágner (Karviná, 1 + 1) * 3 - Jan Kopic (Plzeň, 0 + 2), Jan Krob (Teplice, 0 + 2), Jakub Podaný (Dukla,
0 + 2), Roman Potočný (Liberec, 0 + 2)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

3

David Lafata (Sparta), David Vaněček (Teplice)
2 - Milan Baroš (Ostrava), Ubong Ekpai (Zlín), Šimon Falta (Olomouc), Martin Fillo (Teplice), Martin
Graiciar (Liberec), Marek Havlík (Slovácko), Patrik Hrošovský (Plzeň), Robert Hrubý (Ostrava),
Ondřej Mihálik (Jablonec), Jiří Texl (Olomouc), Tomáš Zajíc (Slovácko)

VYCHYTANÉ NULY

PLEJEŘI SIGMY SI V TOMTO KOLE
POLEPŠILI V GÓLOVÉ JÍZDĚ O TŘI BRANKY!

4

Jan Laštůvka (Slavia)
1.-2.

Plzeň

8

2,000

1.-2.

Ostrava

8

2,000

3.-4.

Olomouc

7

1,750

3.-4.

Teplice

7

1,750

shodně po třech brankách. Zatím-

5.-6.

Liberec

6

1,500

co Baníku to stačilo jen na domácí

5.-6.

Slovácko

6

1,500

7.-10.

Sparta

4

1,000

7.-10.

Karviná

4

1,000

7.-10.

Dukla

4

1,000

7.-10.

Jablonec

4

1,000

11.-13.

Slavia

3

0,750

Graiciar, který svými dvěma pre-

11.-13.

Zlín

3

0,750

miérovými góly v nejvyšší soutěži

11.-13.

Bohemians 1905

3

0,750

14.-15.

Ml. Boleslav

2

0,500

14.-15.

Brno

2

0,500

16.

Jihlava

1

0,250

Ve čtvrtém kole HET ligy
prokázali oba nováčkové, že jsou
ve střelecké ráži, neboť nasázeli

remízu s Teplicemi, Sigma jasně
v derby doma porazila Brno. Do kategorie noviců patří i osmnáctiletý
juniorský reprezentant Martin

zařídil překvapivou výhru Liberce

inzerce

na hřišti „Bolky“.

3 - Aleš Hruška (Plzeň) * 2 - Tomáš Fryšták (Bohemians 1905), Ondřej Kolář (Liberec), Tomáš Koubek (Sparta)

TEPLICKÝ MARTIN FILLO SI ZATÍM PŘIPSAL DVA GÓLY
A STEJNÝ POČET ASISTENCÍ A VEDE V NAŠÍ SOUTĚŽI AKTIVITY.
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FOTOSTORY

Jak Lafata opět úřadoval
Sparta - Slovácko

 1:0 (0:0)
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4)

3)

S bilancí pouhé jediné výhry a dvou remíz přivedl David Lafata
své spoluhráče na trávník k duelu se Slováckem (1). Ještě před
jeho výkopem převzal za neuvěřitelných 200 vstřelených ligových branek dvě zlaté kopačky - jednu od svého klubového šéfa

1)

Adama Kotalíka a druhou od Václava Tichého, ředitele časopisu
Gól

(2), v jehož Klubu ligových kanonýrů patří sparťanskému

snajprovi třetí místo. A že je David stále ve střelecké fazóně, poznal na vlastní kůži i hostující brankář Milan Heča

(3), kterému

„Lafi“ vsítil jediný gól utkání.

2)

5)

Do něj se po zdravotních absencích zapojili také obránci Costa, jenž opět předvedl svoji tvrdost

(4), a stoper David Hovorka,

který po zimním příchodu z Liberce oblékl sparťanský dres poprvé

(5)! Letenští si připsali druhou ligovou výhru, a tak si dvě

drahé zahraniční posily Biabiani a Ben Chaim mohli s úlevou říct:
„Teď už se snad doopravdy rozjedeme!“ (6)

6)

INZERCE
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FOTBALOVÝ
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ
PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU
VYJDE V ÚTERÝ
29. 8. 2017

40

34/2017
Úterý 22.8.2017

ROZHOVOR

ROZHOVOR

Roman Berbr: „Potřebujeme mít

pravého předsedu!“
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VÁCLAV TICHÝ PRAHA

Od červnové Valné hromady FAČR, která však nezvolila nového předsedu, uběhly více jak dva měsíce. Na posledním
jednání VV byly za asistence zástupců FIFA a UEFA nastíněny
varianty dílčích úprav Stanov FAČR, které by odstranily hrozbu
podobného patu i na prosincové mimořádné VH. Vzápětí se objevila odmítavá moravská reakce… Je vůbec cesta ven ze začarovaného dvoukomorového kruhu?
„Cesta ven je vždycky, jen k tomu musí být vůle a zdravý rozum.
Na české straně problém není. Víme, že ukončená volba předsedy
je pozitivní signál směrem ven a že nám to nic nebere. To samé
si musí ale uvědomit i moravská strana, jí také nikdo nic nebere.
Osobně bych byl nadšený, kdyby moravská strana přišla se svým
kandidátem. Jsme bohužel jediný národní fotbalový svaz na světě,
který nemá možnost dokončení volby předsedy… Chtěl bych všem
říci, aby si uvědomili, že předsedu potřebuje tato firma, nikoliv lidi
v klubech, na krajích a okresech, proto by neměli trvat na něčem,
co nikomu nic nepřináší, ani neubírá. Zastupuji de facto předsedu a moc dobře vím, že je třeba mít předsedu pravého. Pojďme
to společně uvolnit, není to nic proti nikomu a zdržme se silných
výroků! Pomůže to všem a celé věci.“

„Nikdy nebudeme nebe,
ale pořád budeme vidět
a tím pádem i partneři,
kteří mají fotbal rádi!“

NA TISKOVÉ KONFERENCI PO JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU FAČR NEŠETŘILI OBA MÍSTOPŘEDSEDOVÉ
ROMAN BERBR A ZDENĚK ZLÁMAL ÚSMĚVY. ZŘEJMĚ JE ROZESMÁL NĚJAKÝ VTIPNÝ NOVINÁŘSKÝ DOTAZ…

do konce. Určitě ne proto, že s nimi v tuzemských médiích šetří jako s pověstným šafránem. Před několika měsíci se ujal prakticky den ze dne opuštěného

„Máme vyplacené Programy I. a II., ale ten hlavní V. v polovině
srpna ještě nemáme. Začíná nás to velmi ohrožovat na úplné existenci. Budeme doufat, že bude splněn slib, který jsme od MŠMT
dostali, že peníze dorazí do konce srpna. V negativním případě
může FAČR na sklonku září jako největší spolek v Česku opravdu skončit… Není to účelová nebo laciná výhružka, ale jen holý
a smutný fakt!“

Pokud vnímáte český fotbal vyostřenou černobílou optikou, tak bych si docela
přál, abyste rozhovor s ROMANEM BERBREM, místopředsedou FAČR, dočetli až

PŘI PŘEDÁVÁNÍ SUPERPOHÁRU FAČR V LÉTĚ 2015
V PLZEŇSKÉ DOOSAN ARENĚ HRÁČŮM VIKTORIE.

FAČR byl pověřen UEFA uspořádat mistrovství Evropy
Mohou se v příštích měsících výrazně obměnit kandidát-

hráček do 17 let, což byla první velká mezinárodní akce ženské-

ní listiny na předsedu, místopředsedy a členy VV FAČR, nebo zů-

ho fotbalu v Česku. I na ni byly přislíbeny miliony z MŠMT, pře-

stanou v platnosti stávající?

devším na rekonstrukce stadionů, na kterých se pořadatelsky

„To je otázka spíš skoro pro Sibyllu, skutečně nevím. Myslím si,

i divácky velmi úspěšný šampionát uskutečnil…

že česká strana nebude nic měnit, do Moravy nevidím a odhadovat

„Celý šampionát byl velmi úspěšný a úžasně hodnocený

nic nebudu. Je pravdou, že někdy kandidátky vznikají podle toho,

na UEFA. Stadiony, na kterých se hrálo, byly podle všech regulí

telně nepříjemnými manévry proplul záludnými peřejemi hrozícího finančního

jak je vám kdo sympatický, a zapomíná se na to podstatné - jak je

zrekonstruovány, ale bohužel příslib finančního plnění ze strany

kolapsu. Našel nejpřímější i nejrychlejší směr zpátky do klidnějších vod, ale de-

kdo pracovitý. Necháme se překvapit!“

MŠMT nebyl naplněn. Nyní to neskutečně ohrožuje oba pořada-

MŠMT garantovalo na rok 2017 finanční prostředky

telské kluby Domažlice a Přeštice. Je totiž dost skličující, že „vý-

ve výši více jak půl miliardy korun, na základě toho byl také

jimka“ od paní ministryně školství v tomto státě nic neznamená.

zpracován roční rozpočet FAČR. Kolik peněz ve skutečnosti do-

Nejsme prostě asi právní stát, protože dohody a konkrétní přísliby

razilo na Strahov?

tady neplatí…“

fotbalového kormidla, aby s největším sportovním svazem složitými a často ci-

finitivně vyhráno ještě zdaleka není. Pořád totiž akutně hrozí naplnění otřepa-
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ného existenčního pořekadla, že „poslední zhasne“…
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Není žádným tajemstvím, že jste na sekretariátu FAČR
pořádně utáhl opasek finančních výdajů, se kterým úzce souvisí
i jeho personální zeštíhlení. Další vynucené škrty v rozpočtu už
nechystáte?
„Bohužel jsem byl postaven před realitu finančního šetření.
Šestnáct lidí bylo propuštěno, na mzdách se ušetřilo 12 milionů
korun, rozpočty jednotlivých oddělení se zkrátily o 49 milionů.
Rozprodáváme vozový park, ale pořád je to ještě málo… Snažím se
z toho udělat trochu firmu, kde každý bude přemýšlet o ekonomice a produktivitě. Že jsem tím pádem nepopulární, to samozřejmě
chápu, ale na druhou stranu je nutné pochopit, že chceme-li dál
existovat, tak bylo prostě nutné tyto kroky udělat.“
V příštím roce skončí některé víceleté smlouvy se sponzory FAČR a české reprezentace. Jak daleko jsou jednání o jejich
prodloužení nebo oslovení nových silných partnerů?
„O partnerech, kteří budou končit, víme s předstihem. Od toho
máme marketinkovou dceřinou společnost STES, která se o to
stará. Chápu, že někteří novináři dávají vždy do souvislosti problém fotbalu s odchodem komerčního partnera, ale někdy jsou
ty pravé příčiny úplně jiné! Opakovaně říkám všem partnerům
a sponzorům, že tohle je fotbal, hrajeme přes tisíc utkání každý

O DAGMAR DAMKOVÉ S OBLIBOU ŘÍKÁ,
ŽE JE TO JEHO „POLOMANŽELKA“.

víkend, máme tisíce rozhodčích, bez kterých se prostě nedá hrát,
„To je další smutná pravda, ale neumíme to ovlivnit, ani urych-

„Když nekopou čeští hráči
ve špičkových klubech,
je to pro reprezentační
trenéry smutná realita…“

lit. Stejně na tom jsou i další sportovní svazy. Je to nyní záležitost MŠMT a sociální demokracie, která tento důležitý resort
snad stále řídí…“
Před startem nového ligového ročníku se strhla mediální
přestřelka mezi FAČR a Komisí rozhodčích ohledně (ne)proplacení tradičního zimního soustředění sudích „v teplých krajích“.

S ŠÉFEM LIGOVÉ FOTBALOVÉ ASOCIACE DUŠANEM SVOBODOU VEDL DLOUHÁ A TVRDÁ
JEDNÁNÍ O SAMOSTATNOSTI PROFESIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ, KTERÁ „BĚŽÍ“ DRUHOU SEZONU.

I po loňském přesunu profesionálních soutěží pod křídla LFA
však Komisi rozhodčích nadále řídí národní svaz, tedy FAČR, neVe zjitřené společenské atmosféře kolem tuzemského

boť tuto nezávislost na klubech striktně vyžaduje UEFA!

Když nekopou čeští hráči ve špičkových klubech, tak to je pro re-

a hlavně po nedávném v Česku průlomovém zavedení elektro-

„Tady se musím trochu pousmát, jak se dá udělat skoro z niče-

fotbalu tak trochu zapadla vystoupení českých juniorských re-

nické evidence členů opravdu přes 300 tisíc lidí, kteří se aktivně

ho „velký“ příběh. Situace je jednoduchá. FAČR dál nemůže pro-

prezentací na mistrovství Evropy hráčů do 21 a 19 let v Polsku

Český národní tým čeká závěrečná část podzimní kvalifi-

věnují fotbalu! Ať se to někomu líbí nebo ne, jsme obrovská or-

pouštět zaměstnance, krátit mzdy, rozpočty a na druhou stranu

a v Gruzii, což je jistě pozitivní signál i do budoucna směrem

kace na mistrovství světa 2018 v Rusku. Bývalý předseda FAČR

ganizace a jsme také na všech úrovních neskutečně vidět. U nás

někde jinde nesmyslně utrácet. Utahování opasku se prostě musí

k národnímu týmu!

Miroslav Pelta se netajil tím, že ve finiši sliboval v kabině moti-

všichni fotbalu rozumí, všichni nejlíp vědí, jak by se co mělo dělat.

dotknout každé skupiny. Od počátku roku všechno, co lze, účetně

„Oba týmy nám udělaly velkou radost, protože v konfrontaci

vační postupové prémie. Půjdete v tomto směru v jeho stopách?

Proto nikdy nebudeme nebe, ale budeme pořád vidět a tím pádem

dotahujeme, protože nemáme peníze. Kdybychom je měli, nedě-

s nejsilnějšími evropskými soupeři naši kluci nepropadli a někte-

„Tak to mohu slíbit, že nepůjdu. Nebylo by to šťastné rozhodnu-

i partneři, kteří mají fotbal rádi, a nevnímají ho negativně.“

prezentační trenéry vždycky smutná realita.“

ré z nich dokázali i porazit! Bohužel nejen fotbalová veřejnost to

tí, ani ekonomická situace to nedovoluje. Spolehněme se na to, že

součástí těchto úspor. Když s nimi mluvím, tak to i chápou. Komisi

takhle nevnímá… Doufejme, že se neztratí v zahraničních klubech,

máme šikovné kluky, kteří chtějí co nejlépe reprezentovat Česko.

dotační programy, finanční toky přímo do klubů nabírají stále

rozhodčích FAČR do toho netahejme, ta ať dělá co nejlíp svoji práci

kde nebudou hrát. Když se nyní koukám na Spartu a Slavii, kolik

Peníze automaticky nezaručí výsledky, hráč nezačne rychleji bě-

větší časový skluz. Jejich původní termín byl stanovený do kon-

a my se s rozhodčími určitě dohodneme na akceptovatelném ře-

hráčů nakoupily z ciziny, tak je to samozřejmě atraktivní pro di-

hat proto, že má vyšší prémie za utkání. Věřím, že Karel Jarolím

ce března 2017!

šení pro obě strany.“

váky, ale z pohledu FAČR a reprezentace to není příjemný pohled.

udělá dobrou partu, která bude kousat a nechá na hřišti i srdce!“
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láme to. Rozhodčí jsou naši partneři a musí pochopit, že jsou i oni

I když MŠMT veřejně deklaruje, že pokryje garantované
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PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO

Z

V

R

P

1. Manchester Utd.

2

2

0

2. Huddersfield

2

2

0

3. West Brom

2

2

0

Udrží Dortmund Dembelého?

BUNDESLIGA
Z

V

R

P

GÓLY

B

6

1. Dortmund

1

1

0

0

3:0

3

6

2. Bayern

1

1

0

0

3:1

3

6

3. Schalke

1

1

0

0

2:0

3

B

0

8:0

0

4:0
2:0

Pekelný start Rudých ďáblů
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# MUŽSTVO

GÓLY

0

BUNDESLIGA

4. Watford

2

1

1

0

5:3

4

4. Hertha

1

1

0

0

2:0

3

5. Liverpool

2

1

1

0

4:3

4

5. Hamburk

1

1

0

0

1:0

3

6. Southampton

2

1

1

0

3:2

4

6. Hannover

1

1

0

0

1:0

3

7. Manchester City

1

1

0

0

2:0

3

7. M´gladbach

1

1

0

0

1:0

3

8. Leicester

2

1

0

1

5:4

3

8. Hoffenheim

1

1

0

0

1:0

3

9. Tottenham

2

1

0

1

3:2

3

9. Frankfurt

1

0

1

0

0:0

1

10. Everton

1

1

0

0

1:0

3

10. Freiburg

1

0

1

0

0:0

1

11. Arsenal

2

1

0

1

4:4

3

11. Brémy

1

0

0

1

0:1

0

12. Chelsea

2

1

0

1

4:4

3

12. Kolín nad Rýnem

1

0

0

1

0:1

0

13. Burnley

2

1

0

1

3:3

3

13. Mohuč

1

0

0

1

0:1

0

JAK DLOUHO BUDE OUSMANE DEMBELÉ OBLÉKAT DORTMUNDSKÝ DRES?

14. Stoke

2

1

0

1

1:1

3

14. Augsburg

1

0

0

1

0:1

0

15. Swansea

2

0

1

1

0:4

1

15. Leverkusen

1

0

0

1

1:3

0

16. Newcastle

2

0

0

2

0:3

0

16. Stuttgart

1

0

0

1

0:2

0

17. Bournemouth

2

0

0

2

0:3

0

17. RB Lipsko

1

0

0

1

0:2

0

18. Crystal Palace

2

0

0

2

0:4

0

18. Wolfsburg

1

0

0

1

0:3

0

19. Brighton

2

0

0

2

0:4

0

20. West Ham

2

0

0

2

2:7

0

VÝSLEDKY
2. KOLO
Tottenham - Chelsea 1:2 * Huddersfield - Newcastle 1:0
Stoke - Arsenal 1:0 * Bournemouth - Watford 0:2
Burnley - West Brom 0:1 * Leicester - Brighton 2:0
Liverpool - Crystal Palace 1:0 * Southampton - West Ham 3:2
Swansea - Manchester Utd. 0:4
Manchester City - Everton (hráno po uzávěrce)

OBRÁNCE CHELSEA MARCOS ALONSO DVĚMA GÓLY POPRAVIL TOTTENHAM.
DERBY OTEVŘEL NÁDHERNOU BRANKOU Z PŘÍMÉHO KOPU.

První sezona na lavičce Manchesteru United se kouči José
Mourinhovi nevyvedla podle představ, v té druhé už by to ale
měla být jiná písnička! Jeho svěřenci v úvodních dvou kolech
Premier League osmkrát skórovali, ani jednou neinkasovali
a usadili se na čele tabulky.

Skvělý čich na nevybroušené fotbalové drahokamy v sousední
Francii dlouhodobě prokazují dortmundští skauti. Borussia získala „za hubičku“ v létě 2013 ze St. Étienne rychlostně a střelecky unikátně skloubeného gabonského útočníka Pierre-Emericka
Aubameyanga, úřadujícího krále bundesligových kanonýrů, který 31 vstřelenými góly sesadil z trůnů polského snajpra a svého
předchůdce na hrotu vestfálského velkoklubu Roberta Lewandowského, nyní ve službách mistrovského Bayernu.

1. KOLO
Mönchengladbach - Kolín nad Rýnem 1:0
Freiburg - Frankfurt 0:0 * Schalke - RB Lipsko 2:0
Hamburk - Augsburg 1:0 * Hertha - Stuttgart 2:0
Hoffenheim - Brémy 1:0 * Mohuč - Hannover 0:1
Wolfsburg - Dortmund 0:3 * Bayern - Leverkusen 3:1

Další klenot objevili vloni a teprve devatenáctiletý, širší veřejnosti nepříliš známý franKonečná šestá příčka v loňském ročníku anglické ligy byla pro mančaft okolo Zlatana

couzský záložník Ousmane Dembelé, se ze Stade Rennes stěhoval na stejnou německou

Ibrahimoviče a tehdy čerstvě nejdražšího hráče světa Paula Pogby velkým zklamáním.

adresu. Ihned se z něj stal tahoun ofenzívy žlutočerného týmu a také elitní Aubameyangův

Ambiciózní Mourinho ale svůj mančaft přes léto kvalitně doplnil a start do anglické ligy

nahrávač. Třetím do této party je levý obránce Raphael Guerreiro, kterého si Dortmund vy-

2. KOLO

PROGRAM

se mu vydařil. Příchod defenzivního záložníka Matiče uvolnil ruce a nohy kreativnímu

hlédl v Lorientu, a podepsal s ním smlouvu ještě předtím, než s Portugalskem vyhrál EURO

3. KOLO

Pogbovi, jenž se může více věnovat ofenzívě a jeho spolupráce s novým kanonýrem Luka-

2016 právě ve Francii.

26.8. Bournemouth - Manchester City, Watford - Brighton,
Crystal Palace - Swansea, Huddersfield - Southampton,
Newcastle - West Ham, Manchester Utd. - Leicester
27.8. Chelsea - Everton, West Brom - Stoke,
Liverpool - Arsenal, Tottenham - Burnley

kuem táhne útok United. Oba borci se gólově prosadili při vítězství 4:0 na půdě Swansea,

Nejbohatší evropské týmy, především španělské a anglické, kroužily v poslední době ne-

belgický snajpr Lukaku už má na kontě tři zásahy a vévodí pořadí kanonýrů. Stoprocentní

únavně kolem Aubameyanga, v kuloárech se považoval jeho letní přestup navzdory prodlou-

25.8. Kolín nad Rýnem - Hamburk
26.8. Augsburg - Mönchengladbach, Brémy - Bayern,
Frankfurt - Wolfsburg, Leverkusen - Hoffenheim,
Stuttgart - Mohuč, Dortmund - Hertha
27.8. RB Lipsko - Freiburg, Hannover - Schalke

bilancí se může pochlubit také Huddersfield, který v bitvě nováčků přetlačil Newcastle

ženému kontraktu s Borussií téměř za hotovou věc. Jenže realita je zatím úplně jiná, neboť

1:0, dvě výhry na kontě má po úspěchu 1:0 v Burnley i West Brom.

si v premiéře nového ročníku bundesligy připsal první gólový zářez při tříbrankovém dort-

NEJLEPŠÍ STŘELCI

NEJLEPŠÍ STŘELCI

Hubený jednogólový triumf díky trefě Maného vybojoval Liverpool nad Crystal Palace

mundském vítězství ve Wolfsburgu. Chyběl však při něm jeho mladší parťák Dembelé, kte-

a napravil tak zklamání z úvodní plichty proti Watfordu. Stejným poměrem naopak padl

rého „očarovala“ nabídka Barcelony, hledající k Messimu adekvátní náhradu za Neymara.

1.

Leckie M.

2.

Aubameyang P. (Dortmund, 1/0), Bartra M. (Dortmund, 1/0), Bentaleb N. (Schalke, 1/0), Elvedi N.
(Mönchengladbach, 1/0), Harnik M. (Hannover,
1/0), Konoplyanka E. (Schalke, 1/0), Kramarič A.
(Hoffenheim, 1/0), Lewandowski R. (Bayern, 1/0),
Mehmedi A. (Leverkusen, 1/0), Muller N. (Hamburk,
1/0), Pulisic C. (Dortmund, 1/1), Sule N. (Bayern, 1/0),
Tolisso C. (Bayern, 1/0)

G

A

Arsenal na půdě neoblíbeného Stoke. Petra Čecha v brance Kanonýrů krátce po změně

Když pak bez omluvy vynechal trénink, klub ho nemilosrdně na neurčito přeřadil do junior-

Manchester Utd.

3

0

stran překonal novic v dresu Potters a někdejší útočník Realu Madrid či PSG Jesé a hosté

ky. V posledních dnech údajně pobývá ve své francouzské domovině, ale odpověď na otázku,

Alonso M. (Chelsea, 2/0), Chicharito (West Ham, 2/0),
Mane S. (Liverpool, 2/0), Martial A. (Manchester Utd.,
2. 2/1), Mounie S. (Huddersfield, 2/0), Okazaki S. (Leicester, 2/0), Pogba P. (Manchester Utd., 2/1), Vardy J.
(Leicester, 2/0), Vokes S. (Burnley, 2/0)

se na odpověď nezmohli. A to navzdory drtivé převaze - vždyť držení míče měli nesku-

jestli udrží Dortmund Dembelého, když mu „Barca“ za něj nabízí odstupné více jak 100 mi-

tečných 77 %! Nedělní londýnskou bitvu dvou nejlepších týmů loňské sezony ovládli 2:1

lionů eur, zůstává pořád otevřená. Ostatně podobně neoblomný na stále se zvyšující částky

po dvou zásazích beka Marcose Alonsa obhájci titulu z Chelsea, Tottenham pod vedením

katalánského obra je také někdejší úspěšný kouč Borussie Jürgen Klopp, působící nyní v Li-

kouče Pochettina vůbec poprvé prohrál městské derby na vlastním hřišti…

verpoolu, v případě eminentního zájmu o klíčového brazilského středopolaře Coutinha...

1. Lukaku R.

PROGRAM
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TÝM

# HRÁČ
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TÝM

G

A
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2

0
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w w w. futsalliga .cz
Kompletní zpravodajství ze světa futsalu
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Zrádná kyperská úskalí

FORVARD MAREK BAKOŠ DOKONALE NAHRADIL DISTANCOVANÉHO KANONÝRA
KRMENČÍKA A DVĚMA GÓLY ZAVELEL K PLZEŇSKÉMU OBRATU PROTI LARNACE.

ho hvizdu bohužel nic udělat. Plzeňští fotbalisté doma o dva dny

VÁCLAV TICHÝ PRAHA

Po odehraném poločase zdaleka tak veselo není. Červenobílí

později bídným vstupem do zápasu s AEK Larnaka slávisty věrně

v hlavním kyperském městě vystřízlivěli v úterý večer po úvodních

napodobili a od rýsující se blamáže, která by jistě trumfla předcho-

deseti minutách, během kterých vlastními hrubými chybami na-

zí porážku s FCSB Bukurešť ve Štruncových sadech, je zachránili

bídli domácímu APOELu dvoubrankový náskok, s nímž už přes veškerou snahu a některé slibné příležitosti nedokázali do závěrečné-

ZKUŠENÝ ZÁLOŽNÍK ALONEFTIS V 10. MINUTĚ PARÁDNÍM LOBEM ZVYŠUJE NA 2:0
PRO APOEL, PRAŽANÉ SE NA GÓLOVOU ODPOVĚĎ VE ZBYTKU DUELU UŽ NEZMOHLI…

ÚVODNÍ UTKÁNÍ
4. PŘEDKOLA FOTBALOVÉ LIGY MISTRŮ

48

Branky: 2. De Camargo, 10. Aloneftis. Rozhodčí: Lahoz - Devís, Del Palomar - Gil Manzano, Del
Cerro (všichni Šp.). ŽK: De Camargo, Carlao - Rotaň.
APOEL: Waterman - Milanov, Rueda, Carlao, Lago - Morais, Vinícius - Oar (52. Efrem), Ebecilio
(83. Bertoglio), Aloneftis (68. Farías) - De Camargo. Trenér: Donis.
Slavia: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Bořil - Souček - Van Buren (46. Zmrhal), Rotaň
(72. Mešanovič), Hušbauer, Stoch (79. Sýkora) - Škoda. Trenér: Šilhavý.
MISTROVSKÁ ČÁST
Karabach - FC Kodaň 1:0 (1:0) * Olympiakos Pireus - Rijeka 2:1 (0:1)
Celtic Glasgow - Astana 5:0 (1:0) * Hapoel Beer Ševa - Maribor 2:1 (1:1)
NEMISTROVSKÁ ČÁST
Hoffenheim - Liverpool 1:2 (0:1) * Young Boys Bern - CSKA Moskva 0:1 (0:0)
Sporting Lisabon - FCSB 0:0 * Basaksehir Istanbul - FC Sevilla 1:2 (0:1) * Neapol - Nice 2:0 (1:0)

49

VIKTORIA PLZEŇ - AEK LARNAKA 3:1 (2:1)
Branky: 29. a 74. z pen. Bakoš, 36. Kolář - 8. Acorán. Rozhodčí: Jug - Žunič, Vidali (všichni Slovin.).
ŽK: Bakoš, Kolář - Truyols, Laban, Mojsov. Diváci: 10.031.
Plzeň: Hruška - Řezník, Hubník, Hájek, Limberský - Hrošovský, Hořava - Zeman (83. Čermák), Kolář,
Pilař (63. Kopic) - Bakoš (76. Řezníček). Trenér: Vrba.
Larnaka: Juan Pablo - Truyols, Mojsov, Catala, Antoniades (75. Tete) - Jorge, Murillo, Joan Tomás
(86. Mytidis), Laban (82. Hevel) - Tričkovski, Acorán. Trenér: Idiakez.
Dinamo Záhřeb - Skënderbeu Korcë 1:1 (0:1), BATE Borisov - Olexandrija 1:1 (1:1),
Apollon Limassol - Midtjylland 3:2 (1:1), FK Krasnodar - Crvena Zvezda Bělehrad 3:2 (1:0),
Hafnarfjördur - Braga 1:2 (1:0), PAOK Soluň - Östersund 3:1 (1:1),
Vardar Skopje - Fenerbahce Istanbul 2:0 (1:0), Ludogorec Razgrad - Suduva Marijampole 2:0 (0:0),
Altach - Maccabi Tel Aviv 0:1 (0:0), Panathinaikos Atény - Athletic Bilbao 2:3 (1:0),
Legia Varšava - Šeriff Tiraspol 1:1 (0:0), Domžale - Olympique Marseille 1:1 (1:0),
Ajax Amsterodam - Rosenborg Trondheim 0:1 (0:0), Viitorul Constanta - Salcburk 1:3 (1:3),
FC Bruggy - AEK Atény 0:0, Osijek - Austria Vídeň 1:2 (1:1), AC Milán - Škendija Tetovo 6:0 (3:0),
Partizan Bělehrad - Videoton 0:0, Everton - Hajduk Split 2:0 (2:0),
Marítimo Funchal - Dynamo Kyjev 0:0, Utrecht - Zenit Petrohrad 1:0 (0:0)

inzerce

inzerce

Když český mistr a vicemistr „vyfasovali“ pro závěrečná předkola
v obou evropských pohárových soutěžích shodně soupeře z Kypru, zavládla mezi jejich příznivci i ostatními fotbalovými fanoušky poměrně
optimistická postupová nálada. Byla navíc podepřena výčtem silnějších soků, kterým se Slavia a Plzeň při losu v Nyonu vyhnuly, i příznivou statistikou ze vzájemných duelů tuzemských zástupců v pohárové
Evropě s kluby z ostrova uprostřed Středozemního moře.

APOEL NIKÓSIE - SLAVIA PRAHA 2:0 (2:0)

ÚVODNÍ UTKÁNÍ
4. PŘEDKOLA FOTBALOVÉ EVROPSKÉ LIGY
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EVROPSKÉ POHÁRY

samotní hosté, když trestuhodně promarnili další dvě stoprocentní

V odvetách čeká český tandem pořádná fotbalová šichta. Sla-

„tutovky“ před brankou viktoriánů, což přiznal po utkání i kouč Pa-

via bude usilovat o smazání dvoubrankové ztráty, ale zároveň si

vel Vrba. Hovořilo se mu ale lépe, než kolegovi z Edenu Jaroslavu

musí pohlídat i zadní vrátka, neboť případně inkasovaný gól by

Šilhavému, neboť Západočeši ještě do přestávky otočili nepříznivý

jí s největší pravděpodobností definitivně přibouchl dveře mezi

výsledek 0:1 ve svůj prospěch díky parádnímu trestnému kopu Ba-

evropskou klubovou šlechtu. Plzeň v kyperské výhni na hřišti

koše a mazáckému zakončení Koláře z otočky. Ve druhé půli však

i v hledišti se jistě nebude chtít dobrovolně usmažit, její hráči by

spíš mysleli především na zodpovědné plnění defenzivních úkolů,

měli zúročit bohaté mezinárodní zkušenosti. Musejí se však vy-

než na zvýšení nejtěsnějšího vedení. To se jim také nakonec po-

varovat kiksů, které by mohly mít v konečném účtování fatální

vedlo za vydatného přispění záložníka Labana, který naivně zahrál

následky v podobě překvapivého vyřazení. Třetí cesta Viktorie

v šestnáctce při centru rukou nad hlavou a zkušený slovenský ple-

do základní skupiny Evropské ligy v řadě nejspíš povede přes

jer i při této exekuci prokázal chladnokrevnost a přesnost.

aspoň jednu vstřelenou branku „jistoty“.

inzerce

NORSKÝ ROSENBORG ZASKOČIL SLAVNÝ AJAX, Z AMSTERDAMU SI ODVEZL CENNÉ VÍTĚZSTVÍ 1:0.
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www.ceskesvycarsko.cz

www.ceskestredohori.info

www.krusne-hory.org

www.dolnipoohri.cz

Ty nejkrásnější trasy
pro vaše výlety!
Objevte nejzajímavější místa v Ústeckém kraji.

www.branadocech.cz
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