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jsem mu, že určitě ne, “ říká 
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Vážení čtenáři!

Tak už je to jasné. Pokud jste velkými fanouš-

ky české reprezentace, nemusíte si dělat starosti, 

jak v příštím roce rozdělit dny své dovolené mezi 

rodinu a cestu do Ruska na světový šampionát, 

případně velkému fandění u televize. Kvalifikační 

mače s Německem a v Severním Irsku rozřešily 

případný rébus za vás. A vlastně v tomto směru 

usnadnily situaci i našim reprezentantům, i když 

ti by určitě před nečekaně dlouhými prázdninami 

dali přednost letním dnům v Putinově velmoci. 

Nulový bodový zisk z posledních dvou utkání roz-

hodl, že výběr Karla Jarolíma už nemůže myslet 

ani na možnost barážové šance. A v pofederální 

historii samostatné české reprezentace i nadá-

le zůstane u jediné účasti na závěrečném turnaji 

MS v roce 2006 v Německu. Tehdy bylo Vladimí-

ru Daridovi necelých šestnáct let… Nynější mo-

tor českého týmu krásným vyrovnávacím gólem 

proti Německu zvýšil alespoň na pár minut české 

postupové naděje, ale teď už se záložník Herthy 

Berlín může soustředit jen na bitvy v bundeslize 

a Evropské lize. I přes zklamání z konce „světové-

ho“ snu poskytl Gólu po návratu ze Severního Ir-

ska exkluzivní rozhovor. Na reprezentační dvojzá-

pas bude s rozličnými pocity vzpomínat Jan Bořil, 

který si právě v nich připsal první starty za A-tým. 

Více už v naší rubrice Můj týden…

Tak příjemné fotbalové počtení na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„JAROLÍM SE PTAL, JESTLI SE NEPODĚLÁM“
„Mám za sebou první reprezentační akci v kariéře, jsem moc šťastný, že mi dal trenér 

Jarolím důvěru v obou zápasech. Že si odbydu premiéru proti mistrům světa Němcům, 

jsem začal tušil hned druhý den po srazu týmu v Praze. Kouč si mě zavolal a oznámil mi, že 

mě chce dát do základní sestavy. Ptal se, jestli se z toho nepodělám. Odpověděl jsem mu, 

že určitě ne. Zná mě přece ze společného působení v Mladé Boleslavi, ví, co ode mě očeká-

vat. Navíc se hrálo v Edenu, kde znám každý drn. Sdělil jsem mu, že chci hrát, pokud mi dá 

důvěru. To se splnilo, věřím, že jsem neudělal ostudu. Snad jsem pomohl týmu i klukům.

„UŽÍVAL JSEM SI TO SE VŠÍM VŠUDY“
Proti Němcům to byl pro mě velký zážitek. Kroose, Özila nebo Müllera jsem poprvé 

viděl naživo, a hned v reprezentačním zápase. Užíval jsem si to se vším všudy. Párkrát 

jsem se nimi střetnul v ostrém souboji. Trochu jsem jim šlápnul na nohy. Já si naopak 

odnesl ze zápasu monokol pod okem. V prvním poločasu jsem dostal loktem, přitom roz-

hodčí písknul můj faul. Byl zvláštní, někdy to pískal na obě strany dobře, někdy špatně. 

Chtěli jsme se s klukama na domácí půdě ukázat, myslím, že jsme odehráli dobrý zápas. 

Doufali jsme, že už bodík udržíme, byl by zlatý. Ale Němci jsou silní ve hře i ve standard-

kách. Ale nebyli jsme horším týmem.

„VLÁĎA DARIDA TO TREFIL FANTASTICKY“
Dostávám v poslední době otázky, jestli cítím životní formu. Asi ano. Klape to v klubu 

i teď reprezentaci. Od jara jdu nahoru, jsem za to moc rád. Premiéra pro mě ale nezačala 

dobře, hned ve 4. minutě jsme dostali gól. Když brzy inkasujete, navíc od mistrů světa, na-

padne vás, že dostanete další dvě, tři branky. 

 S NĚMECKÝM HRÁČI SE PRAL STATEČNĚ A PATŘIL K NEJLEPŠÍM ČESKÝM HRÁČŮM. 

Fotbalový týden Jana Bořila

„Snad jsem neudělal 

ostudu!“

Postavit se při reprezentačním debutu němec-
kým mistrům světa? Hvězdám, které doposud  
hltal z televize? Těžší premiéru nelze zažít. Obrán-
ce JAN BOŘIL byl v pátek v Edenu vhozen do vody. 
Vedl si výborně, patřil mezi nejlepší muže na tráv-
níku. V pondělí v Severním Irsku už to takové ne-
bylo, svezl se s bídným výkonem týmu.

 TOMU SE ŘÍKÁ DEBUT! JAN BOŘIL ZAHÁJIL REPREZENTAČNÍ 
 KARIÉRU UTKÁNÍM PROTI MISTRŮM SVĚTA NĚMCŮM. 

  Simič se stěhuje 
do Crotone
Dvaadvacetiletý český stoper Stefan Simič 
se nevrátí do pražské Slavie. Těsně před 
koncem letního přestupového termínu totiž 
zamířil do italského Crotone, kde bude rok 
hostovat z AC Milán. Součástí dohody klubů 
je i následná opce. Jeden z největších pilířů 
českých „lvíčat“ na červnovém mistrovství 
Evropy hráčů do 21 let v Polsku sice zahájil 
letní přípravu s AC Milán, se kterým také 
prodloužil končící smlouvu, ale při masiv-
ním posilování bylo jasné, že se s největší 
pravděpodobností v kádru neudrží. Navíc 
si v úvodním přípravném utkání nešťastně 
zlomil kůstku na ruce a musel podstoupit 
operaci. Nyní ho přece jen čeká vysněná pre-
miéra v Serii A. 

  Ofenzívu Slavie 
posílil Necid!
Úřadující mistr hledal intenzivně v posled-
ních dnech novou akvizici do útoku, aby úder-
nost jeho ofenzívy nestála pouze na Milanu 
Škodovi, který se navíc potýká se zdravot-
ními problémy. Pražskou Slavii posílil od-
chovanec červenobílých a člen širšího kádru 
české reprezentace Tomáš Necid, který bude 
v Edenu hostovat z tureckého Bursasporu, 
součástí dohody je i následná opce. Osma-
dvacetiletý forvard se do Slavie, která ho 
dopsala i na soupisku pro základní skupinu 
Evropské ligy, vrací po třech letech. Jarní 
část uplynulé sezony strávil na hostování 
v polské lize v mistrovské Legii Varšava, kde 
se mu ale nedařilo. V úvodních třech kolech 
turecké Super Ligy nenastoupil.  Má na kontě 
44 startů za reprezentaci a 12 gólů, od EURO 
2016 ale za ni nehrál.

  Kozák bude hrát za Bari
Český útočník Libor Kozák se po nepovedeném 
angažmá v Aston Ville vrátil zpátky do Itálie, 
kde bude působit v Bari. Druholigový klub 
s osmadvacetiletým bývalým reprezentačním 
forvardem podepsal roční smlouvu. Na Ape-
ninském poloostrově hrával v letech 2008 až 
2013 za Lazio Řím, v jehož dresu se stal s osmi 
góly nejlepším střelcem Evropské ligy v sezo-
ně 2012/2013. Po ní přestoupil do Aston Villy, 
kde však jeho kariéru ovlivnila komplikovaná 
zlomenina nohy, kterou mu na tréninku „Fia-
lek“ v lednu 2014 způsobil v souboji spoluhráč 
Clarke. Následovala série dalších zranění, ope-
rací a rekonvalescencí, i proto zasáhl jen do 18 
utkání Premier League a vstřelil čtyři góly. 
Slavný birminghamský klub, který nyní hraje 
Championship, opustil po konci minulé sezony.

  Shala přestoupil 
do Lyngby
Kosovský středopolař Herolind Shala defini-
tivně ukončil své angažmá v pražské Spartě, 
v níž se nedokázal prosadit do prvního týmu, 
a přestoupil do dánského klubu Lyngby Ko-
daň. Pětadvacetiletý záložník strávil uplynu-
lou sezonu na hostování v turecké Kasimpase, 
nyní se připravoval se sparťanskou juniorkou. 
Fotbalista kosovsko-albánského původu se 
narodil v Norsku, do Sparty přišel v roce 2015 
jako volný hráč z norského Odds BK. Na Letné 
ale odehrál jen tři ligové zápasy, další sezonu 
hostoval v Liberci, kde si vyzkoušel i Evrop-
skou ligu, minulý ročník pak strávil v Turecku. 
Na mezinárodní scéně reprezentoval v mlá-
dežnických kategoriích Norsko, poté nastu-
poval za albánskou „jedenadvacítku“ a šest 
zápasů odehrál i za seniorskou reprezentaci. 
Od roku 2016 je reprezentantem Kosova.

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

 IVO ULICH 

drželi balon, domácí podle očekávání zalezli dozadu a spoléhali jen na brejky po dlouhých 

odkopech. Jenže marně jsme hledali při kombinacích nějakou mezeru v jejich obraně, také 

nás hned napadali, takže některé naše přihrávky byly nepřesné. Věděli jsme, že Severní 

Irové kromě silné defenzívy spoléhají také na standardní situace. Bohužel ze dvou jsme 

ještě v první půli inkasovali, paradoxně to byly také první rány na naši branku… Myslím si, 

že jsme si to měli lépe pohlídat, jak odvrácený roh, tak i potom trestňák. Potom už jsme 

marně bušili do zavřených irských vrat, žádnou tutovku, ze které jsme mohli vstřelit kon-

taktní gól, po němž bychom se určitě zvedli, jsme si ani nevypracovali. Ke konci zápasu 

jsem po příchodu „Dočkyho“ (Bořka Dočkala) místo Filipa Nováka hrál už levého obránce.

„SE SLAVIÍ NÁS ČEKÁ NABITÝ PROGRAM“
Doufám, že tímhle premiérovým dvojzápasem moje účinkování v nároďáku snad ne-

skončilo. Musím se ale teď rychle přeorientovat zpátky na Slavii, protože nás čeká v příštích 

dnech nabitý program. V sobotu hrajeme těžké utkání v Olomouci, protože Sigma rozjela ligu 

výborně, a pak máme dva prestižní zápasy doma - ve čtvrtek vstoupíme do Evropské ligy 

s Maccabi Tel Aviv a neděli přijede do Edenu Sparta. Bude určitě beznadějně vyprodáno!“ 

Jenže my jsme se zabejčili, hráli jsme v bloku, vyráželi do brejků. Věděli jsme, že se 

Němci do obrany nestihnout vrátit. Myslím, že jsme protiútoků měli dost, ale buď jsme ne-

zakončili, nebo nám zblokovali střely. Ve druhém poločase to pak Vláďa Darida fantasticky 

trefil. To nás nakoplo, věřili jsme, že můžeme i vyhrát. Bohužel to dopadlo špatně.

„JANKTO DOSTAL LOKTEM“
Při vítězné trefě Němců dostal Kuba Jankto loktem. Byl jsem na opačné straně, situaci 

jsem neviděl. Prý ho ale Hummels nedovoleně odblokoval. I tak bychom měli být schopní 

to nějak zachránit. Škoda, že na mistry světa nebylo v Edenu vyprodáno. Všichni víme, že 

ceny vstupenek byly asi trochu jinde, než kdo očekával. Asi proto nepřišel plný dům. Ale fa-

noušci, co přišli, nám vytvořili skvělou atmosféru. Moc lituju, že jsme jim neudělali radost 

alespoň remízou. Zasloužili by si to jak oni, tak i my. Možná, kdyby mi nesjel míč při šanci 

ve druhém poločase, dopadlo to pro nás dobře.

„BUŠILI JSME MARNĚ DO IRSKÝCH VRAT…“
V Belfastu jsme museli bezpodmínečně vyhrát, nastoupili jsme prakticky ve stejné se-

stavě jako v Edenu proti Němcům. Byl jsem moc rád, že jsem v ní zůstal. Od začátku jsme 

JAN BOŘIL * Narozen: 11. ledna 1991 * Výška: 175 cm * Váha: 75 kg * Stav: svobodný * Fot-
balový post: obránce * Hráčská kariéra: FK Mladá Boleslav (1998-2010), Viktoria Žižkov 
(2010-2011), FK Mladá Boleslav (2011-2016), SK Slavia Praha (2016-?)
Česká liga: 163 zápasů/ 2 góly * Reprezentace: 2/0 * Největší úspěchy: vítěz české ligy 
(2017), člen reprezentačních výběrů U16, U17, U18

 JAN BOŘIL ODEHRÁL PLNÝ POČET MINUT I PŘI PORÁŽCE V BELFASTU. 

STALO SE...

 V NABITÉM KÁDRU MISTROVSKÉ SLAVIE SI JAN BOŘIL 
 VYBUDOVAL PEVNOU POZICI V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ. 

  Vácha prodloužil 
a odchází do Liberce
Záložník Lukáš Vácha prodloužil s pražskou 
Spartou smlouvu do konce roku 2018, ta stávající 
mu končila v červnu. Podzim však osmadvaceti-
letý defenzivní středopolař, jehož kariéru v po-
sledních letech provázejí vážná zranění, stráví 
na hostování v Liberci, kde už dříve působil.  
Za Slovan hrával v letech 2010 až 2013 a pomohl 
mu k mistrovskému titulu. Letenské vedení zá-
roveň důrazně popřelo, že by člen širšího kádru 
české reprezentace dostal v minulých dnech 
od trenéra Stramaccioniho vyhazov, byť to sám 
hráč, který nastoupil v základní sestavě Sparty 
v posledním ligovém utkání v Brně, v bezpro-
střední reakci tehdy v médiích de facto potvrdil…

   „Ševci“ nadále zbrojí
Šestadvacetiletý srbský záložník Vukadin 
Vukadinovič se po pár měsících vrací zpátky 
do Zlína, kam míří na roční hostování bez opce 
ze Sparty. Do letenského týmu přitom právě ze 
Zlína přestoupil teprve v květnu. Pod novým 
trenérem Andreou Stramaccionim se i kvůli 
zdravotním potížím a příchodu zahraničních 
hvězd neprosadil. „Ševci“ tak na poslední chvíli 
získali třetí ofenzivní posilu pro nadcházející 
boje ve skupině Evropské ligy. Ve čtvrtek totiž 
dorazili čtyřiadvacetiletí záložníci Petr Hronek 
z Jihlavy a Bosňan Mirzad Mehanovič, který se 
nedávno dohodl na ukončení smlouvy s Jablon-
cem. Další novou tváří je mladý obránce Libor 
Holík z pražské Slavie, který v minulé sezoně 
hostoval v Karviné a v létě vybojoval s českou 
„devatenáctkou“ bronz na mistrovství Evropy 
v Gruzii. Červenobílí na něj ale mají předkupní 
právo. Ze Zlína se stěhuje opačným směrem 
do hlavního města jeho jmenovec, pětadvace-
tiletý ofenzivní středopolař Lukáš Holík, který 
podepsal tříletý kontrakt s Duklou.

inzerce

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

5. ZÁŘÍ

1974 Ivo Ulich 1997-2000 8/1

1977 Jiří Kowalík - - - - - - - -

6. ZÁŘÍ

1963 Ivan Hašek 1984-1994 56/5

1964 Alois Grussmann 1988-1991 6/1

7. ZÁŘÍ

1965 Tomáš Skuhravý 1985-1995 49/17

9. ZÁŘÍ

1980 Václav Drobný 2004 2/0

10. ZÁŘÍ

1936 Jan Lála 1962-1967 37/1

1966 Ondrej Krištofík 1991-1992 6/1

11. ZÁŘÍ

1934 Gustáv Mráz 1957-1959 11/0

1948 Jozef Štafura 1973 1/0

1969 Martin Kotůlek 1991-1998 8/0

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Smutný světový

HATTRICK

Česká reprezentace potvrdila svoji kvalifikační hou-
pačku, na které se ve své samostatné éře pohybuje. Za-
tímco na mistrovství Evropy postoupil národní tým šest-
krát v řadě a ani jednou na závěrečném turnaji nechyběl, 
což se od roku 1996 podařilo pouze kontinentálním vel-
mocím Německu, Itálii, Francii, Španělsku a Portugal-
sku (!), na světový šampionát se mu opakovaně nedaří 
probojovat. Účast na mistrovství světa 2006 v Německu 
bylo výjimkou, potvrzující smutné pravidlo…

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Od té doby Češi dokonce ani nedostali dodatečnou postupo-

vou šanci v listopadové baráži a dohrávali závěr kvalifikace jen 

z povinnosti. Neúčast na MS 2010 v Jihoafrické republice, MS 

2014 v Brazílii i příští rok v Rusku nezpůsobila síla soupeřů, kte-

ré jim přisoudil los do skupiny. Slováci, Slovinci, Poláci, Dánové 

či nyní Severní Irové byli rozhodně „hratelní“, jenže v konečné 

tabulce se jim vždy koukali na záda. Společným důvodem těch-

to nezdarů byly citelné ztráty v domácím prostředí - na Letné se 

Slovenskem a vloni se Severním Irskem, v Olomouci s Dánskem, 

ke kterým se přidala i další nečekaná klopýtnutí s Arménií 

v Edenu nebo s Ázerbájdžánem v Ostravě. Všechno ale souvisí 

se vším. Na vicemistry Evropy z Anglie 1996 navázala stříbrná 

a zlatá „lvíčata“ Karla Brücknera, která byla pevnou a repre-

zentační kostrou v úvodní dekádě třetího milénia. Poslední vý-

razní pamětníci této veleúspěšné éry Petr Čech, Jaroslav Plašil 

i zřejmě Tomáš Rosický skončili loni po EURO ve Francii, jenže 

při očekávané generační výměně, ke které se přidala překva-

pivě i trenérská, chyběly adekvátní náhrady. Proto musel nejen 

kvůli startu nové kvalifikace MS 2018 vařit zkušený kouč Karel 

Jarolím často z „vody“, takže se na trávníku vystřídaly více jak 

tři desítky hráčů. Nyní bude alespoň delší čas na koncepčněj-

ší budování národního týmu, to je jediný pozitivní fakt pondělní 

předčasné konečné v kvalifikaci o svět. Aby byl co nejlépe při-

pravený na Evropu 2020 a prodloužil unikátní i záviděníhodnou 

sérii na sedm startů… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Souboj gigantů: 
série a jubilea

Druhý z nich však v létě přestoupil z Realu 
do londýnské Chelsea. Domácí touto výhrou 
v prestižním duelu prodloužili sérii nepora-
zitelnosti v kvalifikacích mistrovství světa 
na 60 zápasů! Itálie naopak prohrála po sérii 
56 utkání bez porážky, což „squadru azzurru“ 
musí o to víc mrzet, že ji s největší pravdě-
podobností poslala do listopadové baráže. 
Jubilejní starty si připsaly dlouholeté opory 
obou evropských gigantů - španělský špílma-
chr Andrés Iniesta odehrál 120. reprezentační 
duel, legendární italský brankář Gianluigi 
Buffon jich má nyní kontě dokonce ještě o pa-
desát (!) víc, ale na utkání určitě v dobrém 
vzpomínat nebude… 

 ANDRÉS INIESTA 

 SEVERNÍM IRŮM PODLEHLI V PONDĚLNÍM VEČERU ČEŠTÍ FOTBALISTÉ 0:2 
 A V KVALIFIKACI MS S NIMI TAK ZÍSKALI JEDINÝ BOD. I PROTO NA MS OPĚT NEPOJEDOU. 

 ZATÍMCO SEVEROIRSKÝ KOUČ MICHAEL O´NEILL SE UŽ SE SVÝM TÝMEM POMALU MŮŽE CHYSTAT NA POSTUPOVOU BARÁŽ 
 O ÚČAST NA SVĚTOVÉM ŠAMPIONÁTU, KARLU JAROLÍMOVI SE V HLAVĚ ZAČNOU HONIT MYŠLENKY NA KVALIFIKACI ME 2020… 

AKTUÁLNĚ

Fotbalisté Španělska porazili v sobot-
ním šlágru kvalifikace mistrovství světa 
v Madridu Itálii 3:0 a na prvním místě 
skupiny G mají před svým největším sou-
peřem náskok tří bodů. Výhru Španělům 
zařídil dvěma góly Isco, jednu branku 
přidal Álvaro Morata, tedy útočníci, kteří 
důvěrně znají trávník na stadionu San- 
tiaga Bernabeu, svatostánku madridské-
ho „Bílého baletu“. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Čeští reprezentanti a jejich trenér budou příští rok 

sledovat mistrovství světa v Rusku pouze v televizi...

KRESBA TÝDNE

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


I když naběhal jako vždy spousty kilometrů, byl hnacím motorem vět-
šiny českých akcí, z nichž jednu dvanáct minut před koncem utkání s Ně-
meckem vyšperkoval parádní vyrovnávací trefou do šibenice, vracel se 
reprezentační záložník berlínské Herthy VLADIMÍR DARIDA s kvalifikač-
ního dvojzápasu zpátky do německé metropole hodně zklamaný. I ma-
lou naději na postup do listopadové baráže definitivně sfoukla pondělní 
porážka v Belfastu se Severním Irskem 0:2, takže sen o startu na mis-
trovství světa se odkládá minimálně o pět let… 

Vladimír Darida:Vladimír Darida:

„Rána mi parádně

sedla, 
líp to nešlo 
trefit!“

„Rána mi parádně

sedla, 
líp to nešlo 
trefit!“
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 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

	 Zažil jste už dvě neúspěšné světové kvalifikace. Nechají 

se nějak srovnat včetně příčin, které k opakovanému nezdaru 

vedly?

„Jednoznačně domácí zbytečné ztráty. Teď jsme poztráceli body 

hned na začátku kvalifikace, když jsme vloni uhráli jen bezbran-

kové remízy se Severním Irskem a Ázerbájdžánem, také v červ-

nu v Norsku jsme měli utkání na vítězství, vedli jsme 1:0 a měli 

ho pod kontrolou. Jenže po laciném vyrovnávacím gólu se naše 

hra úplně zlomila a byli jsme nakonec rádi za remízu. Kdybychom 

měli o těch šest bodů víc, byla by naše situace před tímto dvojzá-

pasem výrazně příznivější, a nebyli bychom pod takovým tlakem, 

že musíme bezpodmínečně v Belfastu vyhrát. Přesto jsme měli 

s Německem na bod, který bychom si, myslím, i za předvedený 

týmový výkon zasloužili.“

 V UTKÁNÍ S NĚMECKEM PATŘIL VLADIMÍR DARIDA K NEJLEPŠÍM HRÁČŮM NA TRÁVNÍKU Z OBOU TÝMŮ! 
 NA POSLEDNÍM REPREZENTAČNÍM SRAZU MĚL SEDMADVACETILETÝ VLADIMÍR DARIDA 
 NA KONTĚ NEJVÍC REPREZENTAČNÍCH UTKÁNÍ - 45. A PŘIDAL K NIM DALŠÍ DVA. 

	 Německé hráče máte velmi dobře přečtené z bundesligy. 

Překvapili vás úřadující mistři světa?

„Rychlý vedoucí gól je trochu uspokojil, sice se dál snažili dr-

žet míč, ale my jsme jim rozehrávku znepříjemňovali, byli jsme 

dobře organizovaní v defenzívě a nepouštěli je do dalších šancí. 

Naopak jsme si vytvořili několik slibných příležitostí, které jsme 

„Už jsem se 
nestihl na volného 

Hummelse navázat…“

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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pod kontrolou, nedají žádný míč zadarmo, ztrácejí ho minimálně, 

protože těží ze sehranosti celého týmu, který se kombinací auto-

maticky posouvá k vápnu soupeře a připravuje si průnikovou při-

hrávku do koncovky. V tom je největší ofenzivní síla Němců a také 

rozdíl třeba proti Španělům, kteří naopak většinou dlouho kombi-

nují kolem šestnáctky, než udeří.“

	 Duel s Německem rozhodla standardní situace, po kte-

ré přesně hlavičkoval stoper Hummels. Vítězná branka hostů 

z 88. minuty vyvolala vlnu emocí, hovořilo se o útočném faulu, 

ofsajdovém postavení. Jak jste to viděl na trávníku vy?

„Střídající Can odblokoval Jankta, který u něj stál, což se dalo 

pískat jako faul. Když jsem viděl, že je Jakub na zemi, snažil jsem 

se na volného Hummelse, na kterého centr Kroose směřoval, ješ-

tě navázat, bylo to však už pozdě, svoji roli také hrály pochopitelně 

i výškové parametry nás obou.“

	 I když trenér Jarolím sestavu až na jednu změnu nechal 

pohromadě i v Belfastu, zdaleka to nebyl tak kompaktní týmový 

výkon jako proti Němcům!

„Nechtěli jsme inkasovat, držet co nejdéle stav 0:0 a dobývat 

irský obranný val kombinací hlavně po stranách. Věřili jsme, že 

ROZHOVORROZHOVOR

 RADOSTNÁ VALNÁ HROMADA PO VSTŘELENÍ VYROVNÁVACÍ BRANKY PROTI NĚMCŮM. NA BOD VŠAK PŘESTO NESTAČILA. 

bohužel nevyužili. Kdybychom vstřelili dvě branky, určitě by to 

na bod s Němci stačilo.“

	 Drželi jste ho deset minut po vaší parádní trefě!    

„Byl to nejhezčí gól, co jsem zatím dal. Dostal jsem balon 

od Jakuba Jankta, trochu jsem ho potáhl, a protože stopeři proti 

mně včas nevystoupili, měl jsem čas si ho ke střele ještě připra-

vit a pravačkou vypálit. Líp to asi nešlo trefit, zkoušel jsem to už 

v prvním poločase, ale až tahle rána mi parádně sedla. Škoda, že 

nakonec na remízu nestačila…“

	 Podobně jste se už trefil před dvěma lety Rize v kvalifika-

ci EURO 2016 proti Lotyšsku…

„Byla to moje premiérová branka v reprezentaci, kterou jsem 

zvyšoval na 2:0. Vyhráli jsme tehdy 2:1, a protože ve stejně hra-

ném utkání porazili Turci Nizozemce, měli jsme už jistotu přímého 

postupu do Francie. To si pak vstřelený gól, ještě k tomu vůbec 

první, mnohem víc vychutnáte!“

	 V Edenu jste se ve středu hřiště potkával s německými 

krajánky Kroosem a Özilem, kteří jsou klíčovými hráči nejen 

reprezentačního týmu, ale také Realu Madrid a londýnského 

Arsenalu!

„Opticky to vypadá, že toho moc nenaběhají, ale protože výbor-

ně vykrývají prostory, jsou u každého balonu včas. Když ho mají 

 V BELFASTU SE NEÚNAVNÝ ZÁLOŽNÍK ZAPOJIL DO OBLÉHÁNÍ SEVEROIRSKÉHO POKUTOVÉHO ÚZEMÍ. ANI ON VŠAK KE GÓLU NEPŘISPĚL. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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jen v televizi… Do Prahy jsme přiletěli kolem čtvrté ráno, hodinu 

jsme ještě čekali na zavazadla, takže do postele jsem se dostal 

před šestou a už v půl desáté jsem vstával. Spánek po takovém 

zápase za moc nestál…“

	 Někteří vaši starší spoluhráči smutně konstatovali, že to 

byla jejich poslední šance zahrát si na mistrovství světa!

„Pět let do dalšího světového šampionátu v Kataru je strašně 

dlouhá doba. Moc bych si přál si na něm zakopat, i když by mi 

bylo skoro 32 let, byl by to vrchol moji kariéry. Mistrovství světa 

je o stupínek výš než mistrovství Evropy, na kterém jsem už dva-

krát startoval. Teď musíme ale důstojně dohrát současnou kva-

lifikaci a připravit se jako mančaft co nejlíp na novou evropskou, 

která začne za rok.“  

ROZHOVORROZHOVOR

 PORÁŽKA V SEVERNÍM IRSKU ZNAMENÁ KONEC NADĚJÍ NA SVĚTOVÝ ŠAMPIONÁT. 
 ŠANCI PODÍVAT SE NA TEN DALŠÍ BUDE MÍT VLADIMÍR ZA PĚT LET… 

se přes něj dřív nebo později do nějaké šance dostaneme, pro-

tože domácí nemohli být po celé utkání úplně zalezlí. Bohužel 

jsme ze dvou standardních situací ještě v prvním poločase dostali 

dvě branky, pak už to bylo hrozně těžké, i když jsme se snažili až 

do poslední minuty. Hlavně před prvním gólem jsme si měli mno-

hem líp s odraženým balonem poradit a pohlídat si, aby nám při 

vybíhání nezůstali za zády na malém vápně dva neobsazení hrá-

či… To byl rozhodující moment celého zápasu a v tu chvíli jsem už 

tušil, že nevyhrajeme, protože Severní Irové svoji obranu ještě víc 

zhustili a vyráželi z ní jen do brejků.“

	 Jezdil jste neúnavně až do konce, bez ohledu na nepřízni-

vý výsledek…

„Po pondělním zápase jsem byl mnohem víc unavený, než v pá-

tek s Němci, i když jsme i tohle utkání nakonec prohráli. Asi se 

do únavy promítla i stoupající frustrace z toho, že ze skupiny nedo-

sáhneme na baráž a že se na mistrovství světa budeme opět dívat 

 PŘENESE SI VLADIMÍR DARIDA GÓLOVÝ APETIT I DO KLUBU? S HERTHOU HO TEĎ ČEKÁ NÁROČNÝ LIGOVÝ A POHÁROVÝ PROGRAM. 

Vladimír Darida
Narozen:  8. srpna 1990 * Výška: 171 cm * Váha: 66 kg * Stav: svo-
bodný, přítelkyně Kateřina * Fotbalový post: záložník
Hráčská kariéra: Viktoria Plzeň (1995-2011), Baník Sokolov 
(2011), Viktoria Plzeň (2011-2013), SC Freiburg (Německo, 2013-
2015), Hertha BSC Berlín (Německo, 2015-?)
Reprezentace: 47 zápasů, 4 góly * Největší úspěchy: postup 
do čtvrtfinále EURO 2012 v Polsku a na Ukrajině, účast na EURO 
2016 ve Francii, postup do osmifinále Evropské ligy (2013), postup 
do základní části Ligy mistrů (2011, 2013), mistr české ligy (2011, 
2013), vítěz Ondrášovka cupu (2010)

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 ANI KRÁSNÁ GÓLOVÁ TREFA PROTI NĚMECKU NEPOMOHLA VLADIMÍROVI A JEHO SPOLUHRÁČŮM K ÚČASTI NA MS V RUSKU. 

ROZHOVORROZHOVOR

 PŘED NOVOU SEZONOU ODPOČÍVAL VLADIMÍR S PŘÍTELKYNÍ KATEŘINOU NA DOVOLENÉ NA BAHAMÁCH. 

	 Nyní najedete zpátky na klubový program, ve kterém se 

v příštích dvou kolech bundesligy potkáte s reprezentačními 

parťáky coby protihráči z Werderu Brémy a Hoffenheimu…

„Při reprezentačním srazu jsme to s kluky probírali a říkali 

si, že by bylo nejlepší, kdyby každý tým bral z těchto vzájemných 

zápasů tři body, což bohužel dost dobře nejde… Těším se na obě 

utkání a i na to, že se po pár dnech zase na chvilku uvidíme.“

	 Mezi těmito duely čeká Herthu úvodní utkání ve skupině 

Evropské ligy se španělským týmem Athletic Bilbao, zřejmě 

nejsilnějším soupeřem, na kterého na podzim narazíte. Máte 

postupové ambice?

„Evropské poháry jsou pro mě vždycky svátkem, protože je 

nehraju každý rok, teď to bude po dvouleté pauze. Mám navíc 

rád večerní zápasy i kvůli atmosféře na stadionech, která je jiná, 

než když kopete bundesligu v sobotu odpoledne. Dalšími soupeři 

v naší skupině jsou Luhansk a švédský Östersund. Když nám je 

vylosovali, tak jsme v kabině konstatovali, že jsme jedním z fa-

voritů na postup do jarního play-off a chtěli bychom tuhle papí-

rovou roli zvládnout. Pro mě by to byla i určitá fotbalová náplast 

na to, že se s nároďákem nebudu příští rok chystat na mistrov-

ství světa do Ruska.“ 

„Mistrovství světa 
by bylo pro mě 

vrcholem kariéry!“

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

Starjet
Stroj primárně určený k sečení nebo mulčování pravidelně udržovaných travnatých ploch. Ze široké nabídky 
modelů určených od náročného domácího použití až po obecní a komunální plochy si jistě vybere každý. 
Starjet denně používá více než pětset obcí k sečení a údržbě obecních ploch. Starjet je také nejrozšířenějším 
traktorem v ČR v údržbě fotbalových a jiných travnatých hřišť. 

Mezi naše Vážené VIP zákazníky patří nejprestižnější fotbalové kluby jako je AC Sparta Praha, SK Slavia Praha,  
Bohemians 1095, FC Slovan Liberec, FK Baumit Jablonec, FK Mladá Boleslav a další. 

Použitím originálního příslušenství lze Starjet využít po celý rok.

Starjet
 ČESKÉ TRAKTORY PRO ČESKÉ STADIONY

PROČ TRAKTOR SECO?
� český výrobek s tradicí od roku 1888
� nejlevnější náhradní díly na trhu
� spolelivý servis 

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

http://www.fotbal.cz
http://www.seco-traktory.cz/
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Pozdě bycha honiti…

Český národní tým se snažil v podzimním kvalifikačním finiši kompen-
zovat předchozí bodové ztráty, především loňské domácí bezbrankové 
remízy se Severním Irskem a Ázerbájdžánem, aby rozfoukal jiskřičku 
naděje, že přece jen dosáhne na druhé místo ve skupině a proklouzne 
do listopadové baráže.

 PADLI NA ZEM! KVALIFIKACE O MS V RUSKU SKONČILA PRO ČESKÝ TÝM SMUTNOU PORÁŽKOU V BELFASTU. 

 PROTI NĚMECKU SAHALI REPREZENTANTI PO REMÍZOVÉM BODU. CHYBĚLO K NĚMU PÁR MINUT. 

Platí však bohužel pro něj jako ušité pořekadlo „pozdě bycha 

honiti“, protože v klíčovém zářijovém dvojzápase v Edenu s ně-

meckými mistry světa a o tři dny později v Belfastu se Severními 

Iry, kteří doma čtyři roky neprohráli, potřeboval získat co nejvíc 

bodů. O stoprocentní úspěšnosti neuvažovali snad ani nenapravi-

telní optimisté, ale případná dělba bodů s úřadujícími šampiony by 

byla skvělým bonusem před pondělním utkáním pravdy na horké 

irské půdě. K tomuto kýženému nerozhodnému výsledku schá-

zelo v páteční deštivé noci jen pár posledních minut. I když svě-

řenci trenéra Karla Jarolíma, který zvolil překvapivou základní 

jedenáctku a také netradiční rozestavení s pěti obránci, velmi 

brzy inkasovali, do kolen je jejich favorizovaný soupeř nedostal. 

Postupem času se osmělovali k stále častějším útočným ata-

kům, vypracovali si i několik solidních situací k vyrovnání, které 

ale zmařilo jejich špatné nebo nepřesné finální řešení. Podařilo se 

to až neúnavnému tahounovi Vladimíru Daridovi tucet minut před 

koncem, kdy z dobrých pětadvaceti metrů napřáhl a jeho parádní 

bomba vymetla šibenici německé branky!

ČESKO - NĚMECKO 1:2 (0:1)
Branky: 78. Darida - 4. Werner, 88. Hummels. Rozhodčí: Karasev - Averjanov, Kalugin (všichni 
Rusko). ŽK: Kalas, Darida - Müller, Hummels. Diváci: 18.093.

Česko: Vaclík - Gebre Selassie, Kalas, Suchý, F. Novák, Bořil - J. Kopic (53. L. Krejčí I), T. Souček, 
Darida, Jankto (89. Zmrhal) - Krmenčík (76. Kliment). Trenér: K. Jarolím.

Německo: Ter Stegen - Kimmich, Hummels, Ginter, Hector - Kroos, Stindl (67. Draxler) - Müller, Özil, 
Brandt (61. Rüdiger) - Werner (79. Can). Trenér: Löw.

JAK TO VIDĚL TRENÉR KAREL JAROLÍM? 

„Jsem zklamaný, byli jsme hodně blízko k tomu, že jsme v takhle těžkém 
utkání mohli bodovat. Bohužel se nám nepodařilo nerozhodný stav udržet. 
A to jsem věřil, když jsme vyrovnali, že by se nám mohl naskytnout ještě 
nějaký brejk a z toho udeřit. Vláďa Darida dal nádherný gól. Nezklamali nás 
ani ti, co nastoupili poprvé. Z výsledku jsem zklamaný, ale z výkonu mužstva 
rozhodně ne. Chtěli jsme zesílit strany s tou pětičlennou obranou a po zisku 
balonu chodit do útoků, což se dařilo. Troška zbrklosti nás připravila o to, že 
jsme těch situací mohli zakončit víc. Bod by nám určitě pomohl, naše pozice 
do zbývajících zápasů by byla lepší.“

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Zlatý bod byl na dosah, ale Němci první kvalifikační ztrátu 

stihli ještě zažehnat. V 88. minutě režisér Kroos nasměroval míč 

z trestného kopu přesným obloučkem na hlavu stopera Hummel-

se, který nedal křížnou ránou brankáři Vaclíkovi šanci zasáhnout 

a udržet tak remízový stav do závěrečného hvizdu…

Po něm se rozlilo na promáčeném trávníku obrovské zkla-

mání českých reprezentantů, kteří podali kvalitní týmový výkon 

na hranici svých možností, ale cesta na světový šampionát příští 

rok do Ruska se jim o další kus vzdálila. 

Aby se definitivně nezatarasila, museli v pondělí večer bez-

podmínečně přivézt domů tři body z Belfastu, což byl, jak se 

ukázalo, ještě těžší úkol, než uhrát remízu s Německem, proto-

že houževnatý a v defenzívě velmi disciplinovaný ostrovní celek 

si s aktuálně sedmibodovým náskokem bez větších problémů 

pohlídal druhou příčku, zajišťující mu s velkou pravděpodob-

ností účast v listopadové baráži. Pomohla k tomu i druhá sil-

ná zbraň - standardní situace, ze kterých domácí vytěžili ještě 

do přestávky dvoubrankový náskok. Češi sice prakticky po celé 

utkání měli výrazně častěji míč na svých kopačkách, ale mar-

ně bušili do hermeticky uzavřené severoirské obrany, která jim 

neumožnila vytvořit si nějakou vyloženou šanci a kontaktním 

gólem se pokusit o zázračný obrat. Nepřišel ani v tomto zápa-

se a tím pádem i ve špatně rozjeté kvalifikaci, kterou svěřenci 

trenéra Karla Jarolíma dohrají v listopadu už bez teoretických 

postupových nadějí… 
 CHRIS BRUNT STŘÍLÍ DRUHÝ GÓL DO SÍTĚ TOMÁŠE VACLÍKA A POJIŠŤUJE SEVERNÍM IRŮM DRUHOU PŘÍČKU V TABULCE. 

 ČESKOU OFENZÍVU NEROZHÝBAL ANI PŘÍCHOD DRUHÉHO ÚTOČNÍKA JANA KLIMENTA VE DRUHÉ PŮLI. 

SEVERNÍ IRSKO - ČESKO 2:0 (0:0)
Branky: 28. J. Evans, 41. Brunt. Rozhodčí: Orsato - Di Fiore, Manganelli (všichni Itálie). ŽK: J. Evans 
- Hušbauer, Kalas. Diváci: 18.167.

Severní Irsko: McGovern - C. McLaughlin, Hughes, J. Evans, Brunt - Magennis (84. Ferguson), 
C. Evans, Davis, Norwood, Dallas (74. K. Lafferty) - Washington (58. Hodson). Trenér: O‘Neill.

Česko: Vaclík - Gebre Selassie, Kalas, Suchý, F. Novák (66. Dočkal), Bořil - L. Krejčí I (55. Kliment), 
T. Souček, Darida, Jankto (55. Hušbauer) - Krmenčík. Trenér: K. Jarolím.

JAK TO VIDĚL TRENÉR KAREL JAROLÍM?

„Věděli jsme, že jestli Irové můžou být z něčeho nebezpeční, tak to jsou stan-
dardní situace, a obě branky jsme dostali po standardkách. První jsme měli 
dohrát důsledněji. Druhý gól byl rozporuplný a při vší úctě k hráči, co to kopal, 
tak to bylo do prostoru, kde by to měl Tomáš Vaclík mít. Góly soupeři pomohly, 
kdyby to bylo 0:0, tak by zápas vypadal jinak. Hráli jsme moc do šířky, byla to 
taková házená. Nebyli jsme schopní tam dostat víc kolmých přihrávek, a když 
byla situace na centr, tak jsme balon ještě podrželi a chodilo to tam pozdě.“ JAKUB JANKTO V SOUBOJI S NĚMCEM MESUTEM ÖZILEM. 

 KAREL JAROLÍM POTŘEBUJE SE CTÍ DOHRÁT KVALIFIKACI 
 O SVĚT A PŘIPRAVIT SE NA NOVOU O EVROPU… 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Jak byli Češi blízko bodu!
  Česko - Německo   1:2 (0:1)

Do bitvy s Němci, mistry světa, o udržení šance na baráž v kva-

lifikaci mistrovství světa nastoupili čeští fotbalisté plni odhodlá-

ní (1). Jenže už v 4. minutě inkasovali gól z kopačky Timo Wer-

nera (2). Pak se však rozehráli ke statečnému výkonu, k němuž 

výraznou měrou přispěl motor zálohy Vladimír Darida (3). 

1)

2)
3)

6)

5)Ten krásnou bombou z 25 metrů překonal brankáře Ter Ste-

gena  (4) a v 78. minutě se reprezentanti radovali z vyrovnání 

na 1:1 (5). Avšak o deset minut později přišel vítězný německý 

gól Matse Hummelse (6) a čeští plejeři museli skousnout hoř-

kou porážku. Zasloužený bod byl nadosah!

4)
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PROGRAM A VÝSLEDKY KVALIFIKACE MS 2018

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Německo 8 8 0 0 35:2 24

2. Severní Irsko 8 6 1 1 16:2 19

3. Ázerbájdžán 8 3 1 4 8:12 10

4. ČESKO 8 2 3 3 10:9 9

5. Norsko 8 2 1 5 8:16 7

6. San Marino 8 0 0 8 2:38 0

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Francie 8 5 2 1 15:5 17

2. Švédsko 8 5 1 2 18:7 16

3. Nizozemsko 8 4 1 3 16:11 13

4. Bulharsko 8 4 0 4 13:17 12

5. Lucembursko 8 1 2 5 7:17 5

6. Bělorusko 8 1 2 5 4:16 5

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Švýcarsko 8 8 0 0 18:3 24

2. Portugalsko 8 7 0 1 28:4 21

3. Maďarsko 8 3 1 4 11:9 10

4. Faerské ostrovy 8 2 2 4 4:15 8

5. Andorra 8 1 1 6 2:17 4

6. Lotyšsko 8 1 0 7 3:18 3

PROGRAM A VÝSLEDKY KVALIFIKACE MS 2018

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Srbsko 7 4 3 0 16:7 15

2. Irsko 7 3 4 0 9:5 13

3. Wales 7 2 5 0 10:5 11

4. Rakousko 7 2 2 3 9:9 8

5. Gruzie 7 0 4 3 7:11 4

6. Moldavsko 7 0 2 5 4:18 2

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Polsko 8 6 1 1 18:11 19

2. Dánsko 8 5 1 2 18:7 16

3. Černá Hora 8 5 1 2 18:7 16

4. Rumunsko 8 2 3 3 8:8 9

5. Arménie 8 2 0 6 8:19 6

6. Kazachstán 8 0 2 6 4:22 2

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Anglie 8 6 2 0 16:3 20

2. Slovensko 8 5 0 3 14:6 15

3. Slovinsko 8 4 2 2 10:4 14

4. Skotsko 8 4 2 2 14:10 14

5. Litva 8 1 2 5 6:18 5

6. Malta 8 0 0 8 2:21 0

KVALIFIKACE MS 2018KVALIFIKACE MS 2018

SKUPINA A

07.10.2017 18:00 Švédsko - Lucembursko

07.10.2017 20:45 Bělorusko - Nizozemsko
Bulharsko - Francie

10.10.2017 20:45 
Francie - Bělorusko

Lucembursko - Bulharsko
Nizozemsko - Švédsko

ODEHRÁNO

Bělorusko - Francie 0:0
Bulharsko - Lucembursko 4:3

Švédsko - Nizozemsko 1:1
Francie - Bulharsko 4:1

Lucembursko - Švédsko 0:1
Nizozemsko - Bělorusko 4:1

Bělorusko - Lucembursko 1:1
Nizozemsko - Francie 0:1
Švédsko - Bulharsko 3:0

Bulharsko - Bělorusko 1:0
Lucembursko - Nizozemsko 1:3

Francie - Š védsko 2:1
Švédsko - Bělorusko 4:0

Bulharsko - Nizozemsko 2:0
Lucembursko - Francie 1:3
Bělorusko - Bulharsko 2:1

Nizozemsko - Lucembursko 5:0
Švédsko - Francie 2:1

Bulharsko - Švédsko 3 : 2
Francie - Nizozemsko 4 : 0

Lucembursko - Bělorusko 1 : 0
Bělorusko - Švédsko 0 : 4

Nizozemsko - Bulharsko 3 : 1
Francie - Lucembursko 0 : 0

SKUPINA B

07.10.2017 18:00 Faerské ostrovy - Lotyšsko

07.10.2017 20:45 Andorra - Portugalsko
Švýcarsko - Maďarsko

10.10.2017 20:45
Lotyšsko - Andorra

Maďarsko - Faerské ostrovy
Portugalsko - Švýcarsko

ODEHRÁNO

Andorra - Lotyšsko 0:1
Faerské ostrovy - Maďarsko 0:0

Švýcarsko - Portugalsko 2:0
Lotyšsko - Faerské ostrovy 0:2

Maďarsko - Švýcarsko 2:3
Portugalsko - Andorra 6:0
Andorra - Švýcarsko 1:2

Faerské ostrovy - Portugalsko 0:6
Lotyšsko - Maďarsko 0:2
Maďarsko - Andorra 4:0

Portugalsko - Lotyšsko 4:1
Švýcarsko - Faerské ostrovy 2:0

Andorra - Faerské ostrovy 0:0
Švýcarsko - Lotyšsko 1:0

Portugalsko - Maďarsko 3:0
Andorra - Maďarsko 1:0

Faerské ostrovy - Švýcarsko 0:2
Lotyšsko - Portugalsko 0:3
Maďarsko - Lotyšsko 3 : 1

Portugalsko - Faerské ostrovy 5:1
Švýcarsko - Andorra 3 : 0

Faerské ostrovy - Andorra 1 : 0
Lotyšsko - Švýcarsko 0 : 3

Maďarsko - Portugalsko 0 : 1

SKUPINA C

05.10.2017 18:00 Ázerbájdžán - ČESKO

05.10.2017 20:45 San Marino - Norsko
Severní Irsko - Německo

08.10.2017 20:45
ČESKO - San Marino

Německo - Ázerbájdžán
Norsko - Severní Irsko

ODEHRÁNO

ČESKO - Severní Irsko 0:0
Norsko - Německo 0:3

San Marino - Ázerbájdžán 0:1
Ázerbájdžán - Norsko 1:0
Německo - ČESKO 3:0

Severní Irsko - San Marino 4:0
ČESKO - Ázerbájdžán 0:0
Německo - Severní Irsko 2:0

Norsko - San Marino 4:1
ČESKO - Norsko 2:1

San Marino - Německo 0:8
Severní Irsko - Ázerbájdžán 4:0

Ázerbájdžán - Německo 1:4
San Marino - ČESKO 0:6
Severní Irsko - Norsko 2:0

Ázerbájdžán - Severní Irsko 0:1
Německo - San Marino 7:0

Norsko - ČESKO 1:1
ČESKO - Německo 1 : 2
Norsko - Ázerbájdžán 2 : 0

San Marino - Severní Irsko 0 : 3
Ázerbájdžán - San Marino 5 : 1

Německo - Norsko 6 : 0
Severní Irsko - ČESKO 2 : 0

SKUPINA D

05.09.2017 20:45
Irsko - Srbsko

Moldavsko - Wales
Rakousko - Gruzie

06.10.2017 18:00 Gruzie - Wales

06.10.2017 20:45 Irsko - Moldavsko
Rakousko - Srbsko

09.10.2017 20:45
Moldavsko - Rakousko

Srbsko - Gruzie
Wales - Irsko

ODEHRÁNO

Gruzie - Rakousko 1:2
Srbsko - Irsko 2:2

Wales - Moldavsko 4:0
Irsko - Gruzie 1:0

Moldavsko - Srbsko 0:3
Rakousko - Wales 2:2

Wales - Gruzie 1:1
Moldavsko - Irsko 1:3
Srbsko - Rakousko 3:2
Gruzie - Moldavsko 1:1
Rakousko - Irsko 0:1
Wales - Srbsko 1:1
Gruzie - Srbsko 1:3
Irsko - Wales 0:0

Rakousko - Moldavsko 2:0
Irsko - Rakousko 1:1

Moldavsko - Gruzie 2:2
Srbsko - Wales 1:1
Gruzie - Irsko 1 : 1

Srbsko - Moldavsko 3 : 0
Wales - Rakousko 1 : 0

SKUPINA E

05.10.2017 18:00 Arménie - Polsko

05.10.2017 20:45 Černá Hora - Dánsko
Rumunsko - Kazachstán

08.10.2017 18:00
Dánsko - Rumunsko

Kazachstán - Arménie
Polsko - Černá Hora

ODEHRÁNO

Dánsko - Arménie 1:0
Kazachstán - Polsko 2:2

Rumunsko - Černá Hora 1:1
Arménie - Rumunsko 0:5

Černá Hora - Kazachstán 5:0
Polsko - Dánsko 3:2

Kazachstán - Rumunsko 0:0
Dánsko - Černá Hora 0:1

Polsko - Arménie 2:1
Arménie - Černá Hora 3:2
Dánsko - Kazachstán 4:1
Rumunsko - Polsko 0:3

Arménie - Kazachstán 2:0
Černá Hora - Polsko 1:2
Rumunsko - Dánsko 0:0
Kazachstán - Dánsko 1:3
Černá Hora - Arménie 4:1
Polsko - Rumunsko 3:1

Kazachstán - Černá Hora 0 : 3
Dánsko - Polsko 4 : 0

Rumunsko - Arménie 1 : 0
Arménie - Dánsko 1 : 4

Černá Hora - Rumunsko 1 : 0
Polsko - Kazachstán 3 : 0

SKUPINA F

05.10.2017 20:45
Anglie - Slovinsko

Malta - Litva
Skotsko - Slovensko

08.10.2017 18:00
Litva - Anglie

Slovensko - Malta
Slovinsko - Skotsko

ODEHRÁNO

Litva - Slovinsko 2:2
Malta - Skotsko 1:5

Slovensko - Anglie 0:1
Anglie - Malta 2:0
Skotsko - Litva 1:1

Slovinsko - Slovensko 1:0
Litva - Malta 2:0

Slovensko - Skotsko 3:0
Slovinsko - Anglie 0:0
Anglie - Skotsko 3:0
Malta - Slovinsko 0:1
Slovensko - Litva 4:0

Anglie - Litva 2:0
Malta - Slovensko 1:3

Skotsko - Slovinsko 1:0
Skotsko - Anglie 2:2
Slovinsko - Malta 2:0
Litva - Slovensko 1:2
Litva - Skotsko 0 : 3
Malta - Anglie 0 : 4

Slovensko - Slovinsko 1 : 0
Anglie - Slovensko 2 : 1

Skotsko - Malta 2 : 0
Slovinsko - Litva 4 : 0

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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PROGRAM A VÝSLEDKY KVALIFIKACE MS 2018

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Španělsko 7 6 1 0 24:3 19

2. Itálie 7 5 1 1 18:7 16

3. Albánie 7 4 0 3 9:8 12

4. Izrael 7 3 0 4 9:13 9

5. Makedonie 7 2 0 5 9:13 6

6. Lichtenštejnsko 7 0 0 7 1:26 0

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Belgie 8 7 1 0 35:3 22

2. Bosna a Herc. 8 4 2 2 19:8 14

3. Řecko 8 3 4 1 11:5 13

4. Kypr 8 3 1 4 8:12 10

5. Estonsko 8 2 2 4 6:17 8

6. Gibraltar 8 0 0 8 3:37 0

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Chorvatsko 7 5 1 1 12:2 16

2. Ukrajina 7 4 2 1 11:5 14

3. Island 7 4 1 2 9:7 13

4. Turecko 7 3 2 2 11:8 11

5. Finsko 7 1 1 5 5:10 4

6. Kosovo 7 0 1 6 3:19 1

KVALIFIKACE MS 2018

SKUPINA I

05.09.2017 20:45 
Island - Ukrajina
Kosovo - Finsko

Turecko - Chorvatsko

06.10.2017 20:45
Chorvatsko - Finsko
Kosovo - Ukrajina
Turecko - Island

09.10.2017 20:45
Finsko - Turecko
Island - Kosovo

Ukrajina - Chorvatsko

ODEHRÁNO

Chorvatsko - Turecko 1:1
Finsko - Kosovo 1:1
Ukrajina - Island 1:1
Island - Finsko 3:2

Kosovo - Chorvatsko 0:6
Turecko - Ukrajina 2:2

Finsko - Chorvatsko 0:1
Ukrajina - Kosovo 3:0
Island - Turecko 2:0

Chorvatsko - Island 2:0
Turecko - Kosovo 2:0
Ukrajina - Finsko 1:0

Chorvatsko - Ukrajina 1:0
Kosovo - Island 1:2
Turecko - Finsko 2:0
Finsko - Ukrajina 1:2

Island - Chorvatsko 1:0
Kosovo - Turecko 1:4
Finsko - Island 1 : 0

Chorvatsko - Kosovo 1 : 0
Ukrajina - Turecko 2 : 0

SKUPINA G

05.09.2017 20:45
Itálie - Izrael

Lichtenštejnsko - Španělsko
Makedonie - Albánie

06.10.2017 20:45
Itálie - Makedonie

Lichtenštejnsko - Izrael
Španělsko - Albánie

09.10.2017 20:45
Albánie - Itálie

Izrael - Španělsko
Makedonie - Lichtenštejnsko

ODEHRÁNO

Albánie - Makedonie 2:1
Izrael - Itálie 1:3

Španělsko - Lichtenštejnsko 8:0
Itálie - Španělsko 1:1

Lichtenštejnsko - Albánie 0:2
Makedonie - Izrael 1:2

Izrael - Lichtenštejnsko 2:1
Albánie - Španělsko 0:2
Makedonie - Itálie 2:3

Albánie - Izrael 0:3
Lichtenštejnsko - Itálie 0:4
Španělsko - Makedonie 4:0

Itálie - Albánie 2:0
Lichtenštejnsko - Makedonie 0:3

Španělsko - Izrael 4:1
Itálie - Lichtenštejnsko 5:0

Izrael - Albánie 0:3
Makedonie - Španělsko 1:2

Albánie - Lichtenštejnsko 2 : 0
Izrael - Makedonie 0 : 1
Španělsko - Itálie 3 : 0

SKUPINA H

07.10.2017 18:00 Bosna a Hercegovina - Belgie
Gibraltar - Estonsko

07.10.2017 20:45 Kypr - Řecko

10.10.2017 20:45
Belgie - Kypr

Estonsko - Bosna a Hercegovina
Řecko - Gibraltar

ODEHRÁNO

Bosna a Hercegovina - Estonsko 5:0
Gibraltar - Řecko 1:4

Kypr - Belgie 0:3
Belgie - Bosna a Hercegovina 4:0

Estonsko - Gibraltar 4:0
Řecko - Kypr 2:0

Bosna a Hercegovina - Kypr 2:0
Estonsko - Řecko 0:2
Gibraltar - Belgie 0:6
Kypr - Gibraltar 3:1

Belgie - Estonsko 8:1
Řecko - Bosna a Hercegovina 1:1

Bosna a Hercegovina - Gibraltar 5:0
Kypr - Estonsko 0:0
Belgie - Řecko 1:1

Bosna a Hercegovina - Řecko 0:0
Estonsko - Belgie 0:2
Gibraltar - Kypr 1:2

Belgie - Gibraltar 9 : 0
Kypr - Bosna a Hercegovina 3 : 2

Řecko - Estonsko 0 : 0
Estonsko - Kypr 1 : 0

Gibraltar - Bosna a Hercegovina 0:4
Řecko - Belgie 1 : 2

http://www.o2tv.cz/
http://reprefotbal.cz/
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Trenér Karviné Jozef Weber aby si na lavičce 
hlavu ukroutil. Jeho tým podzim herně zvládá, 
naposledy převyšoval Zlín i Liberec, jenže nebyl 
odměněn ani bodem! S koncovkou si zatím Kar-
vinští netykají. Šestačtyřicetiletý kouč však nepa-
nikaří. Ví, že za této konstelace se musejí výsled-
ky dostavit. „Od čeho jiného se odrazit, když ne 
od dobrých výkonů,“ tvrdí.

Jozef Weber: „Sparta snad 
s probuzením počká!“

 „JEN KLID, PÁNOVÉ!“ JOZEF WEBER NA STARTU SEZONY ROZHODNĚ NEPANIKAŘÍ. 

 Je pro vás úvod soutěže zklamáním?

„Přiznávám, že jsem očekával víc bodů. Přesto z výkonů zkla-

maný nejsem, možná hrajeme líp než v uplynulé sezoně. Fotbal je 

nevyzpytatelný. Chybí nám především tři body z domácího utkání 

s Libercem, měli jsme spoustu šancí. Pohled na tabulku je pro nás 

trochu smutnější, ale je to začátek.“

 Nemáte obavy, že to na mužstvo negativně zapůsobí?

„Klukům říkám, že podzim hodnotím pozitivně. Divadlo roz-

hodně nehraju, z vystoupení ve Zlíně i s Libercem jsem měl dobrý 

pocit. Od čeho jiného se odrazit, když ne od dobrých výkonů? Dělat 

paniku by nebylo na místě. Pracujeme na psychice, abychom se 

po reprezentační pauze v zakončení zlepšili.“

 Jenže, jak v tréninku koncovku naučit?

„Mnoho lidí mi říká, abychom se víc věnovali střelbě. Jenže ono 

je to o tom, aby si kluci začali věřit. Používat ve fotbale slovo štěstí 

je ošidné, ale co si budeme povídat, někdy to tak je. Zakončení se 

natrénovat moc nedá, je to o umění a o formě. To jsou dvě složky, 

které v tomto rozhodují.“

 PO DOMÁCÍ VÝHŘE NAD JIHLAVOU ZAHÁJILI KARVINŠTÍ NEPŘÍJEMNOU ČTYŘZÁPASOVOU SÉRII SE ZISKEM JEDINÉHO BODU PORÁŽKOU NA BOHEMIANS. 

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Plzeň 5 5 0 0 11:1 15

2. Slavia Praha 5 3 2 0 7:0 11

3. Liberec 5 3 1 1 7:3 10

4. Sigma Olomouc 5 3 1 1 7:3 10

5. Teplice 5 2 2 1 10:7 8

6. Sparta Praha 5 2 2 1 4:4 8

7. Dukla Praha 5 2 1 2 6:9 7

8. Slovácko 5 1 3 1 6:4 6

9. Jablonec 5 1 3 1 6:5 6

10. Bohemians 1905 5 1 3 1 3:4 6

11. Zlín 5 2 0 3 3:5 6

12. Ostrava 5 1 2 2 8:12 5

13. Karviná 5 1 1 3 4:5 4

14. Brno 5 1 1 3 4:8 4

15. Jihlava 5 0 1 4 2:9 1

16. Mladá Boleslav 5 0 1 4 2:11 1

PROGRAM 6. KOLA
09.09. 16:00 Liberec - Plzeň

09.09. 17:00 Bohemians 1905 - Slovácko

09.09. 17:00 Ostrava - Jablonec

09.09. 17:00 Zlín - Teplice

09.09. 18:00 Sigma Olomouc - Slavia Praha

10.09. 15:00 Mladá Boleslav - Brno

10.09. 16:00 Jihlava - Dukla Praha

10.09. 18:00 Sparta Praha - Karviná

VÝSLEDKY 5. KOLA
Plzeň - Ostrava 3:0

Teplice - Jihlava 3:1

Slavia Praha - Mladá Boleslav 4:0

Jablonec - Zlín 2:0

Slovácko - Sigma Olomouc 0:0

Brno - Sparta Praha 2:0

Karviná - Liberec 0:1

Dukla Praha - Bohemians 1905 2:0

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 POVEDE SE KARVINSKÉMU KOUČI VYMYSLET 
 ÚSPĚŠNOU STRATEGII NA TÁPAJÍCÍ SPARTU? 

hou stranu respekt budí pořád. Docela jsem byl překvapený, jak 

kvalitní hráče přivedla. Je jen otázka času, kdy se probudí, jejich 

kvalita je jednoznačná. Sparta bude zase silná. Věřím, že s tím ale 

ještě počká.“ (směje se) 

 Zatímco koncovka vás trápí, defenziva šlape...

„Obranná fáze je slušná. Je to trochu paradox. Týden před star-

tem ligy jsem na tiskovce řekl, že nám lehce hapruje defenziva, 

a ono se to otočilo. V tom, v čem jsme byli v přípravě silní, dávali 

jsme hodně branek, teď nefunguje. To je holt sport.“

 Hned na úvod sezony jste ztratili duši týmu brankáře 

Laštůvku, po kterém sáhla Slavia. Vypadá to však, že Berkovec 

je plnohodnotná náhrada.

„Souhlasím. Berky je klidná povaha, dokáže ustát tlak nejen 

v brance. Lašty je v Karviné obrovská persona, srovnat se s tím, 

když přijdete po něm, není jednoduché. Berky to zvládnul výbor-

ně. Když se naskytla šance ho získat, neváhal jsem ani vteřinu.“

 Má Karviná za cíl záchranu, nebo si dal klub vyšší cíle než 

v minulém ročníku, v němž skončil desátý?

„Klub je, co se týká rozpočtu, skromný. Vážíme si každého roku 

v lize. Chceme se v soutěži udržet, zároveň být konkurenceschop-

ní. To je náš hlavní cíl.“ 

 Nezvažoval jste přípravný zápas se slabším protivníkem, 

aby se hráči střelecky chytili?

„Nezvažoval. Pamatuju si, že jsme toto jednou udělali při 

mém působení v Jablonci. Předhodili nám slabšího soupeře, 

jenže my jsme se trápili i s ním. A bylo to ještě horší. (směje se) 

Znovu opakuji, herně nepropadáme. To, že Wágnerovi dvakrát 

za sebou chytne gólman zázračně dvě šance, neovlivníme. Ne-

tváříme se, že se nic neděje, ale nemyslím, že by nám podobný 

zápas prospěl.“

 Zvažujete posilu do ofenzívy?

„Máme ještě pár dnů. Řešíme však spíš ofenzivní kraje. V útoku 

Wágner i Panák pracují dobře.“

 O víkendu hrajete na Spartě. Je to pravý soupeř na chy-

cení?

„Když to trochu odlehčím, podobnou otázku bude dostávat asi 

i trenér Sparty. Jedeme na Letnou bodovat, ale pro nás jsou stě-

žejní tři zápasy poté. Dva doma a na Slovácko. Je potřeba, aby-

chom z utkání se Spartou odešli co nejméně poškrábaní, s co nej-

méně šrámy na duši i na těle.“

 Troufáte si na Spartu, které to po letní výrazné obměně 

kádru neladí?

„Sparta šest sedm let už tak nedominuje, jako když jsem na Let-

nou jezdíval jako hráč s Drnovicemi nebo s Jabloncem. Na dru- 

 I PŘES HUBENÝ BODOVÝ ZISK JE JOZEF WEBER S VÝKONY SVÝCH SVĚŘENCŮ SPOKOJENÝ - TEĎ JEŠTĚ TY BODY… 

JOZEF WEBER * Narozen: 25. prosince 1970 * Hráčská kariéra: 
MŠK Žilina (1980-1989), AC Sparta Praha (1989-1991), Union Cheb 
(1991-1994), Drnovice (1994-1999), Jablonec (1999-2007), Drnovice 
(2014) * Největší úspěchy: vítěz československé ligy (1990, 1991) * 
Bilance v první lize: 408 zápasů/ 25 gólů
Trenérská kariéra: Bohemians 1905 (2012-2014), MFK OKD Kar-
viná (2014-?) * Největší úspěchy: postup do první ligy (2013, 2016)

VYCHYTANÉ NULY

5
Jan Laštůvka (Slavia)

3 - Aleš Hruška (Plzeň), Ondřej Kolář (Liberec) * 2 - Miloš Buchta (Olomouc), Tomáš 
Fryšták (Bohemians 1905), Milan Heča (Slovácko), Tomáš Koubek (Sparta), Dušan 
Melichárek (Brno), Filip Rada (Dukla) 

NEJLEPŠÍ STŘELCI

3
Martin Fillo (Teplice), David Lafata (Sparta), 

Ondřej Mihálik (Jablonec), Jan Rezek (Teplice), 
David Vaněček (Teplice)

2 - Milan Baroš (Ostrava), Mick Van Buren (Slavia), Ubong Ekpai (Zlín), Šimon Falta 
(Olomouc), Martin Graiciar (Liberec), Marek Havlík (Slovácko), Patrik Hrošovský (Pl-
zeň), Robert Hrubý (Ostrava), Michael Krmenčík (Plzeň), Stanislav Tecl (Jablonec), Jiří 
Texl (Olomouc), Tomáš Zajíc (Slovácko)

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU

(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

10,5
Martin Fillo (Teplice, 3 + 3)

8,5
Michael Krmenčík (Plzeň, 2 + 3)

6
David Lafata (Sparta, 3 + 0), Ondřej Mihálik (Jablonec, 3 + 0), 

Jan Rezek (Teplice, 3 + 0), David Vaněček (Teplice, 3 + 0)

5,5 - Šimon Falta (Olomouc, 2 + 1), Patrik Hrošovský (Plzeň, 2 + 1), Jiří Texl (Olomouc, 
2 + 1) * 4,5 - Jan Kopic (Plzeň, 0 + 3) * 4 - Milan Baroš (Ostrava, 2 + 0), Mick Van Buren 
(Slavia, 2 + 0), Ubong Ekpai (Zlín, 2 + 0), Martin Graiciar (Liberec, 2 + 0), Marek Havlík 
(Slovácko, 2 + 0), Robert Hrubý (Ostrava, 2 + 0), Stanislav Tecl (Jablonec, 2 + 0), Tomáš 
Zajíc (Slovácko, 2 + 0) * 3,5 - David Houska (Olomouc, 1 + 1), Josef Hušbauer (Slavia, 1 
+ 1), Tomáš Mičola (Ostrava, 1 + 1), Branislav Miloševič (Dukla, 1 + 1), Bronislav Stáňa 
(Ostrava, 1 + 1), Tomáš Wágner (Karviná, 1 + 1) * 3 - Zdeněk Folprecht (Liberec, 0 + 2), 
Jan Krob (Teplice, 0 + 2), Vojtěch Kubista (Jablonec, 0 + 2), Jakub Podaný (Dukla, 0 + 
2), Roman Potočný (Liberec, 0 + 2)

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Ty nejkrásnější trasy  
pro vaše výlety!
Objevte nejzajímavější místa v Ústeckém kraji.

www.dolnipoohri.cz

www.krusne-hory.org

www.ceskestredohori.info

www.ceskesvycarsko.cz

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


Marc-André ter Stegen:

Hlídač 
za ofenzivní 
mašinou

Jeho práce je poněkud nevděčná - hlídat bránu možná nejofen-
zivněji laděného týmu světa. Ale německý gólman Marc-André ter 
Stegen (25) se s tím v Barceloně vypořádává na jedničku. A i díky 
tomu se navzdory mládí řadí mezi nejuznávanější brankáře světa 
a nástupce slovutného krajana Neuera.

Marc-André ter Stegen:

Hlídač 
za ofenzivní 
mašinou
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Pro mnohé to bylo překvapení, když si Barca před třemi roky 

přitáhla na klíčový flek do brány sotva 22letého klučinu. „Tenhle 

nazdárek má chytat v našem týmu plném superhvězd?!“ lamen-

tovali fanoušci, proč klubové vedení raději nevsadilo na další velké 

jméno. Vždyť Marc-André od narození nevytáhl paty z rodného 

Mönchengladbachu, a byť mu už doma v Německu aplaudovali, 

ještě nestačil pobrat mezinárodní slávu. Teď měl za 12 milionů eur 

krýt záda opěvované Messiho partě. „Moc jsme jej chtěli,“ přiznal 

klubový viceprezident Bartomeu. „Jsem, jaký jsem, mám svůj 

styl,“ odmítal samotný brankář po příchodu otravné srovnávání 

s odcházejícími předchůdci Valdésem a Pintem.

PŘEDĚLANÝ ÚTOČNÍK
Už ve čtyřech letech jej dědeček přivedl do přípravky Borus-

sie a sotva kdo čekal, že v tomto klubu vydrží předlouhých 18 let. 

„Bude to šikovný útočník,“ říkali o něm v Mönchengladbachu tre-

néři v průběhu let. Vždyť až do sedmnácti hrál v poli a do brány šel 

jen tehdy, když byla nouze o gólmany! Jenže mezi tyčemi se mu 

vedlo tak dobře, že nakonec souhlasil se změnou postu. „Když se 

ohlédnu zpátky, bylo to nejlepší rozhodnutí mého života,“ přizná-

vá. Měl úžasný talent na předvídavost a fakt, že to tak skvěle uměl 

i nohama, z něj udělalo výjimečného strážce svatyně.

Konečně to dokazují i čísla, když se coby hvězda rezervního 

týmu prokousal do áčka Borussie. Od jeho bundesligového debu-

tu v dubnu 2011 se zapojil do 6500 akcí, což je do více než šede-

sáti za zápas! Jeho nejbližší pronásledovatel v nejvyšší německé 

soutěži měl ve statistikách o více než tisícovku čárek méně. „Ter 

Stegen je jeden z nejlepších gólmanů světa, je vážně skvělý v práci 

nohou,“ chválil ho i kouč Guardiola.

Samozřejmě útočníci soupeře věděli, že si s míčem rád hraje - 

občas jej nachytali a udělali z něj hlupáka. „Když se ohlédnu zpět 

za svými chybami, jsem rád za ty zkušenosti. Vím, že mě tyto věci 

nezlomily, ale posílily. Způsob, jakým jsem se s chybami vyrovnal, 

mi dává pozitivní pocit do budoucna,“ hlásal.

VOLÁNÍ BARCY
Talentovaný, tvrdě pracující, disciplinovaný, ambiciózní, se-

bevědomý a přemýšlivý. Není divu, že o nevšedního gólmana byl 

zájem a on sám měl své velké sny. Už po příchodu do prvního 

týmu Borussie hlásil: „Jaký klub mne nejvíc fascinuje? Bezpo-

chyby Barcelona!“

Jen necelé dva roky poté, na jaře 2013, mu právě od katalán-

ského giganta přisvištělo laso. Přestože rok a půl ještě vydržel 

v Německu, tyhle námluvy nemohly skončit fiaskem. „Splnil se 

mi sen! Nemyslel jsem nad jinými možnostmi, chtěl jsem jít jen 

do Barcelony,“ přiznal, přestože dojemné loučení v Mönchen-

gladbachu obrečel.

 KOPACÍ TECHNIKU PŘEDVÁDÍ BÝVALÝ ÚTOČNÍK 
 HVĚZDĚ MADRIDSKÉHO REALU GARETHU BALEOVI. 

 V PRAŽSKÉM EDENU SE V PÁTEČNÍM VEČERU TAKTO PROLÉTL VZDUCHEM, ALE NA GÓLOVOU STŘELU VLADIMÍRA DARIDY V KVALIFIKACI MS NEDOSÁHL. 

 CLAUDIO BRAVO (UPROSTŘED) JIŽ O DALŠÍ TROFEJE 
 V DRESU BARCELONY USILOVAT NEBUDE. TER STEGEN (VPRAVO) 
 JE NYNÍ JASNOU JEDNIČKOU KATALÁNSKÉHO VELKOKLUBU. 

VÍTE, ŽE...

Ter Stegen si téměř do každého zápasu 
bere zbrusu nové rukavice?

POMOC, NAJDĚTE MI PSA!
Ta událost tehdy zaujala celé Německo. Když na Vánoce roku 2012 ter 

Stegenova psa Baliho srazilo auto a on v šoku utekl, zoufalý brankář se po-
mocí Facebooku obrátil o pomoc na veřejnost. Stovky fandů Borussie pro-
hledávaly město a pomáhaly svému hrdinovi najít čtyřnohého miláčka. Vše 
nakonec dopadlo dobře, druhý den pes sám přiběhl domů.

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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MESSI JE NEJVĚTŠÍ!
Vůbec nepochybuje o tom, kdo je nejlepším fotbalistou historie. Samo-

zřejmě jeho klubový parťák Lionel Messi! „Myslím, že je největší ze všech, 
nikdo není jako on,“ poklonil se argentinskému géniovi.

Skrz celé hřiště sleduje jeho ofenzivní kouzla a stejně jako fanoušci 
je z nich u vytržení. „Leo prostě miluje fotbal a je strašně rád, když se 
i ostatním kolem něj daří. Podle mě je prostě jednička všech dob díky 
svému talentu a úžasným představením, které předvádí týden co týden,“ 
řekl německý brankář.

 VE FINÁLE KONFEDERAČNÍHO POHÁRU VYCHYTAL TER STEGEN I ALEXE SÁNCHEZE A NĚMCI PO VÝHŘE 1:0 BRALI V RUSKU LETOS V ČERVENCI ZLATO! 

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY

JEDNIČKU SI VYČEKAL
Ve Španělsku si začal plnit své sny. Hned první sezónu sla-

vil treble - triumf v lize, poháru i Lize mistrů. Nicméně o slávu 

na slunci se musel dělit s kolegou Bravem, který chytal La Ligu, 

zatímco on domácí a evropský pohár. Tahle situace trvala celé dva 

roky a Marc-André byl z neustálého rotování brankářů koučem 

Enriquem lehce otrávený. „Akceptuji to, ale 25 zápasů za sezonu 

je pro mne prostě málo,“ zlobil se.

Když loni v létě jeho chilský rival odešel do Manchesteru City, 

vzduch se pročistil a německý gólman se stal králem barcelonské 

brány. „Bravův odchod byl nejlepším řešením pro všechny stra-

ny. I když jsme spolu vycházeli dobře, bylo by obtížné pokračovat 

další rok společně,“ přiznal Ter Stegen. Na konci uplynulé sezony 

podepsal nový pětiletý kontrakt, ve kterém se výstupní klauzule 

zvedla z 80 milionů eur na 180!

V Barceloně je tak nezpochybnitelnou jedničkou, teď sní o tom, 

že něco podobného se mu jednou podaří i v nároďáku. Tam je 

zatím ve stínu hvězdy Neuera, kapitána týmu, do hry se dostává 

jen v případě jeho zdravotních trablů, jako při nedávné kvalifikaci 

v Praze. Vytlačí snad ze svatyně i „božského Manuela“? 

 DOJEMNÉ LOUČENÍ S MATEŘSKÝM MÖNCHENGLADBACHEM. 

 REPREZENTAČNÍ PARŤÁCI NEUER - TER STEGEN.  TER STEGEN MÁ ŠTĚSTÍ, ŽE LIONEL NA NĚJ PÁLÍ JEN PŘI TRÉNINKU… 

Marc-André ter Stegen
Národnost: Německo * Narozen: 30. dubna 1992 v Mönchen-

gladbachu * Výška: 187 cm * Kluby: Borussia Mönchengladbach 

(1996-2014), FC Barcelona (2014-?) * Pozice: brankář * Repre-

zentace: 15 zápasů/0 gólů * Sbírka trofejí: vítěz Ligy mistrů, vítěz 

Superpoháru, vítěz MS klubů, 2x mistr Španělska, 3x vítěz Špa-

nělského poháru, vítěz Španělského superpoháru

PARŤÁK NEUER:
„VYDRŽ, JSI HVĚZDA!“

V nouzi poznáš přítele. Když bylo Marc-Andremu nejhůř a kritizovali 
jej za opakované kiksy v bráně při rozehrávce, zastal se ho německý rival 
Manuel Neuer. „Marku, buď v klidu a věř dál tomu, co děláš,“ řekl mu 
na reprezentačním srazu. „Je to jeden z nejlepších brankářů světa a chy-
by jsou součástí brankářského řemesla i procesu dospívání. Barcelona 
po něm chce, aby hrál hodně nohama, a tohle se prostě stává,“ přidala 
superhvězda Bayernu. I díky jeho povzbuzení se Ter Stegen z krize oklepal.

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

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

12. 9. 2017

http://www.upivrnce.cz/
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CHANCE FUTSAL LIGA28

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy

www.futsalliga.cz www.futsalliga.cz

115 kilometrů na každý domácí zápas. 
Přesto Jeseník důležitý duel zvládl

Futsalisté Gamaspolu Jeseník vstoupili do 1. FUTSAL ligy bez haly, 
která se teprve staví. Stejně jako soupeř i oni museli na svůj zápas 
cestovat. Rovných 115 kilometrů.

 JAN VAVRAČ SE DVĚMA BODY PODÍLEL NA VÝHŘE PROTI MĚLNÍKU. 

Svůj první zápas v nejvyšší soutěži odehrál v pátek proti Měl-

níku (3:1) i jesenický Jan Vavrač. „Užil jsem si to skvěle. Zápas 

byl výborný. Nic moc jsme od něj neočekávali. S Mělníkem jsme 

hráli už v superpoháru druhých lig, ale zvládli jsme to,“ těšilo ví-

těze zápasu. „Řeknu to na přímo. S Mělníkem asi budeme bojo-

vat o spodní příčky. Jsme nováčkové a nikdo od nás velký futsal 

neočekává. Tři body jsou pro vstup do sezony hodně důležité,“ 

oddychl si Vavrač.

V zápase Jan Vavrač na první gól přihrál a třetí sám vstřelil. 

Pro sebevědomí do dalších prvoligových bojů je to ideální po-

čin. „Tohle moc neřeším. Jsem rád, že se dařilo všem klukům. 

Možná mě to potěšilo, ale to je tak všechno,“ řekl skromně autor 

dvou kanadských bodů.

VÝSLEDKY ZÁPASŮ 1. KOLA 1. FUTSAL LIGY

GAMASPOL JESENÍK - OLYMPIK MĚLNÍK 3:1 (2:1)
Branky: 16. Furik (Vavrač), 17. Macura (Kozelský), 25. Vavrač - 13. Rolenc (Vokoun).

NEJZBACH VYSOKÉ MÝTO - HELAS BRNO 8:3 (4:1)
Branky: 4. Novák (Sklenář), 6. Vladyka (Vágner), 7. vlastní, 17. Jiráský, 22. Vágner (Vladyka), 27. No-
vák (Sklenář), 34. Michalec (Vágner), 36. Gerčák - 2. vlastní, 32. Outrata (Kasálek), 35. Kasálek (Lacko).

GARDENLINE LITOMĚŘICE - SVAROG FC TEPLICE 5:1 (2:0)
Branky: 6. Graciano (Zapletal), 20. Hrdý (Kubelka), 26. Vagnao, 28. Hrdý, 39. Hrdý - 27. Borges.

DÉMONI ČESKÁ LÍPA - SK SLAVIA PRAHA 3:5 (1:1)
Branky: 18. Havrda (10 m kop), 32. Kotek (Fichtner), 38. Švec (Bažant) - 1. Směřička, 21. Hrdina, 
25. Arsovski (Novotný), 28. Směřička, 38. Směřička (Hrdina).

 SOUBOJ JESENÍKU S MĚLNÍKEM BYL HODNĚ DŮLEŽITÝ. 
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Gamaspol má nelehký úkol v první lize. Na každý zápas totiž 

musí urazit minimálně 115 kilometrů. Tak daleko to je z Jeseníku 

do ostravské haly VŠB, kde hraje domácí zápasy. „Cesta byla hod-

ně náročná. Je to hodně nepříjemné. Vnímáme, že nemáme do-

mácí halu a nehrajeme před svými fanoušky. Nicméně druhá liga 

už nebyla pro nás. Potřebovali jsme něco víc. Rozhodli jsme se pro 

Ostravu než se znovu trápit ve druhé lize,“ řekl Vavrač a pohovořil 

o samotné hale: „V hale netrénujeme vůbec. Před týdnem jsme 

v ní hráli první přípravný zápas proti VŠB. Ostravská hala je po-

dobná té mikulovické, kde jsme hráli. Akorát je větší. Líbí se mi.“

Pro jesenické hráče není podle Vavrače až tak náročný pře-

chod z menší haly do větší: „Uvidíme časem. V dalším kole hra-

jeme v Chrudimi, kde je větší hala.“ Co může Gamaspol na mistra 

ligy vytáhnout? „Určitě budeme hrát jako proti Mělníku. Chceme 

bojovat. Výsledek řešit nebudeme. Jsou to pro nás zkušenosti,“ 

odpověděl Jan Vavrač. 

PLZEŇ LONI SPARTU DVAKRÁT PORAZILA. 
CO NABÍDNE TELEVIZNÍ SOUBOJ?

První televizní utkání z  nejvyšší futsalové soutěže obstará v  úterý 
od 20.30 hodin souboj Sparty s Plzní. Zápas můžete sledovat buď živě na ČT 
Sport, nebo přímo z Arény Sparta na Podvinném mlýně.

V dohrávce prvního kola půjde o velmi pikantní souboj. Trenér David Frič totiž s ně-
kolika hráči odešel do Sparty poté, co se kormidla pražského klubu ujal Beni Simitči 
z Benaga. Ten pak začal tvořit nový tým. Rivalita mezi oběma trenéry je známá a oba 
nebudou chtít s tím druhým prohrát! Plzeň navíc loni Spartu dvakrát porazila 3:2.

Plzeňský kouč David Frič před utkáním vyloučil, že by to pro něj byl speciální 
zápas, byť na Spartě strávil několik sezon. „Příprava na Spartu bude jako na jaké-
hokoliv jiného soupeře. Taktiku jsme si řekli v týdnu před utkáním, asi to nebude 
standardní hra, kterou se pak budeme celý rok prezentovat. Ale účel světí prostřed-
ky a podle toho budeme hrát. Pro mě to speciální zápas v žádném případě není, ze 
Sparty tam nezbyl vůbec nikdo. Je to jen Benago, které se přesunulo pod hlavičku 
Sparty. Takže standardní zápas jako každý jiný s Benagem.“

Jedním z hráčů, který se rozloučil se Spartou a zamířil k rivalovi, je také Zdeněk 
Sláma. „Soupeř je hodně nepříjemný a teď jsou ještě silnější, když přišel Wilde. To je 
výborný hráč,“ uznal Sláma a pokračoval: „Je tam navíc třeba Marcelo, byť už je to 
starší hráč. Čeká nás velmi kvalitní soupeř, který může aspirovat na titul.“

O Plzni se před sezonou mluví jako o černém koni soutěže. Své o tom ví i ve Spar-
tě. „Plzeň bude patřit k silným týmům. Hodně posílila, a to i hráči z bývalé Sparty. 
Jednou z největších posil je Zdeněk Sláma, který je takovou polo-legendou českého 
futsalu. Říkám polo, protože ještě hraje, jinak by byl legendou,“ vysvětlil trenér 
Sparty Beni Simitči a pokračoval: „Další je jeden z největších českých futsalových 
talentů Jan Křemen. To jsou hráči, na které si budeme muset dávat pozor. Také k nim 
patří Tomáš Vnuk. Z lidského hlediska jsem za jeho návrat do Plzně velmi rád. Vždy 
totiž splnil na sto procent, co jsem po něm v Benagu chtěl a není divu, že ho Plzeň 
chtěla přivést zpět. Jsou tu i další kvalitní hráči, jako Abrhám a Štrajt. Určitě se ale 
nebudeme specializovat na jednotlivé hráče.“

Sparta má svůj systém a chce vyhrávat. „Náš systém je daný - nenechat soupeře 
hrát. Když ho nenecháme hrát, tak soupeřův výkon půjde dolů. Celkově se na zá-
pas těšíme, protože PR klubu a marketing zafungovaly dobře a věřím, že lidé, kteří 
na utkání dorazí, budou příjemně překvapení a duel si užijí,“ vzkázal Simitči.

TABULKA 1. FUTSAL LIGY
TÝM Z V R P S B

1. Nejzbach Vysoké Mýto 1 1 0 0 8 : 3 3

2. Gardenline Litoměřice 1 1 0 0 5 : 1 3

3. SK Slavia Praha 1 1 0 0 5 : 3 3

4. AC Gamaspol Jeseník 1 1 0 0 3 : 1 3

5. AC Sparta Praha 0 0 0 0 0 : 0 0

6. FK ERA-PACK Chrudim 0 0 0 0 0 : 0 0

7. SK Interobal Plzeň 0 0 0 0 0 : 0 0

8. SKP Ocel Třinec 0 0 0 0 0 : 0 0

9. Démoni Česká Lípa 1 0 0 1 3 : 5 0

10. SK Olympik Mělník 1 0 0 1 1 : 3 0

12. Helas Brno 1 0 0 1 3 : 8 0

13. Svarog FC Teplice 1 0 0 1 1 : 5 -3

 TRENÉR OLMPIKU MĚLNÍK PAVEL ŠUBA. 

 RADOST DAVIDA MACURY PO BRANCE NA 2:1. 
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 PRVNÍ LIGOVÉ DERBY SEZONY DOPROVODIL I SILNÝ DÉŠŤ, KREJČIŘÍKOVÉ (VLEVO) A IRENĚ MARTÍNOVÉ NA ÚSILÍ NIC NEUBRAL. 

Derby vyhrála Slavia, 
poprvé zvítězila Dukla, Slovácko veze body z Hradce, Plzeň remizovala s Libercem

Ve 4. kole nejvyšší soutěže žen viděli diváci v neděli na pražském Xaverově 
úvodní derby sezony a že se bylo na co koukat. Výhra nakonec patří domácí Sla-
vii, která zvítězila 3:2. Hráčky pražské Dukly se radovaly z prvního gólu, Loko-
motivu Brno porazily 3:1 a opustily poslední příčku. Tři body si z Hradce veze 
Slovácko za výhru 3:0, Plzeň remizovala s Libercem 1:1.

Úvod derby vyšel lépe domácí Slavii, vedení ji zajistila Szewiecz-

ková. Už ve druhé minutě se mladá útočnice nejlépe zorientovala 

po rohovém kopu a poslala míč do sítě. Vršovický celek mohl na-

výšit vedení, ale proti byla brankářka Dorsey. Po třinácti minutách 

hry však bylo srovnáno. Po centru Ireny Martínkové za obranu 

byla před brankářkou Votíkovou dříve Ringelová a z prvního do-

teku vyrovnala. Za deset minut se povedlo letenskému týmu ob-

rátit vývoj skóre, když mířila přesně Raben. Derby bylo tradičně 

plné osobních soubojů, ale i branek. Do šaten se nakonec odchá-

zelo za vyrovnaného stavu, v nastaveném čase prvního poločasu 

se po rohovém kopu prosadila na přední tyči hlavou Kožárová.  

 CHVÍLE PŘED PRVNÍ BITVOU PRAŽSKÝCH „S“ LETOŠNÍ LIGOVÉ SEZONY, ÚSPĚŠNĚJŠÍ BYLA SLAVIA. SK SLAVIA PRAHA - AC SPARTA PRAHA 3:2 (2:2)

Branky: 2. a 61. Szewieczková, 45.+1 Kožárová - 13. Ringelová, 22. Raben .

FK DUKLA PRAHA - LOKOMOTIVA BRNO 3:1 (1:0)

Branky: 43. a 60. Rychtarová 47. Zemjánková - 90.+1 Fojtíková.

FC HRADEC KRÁLOVÉ - 1.FC SLOVÁCKO 0:3 (0:1)

Branky: 11. Bychková, 35. Dubcová K., vlastní.

FC VIKTORIA PLZEŇ - FC SLOVAN LIBEREC 1:1 (1:1)

Branky: 22. Mášová - 40. Šušolová.
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 DERBY PŘINESLO ŘADU TVRDÝCH SOUBOJŮ, JAKO TENTO HLAVIČKOVÝ 
 V PODOBĚ SPARŤANKY IRENY MARTÍNOVÉ A SLÁVISTKY SVITKOVÉ.  

 SLÁVISTKY SE OPRÁVNĚNĚ RADUJÍ, PO PRVNÍ DERBY JDOU V LIZE DÁL BEZ ZTRÝTY JEDINÉHO BODU. 

Po změně stran se hrálo opatrněji, ani z jeden týmu nechtěl 

udělat chybu. Do vedení mohla jít Sparta v 57. minutě, po faulu 

na Ringelovou však Mocová pokutový kop neproměnila, Votíková 

předvedla skvělý zákrok. A tak na druhé straně trestala Slavia. 

Podruhé v utkání se totiž trefila Szewiecková a domácí fotbalistky 

si vzaly vedení zpět na svoji stranu. Sparta se v dalším průběhu 

snažila o vyrovnání, ale další branka již nepadla. Slavia tedy zvítě-

zila v prvním derby 3:2 a bez ztráty bodu je na první příčce, Sparta 

je druhá, Slovácko třetí.

Dukla v sobotu přivítala Lokomotivu Brno na stadionu SK Pro-

sek. Od úvodu byly domácí hráčky nebezpečnější, ovšem šance 

Rychtarové a Zemjánkové brankou neskončily. Na druhé straně to 

z trestného kopu zkoušela Ducháčková, ale její střelu v klidu po-

kryla brankářka Dolejšová. V dalším průběhu byly k vidění šance 

na obou stranách, z branky se však těsně před pauzou radovaly 

domácí hráčky. Rychtarová prošla brněnskou obranou a na kon-

ci svého sóla rozvlnila síť. Druhou branku přidala Dukla chvilku 

po pauze. Pražanky si vytvořily během okamžiku několik příle-

žitostí, nakonec vše před sebou prostřelila Zemjánková a bylo to 

2:0. Další minuty přinesly hru nahoru dolu a u obou týmů se ob-

jevovaly skulinky v defenzívě. Nejdříve musela domácí Adámková 

uklízet míč do bezpečí po šanci Vojtkové, následně zvýšila Dukla 

na 3:0. Hrobská předložila míč před branku Rychtarové a pro ni 

již nebyl problém poslat ho za brankovou čáru. V nastaveném 

čase byli diváci svědky velké šance Dukly, přesněji Dvorské, která 

poslala míč z krátké vzdálenosti nad branku, naopak se radovala 

brněnská Fojtíková, která nadvakrát překonala Dolejšovou a uza-

vřela stav utkání na 3:1 pro domácí celek.

Druhé sobotní utkání zvládly lépe hráčky Slovácka, které vy-

hrály v Hradci Králové 3:0. Skóre otevřela krásnou střelou Bych-

ková, do přestávky navýšila vedení Kamila Dubcová. Po přestávce 

padla již jen jedna branka, do vlastní sítě si bohužel srazila centr 

Svobodová.

Duel Plzně s Libercem byl již od pátku přeložen na UMT v Luční 

ulici a oba celky si nakonec body rozdělily. Domácí Viktorii posla-

la do vedení ve 22. minutě Mášová, do přestávky však vyrovnala 

Šušolová. 

 BRANKÁŘKA SLAVIE VOTÍKOVÁ VÝRAZNĚ POMOHL SVÉMU TÝMU K VÝHŘE, TAKTO ZLIKVIDOVALA PENALTU SPARŤANKY MOCOVÉ. zeny.fotbal.cz
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 V LIZE ZATÍM ZLÍN NEZÁŘÍ, PROHRÁL I NA DUKLE. ODSTARTUJE CESTU ZA OBHAJOBOU POHÁROVÉ TROFEJE VYŘAZENÍM PÍSKU? 

Zlín začne obhajobu v Písku

Na strahovském sekretariátu FAČR bylo vylosováno třetí kolo MOL Cupu, do kte-
rého již vstoupí všech pět zástupců v pohárové Evropě. Zlínští fotbalisté zahájí cestu 
za obhajobou triumfu v domácím poháru MOL Cupu na hřišti třetiligového Písku. 

Mistrovská Slavia Praha vstoupí do pohárové soutěže domácím 

zápasem s Třincem, Spartu čeká venku další druholigový celek 

Znojmo. V osudí už nebyla Zbrojovka Brno, která jako jediná z pr-

voligových týmů nepřešla přes 2. kolo, v němž prohrála na hřišti 

třetiligového HFK Olomouc 1:2. Druhý z finalistů minulého roční-

ku, druholigová Opava, zavítá na hřiště vicemistra z Plzně, které-

ho v loňském senzačním tažení doma vyřadila. Oficiálním hracím 

termínem 3. kola je středa 20. září. 

LOS 3. KOLA MOL CUPU
Sokol Živanice - Sigma Olomouc, FK Hodonín - Slovan Liberec, FC Písek - Fastav Zlín, 

1. HFK Olomouc - FC Hradec Králové, Jiskra Domažlice - Dukla Praha, 
TJ Valašské Meziříčí - Baník Ostrava, Slavia Kroměříž - MFK Karviná, 

FK Mladá Boleslav - 1. FK Příbram, Slavia Praha - Fotbal Třinec, 
Viktoria Plzeň - SFC Opava, 1. SC Znojmo - Sparta Praha, FK Jablonec - Viktoria Žižkov, 

Vysočina Jihlava - Baník Sokolov, MAS Táborsko - FK Teplice, 
FK Ústí nad Labem - 1. FC Slovácko, Bohemians Praha 1905 - Vlašim.

http://www.fotbal.cz
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 ČEŠTÍ MLADÍCI VYBOJOVALI PROTI FAVORITOVI REMÍZU 2:2. 

„Dvacítka“ úspěšně 
zahájila Elitní ligu

Česká reprezentace do 20 let vstupuje do nové éry. Německo ji pozvalo do Elit-
ní ligy, kterou organizuje pro osm vybraných zemí Evropy. Svěřenci trenéra Kar-
la Krejčího tak v následujícím roce mají možnost poměřit síly s tradičně silnými 
zeměmi Portugalskem, Anglií, Itálií, Nizozemskem, Polskem, Švýcarskem a po-
řádajícím Německem. A start do Elite Tournament se jim nadmíru podařil.

„Dosud byl tento ročník trochu bezprizorní, ale Němci zorga-

nizovali soutěž, která to napraví. Bude se hrát v reprezentačních 

termínech FIFA a těmto ročníkům to může hodně přinést,“ věří 

manažer českých reprezentací Jaromír Šeterle. 

Německo soutěž organizuje už od roku 2001 jako Turnaj čtyř 

národů, kterého se v posledních letech účastnily ještě Itálie, Pol-

sko a Švýcarsko. Letos v lednu však německý svaz oznámil roz-

šíření na osm zemí a vytvořil tak soutěž, která této věkové kate-

gorii chybí, pokud tým z mistrovství Evropy do 19 let nepostoupí 

na mistrovství světa dvacítek. 

Takto má aktuální ročník hráčů narozených v roce 1997 a mlad-

ší zajištěno sedm kvalitních přátelských zápasů, které se zároveň 

počítají do tabulky Elitní ligy, a následně bude oznámen vítěz. 

„Rozšíření je důležitým krokem. Skutečnost, že se spojilo osm 

nejlepších evropských zemí, ukazuje, že tento krok je potřeba. Tě-

ším se na špičkové a vzrušující zápasy, které výrazně zvýší zájem 

o týmy do 20 let, jež dosud byly v ústraní,“ řekl sportovní ředitel 

německého svazu Horst Hrubesch, 

Základ výběru trenéra Karla Krejčího, který je zároveň asisten-

tem u jednadvacítky, jsou hráči, kteří v létě postoupili do semifiná-

le mistrovství Evropy do 19 let jako Matěj Chaluš, Alex Král, Filip 

Havelka či Daniel Turyna. Ti jsou ale ročník 1998, takže mohou být 

doplněni hráči o rok staršími, jako jsou Jan Kuchta, David Štěpá-

nek, Josef Kvída nebo Jiří Klíma.

Prvním soupeřem českého výběru bylo ve čtvrtek večer Por-

tugalsko, které v původně oznámené osmičce nahradilo Fran-

cii. Reprezentanti vstoupili do soutěže Elite Tournament skvě-

le, když v Portugalsku vyhráli jednoznačně 3:0. O góly českého 

týmu se postarali Turyna a Hlavatý, nedávné opory týmu do de-

vatenácti let. 

Reprezentace do 20 let bodovala i ve druhém utkání, když re-

mizovala v Praze na Julisce s Německem 2:2, byť ještě deset 
minut před koncem zápasu o dva góly prohrávala. Svěřenci tre-

néra Krejčího ale předvedli snovou závěrečnou čtvrthodinu. V 80. 

minutě snížil Turyna a ve třetí minutě nastaveného času vyrovnal 

Hlavatý. O góly se tedy podělili stejní hráči, kteří dali všechny tři 

branky i v Portugalsku.

V dalších utkáních se český tým doma představí také proti Pol-

sku a Itálii, ven jede do Nizozemska, Švýcarska a Anglie. 

 TÝM DO DVACETI LET PŘED ZÁPASEM ELITE TOURNAMENT S NĚMECKEM V PRAZE. 

PORTUGALSKO U20 - ČESKÁ REPUBLIKA U20 0:3 (0:2)

Góly: 17. a 58. Turyna, 42. Hlavatý. Sestava ČR: Sáček - Hellebrand, Král, Chaluš, Sur-
zyn- Havelka, Wiesner - Vodháněl (88. Mužík), Hlavatý (71. Janetzký), Ladra (88. Kuchta) 
- Turyna (71. Klíma). Trenér: Krejčí.

ČESKÁ REPUBLIKA U20 - NĚMECKO U20 2:2 (0:1)

Góly: 80. Turyna, 90.+3 Hlavatý - 45.+1 vlastní Štěpánek, 75. Hack. Sestava ČR: Sváček 
- Granečný, Štěpánek (51. Král), Wiesner, Havelka (82. Hlavatý), Klíma (46. Janetzký), Vod-
háněl (46. Kuchta), Surzyn (82. Helebrand), Kvída (82. Chaluš), Ladra, Hašek (46. Turyna). 
Trenér: Krejčí.
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http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
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 KAPITÁNEM „LVÍČAT“ SE STAL LADISLAV TAKÁCZ Z MLADÉ BOLESLAVI. 

Lvíčata začala remízou

Nově vytvořená reprezentace do 21 let ve svém prvním a jediném 
přípravném zápase na kvalifikaci o postup na ME remizovala v Praze 
na Strahově s Tureckem 1:1. Už v úterý od 18 hodin v Jablonci vstoupí 
do kvalifikace zápasem s Běloruskem.

Turci, kteří v Praze absolvují pětidenní přípravu na úterní zápas 

v Belgii, přijeli se silným týmem a od začátku bylo vidět, že mají 

šikovné fotbalisty. Češi ale začali ofenzívou, ve druhé minutě se 

prokličkoval k zakončení Mihálik, portugalský brankář ale jeho 

střelu vyrazil na roh. Po něm hlavičkoval čerstvě jmenovaný ka-

pitán Takács těsně nad. V páté minutě zahrozili Turci, Bozok ale 

přetažený centr na branku nenasměroval. V desáté minutě zlikvi-

doval Staněk „gólovou“ hlavičku  Çağlayana!

Podobnou „tutovku“ měl v 17. minutě Pokorný, po rohu měl 

možnost zamířit a vystřelit, branku ale netrefil. Mírná převaha 

domácích vyústila v pokutový kop ve 35. minutě, Zajíce stáhl De-

miral, Černý penaltu s přehledem proměnil. 

 SESTAVA NOVĚ VYTVOŘENÉHO CELKU REPREZENTAČNÍ JEDENADVACÍTKY, KTERÁ VYBĚHLA DO PRVNÍHO POLOČASU PROTI TURKŮM. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Do druhého poločasu poslal trenér Lavička novou jedenáctku, 

zatímco Turci střídali jen jednou. Už v 50. minutě prudce vystřelil 

Kratochvíl, brankář míč vyrazil.  V šedesáté minutě se po pěkné 

kombinaci dostal ke střele Pulkrab a jen těsně minul horní roh 

branky. V 67. minutě dostal nejprve Bozok žlutou kartu za filmová-

ní penalty, jenže o dvě minuty později už kontakt Provodovy nohy 

s Bozokem posoudil sudí jako penaltu a tu sám Bozok proměnil, 

i když Stejskalovi k úspěšnému zákroku moc nechybělo...

Zápas dvou výsledkově rozdílných poločasů skončil nerozhod-

ně. „Chtěli jsme vstoupit do cyklu výhrou, ale to se nám nepoda-

řilo. V naší hře bylo dost dobrých momentů, ale jsme spolu zatím 

krátce, bylo jen několik tréninků,“ konstatoval autor jediného gólu 

Václav Černý. 
www.fotbal.cz

ČESKO U21 - TURECKO U21 1:1 (1:0)
Přípravné utkání na ME 2019, 31. 8. 2017, Praha - Strahov. Góly: 36. Černý (pok. kop) 
- 69. Bozok (pok. kop). Rozhodčí: Filip Glova - Michal Tomčík, František Ferenc (všichni 
Slovensko). ŽK: 12. Matějů, 40. Lischka - 67. Bozok, 85. Kilic. Diváci: 300. 

Česko - 1. poločas: Staněk - Matějů, Pokorný, Lischka, Knejzlík - Takács, Sáček - Černý, 
Machalík, Mihálik - Zajíc. Česko - 2. poločas: Stejskal - Řezáč, Kulhánek, Šural, Chlumecký 
- Kratochvíl, Bezpalec - Trubač, Suchan, Provod - Pulkrab. Trenér: Vítězslav Lavička.

Turecko: Şengezer - Babacan, Çelik, Demiral, Ersoy - Çinar (80. Alici), Erdoğan (80. Özcan), 
Toköz, Özfesli (46. Kiliç), Çağlayan (61. Hümmet)  - Bozok. Trenér: Abdullah Ercan.

 CO KOUČI VÍTĚZSLAVU LAVIČKOVI NAPOVĚDĚLA PŘÍPRAVA 
 PŘED KVALIFIKAČNÍM STARTEM S BĚLORUSKEM? 

 JEDINÝ ČESKÝ GÓL VSTŘELIL VÁCLAV ČERNÝ, KTERÝ PŮSOBIL JIŽ V PŘEDCHOZÍM TÝMU U21. 

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


70

70

Z REGIONŮ
in

ze
rc

e
Úterý 5.9.2017
36/2017

Tři porážky přinesly změnu trenéra 
Sotva se odehrála úvodní tři kola nové sezony krajského přeboru, už proběhla 

první trenérská výměna. Po třech porážkách k ní sáhl nováček Sokol Sezimovo 
Ústí, který má v letních měsících již třetího kouče. K historickému postupu dovedl 
klub Milan Barteska, po jeho nečekané abdikaci dočasně převzal tým Stanislav 
Mansfeld a od minulého pondělka byl jmenován novým trenérem Michal Sokolt.

 Ve funkci trenéra jste vystřídal Stanislava Mansfelda. 

To asi váš kamarád Ladislav Šebek musel prokázat veliké di-

plomatické zkušenosti, když vás přemluvil.

„Ne, tak to není. S vedením klubu jsme o tom mluvili už před 

začátkem sezony. V první chvíli jsem to odmítl, ale po nějakém 

čase jsme se dohodli a nabídku jsem přijal. Stanislav Mansfeld 

byl srozuměn s tím, že bude trénovat do té doby, než se za něj 

najde náhrada.“

 Mluvil jsem o přemlouvání, protože jste chtěl skončit 

především jako hráč.

„To je pravda, tyhle myšlenky jsem měl. Ale pak jsem celou 

situaci přehodnotil a rozhodl jsem se, že budu ještě nějaký čas 

pokračovat. A tahle práce je zajímavá. Nakonec to pro mě není 

situace nová, že budu ve funkci hrajícího trenéra. Už jsem to zažil 

v Milevsku, takže nějaké zkušenosti mám.“

 Ale přece jenom, teď budete na hřišti působit ve dvou 

funkcích. Jaký je v nich rozdíl?

„Víte, hráč je zodpovědný jenom týmu a také sobě. A hrajícímu 

trenérovi k tomu navíc přibývá i vedení klubu a hlavně i fanouš-

ci. Volí totiž taktiku a sám se také na jejím plnění podílí. Ovšem 

nejtěžší je asi to, že se někdy budu muset rozhodnout, jestli na-

stoupit na hřiště, nebo řídit mančaft z lavičky. Naštěstí mám 

výborného asistenta Frantu Plachého. S ním všechno dáváme 

dohromady.“

 Když se to tak vezme, tak poslední utkání ve funkci hrá-

če jste absolvoval minulý týden v okresním derby s Dražicemi. 

Jak jste ho prožíval?

„Nebyli jsme kompletní, ale na to se nechci vymlouvat. První 

poločas nebyl z naší strany dobrý, prohráli jsme ho. Druhá půle 

už byla lepší, i když hosté přidali ještě jeden gól. Díky lepšímu 

výkonu se nám podařilo i vyrovnat. A měli jsme i další velikou 

příležitost skóre otočit. To se nám, bohužel, nepodařilo. Nakonec 

jsme neudrželi ani remízu, která by tomu zápasu slušela víc.“

První zápas Michala Sokolta v roli hrajícího trenéra Sezimovo 

Ústí prohrálo v neděli v Olešníku 4:1. 

-Michal Průcha, Milan Šíma- 

 MICHAL SOKOLT (VLEVO), NOVÝ KOUČ SEZIMOVA ÚSTÍ 

Jihočeský KFS - www.jihoceskyfotbal.cz

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