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„Pokud by Sparta Davida Lafatu 
nevyužila, umím si ho v Jablonci 
představit, “ odhaluje 
své plány nový kouč 
severočeského klubu.

 PETR RADA

Gianluigi 
Buffon   Ukázka z knihy Superman Gigi  

v letadle 
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Vážení čtenáři!

V době předvánočního shonu si udělejte chvíli 

čas na fotbalové zastavení s posledním vydáním 

Gólu v tomto roce. Příznačně v něm najdete rozho-

vor s fotbalistou, který se narodil přesně na Štěd-

rý den. Jako malý rozhodně Theo neměl radost 

ze skutečnosti, že se mu narozeninové a vánoční 

dárky sešly v jednom dni. Zato v Brémách si The-

odor Gebre Selassie s manželkou a dvěma syny 

Noem a Elim sváteční chvíle pod stromečkem ná-

ležitě užívá. A jako „správný“ chlap nechává shá-

nění dárků na manželce Leoně. Takže popřejme 

obránci Werderu a české reprezentace všechno 

nejlepší k blížícím se narozeninám s číslicí 31! To 

Petr Rada oslaví v příštím ruce kulatou šedesát-

ku. Dárek dostal v minulém týdnu s předstihem 

v podobě trenérského angažmá v FK Jablonec. 

Na sever Čech se vrací po desetileté pauze, kte-

rou vyplnil působením u jiných šesti prvoligových 

týmů i na lavičce národního týmu. Nám se svěřil, 

s jakými plány na jabloneckou misi přichází. Když 

už jsme u těch narozenin – jubilantem se v příštím 

roce stane i Gól. Traduje se, že padesátka je pro 

chlapa ideálním věkem, kdy je na vrcholu men-

tálních a fyzických sil. A je ji také potřeba pořádně 

oslavit! Dárky však žádné nečekáme, naopak je 

nadělíme vám, věrným čtenářům Gólu!

Takže příjemné předvánoční počtení 

na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://zastavsikanu.cz/
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STALO SE... STALO SE...

„PROSTŘEDÍ NA SEVERU DOBŘE ZNÁM“
„Do Jablonce se vracím po deseti letech. Nabídku jsem přijal také z důvodu, že prostře-

dí na severu dobře znám. Stavil jsem se na Střelnici v uplynulém týdnu, v klubu jsem po-

tkal spoustu lidí, kteří tu pracovali při mém prvním působení. Nepřeháním, když řeknu, 

že z devadesáti procent je to stejné. Od kluků, co se starají o stadion, přes kustoda Čendu 

Češka až po Míru Peltu. Je tam i Zdeněk Klucký, který mi dělal asistenta, nyní na spolu-

práci navážeme. Nebo Michal Špit, který byl za mě jedničkou v brance, teď vede gólmany. 

Jablonec je pro mě také ideální destinace z jiného důvodu. Moje maminka má zdravotní 

problémy, nemohu si dovolit, abych jí nebyl na blízku.

„POHÁRU BUDEME PŘIKLÁDAT VÁHU“
S vedením Jablonce jsme si pro jaro nestanovili konkrétní cíl. Zkrátka, pokusíme se 

jít v tabulce nahoru. A postoupit co nejdál v MOL Cupu, kde jsme mezi nejlepšími osmi. 

Budeme mu přikládat velkou váhu. Vždyť jde o nejsnazší cestu, jak se dostat na evrop-

skou scénu. V lize musíte odehrát třicet zápasů a být do čtvrtého místa, v poháru stačí 

zvládnout pět, šest utkání. Lákavým příkladem je Zlín. 

 NA JAŘE VEDL PETR RADA PRAŽSKOU SPARTU I V DERBY NA SLAVII. 

Fotbalový týden Petra Rady

„Na ten kolotoč se těším!“

Bez angažmá dlouho nezůstal. Po uplynulé sezo-
ně skončil na Spartě, která si přivedla Itala Stram-
macioniho. Teď se trenér PETR RADA na českou 
prvoligovou scénu vrací, po deseti letech povede 
Jablonec. Devětapadesátiletý kouč kývl na na-
bídku neoficiálního šéfa klubu Miroslav Pelty, 
na Střelnici podepsal kontrakt do června 2019.

 PETR RADA JE ZNÁMÝ SVÝM EMOTIVNÍM ZPŮSOBEM KOUČOVÁNÍ. 

  Zemřel Josef Pešice
V předvánočním čase zasáhla český fotbal 
velmi smutná zpráva. Po těžké nemoci zemřel 
ve věku 67 let někdejší skvělý záložník obou 
pražských „S“ a brněnské Zbrojovky Josef 
Pešice, který byl po skončení aktivní kariéry 
i neméně úspěšným trenérem.
Jako hráč prošel Spartou i Slavií, mimořádný 
úspěch zažil v roce 1978 ve Zbrojovce Brno, 
kde byl jedním z tahounů týmu, vedeného 
Josefem Masopustem, a přispěl k zisku his-
torického ligového titulu. V československé 
lize odehrál 327 zápasů a nastřílel 55 gólů. 
V trenérské kariéře znovu působil ve Spartě 
i Slavii, kterou v roce 1996 v tandemu s Fran-
tiškem Ciprem přivedl k ligovému triumfu 
po téměř 50 letech. Koučoval také v Jablonci 
a Teplicích, které pod jeho vedením v sezoně 
1998/1999 braly ligové stříbro.
V letech 2003 - 2010 postupně vedl reprezen-
tační výběry od 16 do 19 let, později pracoval 
jako asistent trenéra Michala Bílka u re-
prezentačního „A“ týmu. Po jeho rezignaci 
na podzim 2013 také krátce vedl národní tým 
v závěru kvalifikace MS 2014 při vítězných 
zápasech na Maltě (4:1) a v Bulharsku (1:0) 
a v přípravném utkání s Kanadou (2:0). V po-
sledních letech Josef Pešice působil jako 
poradce v realizačním týmu českých „lvíčat“ 
a úzce spolupracoval s trenéry Jakubem 
Dovalilem a Vítězslavem Lavičkou. Jako 
expert-glosátor také pravidelně vystupoval 
i na stránkách týdeníku GÓL. 

  Česká pečeť 
na přetržení série!
Dosavadní lídr italské Serie A milánský Inter 
si v minulém šestnáctém kole udržel dosa-
vadní neporazitelnost v nové sezoně i na hřišti 
obhájce titulu a největšího favorita Juventu-
su, když v Turíně uhrál bezbrankovou remízu. 
Jeho série však překvapivě skončila v sobotu 
doma s Udinese, které po nedávném nástu-
pu nového kouče Odda jede na vítězné vlně. 
Znovu se v hlavních rolích objevili mladí čeští 
středopolaři Jakub Jankto a Antonín Barák. 
V 77. minutě za stavu 1:2 rozjel reprezentační 
tandem učebnicovou akci, která pečetila sen-
zační triumf. První z nich zatáhl míč po levé 
straně až do šestnáctky a milimetrovým pří-
zemním centrem našel na zadní tyči nabíhají-
cího parťáka, který svoji slabší pravou nohou 
chladnokrevně poslal balon do protipohybu 
padajícího brankáře Handanoviče! 

  Hamšík vyrovnal 
rekord Maradony
Již dlouhé roky je Marek Hamšík klíčovou 
postavou Neapole a v sobotu se znovu zapsal 
do historie klubu. Třicetiletý slovenský zá-
ložník ve 30. minutě zvyšoval v Turíně náskok 
hostů již na 3:0 a byla to již jeho 115. branka 
ve všech soutěžích v barvách tohoto jihoital-
ského klubu. Vyrovnal tím historický klubový 
rekord, o který se nyní dělí s legendárním ar-
gentinským fotbalistou Diegem Maradonou! 
„Potěší, když nastřílíte 115 gólů jako záložník. 
To je hodně vysoké číslo,“ neskrývá radost slo-
venský reprezentant, který dostal ještě jeden 
dárek v podobě nečekaného výsledku z Milána, 
kde dosavadní lídr Inter utrpěl první porážku 
v sezoně s Udinese a díky tomu se Neapol opět 
vrátila do čela tabulky italské Serie A. 

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

 VÁCLAV DANĚK 

vztah. Není to však otázka pro vedení Jablonec, ani pro mě. Nýbrž pro Spartu. Ta se musí 

vyjádřit, co s Davidem dál zamýšlí. Byla by škoda ho nevyužít, pořád je to pan střelec. Po-

kud by ho Sparta nevyužila, umím si ho v Jablonci představit.

„PŘIVÍTAL BYCH, ABY NA STŘELNICI CHODILO VÍC LIDÍ“
Jsem rád, že jsem bez angažmá nezůstal dlouho. Naštěstí to trvalo jen šestnáct kol. 

Musím přiznat, že se na ten kolotoč těším. Přece jen, adrenalin člověka vtáhne do děje. 

Na podzim jsem pochopitelně ligové zápasy navštěvoval, o nejvyšší soutěži mám dobrý 

přehled. Neříkám, že jsem chodil pravidelně, abych za víkend vystřídal pět zápasů, to 

zase ne. Tak jeden, dva. Párkrát jsem byl na Spartě, samozřejmě na Dukle, zašel jsem 

na Bohemku, byl jsem na Slavii. A asi dvakrát jsem zajel do Jablonce. Musím říct, že 

bych přivítal, aby na Střelnici chodilo víc lidí. Je to ale vždycky závislé na výsledcích. 

Věřím, že se nám bude dařit.“ 

Na jaře MOL Cup vyhrál, kvalifikoval se do Evropské ligy, čímž získal nemalé finanč-

ní prostředky. Pohár je specifický, i papírově slabší mají šanci uspět. To je stejné všude 

v Evropě. Slovácko vyřadilo Plzeň na její půdě, Inter Milán nedávno přešel přes třetiligo-

vého soupeře až po penaltách.

„LAFATU SI V JABLONCI UMÍM PŘEDSTAVIT“
Je před námi zimní příprava, o posílení kádru na jaro jsme se zatím nebavili. Bude zá-

ležet, jestli zůstane útočník Standa Tecl. Pokud se vrátí do Slavie, museli bychom zarea-

govat. Myslím, že v Jablonci je kádr poměrně slušný. Mít kvůli čtrnácti ligovým zápasům 

na jaře v kádru pětadvacet hráčů, by bylo příliš. Nakupovat za každou cenu by bylo zbyteč-

né. Lidé se mě ptají, jestli do Jablonce přijde David Lafata, se kterým mám nadstandardní 

PETR RADA * Narozen: 21. srpna 1958 * Hráčská kariéra: Dukla Praha (1979-1988), For-
tuna Düsseldorf (Německo, 1988-1990), Rot-Weiss Essen (Německo, 1990-1991), Dukla 
Praha (1991), Toronto Blizzard (Kanada, 1991-1992), SSV Jahn Regensburg (Německo, 
1992), Chmel Blšany (1992-1993), Fortuna Düsseldorf (1993-1995), Bohemians Praha 
(1995-1996) * Největší úspěchy: vítěz československé ligy (1982), dva vstřelené góly Itálii 
v kvalifikaci o ME (1983) * Československá reprezentace: 11 zápasů, 2 góly
Trenérská kariéra: Fortuna Düsseldorf (asistent, 1996-1997), Slavia Praha (asistent, 
1997-1998), Slavia Praha (hlavní, 1998), FK Teplice (2000-2001), Viktoria Plzeň (2001-2002), 
FK Jablonec (2003-2007), FK Teplice (2007-2008), Slovan Liberec (2010-2011), FK Teplice 
(2011-2012), Slavia Praha (2012-2013), Vysočina Jihlava (2013-2014), FK Teplice (2015), 1. FK 
Příbram (2016-2017), Sparta Praha (2017), FK Jablonec (2017-?) * Reprezentace: asistent 
(2006-2008), hlavní (2008-2009) * Největší úspěchy: 3. místo v české lize (2017), Trenér mě-
síce Gambrinus ligy za září 2012 a za březen 2014, semifinále Českého poháru (2012)

 V BOHATÉM TRENÉRSKÉM ŽIVOTOPISE MÁ PETR RADA UVEDENO 
 TAKÉ PŮSOBENÍ U ČESKÉ REPREZENTACE V ROLI ASISTENTA A HLAVNÍHO KOUČE. 

STALO SE...

 JAK VYSOKO VYTÁHNE PETR RADA SVŮJ STARONOVÝ 
 JABLONECKÝ TÝM? POHÁRY JSOU VELKÝM LÁKADLEM… 

  Čech má už „mečbol“!
Již jen jediné čisté konto zbývá českému 
brankáři Petru Čechovi, aby dosáhl na další 
unikátní metu ve své bohaté a veleúspěšné 
kariéře - 200 vychytaných nul v anglické 
Premier League. Pětatřicetiletý gólman lon-
dýnského Arsenalu totiž v domácím duelu 
s nováčkem z Newcastlu ani jednou nekapi-
tuloval. První „mečbol“ bude mít již v pátek 
večer opět na domácím Emirates Stadium, 
kde londýnští „Kanonýři“ přivítají ve šlágru 
19. předvánočního kola FC Liverpool.

  Hanuš do Jablonce, 
Valeš do Jihlavy
K zimní brankářské rošádě dochází na trase 
Jihlava-Jablonec. Z Vysočiny přestupuje 
na sever Čech dosavadní „jednička“ Jan 
Hanuš, devětadvacetiletý gólman podepsal 
s jabloneckým klubem smlouvu do června 
2021. Opačným směrem putuje o dva roky 
mladší brankář Roman Valeš, který bude 
v aktuálně posledním týmu HET ligy hostovat 
do konce sezony.

  Plašil se vrátil 
do sestavy
Bývalý dlouholetý reprezentant Jaroslav 
Plašil, který v českém národním týmu na-
střádal 103 startů, se po měsíci a půl vrátil 
do základní sestavy Bordeaux. Za pár dnů 
šestatřicetiletý univerzální středopolař 
odehrál v Nice sedmdesát minut, ale ani 
on k přetržení nepříznivé série nepomohl. 
Girondins totiž prohráli 0:1 a prodloužili tak 
černou šňůru ligových porážek venku již 
na šest. Naposledy se to tradičnímu fran-
couzskému klubu přihodilo před více jak 
čtyřiceti lety - v roce 1976!

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

PROSINEC
19. PROSINCE

1897 Rudolf Sloup „Štapl“ 1922-1924 8/8
1897 Josef Sloup „Štaplík“ 1924-1930 16/0

20. PROSINCE

1981 Marek Matějovský 2007-2009 15/1
1988 Adam Hloušek 2009-? 8/0

22. PROSINCE

1960 Václav Daněk 1982-1991 22/9
1964 Roman Kukleta 1991 4/0

24. PROSINCE

1949 Milan Čermák 1974-1983 7/1
1986 Theodor Gebre Selassie 2011-? 45/3

26. PROSINCE

1909 Oldřich Nejedlý 1931-1939 44/29
27. PROSINCE

1966 Dušan Tittel 1990-1991 11/0
28. PROSINCE

1938 Alexander Horváth 1964-1970 26/3
29. PROSINCE

1972 Jaromír Blažek 2000-2008 14/0
1974 Dagmar Damková - - - - - - - -
1993 Jan Sýkora 2016-? 7/1

31. PROSINCE

1963 Aleš Bažant 1985 1/0

LEDEN
1. LEDNA

1963 Milan Luhový 1982-1991 31/7
2. LEDNA

1905 Karel Podrazil 1926-1931 17/5
1931 František Šafránek 1951-1961 22/1
1942 Anton Hrušecký 1972 3/1
1965 Miloš Belák 1990 2/0
1974 Tomáš Řepka 1993-2001 46/1

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


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.seco-traktory.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Radosti jako šafránu

Již jen pár posledních dnů zbývá do konce kalen-
dářního roku 2017. Když se na něj podíváme ve zpět-
ném zrcátku českýma fotbalovýma očima (a odmys-
líme si fatální existenční situaci, ve které se FAČR 
ocitl po květnovém zadržení předsedy Miroslava 
Pelty a následném absurdním zmrazení všech již 
schválených ministerských dotačních programů pro 
veškeré sportovní subjekty), bylo v něm radosti jako 
pověstného šafránu…

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Prodloužila se o další čtyřletý cyklus neúčast národního 

týmu na mistrovstvích světa, kde si ve své samostatné exis-

tenci zahrál pouze jednou v roce 2006 v sousedním Německu. 

Reprezentace bohužel nedokázala napravit předchozí špatný 

domácí vstup do kvalifikace, a i když ve své průměrné skupině 

měla úřadující mistry světa, kteří neztratili ani jediný bod, ne-

zvládla obsadit druhé místo a o účast na šampionátu zabojovat 

v baráži. To byl také vytčený cíl. Od českých „lvíčat“ se na červ-

novém mistrovství Evropy této věkové kategorie v Polsku čekalo 

také přece jen víc, ale na druhou stranu se řada největších opor 

postupně objevila i zabydlela v reprezentačním „áčku“, což je 

vzhledem k pokračující generační výměně jistě pozitivní trend. 

Příjemně potěšil český tým do 19 let, který na červencovém 

mistrovství Evropy v Gruzii získal v silné kontinentální konku-

renci bronzové medaile.

Na klubové scéně dostal vítěz národního poháru benefit pří-

mého postupu do skupinové fáze Evropské ligy, ale protože MOL 

Cup zvedli překvapivě nad hlavu fotbalisté Zlína, bylo to pro ně 

navzdory masivnímu posílení hráčského kádru přece jen příliš 

velké sousto. Liga mistrů se opět hrála bez českého zástupce, 

neboť v jejich předkolech uvízla jak mistrovská Slavia, tak vi-

cemistr z Plzně. Oba týmy však alespoň složily reparát a pro-

bojovaly se do Evropské ligy, naopak Sparta, která v létě zažila 

nevídanou invazi zahraničních hráčů, zůstala už před jejími 

branami… Do jarního play-off postoupili pouze viktoriáni, třeba-

že slávisté k tomu také měli dlouho nakročeno. Plzeň, do které 

se před sezonou vrátil strůjce předchozích úspěchů kouč Pavel 

Vrba, tím vyšperkovala svoji vítěznou rekordní bilanci v nejvyšší 

soutěži, kde přezimuje s luxusním čtrnáctibodovým náskokem. 

A může se v předstihu těšit nejen na pátý český titul, ale přede-

vším i na přímý postup mezi evropskou šlechtu! 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Pokud reprezentanti Německa ob-
hájí za půl roku v Rusku titul mistrů 
světa, přijde si každý člen týmu na re-
kordní prémie. Německý svaz zveřej-
nil, jak budou hráči odměněni: každý 
z nich by za zlato inkasoval 350 tisíc 
eur, tedy téměř devět milionů korun!

Obhajoba titulu 
za devět milionů

Před čtyřmi lety v Brazílii si každý 
z 23 německých reprezentantů přišel 
na 300 tisíc eur (tehdy 8,2 milionu korun). 
Nyní mají slíbeno ještě o padesát tisíc eur 
více. Prémie ale svaz vypsal až od čtvrtfi-
nále (75 tisíc eur). Za vítězství ve skupině 
nebo postup do osmifinále nejsou žádné.  
Na MS 2018 budou němečtí fotbalisté 
hrát ve skupině F s Mexikem, Švédskem 
a Jižní Koreou. 

 OBHAJOBA TITULU BY KAŽDÉMU 
 HRÁČI VYNESLA 350.000 EUR! 

 PLZEŇSKÝ LET TUZEMSKOU LIGOU I EVROPSKÝMI POHÁRY ČEKÁ 
 JARNÍ POKRAČOVÁNÍ. JAK VYSOKO ZÁPADOČEŠI DOLETÍ, BUDE ZÁLEŽET 
 I NA NEJLEPŠÍM LIGOVÉM KANONÝROVI MICHAELU KRMENČÍKOVI. 

 V KVALIFIKACI MS 2018 ČEŠTÍ REPREZENTANTI SKONČILI AŽ NA TŘETÍM MÍSTĚ 
 ZA SEVERNÍMI IRY A MINULA JE I ŠANCE BOJOVAT O ŠAMPIONÁT V BARÁŽI. 

AKTUÁLNĚ

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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KRESBA TÝDNE

Novým předsedou FAČR byl na mimořádné valné hromadě 

v Nymburce s výraznou převahou zvolen Martin Malík, dosa-

vadní generální ředitel marketingové společnosti STES. 

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


Tak jako v Brémách, tak i v českém národním týmu je rychlonohý kraj-
ní obránce či případně záložník THEODOR GEBRE SELASSIE dlouhodo-
bou jistotou, na kterou se mohou trenéři vždy spolehnout. Jenže postu-
pem let se z něj stává i nejzkušenější hráč v kabině. V reprezentaci se 
blíží k padesátce startů a v kádru Werderu jsou pouze dva hráči, kteří 
do slavného klubu z hansovního města přišli dřív než on…  

Theodor Gebre Selassie:

„Nový rok 
strávím 
v letadle!“

Theodor Gebre Selassie:

„Nový rok 
strávím 
v letadle!“
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 VÁCLAV TICHÝ  BRÉMY/PRAHA 

 Podzimní část bundesligy, která o víkendu skončila, urči-

tě nevyšla podle brémských představ. Proč?

„Hráli jsme sice relativně dobře, ale trápila nás produktivita. 

Tím, že jsme byli málo efektivní, jsme se postupně ocitli v začaro-

vaném kruhu, kdy se nám přestalo dařit i herně, byla to stále větší 

křeč. Vyvrcholilo to změnou trenéra, kdy Alexandera Nouriho na-

hradil Florian Kohlfeldt, který předtím vedl tým Werderu do 23 let.“

	 Pomohla změna u trenérského kormidla?

„Myslím si, že i jeho zásluhou jsme se herně zvedli. Chce po nás, 

abychom hráli kombinační fotbal a nečekali, co bude hrát soupeř. 

Není to v Brémách poprvé, co k bundesligovému týmu přichází 

kouč od mládeže, ale pod Kohlfedtem jsou nejlepší i nejpestřejší 

tréninky. Zatím má smlouvu do konce kalendářního roku a podle 

výsledků se vedení klubu rozhodne, jestli mu dá důvěru i pro jaro.“

	 Dlouho jste čekali podobně jako Kolín nad Rýnem na pre-

miérovou výhru!

„Naštěstí jsme ve druhé polovině podzimu konečně přidali 

k dosavadním remízám i tři výhry. Zlomili jsme to vítězstvím 4:0 

doma nad Hannoverem.“

	 Na druhou stranu ale to není poprvé, kdy hrajete o zá-

chranu…

„Už jsme to zažili v minulé sezoně, kdy jsme ale přezimovali 

přece jen s větším počtem bodů. Alespoň, že jsme se bodově do-

táhli na týmy před námi, máme na ně jen minimální odstup.“

 GEBRE SELASSIE V UTKÁNÍ VE FRANKFURTU, KDE WERDER PROHRÁL 1:2 GÓLEM V 89. MINUTĚ…  ČESKÝ OBRÁNCE ODVÁDÍ BRÉMÁM SKVĚLÉ SLUŽBY UŽ OD ROKU 2012. 

„Nenapadlo mě, 
že v Brémách zůstanu 

takovou dobu…“

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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	 Vy jste se delší dobu do Česka „pracovně“ nepodíval, 

protože jste se omluvil ze dvou posledních reprezentačních sra-

zů z rodinných důvodů.

„Jiné řešení ani nepřipadalo v úvahu, protože manželka byla 

v devátém měsíci těhotenství, proto jsem se trenéru Jarolímovi 

z nominace omluvil. Malý Eli se narodil 6. listopadu, když byli kluci 

zrovna na turnaji v Kataru.“

	 V létě jste prodloužil v Brémách smlouvu do června 2019 

a je v ní zakotvená i roční opce. Při pohledu na neustále se měnící 

hráčský kádr Werderu patříte v kabině mezi starousedlíky!

„Déle než já jsou v klubu pouze Philipp Bagfrede a Zlatko Ju-

nuzovič, který přišel do Brém ale jen půl roku přede mnou. Nena-

padlo mě, že tady zůstanu takovou dobu. Hraju pravidelně jednu 

z nejlepších lig na světě, je náročná a zároveň motivující, abyste 

na sobě pořád pracoval. Také moje rodina je zde spokojená, což je 

pro mě stejně důležitá věc.“

	 První gól v nové sezoně jste si schoval až do Dortmundu, 

kde vaše hlavička zařídila senzační výhru! 

„Nikdy jsem v Dortmundu s Brémami nevyhrál, až teprve nyní, 

v tom osmdesátitisícovém kotli to je těžké uspět i pro mnohem sil-

nější týmy, než máme my. Bylo to pro nás velmi důležité vítězství 

a jsem rád, že jsem k němu svojí brankou přispěl. Dokázali jsme 

využít, že domácí zrovna procházeli horším obdobím, že se jim 

zdaleka herně a hlavně výsledkově nedařilo jako v úvodu sezony. 

ROZHOVORROZHOVOR

 NA ZÁCHRANÁŘSKÉ BOJE SI THEO VE WERDERU JIŽ ZVYKL. BRÉMY PŘEZIMUJÍ 
 NA BARÁŽOVÉ PŘÍČCE S DVOUBODOVÝM ODSTUPEM OD MAINZU A STUTTGARTU. 

	 Ve Werder máte dva české parťáky, brankáře Jaroslava 

Drobného a Jiřího Pavlenku, takže ve třech se to lépe táhne, ne?

„Je to samozřejmě fajn, když máte v mančaftu krajany. „Dro-

bas“ (Jaroslav Drobný) je pořád stejný v tréninku, pravidelně 

chodí do posilovny.  Když se zranila mladá „dvojka“ Zetterer, 

jezdil s námi v jeho roli na posledních čtyři - pět bundesligo-

vých zápasů, takže jsme si zase všichni užili ty jeho neustálé 

průpovídky. „Pavlasovi“ (Jiřímu Pavlenkovi) jsem po jeho let-

ním příchodu prorokoval, že ho čeká nesmírně těžký půlrok, že 

bude pod velkým tlakem. Brémy totiž měly v posledních šesti 

sedmi letech opakovaně problémy s brankáři, nikdo z nich se 

nestal stabilní „jedničkou“, o kterou by se tým mohl opřít. „Pa-

vlas“ bez výkyvů odchytal celý podzim a nikoho jiného mezi tyče 

nepustil.  V mnoha zápasech nás ohromně podržel a v klubu si 

nyní spokojeně mnou ruce, jakého kvalitního gólmana v létě 

z Česka přivedli…“

 ČESKÁ TROJICE NA WESER STADIONU - THEO GEBRE SELASSIE, JIŘÍ PAVLENKA A JAROSLAV DROBNÝ. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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obrannou linii, kde bohužel zůstal vzadu neobsazený Frei a přesně 

to trefil… Byl to hrozný šok nejen pro mančaft, ale i pro celý sta-

dion, takhle přijít o jisté tři body, kterými bychom se dostali v ta-

bulce právě před Mainz! Nálada v kabině tomu také pochopitelně  

odpovídala… V Brémách všichni žijí fotbalem, jiný ligový sport tu 

není. Máme velké štěstí na fanoušky, kteří jsou opravdu věrní 

a stojí při nás, i když se nám zrovna nedaří.“ 

	 Ve středu ještě hrajete doma osmifinále Německého po-

hár s Freiburgem, takže si můžete aspoň částečně spravit chuť!

„Chtěli bychom se v tomhle posledním utkání kalendářního 

roku rehabilitovat za sobotní remízu s Mainzem. I když Freiburg 

chytil v posledních týdnech velmi dobrou formu, rádi bychom 

postoupili do čtvrtfinále Německého poháru, abychom odcházeli 

na krátkou dovolenou v dobrém rozpoložení.“ 

ROZHOVORROZHOVOR

 THEO PŘI CHARITATIVNÍ AKCI NA PODPORU NEMOCNÉHO MASÉRA ČESKÉ FOTBALOVÉ A FUTSALOVÉ REPREZENTACE VLADIMÍRA MIKULÁŠE. 

Bylo však jen otázkou času, kdy Borussia zase půjde nahoru, 

má na to jak kvalitní individuality, tak i celý tým. Ale v posledních 

týdnech jim to prostě nefungovalo a dopadlo to podobně jako u nás 

- změnou trenéra.“

	 Tenhle bonus z venku jste však částečně promrhali 

v sobotním domácím epilogu s Mainzem, kdy jste brzy vedli 

2:0, ale v nastavení jste inkasovali vyrovnávací gól po auto-

vém vhazování…

„Chyběli nám tři stabilní hráči základní sestavy - Kruse, Junu-

zovič a Bartels, takže jsem tentokrát hrál podle pokynů trenéra 

něco mezi pravým záložníkem a křídlem. Tenhle posun dopře-

du mi ale nedělá žádné problémy, rád se zapojuji do ofenzívy, 

i když hraji pravého beka. Ve druhé půli jsme už ale nehráli svoji 

hru, i když jsme měli dvoubrankový náskok. Možná se už trochu 

projevila i únava, že to byl třetí těžký bundesligový zápas v sedmi 

dnech. Dostali jsme smolný, nebo spíš hloupý kontaktní gól na 2:1, 

kdy se ve vápně jejich útočník obtočil kolem tří našich hráčů… 

V nastavení pak hosté házeli z levé strany dlouhý aut, který jsme 

odhlavičkovali za šestnáctku a posunovali se dopředu. Jenže ba-

lon se dostal k hráči soupeře, který ho hned z první nakopl za naši 

 V NEÚSPĚŠNÉ KVALIFIKACI MS 2018 SI GEBRE SELASSIE ZAHRÁL I PROTI NĚMECKU. 

Theodor 
Gebre Selassie

Narozen: 24. prosince 1986 * Výška: 182 cm * Váha: 72 kg * Stav: 
ženatý, manželka Leona, synové Noe (3,5 roku) a Eli (1 měsíc)
Fotbalový post: pravý obránce * Hráčská kariéra: Velké Meziří-
čí (1994-1998), Vysočina Jihlava (1998-2007), Slavia Praha (2007-
2008), Slovan Liberec (2008-2012), Werder Brémy (Německo, 
2012-?) * Reprezentace: 45 zápasů, 3 góly
Největší úspěchy: postup do čtvrtfinále EURO 2012 v Polsku 
a na Ukrajině, účast na EURO 2016 ve Francii, české mistrovské 
tituly se Slavií (2008) a Libercem (2012)

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 V BRÉMÁCH JE SPOKOJENÝ PO FOTBALOVÉ I RODINNÉ STRÁNCE. S PRODLOUŽENÍM SMLOUVY PROTO NEVÁHAL. 

	 Jak se těšíte na blížící se Vánoce?

„Starší syn Noe už má z Vánoc rozum, už vloni to s ním bylo 

u stromečku fajn a letos by to mělo být ještě lepší. Dárky jsem ale 

jako každoročně nechal na manželce.“

	 Jste narozený na Štědrý den, to asi v dětství nebylo zrov-

na terno kvůli dárkům…

„Jako kluk jsem byl naštvaný a zklamaný, že jsem se narodil 

zrovna na Štědrý den, protože ostatní děti dostávaly dárky dvakrát 

ročně a já jen jednou…“

	 Letos má bundesliga opravdu velmi krátkou zimní pře-

stávkou. Jak ji prožijete?

„Ve čtvrtek, den po pohárovém zápase s Freiburgem, nám 

začíná dovolená. Pojedeme nejdřív do Liberce a potom za rodiči 

do Velkého Meziříčí, kde strávíme vánoční svátky. Po nich se pak 

přesuneme zpátky do Liberce. Těším se na klid, rodinnou poho-

du, na dobré jídlo. Vedení klubu nám sdělilo, že se máme hlásit 

na Nový rok do půlnoci v jednom hotelu ve španělském Alican-

te, kde budeme mít několikadenní přípravný kemp. Záleží tedy 

na každém hráči, jak se tam dostane.“

	 Jak se tam budete dopravovat vy?

„Na Silvestra budu ještě doma s rodinou a na Nový rok pole-

tíme s „Pavlasem“ (Jiřím Pavlenkou) z Prahy přes Amsterdam 

do Španělska.“ 

„Pavlas nás 
v mnoha zápasech 

ohromně podržel!“

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

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
http://pumastore.cz/
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
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NOVÝ PŘEDSEDA 
se silným mandátem

Po více jak půlročním vakuu má český fotbal opět zvoleného šéfa. Novým 
předsedou FAČR se stal Martin Malík. Dosavadní generální ředitel STES, 
marketingové společnosti FAČR, získal na mimořádné Valné hromadě 
v Nymburce v prvním kole volby potřebnou nadpoloviční většinu v české 
i v moravské komoře a výrazně porazil protikandidáta Petra Fouska. 

 MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA V NYMBURCE SPLNILA JEDEN Z ÚKOLŮ A ZVOLILA NOVÉHO PŘEDSEDU FAČR. 

 MARTIN MALÍK SE Z POSTU ŠÉFA STES PŘESUNUL 
 NA POZICI NEJVYŠŠÍHO MUŽE ČESKÉHO FOTBALU. 

 ROMAN BERBR OBHÁJIL MÍSTOPŘEDSEDNICKÝ POST ZA ČECHY. 

Valná hromada naopak neodsouhlasila změnu Stanov v bodě 

volby předsedy, což kritizovali zástupci UEFA a FIFA. Pokud se si-

tuace nevyřeší, mohla by převzít kontrolu nad českým fotbalem 

FIFA prostřednictvím takzvané normalizační komise.

Sedmačtyřicetiletý Malík dostal v Čechách 120 ze 128 hlasů 

a za Moravu 55 ze 74 hlasů. Bývalého generálního sekretáře sva-

zu Fouska zvolilo 18 moravských a sedm českých delegátů. Dva 

hlasovací lístky byly neplatné. 

„Že jsem byl zvolen v prvním kole, z toho cítím silný mandát. 

Vnímám to jako velkou odpovědnost a závazek vůči českému fot-

balu. Fakt, že fotbal je jen jeden, musíme povýšit nad naše osobní 

zájmy,“ zdůraznil bezprostředně po volbě.

Martin Malík
Datum narození: 21. června 1970 * Vzdělání: Vysoká škola fi-
nanční a správní (obor Řízení podniku a podnikové finance se spe-
cializací marketing a marketingová komunikace)
Funkcionářská kariéra: generální ředitel STES, obchodní spo-
lečnosti FAČR (2016-17), předseda FAČR (od 2017)
Ostatní: studoval fotbalový management v Lausanne; v minulosti 
pracoval jako člen policejního prvního oddělení, manažer filmo-
vých ateliérů Barrandov, obchodní a marketingový ředitel společ-
nosti Warner Bros. Entertainment, výkonný ředitel nizozemské 
agentury Boomerang digital či marketingový ředitel ve fotbalové 
Slavii; v roce 2013 odešel do STES, o tři roky později se stal ge-
nerálním ředitelem; jeho prioritami ve funkci předsedy je vyvést 
fotbal z krize a zajistit, aby do něho znovu začaly proudit dotační 
příspěvky; na post předsedy FAČR kandidoval už v červnu, ale 
volby tehdy skončily patem.

SLOŽENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU FAČR

Předseda: Martin Malík

Místopředseda za Moravu: Zdeněk Zlámal

Místopředseda za Čechy: Roman Berbr

Předseda řídící komise za Čechy: Dagmar Damková

Předseda řídící komise za Moravu: Pavel Nezval

Členové za Čechy: Miroslav Liba, Rostislav Votík

Členové za Moravu: Karel Kula, Pavel Blaha

Členové za ligu: Tomáš Paclík, Dušan Svoboda

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


2928

2828 29

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 19.12.2017
51/2017

Úterý 19.12.2017
51/2017 AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

Fotbalová asociace tak na druhý pokus zvolila předsedu po Mi-

roslavu Peltovi, který byl v květnu v souvislosti s dotační aférou 

zadržen a následně na funkci rezignoval. Na červnové valné hro-

madě v Praze se nepodařilo vybrat jeho nástupce ani ve třech ko-

lech, volba tehdy skončila patem. Malíka podpořily Čechy, Fous-

ka Morava.  Posty místopředsedů asociace za Čechy a Moravu 

obhájili Roman Berbr, který ve veřejné volbě dostal od českých 

delegátů 117 hlasů ze 128 možných, a Zdeněk Zlámal. Ten získal 

mezi 74 moravskými delegáty 38 hlasů, pro konkurenta Františka 

Juru hlasovalo 35 delegátů. Zvoleni byli i další členové výkonného 

výboru. V něm zasednou Dagmar Damková, Miroslav Liba, Ros-

tislav Votík, Pavel Nezval, Karel Kula, Pavel Blaha, Tomáš Paclík 

a Dušan Svoboda. Nováčky jsou pouze předsedové KFS Miroslav 

Liba (Středočeský) a internacionál Karel Kula (Moravskoslezský). 

Pavel Nezval se do VV FAČR jako šéf řídící komise za Moravu vrací 

po několikaleté přestávce. 

 BÝVALÝ PŘEDSEDA FAČR MIROSLAV PELTA 
 VYSTOUPIL NA VALNÉ HROMADĚ S EMOTIVNÍM PROJEVEM. 

PŘEDSEDOVÉ ČESKÉHO 
A ČESKOSLOVENSKÉHO FOTBALU

ČESKÝ SVAZ FOTBALOVÝ (1901-1917)

Karel Freja (1901-1902), Vilém Heinz-Henry (1903),
Václav J. Kapr (1903-1904), Otakar Petřík (1905), Miroslav Horáček (1905-1909),

Josef Šikl (1909), Josef Fikl (1910), Stanislav Práchenský (1911),
Karel Bukovský (1911-1913), Ludvík Dyk (1914-1917).

ČESKOSLOVENSKÝ SVAZ FOTBALOVÝ (1919-1921)

Jindřich Kamenický (1919), Otakar Petřík (1920-1921).

ČESKOSLOVENSKÁ ASOCIACE FOTBALOVÁ (1922-1938 a 1945-1948)

Otakar Petřík (1922), Rudolf Pelikán (1923-1938), Václav Valoušek (1946-1948).

ČESKOSLOVENSKÝ SVAZ FOTBALOVÝ (1948-1990)

Miroslav Stjažkin (1948), Emil Bryndač (1949-1950), Viktor Linhart (1950),
Hubert Jahoda (1950-1952), Jaroslav Krofta (1952), Rostislav Major (1952-1954),

František Blažej (1954-1960), Josef Rogl (1960-1964), Jiří Müller (1964-1968),
Milan Michalík (1968-1969), Rudolf Tvaroška (1969-1973), Ladislav Šároši (1973-1976),
Jaromír Tománek (1976-1982), Vlastimil Staněk (1982-1983), Rudolf Kocek (1983-1990)

ČESKOSLOVENSKÁ FOTBALOVÁ ASOCIACE (1990-1992)

Václav Jíra (1990-1992), Milan Služanič (1992)

ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ (1993-2011)

František Chvalovský (1993-2001), Jan Obst (2001-2005),
Pavel Mokrý (2005-2009), Ivan Hašek (2009-2011)

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY (od 2011)

Miroslav Pelta (2011-2017), Martin Malík (od 2017)

PELTA PODPOŘIL MALÍKA
Bývalý předseda FAČR Miroslav Pelta ve svém vystoupení na mi-

mořádné valné hromadě v  Nymburce vyzval delegáty, aby za  jeho 
nástupce zvolili Martina Malíka, kterého upřednostnil před bývalým 
generálním sekretářem svazu a  dlouholetým funkcionářem UEFA 
a FIFA Petrem Fouskem.

„Martin Malík je to správné jméno. Umí dělat byznys a  zná nás,“ řekl 
na adresu šéfa společnosti STES, která se stará o marketingová práva čes-
kého fotbalu. „Petře, já tě mám taky rád, čtyři roky jsi mi dělal poradce, ale 
vidím tě jako funkcionáře na úrovni komisí, ale za předsedu podporuju Malí-
ka. Proto doufám, že ho zvolíte silným mandátem a ostatní si vybojujete, jak 
chcete,“ vzkázal moravské komoře. 

Pelta se také veřejně postavil za  místopředsedu Romana Berbra, kte-
rý poté, co skončil ve vazbě a následně odstoupil, převzal vedení asociace. 
„Kdyby nebylo jeho, tak nevím, jak bychom to zvládli. Kdyby tam nebyl někdo 
s koulema, tak jsme skončili,“ prohlásil doslova. Naopak se mu nelíbilo, že 
moravská komora zablokovala změnu Stanov FAČR pro snazší volbu předse-
dy, kterou požadují také FIFA a UEFA, a hrozí případnými sankcemi. „Morava 
je nemocná z toho, že je na ně poslal Berbr. Jsme jediná země s komorami 
a řešíme tady nesmysly,“ posteskl si.

FIFA a UEFA dohlédnou 
na úpravu Stanov FAČR

Zástupci mezinárodních fotbalových federací UEFA a FIFA podruhé v krátkém 
časovém období i ve stejném personálním složení přijeli do Česka. Na začátku 
prosince se v Praze a v Brně setkali se zástupci či delegáty obou komor, kterým 
zdůraznili, že Stanovy FAČR se musejí upravit tak, aby umožňovaly volbu před-
sedy na Valné hromadě a zamezily patovým situacím.

Totéž několikrát zopakovali i v průběhu mimořádné Valné hro-

mady FAČR v Nymburce včetně hrozících sankcí, pokud k této po-

žadované úpravě nedojde. UEFA a FIFA proto daly české asociaci 

čas do června příštího roku, aby změnila stanovy. Její výkonný 

výbor již před časem schválil návrh úpravy, která by přidala ještě 

čtvrté kolo, v němž by rozhodl prostý součet hlasů bez rozdílu ko-

mor. Moravská komora ale s touto úpravou nesouhlasí, což dekla-

rovala i v tajné volbě na mimořádné valné hromadě.

„Je třeba vnést změny do stanov s principy UEFA a FIFA. Pokud 

se nepodřídíte ve stanovené lhůtě, bude FIFA nucena posoudit vy-

tvoření komise pro normalizaci, která by převzala funkci výkon-

ného výboru,“ sdělil kategoricky delegátům v Nymburce místo-

předseda UEFA Hrihorij Surkis. Taková situace by podle něj měla 

neblahé finanční důsledky pro rozvoj FAČR a ohrozila by účast 

asociace na projektech, které jsou financovány FIFA a UEFA. 

„Vaše asociace je jedinou z 211 asociací FIFA, která má dvě ko-

mory. A to není normální. Princip demokratického centralismu 

předpokládá, že se menšina vždy podřídí většině. Byl bych nerad, 

aby UEFA a FIFA byly nuceny vzít do ruky skalpel a normu, která 

je považovaná za nádor, operativním zákrokem odstranit. A věřte 

mi, že tato hrozba tu je,“ dodal.

Někteří moravští delegáti na Surkisův projev reagovali smí-

chem či pískotem, takže s podobnou hrozbou posléze vystoupil 

i ředitel oddělení národních asociací FIFA Bjorn Vassallo. „Ne-

mohu akceptovat, že někteří lidi to neberou vážně. FIFA si přeje 

stabilitu a rozhodli jsme se, že ať už bude jakýkoli výsledek volby, 

tak takzvaná normalizační komise přijede a dohlédne na místní 

fungování,“ řekl natvrdo a ve stejném tónu pokračoval: „Děje se to 

běžně po celém světě. Máme normalizační komise v Africe, Asii, 

nedávno v Řecku. Poté co odjela, máme v Řecku aktuálně monito-

rovací komisi. Je to první rok dohlížení a pak druhý rok dohlížení. 

Myslím, že vy toto nechcete.“

Místopředseda UEFA pak ve svém závěrečném vystoupení 

termínově naznačil, kdy se zástupci obou mezinárodních fotbalo-

vých asociací opět v Praze objeví, aby dohlédli na práce při úpravě 

Stanov FAČR. „Myslím si, že to bude na přelomu února a března,“ 

prohlásil Hrihorij Surkis. 

 MÍSTOPŘEDSEDA UEFA HRIHORIJ SURKIS DELEGÁTŮM 
 MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ZDŮRAZNIL, ŽE UEFA BUDE 
 NEKOMPROMISNĚ TRVAT NA ZMĚNĚ STANOV FAČR. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Sinusoida Reds vrcholí

Fanoušci Liverpoolu v letošní sezoně opět prožívají emocionál-
ní jízdu jako na horské dráze, momentálně se ale nachází ve fázi 
euforie. Mančaft trenéra Jürgena Kloppa se totiž po drtivém ví-
tězství 4:0 v Bournemouthu posunul do nejlepší čtyřky Premier 
League. Anglické lize nadále vévodí Manchester City, který pod 
trenérem Guardiolou překonává rekordy.

Reds v podzimní části sezony často dopláceli na mizernou obranu, směrem dopředu 

ale byli vždy velmi silní. Jejich děravá obrana se však v posledních týdnech překoná-

vá a Liverpool stoupá tabulkou. Prohru naposledy okusil na konci října s Tottenhamem 

(1:4), od té doby ale válí. Do prosince vstoupil triumfem 5:1 v Brightonu, následně rozstří-

lel v Lize mistrů Spartak Moskva dokonce 7:0! V anglické soutěži naposledy koncertoval 

4:0 v Bournemouthu a stal se prvním mančaftem, který po sobě vyhrál čtyři venkovní 

duely s minimálně tříbrankovým rozdílem. Kloppův tým tak poskočil na čtvrtou příčku, 

kterou po bezbrankové remíze v Brightonu ztratilo Burnley a kleslo na šesté místo. Pátý 

je Arsenal, jenž po parádním zásahu Özila zdolal Newcastlem 1:0.

Tottenham měl být týmem, jenž zkomplikuje Manchesteru City cestu za titulem, ov-

šem ani Harry Kane a spol. si na rozjetého lídra nepřišli. Navzdory tomu, že utkání vyne-

chal tahoun domácích David Silva, odjeli z Etihad Stadium s výpraskem 1:4! Citizens tak 

vyhráli rekordní šestnácté utkání v řadě a v čele tabulky stále mají náskok 11 bodů před 

druhým Manchesterem United, který přetlačil West Brom 2:1. West Ham vyhrál důležitý 

duel ve Stoke 3:0 a opustil zónu sestupu stejně jako Crystal Palace, který stejným po-

měrem uspěl v Leicesteru. Lišky dohrávaly o deseti, když v den svých narozenin uviděl 

červenou kartu Wilfred Ndidi. 

 ROBERTO FIRMINHO A MOHAMED SALAH SVÝMI 
 PŘESNÝMI ZÁSAHY POMOHLI LIVERPOOLU K DRTIVÉ VÝHŘE. 

Lewandowski se prostřílel do desítky

Hned v několika zápasech posledního podzimního kola bun-
desligy, ve kterém se opět zrodil málo vídaný výsledek 4:4 mezi 
Hannoverem a Leverkusenem, se přerozdělovaly body až v nasta-
veném čase. Stoper Schalke 04 si ve Frankfurtu zopakoval vyrov-
návací trefu jako v nedávné revírním derby v Dortmundu. Tento-
krát sebral výhru domácímu Eintrachtu ještě o minutu později… 

Ještě větší pachuť zažili fotbalisté Brém v duelu s Mainzem, který by v případě výhry v ta-

bulce přeskočili a konečně opustili sestupové i barážové příčky. Werder vedl brzy 2:0, po la-

ciném kontaktním gólu zavětřili hosté šanci, kterou využili, když v posledních vteřinách 

po dlouhém autovém hodu a obranné hlavičce zapomněli domácí pohlídat v šestnáctce 

Freie… Rozjetý Freiburg měl v Augsburgu po skončení normální hrací doby dokonce dvou-

brankový náskok. V nastavení ho však během jediné minuty smazaly dvě přesné hlavičky is-

landského kanonýra Alfreda Finnbogasona, který vyrovnal na 3:3 a zkompletoval hattrick!

Bundesligovým snajprům po podzimu kraluje Robert Lewandowski. I když se v epilogu 

na hřišti Stuttgartu gólově neprosadil, aktuálně se polský forvard posunul v historickém 

pořadí střelců už do elitní desítky. Dotáhl se totiž na desátého Hannese Löhra, se kterým 

má nyní shodně 166 branek. Nechal už za sebou klubového prezidenta Bayernu Karl- 

Heinze Rummeniggeho (162) a na dohled má kolínský tandem Klaus Allofs - Dieter Müller 

(177). Post nejlepšího zahraničního kanonýra je ještě výš, neboť Claudio Pizarro nastřílel 

191 gólů. Pokud si udrží pravidelnou sezonní potenci, mohl by v blízké budoucnosti dokon-

ce atakovat i dlouhodobě pevné medailové pozice. Bronzová patří jeho dnešnímu trenérovi 

Juppu Heynckesovi, který v dresu Borussie Mönchengladbach nastřílel 220 branek. 

 PO PODZIMU VLÁDNE LIGOVÝM KANONÝRŮM ROBERT LEWANDOWSKI. 
 POLSKÝ SNAJPR UŽ V BUNDESLIZE NASÁZEL 166 GÓLŮ! 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Bayern 17 13 2 2 37:11 41
2. Schalke 17 8 6 3 28:21 30
3. Dortmund 17 8 4 5 39:24 28
4. Leverkusen 17 7 7 3 34:23 28
5. RB Lipsko 17 8 4 5 27:25 28
6. M ǵladbach 17 8 4 5 27:28 28
7. Hoffenheim 17 7 5 5 27:22 26
8. Frankfurt 17 7 5 5 20:18 26
9. Augsburg 17 6 6 5 27:23 24

10. Hertha 17 6 6 5 26:25 24
11. Hannover 17 6 5 6 24:26 23
12. Wolfsburg 17 3 10 4 21:21 19
13. Freiburg 17 4 7 6 17:31 19
14. Stuttgart 17 5 2 10 13:21 17
15. Mohuč 17 4 5 8 19:28 17
16. Brémy 17 3 6 8 13:20 15
17. Hamburk 17 4 3 10 15:25 15
18. Kolín nad Rýnem 17 1 3 13 10:32 6

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Manchester City 18 17 1 0 56:12 52
2. Manchester Utd. 18 13 2 3 39:12 41
3. Chelsea 18 12 2 4 32:14 38
4. Liverpool 18 9 7 2 38:20 34
5. Arsenal 18 10 3 5 31:20 33
6. Burnley 18 9 5 4 16:12 32
7. Tottenham 18 9 4 5 31:18 31
8. Leicester 18 7 5 6 27:26 26
9. Watford 18 6 4 8 27:33 22

10. Everton 17 6 4 7 21:29 22
11. Huddersfield 18 6 3 9 16:30 21
12. Southampton 18 4 6 8 17:24 18
13. Brighton 18 4 6 8 14:23 18
14. Crystal Palace 18 4 5 9 15:28 17
15. West Ham 18 4 5 9 17:32 17
16. Bournemouth 18 4 4 10 15:24 16
17. Stoke 18 4 4 10 19:39 16
18. Newcastle 18 4 3 11 16:27 15
19. West Brom 18 2 8 8 13:24 14
20. Swansea 17 3 3 11 9:22 12

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Salah M. Liverpool 14 3
2. Kane H. Tottenham 12 1

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Lewandowski R. Bayern 15 0
2. Aubameyang P. Dortmund 13 3
3. Finnbogason A. Augsburg 11 2
4. Uth M. Hoffenheim 9 1
4. Volland K. Leverkusen 9 1

VÝSLEDKY
17. KOLO

Manchester Utd. - Bournemouth 1:0 * Burnley - Stoke 1:0
Tottenham - Brighton 2:0 * West Ham - Arsenal 0:0

Newcastle - Everton 0:1 * Southampton - Leicester 1:4
Swansea - Manchester City 0:4 * Crystal Palace - Watford 2:1

Huddersfield - Chelsea 1:3 * Liverpool - West Brom 0:0

18. KOLO

Bournemouth - Liverpool 0:4 * Arsenal - Newcastle 1:0
West Brom - Manchester Utd. 1:2 * Brighton - Burnley 0:0
Manchester City - Tottenham 4:1 * Stoke - West Ham 0:3
Chelsea - Southampton 1:0 * Watford - Huddersfield  :4

Leicester - Crystal Palace 0:3 * Everton - Swansea (hráno po uzávěrce)

PROGRAM
19. KOLO

22.12. Arsenal - Liverpool
23.12. Everton - Chelsea, Brighton - Watford,

Manch. City - Bournemouth, Southampton - Huddersfield
Stoke - West Brom, Swansea - Crystal Palace,
West Ham - Newcastle, Burnley - Tottenham,

Leicester - Manchester Utd.

PROGRAM
18. KOLO

12.1. Leverkusen - Bayern
13.1. Augsburg - Hamburk, Brémy - Hoffenheim,

Frankfurt - Freiburg, Hannover - Mohuč,
Stuttgart - Hertha, RB Lipsko - Schalke

14.1. Kolín n. R. - Mönchengladbach, Dortmund - Wolfsburg

VÝSLEDKY
16. KOLO

Bayern - Kolín nad Rýnem 1:0 * Hertha - Hannover 3:1
Leverkusen - Brémy 1:0 * Schalke - Augsburg 3:2

Hoffenheim - Stuttgart 1:0 * Freiburg - Mönchengladbach 1:0
Hamburk - Frankfurt 1:2 * Mohuč - Dortmund 0:2

Wolfsburg - RB Lipsko 1:1

17. KOLO

RB Lipsko - Hertha 2:3 * Hannover - Leverkusen 4:4
Dortmund - Hoffenheim 2:1 * Augsburg - Freiburg 3:3

Brémy - Mohuč 2:2 * Frankfurt - Schalke 2:2
Kolín nad Rýnem - Wolfsburg 1:0 * Stuttgart - Bayern 0:1

Mönchengladbach - Hamburk 3:1

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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A teď El Clásico!

V Lize mistrů selhali a na jaře si zahrají už jen Evropskou ligu, 
v domácí soutěži ale šplhají vzhůru. Fotbalisté madridského At-
létika vyskočili na druhou příčku a aktuálně jsou největší hroz-
bou pro lídra Barcelonu. Tu navíc v sobotu čeká ostře sledované 
El Clásico na hřišti Realu!

Sice to byla jen hubená výhra 1:0 nad slabým Alavesem, na střelecké pokusy Los Ro-

jiblancos dokonce 10:11 prohráli, ale na statistiky si nikdy nehráli. „Jenže tentokrát jsme 

se opravdu trápili. Díkybohu, že obraz hry změnili naši střídající hráči,“ pochválil trenér 

Simeone náhradníky na čele s Torresem, který gólem rozhodl. Doposud druhá Valencia 

nezvládla podruhé v řadě zápas na hřišti průměrného protivníka a po Getafe padla i v Ei-

baru. Domácí ovšem měli navrch a výsledek 2:1 je spravedlivý. „Využili naší neschopnos-

ti prosadit se v koncovce, na druhou stranu si nevybavuji žádnou jejich šanci vyjma těch 

dvou, které skončily brankou,“ viděl utkání poněkud jinak hostující kouč Garcia Toral.

Vedoucí Barcelona nezaváhala proti La Coruni, sfoukla ji 4:0, a to ještě Messi zahodil 

penaltu. Náskok na čele navýšila už na šest bodů. Teď ji ale čeká zápas podzimu, den před 

Štědrým dnem tu je slovutné El Clásico! A Real je nabuzený! V ligové pauze dokázal v Abú 

Zabí jako první v historii obhájit triumf na MS klubů a připsat si v kalendářním roce už pá-

tou trofej. „Je to impozantní. Real nikdy nevyhrál během roku pět trofejí,“ jásal lídr muž-

stva Ronaldo. „Bílý balet“ letos ovládl ligu, Champions League, španělský Superpohár, 

Superpohár UEFA a nyní šampionát klubů. Ovšem teď musí den před Štědrým dnem nutně 

porazit Barcu, aby si zachoval reálnou nadějí na titul, neboť na rivala nepříjemně ztrácí. 

„Doufám, že budeme schopni to zvládnout, aby liga byla zajímavější. Věříme si!“ hlásil Ro-

naldo. Jak to bude vypadat na hřišti? 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Barcelona 16 13 3 0 42:7 42
2. Atl. Madrid 16 10 6 0 25:7 36
3. Valencia 16 10 4 2 36:16 34
4. Real Madrid 15 9 4 2 30:11 31
5. Sevilla 16 9 2 5 19:19 29
6. Villarreal 16 7 3 6 23:20 24
7. Girona 16 6 5 5 20:22 23
8. Eibar 16 6 3 7 18:28 21
9. Getafe 16 5 5 6 20:16 20

10. Real Sociedad 16 5 5 6 28:28 20
11. Leganes 15 6 2 7 12:14 20
12. Celta Vigo 16 5 3 8 27:24 18
13. Ath. Bilbao 16 4 6 6 16:19 18
14. Betis 15 5 3 7 23:29 18
15. Levante 16 3 8 5 15:22 17
16. Espanyol 16 4 5 7 13:21 17
17. La Coruňa 16 4 3 9 18:31 15
18. Alaves 16 4 0 12 12:25 12
19. Malaga 15 3 2 10 13:28 11
20. Las Palmas 16 3 2 11 13:36 11

 VÝHRU NAD ALAVESEM A POTVRZENÍ DRUHÉ PŘÍČKY 
 LA LIGY VYSTŘELIL MADRIDSKÉMU ATLÉTIKU FERNANDO TORRES.   

PROGRAM
17. KOLO

19.12. Levante - Leganes
20.12. Getafe - Las Palmas, Real Sociedad - Sevilla

21.12. Eibar - Girona, Alaves - Malaga
22.12. Betis - Ath. Bilbao, Espanyol - Atl. Madrid

23.12. Real Madrid - Barcelona, Valencia - Villarreal,
La Coruňa - Celta Vigo 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Messi L. Barcelona 14 5
2. Zaza S. Valencia 10 0
3. Aspas I. Celta Vigo 9 2
3. Bakambu C. Villarreal 9 0
3. Stuani C. Girona 9 0
3. Suarez L. Barcelona 9 1
7. Rodrigo Valencia 8 3

SERIE A

Dvojité milánské fiasko

Černý víkend pro fanoušky milánského fotbalu. V 17. kole Se-
rie A dostali výprasky lídr z Interu i ambiciózní mužstvo AC. Za-
tímco prvnímu se lehce rozplývají sny o titulu, druhý aby se zase 
pomalu vzdával účasti v pohárové Evropě...

Měla to být pohodička, vždyť Inter coby první tým tabulky, dosud jako jediný v soutěži 

neporažený, hostil doma Udine, které zničil pětkrát v řadě, naposledy dokonce 5:2. Jen-

že teď se děly věci! Hosté šli rychle do vedení, a přestože favorit bleskově odpověděl, pak 

už střílel jen jeho protivník. Skóre na 1:3 pečetil po české spolupráci s Jakubem Janktem 

svým čtvrtým gólem v sezoně Antonín Barák. „Výborný zápas, skvělé tři body!“ jásal stře-

lecký hrdina. „Varoval jsem, že nás čeká těžký soupeř. Každá porážka bolí a tato obzvlášť, 

nedokázali jsme kontrolovat míč,“ lamentoval domácí kouč Spalletti.

Jeho tým spadl z čela tabulky na třetí příčku, protože hlavní rivalové Neapol ani Juven-

tus nezaváhali. Neapolští vedli na hřišti FC Turín po půlhodině už o tři góly, když slovenský 

špílmachr Hamšík vyrovnal 115. gólem klubový rekord legendárního Maradony. „Na zálož-

níka je to dobré číslo, co říkáte?“ zubil se Hamšík.

Juventus pro změnu koncertoval v Bologni, za kterou nastoupil na posledních dvacet 

minut za už rozhodnutého stavu 0:3 Ladislav Krejčí. Naopak v dresu římského AS znovu 

hrál v základní sestavě Patrik Schick, jenž se ale za 87 minut pobytu na hřišti proti Cagliari 

neprosadil. Až ve čtvrté minutě nastavení favorit šťastným odrazem rozhodl o výhře.

Nedařilo se ani dalšímu milánskému gigantovi AC, výsledek 0:3 na hřišti sestupem 

ohrožené Verony je ostudou. „Při prvním příznaku potíží jsme zkolabovali. Udělali jsme ze 

sebe blázny!“ zuřil nový kouč Gattuso, pro něhož to byla první porážka na lavičce. Miliono-

vé investice se tak stále nevyplácejí, mužstvo je až za elitní pohárovou šestkou... 

 ANTONÍN BARÁK POMOHL UDINE JEDNÍM GÓLEM ZDOLAT LÍDRA TABULKY INTER MILÁN. 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Neapol 17 13 3 1 38:11 42
2. Juventus 17 13 2 2 44:14 41
3. Inter 17 12 4 1 34:13 40
4. AS Řím 16 12 2 2 28:10 38
5. Lazio 16 10 3 3 39:22 33
6. Sampdoria 16 8 3 5 30:23 27
7. Atalanta 17 6 6 5 26:23 24
8. AC Milán 17 7 3 7 23:24 24
9. Fiorentina 17 6 5 6 26:19 23

10. Turín FC 17 5 8 4 23:25 23
11. Udinese 16 7 0 9 26:25 21
12. Bologna 17 6 3 8 19:23 21
13. Chievo 17 5 6 6 17:27 21
14. Cagliari 17 5 2 10 16:28 17
15. Sassuolo 17 5 2 10 11:28 17
16. Crotone 17 4 3 10 13:32 15
17. FC Janov 17 3 5 9 14:22 14
18. Spal 17 3 5 9 17:29 14
19. Verona 17 3 4 10 17:32 13
20. Benevento 17 0 1 16 9:40 1

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Icardi M. Inter 17 1
2. Immobile C. Lazio 15 6
3. Dybala P. Juventus 12 3

PROGRAM
18. KOLO

22.12. Chievo - Bologna, Cagliari - Fiorentina
23.12. Lazio - Crotone, FC Janov - Benevento, 

Neapol - Sampdoria, Sassuolo - Inter, Spal - Turín FC, 
Udinese - Verona, AC Milán - Atalanta, Juventus - AS Řím

19. KOLO

29.12. Crotone - Neapol
30.12. Fiorentina - AC Milán, AS Řím - Sassuolo,

Atalanta - Cagliari, Benevento - Chievo,
Bologna - Udinese, Sampdoria - Spal,

Turín FC - FC Janov, Inter - Lazio, Verona - Juventus

VÝSLEDKY
16. KOLO

Barcelona - La Coruňa 4:0 * Las Palmas - Espanyol 2:2
Celta Vigo - Villarreal 0:1 * Girona - Getafe 1:0
Atl. Madrid - Alaves 1:0 * Eibar - Valencia 2:1

Ath. Bilbao - Real Sociedad 0:0 * Sevilla - Levante 0:0 
Malaga - Betis (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
17. KOLO

Atalanta - Lazio 3:3 * Benevento - Spal 1:2
Bologna - Juventus 0:3 * Crotone - Chievo 1:0

Fiorentina - FC Janov 0:0 * Sampdoria - Sassuolo 0:1
Verona - AC Milán 3:0 * AS Řím - Cagliari 1:0

Turín FC - Neapol 1:3 * Inter - Udinese 1:3

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 LONI MU TROFEJ PRO VÍTĚZE LIGY MISTRŮ POTŘETÍ V KARIÉŘE TĚSNĚ PROKLOUZLA MEZI PRSTY, JUVENTUS VE FINÁLE NESTAČIL 
 NA REAL MADRID (1:4). LETOS BUDE MÍT BUFFON ZŘEJMĚ POSLEDNÍ ŠANCI NA JEJÍ ZÍSKÁNÍ… DOVEDE STAROU DÁMU AŽ NA VRCHOL? 

 TAHOUN TURÍNSKÉHO GIGANTA VŽDY VYNIKAL SKVĚLÝMI REFLEXY, 
 PŘEKONAT JEJ STŘELOU ZE STŘEDNÍ ČI DELŠÍ VZDÁLENOSTI BÝVÁ NADLIDSKÝM ÚKOLEM. 

Obě se už jako malé holky daly na volejbal a před partou kluků 

teď gustem předváděly, co s míčem dovedou. Těch fines, co umě-

ly. A jak krotily míč. Anebo jak se rybičkou vrhaly do písku, vybra-

ly ho na poslední chvíli a vzápětí se rozřehtaly, když kluci úplně 

ztumpachověli a v marné snaze míč také trefit kolem sebe mlátili 

rukama, jako by odháněli dotěrné mouchy. „Mají talent. A cit pro 

balon taky. Po mně,“ říkával uznale táta, i když maminka při jeho 

slovech zvedala významně obočí a pobaveně si odkašlávala.

„Mít talent jako naše holky, nemusel by ses mordovat s met-

ráky železa a hekat pod činkami. Mohl z tebe být Maradona. Ane-

bo Altobelli,“ dobírala si ho, jako si tam na pláži kousek od jejich 

baráku utahovaly Guendalina s Veronicou z Gigiho. „Teda kluku, 

řeknu ti, že máš výdrž. Tahle tě mordují a ty si to necháš líbit. A ani 

nezabrečíš,“ párkrát prohodil postarší šlachovitý plavčík, který 

na městské pláži dohlížel na pořádek i skotačící omladinu. 

„Ale bude se ti to hodit, to mi věř, protože život se s nikým ne-

mazlí. Až povyrosteš, mockrát si vzpomeneš, co si tady od nich 

zkusil a vytrpěl, a že i proto jsi silnější než druzí,“ vykládal, když 

mu rozvazoval ruce spoutané za zády Guendalininým šátkem, 

protože ségry už malé zmítající se morče omrzelo a nechaly ho, 

aby se o sebe postaralo samo, zatímco samy dováděly v mořském 

příboji se svými pubertálními nápadníky. Nevěděl sice, jak by se 

mu mohlo někdy hodit, že musí skákat jako klokan s nohama svá-

zanýma k sobě, dělat kotrmelce, válet sudy v písku, který mu skří-

MORČE, KTERÉ NEFŇUKALO
Udělaly si z něho své morče. Králíčka pro zábavu. Kluka pro po-

vyražení. Guendalina s Veronicou doprovázené svými nápadníky 

a také hordou starších bratranců braly malého bráchu na moř-

skou pláž a Gigi jim tam sloužil k obveselení a povyražení. Svazo-

valy mu ruce za zády a on musel dělat v písku kotrmelce. Staho-

valy mu nohy šátkem, aby v hlubokém písku skákal jako klokan. 

„Nemotoro, takhle se skáče,“ předváděla mu starší sestra, jak se 

má odrážet. „A takovýhle kotrmelec od tebe chceme vidět,“ přidá-

vala se Veronica.

pal mezi zuby, zalézal do uší i nosu a obaloval jeho zpocené vy-

záblé tělo do žluté ulity, zatímco sestry se povalují se svou partou 

na lehátkách nebo se noří do vln, ale když už to plavčík říkal, asi 

to tak bude. Třeba se mu to opravdu někdy bude hodit. Vždyť Bud 

Spencer taky nikdy nefňuká a nebrečí, i když rány nejen rozdává, 

ale i schytává, vzpomínal na svého filmového hrdinu, kterého se 

zatajeným dechem sledoval u tety Aldiny v Pertegadě.

Co jen těch filmů viděl, když přišel v zimě vymrzlý a promáče-

ný z venku, kde se staršími kluky sváděli nekonečné bitvy na za-

sněženém a umrzlém place. Jedno, zda s balonem nebo koulemi, 

A všichni se přitom řehtali, usrkávali brčkem vychlazenou 

colu a obrovsky se bavili, jak Gigi padá tváří do písku, celý obale-

ný žlutými zrníčky se znovu a znovu zvedá a zkouší to, co svedly 

jeho ségry. Nepřestávaly. Vymýšlely nové a nové kousky, než mu 

milostivě dovolily, aby se ponořil do napěněných vln dorážejících 

na břeh. Čekaly, že bude natahovat moldánky a žadonit, aby mu už 

daly pokoj. Ségry a ti jejich pubertální kluci taky. Doprošovat se, by 

ho vzali taky někdy mezi sebe a mohl si s nimi čutnout do balonu. 

Anebo si s ním zapinkat. To tak.  Stejně by šlo jen o zbožné přání, 

jemuž by se Guendalina s Veronicou jen pobaveně zasmály.

 ŠKOLOU PROPLUL HLADCE, JEHO VÁŠNÍ BYL ALE FOTBAL! 

UKÁZKA Z KNIHYUKÁZKA Z KNIHY

Zdeněk Pavlis: Gianluigi Buffon -

SUPERMAN GIGI

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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protože tam u babičky měla zima stejné kouzlo, jako léto doma 

v Carraře. I ten heřmánkový čaj, kterého teta navařila celý kotel, 

chutnal úplně jinak než doma. Opřený zády o rozpálená kamna ho 

usrkával a nespustil oči z televize. A Aldině přitom vyprávěl, že 

jednou bude jako Bud Spencer rozdávající s hurónským smíchem 

rány svým nepřátelům. Všechny je ochrání. Babičku, strejdu i jí, 

když na ni manželka pana poštmistra spustí bandurskou, protože 

jejich rajčata se jí zrovna nezdají dost čerstvá a nad mangoldem 

hartusí, že je hrozně povadlý. A Aldina musí mlčet, protože paní 

poštmistrová by k nim příště nakupovat nepřišla, a ještě by všude 

roznesla, jak jsou u Buffonů neochotní. Však babička říká, že je 

to klepna všech klepen. Ale to se ví, říká to jen doma. Před paní 

poštmistrovou Aldinu hubuje, že zeleninu nepokropila a zezadu 

z kvelbu nepřinesla mangold a artyčoky, co právě dovezli, když 

vidí, že k nim jde nakupovat signora Chiara. 

Rád by tetě vyprávěl o kapitánovi Tsubasovi, který ho také 

okouzlil. Ale tomu by ona nerozuměla. Jen by mávla rukou, ať jí 

dá s tím čutáním aspoň večer pokoj, protože dole v krámu se toho 

za celý den naposlouchá dost a dost. Ale on by jím chtěl být. To 

by bylo proměnit se v Tsubasu a ukázat starším klukům, že to 

s balonem dovede stejně jako malý animovaný japonský hrdina 

podmaňující si fotbalový svět. Anebo se stát alespoň Anzivinem 

nebo Nicolinim , prvními fotbalovými bohy z Ascoli, které jeho 

klukovské oči objevily. Viděl se v nich. Donato a Enrico byli zosob-

něním fotbalového kumštu. A co teprve Tardelli, Gentille, Paolo 

Rossi a další hvězdy, jejichž portréty na samolepkách si vylepoval 

do prvního Panini alba, které dostal společně s několika paklíky 

obrázků zalitými v celofánu. 

Nedočkavost a vášeň, když je roztrhával, aby se ujistil, že v nich 

nejsou ty, co už má v albu nalepené, jím lomcovala a doslova ho 

spalovala. Pociťoval stejné vzrušení, jako když dole na ulici dik-

toval strejdovi a chlapům ze sousedství své první tipy na tiket, 

který mu měl přinést miliony. I stejnou umíněnost pociťoval. Tiket 

s dvanácti miliony, s nímž celý rozpálený letěl po schodech nahoru 

ze Giannim, se záhy proměnil ve stejný klam, jako klukovská před-

stava, že pár balíčků samolepek postačí, aby zaplnil celé album.

Stejně nepřestal. Rozesmátému strejdovi dál vnucoval svůj ná-

zor, jak zápas Interu s Janovem nebo Fiorentiny s Juventusem do-

padne, v kterém řádku má zaškrtnout jedničku a ve kterém udělat 

křížek, než se ve čtrnácti konečně trefil.

Bingo, řvali tehdy u stolku na ulici všichni do jednoho, Gigiho si 

podávali těmi svými velmi prackami, muchlovali ho jako morče 

a strejda Gianni poroučel jednu rundu grappy za druhou, protože 

udělali opravdové bingo. „Však jsem dávno říkal, že ten kluk rozu-

mí fotbalu víc než ty,“ rýpnul si pan Gianpierro do Gigiho strejdy, 

ale na usmířenou objednal jednu rundu grappy taky, i když nic 

nevyhrál. „To aby ukázal, že jako pan rentiér a státní úředník pod 

penzí na to má a že není žádný škrt,“ zamumlal strejda Gigimu 

do ucha. Ale samozřejmě tak tiše, aby to pan Gainpierro neslyšel, 

protože kdo ví, jak by pak o nich smýšlel.

Stejně umíněně však Giggi schraňoval i své kouzelné barev-

né nálepky, i když babička Lina žehrala, že ty obrázky s čutálisty 

stojí nekřesťanské peníze a kde že na to mají brát, když obchody 

nejdou, jako dřív. Těmi čertovskými nálepkami ty kluky jenom 

poblázní a oni jsou pak jako diví. Tahat peníze z lidí, to holt ti páni 

dovedou, ale kdo to má platit... Gigi si však věděl rady. Něco vy-

škemral na strejdovi a tetě, táta s mámou mu nějaký balíček také 

koupili a on se na klukovské burze činil. „Platini je za dva tvé ob-

rázky. A Bertoni za tři, protože teď dal dva góly,“ nezapřel, že vy-

růstal v obchodě mezi policemi a regály se zbožím a že se v něm 

obchodnický duch prostě usadil.

Co měli kluci dělat, když chtěli mít svá alba také plná?  Když 

chtěli k obrázkům svých fotbalových bohů dolepit i stadiony, 

na kterých jejich modly hrály a přidat i trofeje, o které válčily?! 

Vždyť všichni do jednoho snili, že za pár let budou kluci v jejich 

věku stejně lační samolepek, na kterých budou zvěčněni oni.

Teď je tam Baresi, Collovati, Altobelli, Platini, Passarella, Zoff 

a Boniek, ale kdoví, zda jednou nebudou směňovat mrňousové 

právě tyhle obrázky za ty, na nichž bude vypodobněn Marco, Gi-

ovanni, Fulvio, Giuseppe... Každý italský kluk přece v sobě tenhle 

sen má. I Gigi ho v sobě hýčkal. Jenže copak může vyrůst v oprav-

dového fotbalistu v Pertegadě nebo Carraře, když nemá ani po-

řádný balon? Táta mu sice v obchodě na čerpací stanici jeden 

koupil. Za výlohou vypadal krásně, ale jakmile do něho párkrát 

kopli, proměnil se v houbu. Neforemnou, šišatou, líně se převalu-

jící po zemi, ani pár centimetrů od země neodskakující.

Copak se s touhle houbou dalo hrát? Driblovat? Cvičit kolínka, 

patičky, nadhazovat ho nártem do vzduchu a pálit, jako to viděl 

u starších kluků a obdivoval v televizi? To kluci nosili z domova 

jiný míč. Tvrdý jak kokosák. Dalo se s ním čarovat, kouzlit, žong-

lovat, a hlavně dávat takové pumelice, že se vrata sloužící jako 

brána otřásala a málem vyletěla z pantů. A jak to bolelo, když 

nějakou tu ránu chytnul. Párkrát se až skácel k zemi a před oči-

ma mu poletovalo tisíc andělíčků, zatímco kluci nad ním stáli 

a řehtali se, že s tím mrňousem od Buffonů není žádná hra, pro-

tože nic nevydrží. Stejně, jako když se Guendalina s Veronicou 

u nich doma na pláži naparovaly před svými obdivovateli a měly 

ho za morče, které drezírovaly. Nenatahoval moldánky, nefňu-

kal, natož aby zabrečel. Teď tuplem ne. Vždyť ten plavčík přece 

říkal, že jednou mu přijde všechno vhod. 

Zdeněk Pavlis: Gianluigi Buffon: superman Gigi

Knihu vydalo Nakladatelství XYZ

UKÁZKA Z KNIHYUKÁZKA Z KNIHY

 V MLÁDEŽNICKÝCH VÝBĚRECH PARMY PŮVODNĚ NASTUPOVAL JAKO ZÁLOŽNÍK, KDYŽ ALE KVŮLI ZRANĚNÍ 
 GÓLMANŮ MUSEL JEDNOU ZASKOČIT MEZI TŘEMI TYČEMI, V BRANCE SE MU ZALÍBILO A RUKAVICE UŽ NESUNDAL! 

 SMUTNÉ LOUČENÍ. ZA NÁRODNÍ TÝM ODEHRÁL REKORDNÍCH 175 ZÁPASŮ, TEN POSLEDNÍ V LISTOPADOVÉ BARÁŽI O POSTUP NA MS 
 PROTI ŠVÉDSKU. ITÁLIE JEJ ALE NEZVLÁDLA, NA ŠAMPIONÁT NEPOSTOUPILA A BUFFON DAL „AZZURRI“ DEFINITIVNĚ SBOHEM.  
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O výhře Nejzbachu
rozhodl úvod utkání

Ve třináctém kole 1. FUTSAL ligy se Slavia představila na palubovce 
Nejzbachu Vysoké Mýto. Domácí uhájili svoji domácí neporazitelnost 
a zvítězili 5:3. O výsledku rozhodl úvod zápasu, kdy si Nejzbach před 
zaplněnou halou vypracoval vedení 4:0.

 TRENÉR SLAVIE NENAD VELJKOVIČ BĚHEM ZÁPASU. 

Ve slávistické brance znovu nastoupil Václav Kubíček, týmu 

chyběl nemocný Daniel Hájek. Slávisté v úvodu čelili náporu 

domácích, kteří využívali naplno všech výhod své menší haly. 

První čtyři branky zápasu padly do slávistické sítě, bylo to třikrát 

po rohových kopech a jednou po přímém kopu za hranicí bran-

koviště.

V závěru prvního poločasu se podařilo hostům snížit, když 

v patnácté minutě po Směřičkově přihrávce prostřelil nestárnou-

cího brankáře Libora Gerčáka Ondřej Míča po pohotovém zakon-

čení bodlem. O dvě minuty později přidal druhou branku Djokica 

Arsovski. Další šance ale zůstaly nevyužity, Jan Lištván napálil 

břevno, Jiří Novotný zkusil v poslední vteřině rozehrát přímý kop 

technicky, ale jeho pokus skončil u domácí zdi.

Slávisté v druhém poločase srovnali hru, na změnu skóre ale 

nedosáhli, chyběl kontaktní gól, prosadil se znovu pouze Arsovski, 

který v power play jako jediný překonal Gerčáka. Jeho další dva 

pokusy ale zkušený gólman u bližší tyče pohlídal. Na druhé stra-

ně ale také Kubíček několika dobrými zákroky zabránil domácím 

v dalším skórování.

„Další zápas, který jsme si prohráli sami. Inkasovali jsme laci-

né branky po standardních situacích, které jsme domácím daro-

vali. Rozhodl úvod zápasu, kdy jsme prohrávali o čtyři branky, pak 

už to bylo těžké. I když jsme zabojovali, chyběl nám kontaktní gól. 

Pořád to opakuji, nemůžeme dělat tak laciné individuální chyby, 

zase nás to stálo tři body,“ litoval trenér Slavie Nenad Veljkovič.  

inzerce

 SOUBOJ SLÁVISTICKÉHO BRANKÁŘE VÁCLAVA KUBÍČKA S ÚTOČNÍKEM ROMANEM MICHALCEM. 
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 RADOST HRÁČŮ VYSOKÉHO MÝTA PO DOMÁCÍ VÝHŘE NAD SLAVIÍ. 

NEJZBACH VYSOKÉ MÝTO - SLAVIA PRAHA 5:3 (4:2)
Branky: 7. Vodrážka (Jiráský), 10. Michalec (Vladyka), 12. Novák, 14. Vladyka (Šabata), 31. Vágner 
(Gerčák) - 15. Míča (Směřička), 17. Arsovski (Brychta), 32. Arsovski (Směřička).

SPARTA PRAHA - DÉMONI ČESKÁ LÍPA 4:1 (2:1)
Branky: 2. Marcelo (Gustavo), 5. Koudelka (Sop), 27. Koudelka (Sop), 38. Belej - 16. Kotek (Fichtner).

HELAS BRNO - OLYMPIK MĚLNÍK 6:2 (3:1)
Branky: 6. V. Cupák, 8. Outrata (Šarközy), 20. Ovčačík (Šarközy), 24. V. Cupák, 35. V. Cupák (Poul), 
37. D. Cupák - 18. Zdržálek (Sváta), 31. Šup (Sváta). 

SKP OCEL TŘINEC - SVAROG FC TEPLICE 5:8 (2:3)
Branky: 5. Buryan, 8. Polášek (Baron), 29. Baron, 30. Polášek (Csikán), 38. Baron (Blahut) - 6. Neto, 
13. Neto (Černý), 19. Kulhánek (Jean), 26. Nene (Kulhánek), 28. Kasal (Künzl), 29. Borges (Jean), 35. 
Kulhánek, 40. Jean (Nene). 

GAMASPOL JESENÍK - ERA-PACK CHRUDIM 3:7 (1:3)
Branky: 13. J. Řezníček (Till), 25. J. Řezníček (Prachař), 37. Vavrač - 9. Max (R. Mareš), 11. D. Drozd (Kou-
delka), 16. Max (D. Drozd), 21. Felipe (Max), 23. Max (Felipe), 34. Slováček (M. Mareš), 40. Felipe (Rešetár).

GARDENLINE LITOMĚŘICE - INTEROBAL PLZEŇ 3:2 (0:1)
Branky: 23. Tichý (Vagnao), 30. Vagnao (Krok), 38. Taverna (Krok) - 13. Vnuk (Holý), 28. Štverák (Vnuk).

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

1. FK ERA-PACK Chrudim 13 12 1 0 69 : 19 37

2. AC Sparta Praha 13 11 1 1 67 : 39 34

3. Nejzbach Vysoké Mýto 13 9 0 4 51 : 37 27

4. SK Interobal Plzeň 13 8 2 3 64 : 39 26

5. Gardenline Litoměřice 13 7 2 4 43 : 36 23

6. SK Slavia Praha 13 6 0 7 63 : 57 18

7. Svarog FC Teplice 13 7 0 6 61 : 58 18

8. Helas Brno 13 6 0 7 49 : 50 18

9. SK Olympik Mělník 13 3 0 10 42 : 70 9

10. Démoni Česká Lípa 13 1 3 9 30 : 56 6

11. AC Gamaspol Jeseník 13 1 2 10 29 : 63 5

12. SKP Ocel Třinec 13 1 1 11 29 : 73 4

CHANCE FUTSAL LIGA28

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy

www.futsalliga.cz
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www.futsalliga.cz

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

www.branadocech.cz

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

www.dolnipoohri.cz

www.krusne-hory.org

www.ceskestredohori.info

www.ceskesvycarsko.cz

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

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ
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