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  Přijal výzvu z Brestu!  
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„Jaro nebude legrace, věřím však, 
že Baníku pomůžu k záchraně. 
Jsem připravený za mužstvo 
do úmoru bojovat, “ hlásí zkušená 
posila ostravského týmu.

 MARTIN FILLO

Radoslav 
Látal
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Vážení čtenáři!

Doufám, že jste si vánoční svátky i silvestrov-

ské veselí užili dle svých představ, a dovolte mi, 

abych vám za redakci Gólu popřál do roku 2018 

především hodně zdraví a splnění všech vašich 

přání. Tedy alespoň těch trochu reálných. Převe-

deno do fotbalové řeči – těžko se letos vyplní přá-

ní o zisku mistrovského titulu příznivcům jiného 

týmu než plzeňské Viktorie. Pokud samozřejmě 

na západě Čech předčasně neusnou na vavří-

nech… Každopádně viktoriáni i plejeři dalších pat-

nácti mužstev začínají v těchto dnech naskakovat 

do zimní přípravy na jarní část HET ligy. Kopačky 

však už nevytáhne největší hvězda soutěže Tomáš 

Rosický. Zraněními pronásledovaný „Rosa“ ukon-

čil na konci roku svou skvělou kariéru a virtuóz 

zelených trávníků se přesunuje do útrob leten-

ského stadionu. Tomášovi jsme v prvním vydání 

Gólu v tomto roce věnovali zasloužený prostor 

a do dalšího života mu přejeme vše nejlepší. Ne-

příznivé zimní klimatické podmínky mění české 

kluby za přímořské teplo. Fotbalisté Teplic vyrazí 

na Kypr, ovšem už bez svého lídra Martina Filla. 

Zkušený záložník se vypraví do Turecka se svý-

mi novými spoluhráči z Baníku. Ostravané zbrojí 

na záchranu v nejvyšší soutěži a Fillo by měl být 

v jejich boji jedním z vůdců na hřišti i v kabině. 

I o tom vypráví v naší rubrice Můj týden.

Tak příjemné fotbalové 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...

„BANÍK BERU JAKO VELKOU VÝZVU“!
„Jsem rád, že se přestup do Baníku zrealizoval. Moc se těším. Na nový tým, na nové 

kluky, na skvělé fanoušky. Bude to pro mě změna. Jsem přesvědčený, že je to pro mě 

dobrý krok. Ostrava o mě projevila zájem už během podzimní sezony, naplno se jednání 

rozjela po jejím skončení. Sešel jsem se s majitelem Brabcem, cítil jsem z jeho strany 

velký zájem. Nabídka, kterou jsem dostal, byla natolik dobrá, že jsem souhlasil. Angaž-

má v Baníku beru jako velkou výzvu. Trochu komplikované bude jen stěhování, máme dvě 

malé děti. Jsem ale přesvědčený, že se nám bude v Ostravě líbit.

„ZA PLZEŇ BYCH SI JEŠTĚ NĚKDY RÁD ZAHRÁL“
Nějaké schůzky proběhly také s Plzní. Viktorka byla jednou z variant mého dalšího 

působení. Nakonec tato cesta nevyšla, jsem v Baníku. Jelikož pocházím z Plzně, pocho-

pitelně bych si tam ještě někdy rád zahrál. Chci věřit, že není úplně všem dnům konec, 

třeba se mi to jednou podaří. Ale teď se soustředím pouze na Ostravu. Čeká nás určitě 

těžká práce, jsem však připravený za mužstvo do úmoru bojovat. Baník je klub s velkou 

historií, má respekt. Na podzim jsem ho několikrát viděl, musím říct, že hra byla lepší 

než výsledky. Třeba na Spartě zahrál skvěle.

 Z TEPLIC ODCHÁZÍ ZKUŠENÝ ZÁLOŽNÍK JAKO JEDNA Z HVĚZD ČESKÉ LIGY. 

Fotbalový týden Martina Filla 

„Těším se 
na bombarďáka Baroše!“

Jednal s Plzní, s níž v roce 2011 získal první titul 
a pomohl jí do Ligy mistrů. Nakonec se MARTIN 
FILLO stěhuje z Teplic, se kterými nenašel společ-
nou řeč ohledně prodloužení smlouvy, do Ostravy. 
Jeden z nejlepších ligových záložníků, který na Stí-
nadlech zanechal hlubokou stopu, bere angažmá 
v patnáctém týmu tabulky jako velkou výzvu.

 MARTIN FILLO PO PODPISU SMLOUVY 
 SE SPORTOVNÍM ŘEDITELEM BANÍKU DUŠANEM VRTĚM. 

  Slavii podle očekávání 
převzal Trpišovský
Novým trenérem pražské Slavie se stal hlavní 
favorit Jindřich Trpišovský. Vedení úřadujícího 
ligového mistra získalo jednačtyřicetiletého kou-
če z Liberce, kde měl smlouvu do června příštího 
roku. Nahradí na lavičce červenobílých odvolané-
ho Jaroslava Šilhavého. Do Edenu si s sebou bere 
i asistenty Jaroslava Köstla a Zdeňka Houštecké-
ho i trenéra brankářů Štěpána Koláře, se kterým 
už spolupracoval při předchozím angažmá v dru-
holigové Viktorce Žižkov. O jeho příchodu do Slavie 
se hovořilo už delší dobu. Spekulace zesílily poté, 
co se novým sportovním ředitelem vršovického 
klubu stal Jan Nezmar, který ve stejné roli do kon-
ce podzimu působil v Liberci. Právě na jeho návrh 
představenstvo Slavie Trpišovského angažovalo. 
Slovan trénoval od léta 2015 a dokázal dvakrát 
projít do základní skupiny Evropské ligy. V domá-
cí soutěži s ním obsadil třetí místo, poté devátou 
příčku a nyní jsou Severočeši po podzimu čtvrtí. 

  Barák už má 
gólový půltucet!
Mladý reprezentační záložník Antonín Barák chytil 
v závěru kalendářního roku parádní střeleckou 
formu. V posledním domácím duelu italské Serie 
A vstřelil s Hellasem Verona měl největší zásluhu 
na výrazném vítězství Udinese 4:0. Ve 28. minutě 
mu Widmer sklepl míč a třiadvacetiletý středopo-
lař ho poslal z otočky přesně k tyči. Krátce před 
přestávkou si oba role vyměnili, když Barákovu 
ránu z dálky veronský brankář Nícolas neudržel 
a Widmer zvýšil na 2:0. Skóre se znovu měnilo 
v 68. minutě, kdy český ostrostřelec, který má 
v této sezoně na kontě již šest gólů a dvě asisten-
ce, zužitkoval efektní patičku útočníka Lasagny. 
I on se dočkal gólového zápisu, když mu deset 
minut před koncem poslal ideální kolmici další 
reprezentační krajánek Jakub Jankto. Po příchodu 
nového kouče Massima Odda na konci listopadu 
stoupá Udinese strmě tabulkou a už se aktuálně 
posunulo do její horní poloviny.

  Holoubek si vybral
bývalé opory
Nový trenér Liberce David Holoubek si vybral 
za asistenty bývalé hráče Slovanu Miroslava Ho-
leňáka, Jiřího Jarošíka a brankáře Marka Čecha. 
Společně 3. ledna zahájí přípravu mužstva, které 
přebírají po Jindřichovi Trpišovském, jenž s ce-
lým realizačním týmem odešel do pražské Slavie. 
Jedenačtyřicetiletý Holeňák odehrál za Slovan 
184 ligových zápasů a v sezoně 2001/2002 mu 
pomohl k premiérovému mistrovskému titulu. 
Na podzim trénoval libereckou juniorku. Čtyřice-
tiletý Jarošík dres Liberce oblékal v letech 1997 
a 1998. Kromě toho prošel pražskou Spartou, 
CSKA Moskva, Chelsea, Birminghamem, Cel-
ticem Glasgow, Samarou či Zaragozou. Bývalý 
reprezentant, který unikátně získal čtyři mis-
trovské tituly v evropských ligách, dosud dělal 
asistenta u juniorky Sparty.  Brankáře bude mít 
na starosti jednačtyřicetiletý Čech, který Liberci 
vychytal druhý český titul v sezoně 2005/2006. 
Naposledy působil jako sportovní manažer dru-
holigového MFK Frýdek Místek. 

  Čech měl 
dvoustovku na dosah…
Český brankář ve službách Arsenalu Petr Čech 
měl v posledním zápase roku 2017, které sehráli 
londýnští „Kanonýři“ na Silvestra s týmem West 
Bromwich Albion, na dosah jubilejní 200. čisté 
konto v anglické Premier League. Favorizovaní 
hosté z Londýna vedli 1:0, ale v 89. minutě trefil 
domácí Gibbs ruku obránce Chamberse a roz-
hodčí Mike Dean nařídil velmi přísnou penaltu, 
kterou Jay Rodriguez následně proměnil. Pět-
atřicetiletý gólman bude mít další možnost už 
ve středu večer, kdy v pikantním derby na Emira-
tes Stadium přivítají svěřenci trenéra Wengera 
mistrovskou Chelsea, za kterou „Čechíno“ od-
chytal dlouhých jedenáct sezon, než v létě 2015 
přestoupil právě do Arsenalu.  

Foto: www.fcb.cz

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

 LADISLAV MAIER 

Když trávíte dennodenně čas s takovými osobnostmi, posune vás to dál. Poté, co Štěpán 

skončil, jsem se stal v Teplicích jedním z lídrů. Je pochopitelné, že v Baníku jím je Milan. 

Respektuji, že je to velký hráč. Hierarchii v kabině jsem vždycky ctil, tohle nebude problém. 

Pro tým je dobré, když má v kádru více osobností.

„ROZCHOD S TEPLICEMI? TO JE FOTBAL“
Když jsem v létě 2015 přicházel do Teplic, zamýšlel jsem, že tam zůstanu dlouhou dobu. 

Ale rozešli jsme se, to je fotbal. Na Stínadlech jsem chtěl pokračovat. Jak je známo, konči-

la mi v létě smlouva, na podzim jsme se s vedením bavili o jejím prodloužení. Nedomluvili 

jsem se. Teplice pak do médií uvedly, že se naše představy o podmínkách nové smlouvy 

lišily o značnou částku. Zaskočilo mě, že o tom takhle otevřeně mluvily, není to běžné. Ale 

neberu to nijak negativně. Prostě to takhle potřebovali odprezentovat fanouškům, kteří 

jistě nebudou spokojení, že odchází další solidní hráč.“ 

„VĚŘÍM, ŽE POMŮŽU K ZÁCHRANĚ“
Známí a kamarádi se mě ptají, proč jsem šel do klubu, který hraje o záchranu. Ne-

boť to s sebou nese značnou psychickou zátěž. Odpovídám jim, že mám dost zkušeností, 

abych to zvládl. Jasně, jaro nebude legrace, věřím však, že Baníku pomůžu k záchraně. 

Výchozí pozice není ideální, startovat jaro z patnáctého místa je těžké. Doufám ale, že bu-

deme rychle stoupat a dostaneme se ze sestupového pásma. Boj o záchranu jsem zažil 

v Příbrami. Také nám nevyšla první část soutěže, nakonec z toho bylo páté místo. Jako 

mladík jsem hrál o udržení také s Plzní. 

„MILAN BAROŠ JE HRAJÍCÍ LEGENDA“
Moc se těším na spolupráci s Milanem Barošem. Je to hrající legenda. Těším se na dal-

šího takového bombarďáka v kabině. V Teplicích jsem zažil Štěpána Vachouška, který měl 

také krásnou kariéru. Hodně jsem se toho od něj naučil. 

MARTIN FILLO * Narozen: 7. února 1986 * Výška: 177 cm * Váha: 72 kg * Stav: ženatý, man-
želka Dáša, syn Nikolas (6), dcera Sára (3) * Fotbalový post: záložník
Hráčská kariéra: Sokol Košutka (1993-1996), Viktoria Plzeň (1996-2008), Viking Stavan-
ger (2008-2010), Viktoria Plzeň (2010-2012), Mladá Boleslav (2012-2013), Brentford (2013-
2014), Příbram (2014-2015), FK Teplice (2015-2017), Baník Ostrava (2017-?)
Reprezentace: 3 zápasy, žádný gól * Česká liga: 229/46 * Největší úspěchy: postup do zá-
kladní skupiny Ligy mistrů (2011), 2x mistr české ligy (2011, 2013), vítěz českého Super-
poháru (2011), vítěz českého pohár (2013), člen reprezentačních výběrů do 18, 19 a 21 let

 V PATNÁCTI PODZIMNÍCH UTKÁNÍCH SI MARTIN FILLO 
 PŘIPSAL PĚT GÓLŮ A BYL DRUHÝM NEJLEPŠÍM STŘELCEM TÝMU. 

STALO SE...

 ZARPUTILÝ BOJOVNÍK SE SCHOPNOSTÍ BRANKY STŘÍLET 
 A PŘIPRAVOVAT SE BUDE BANÍKU V CESTĚ ZA ZÁCHRANOU NÁRAMNĚ HODIT. 

  Vydra se trefil počtrnácté
Pětadvacetiletý český útočník Matěj Vydra si v an-
glické Championship přenesl střeleckou formu 
i do nového roku, jeho čtrnáctá trefa v sezoně však 
Derby County vítězství nepřinesla. Reprezentační 
forvard otevřel ve 24. minutě domácího duelu se 
Sheffieldem United skóre, když proměnil penaltu. 
V přímém souboji dvou nejlepších střelců této sou-
těže se tak dotáhl na lídra Leona Clarka. Hostující 
útočník však v 57. minutě vyrovnal na konečných 1:1 
a znovu se osamostatnil v čela tabulky kanonýrů.

  Kopecký skončil
na lavičce Jihlavy
Vedení Jihlavy odvolalo trenéra Ivana Kopeckého 
a jeho asistenty Michala Zacha a Michala Kadlece. 
Nový kouč posledního celku ligové tabulky má být 
oznámen nejpozději na startu zimní přípravy, která 
začne 3. ledna, v kuloárech se hovoří o Martinu 
Svědíkovi.  Sedmačtyřicetiletý kouč se Vysočiny 
ujal v červnu, ale prvoligová premiéra se mu příliš 
nepovedla. Během podzimu získal v 16 kolech jen 
10 bodů za tři výhry a jednu remízu při skóre 15:32. 
Jihlava přezimuje na posledním místě se ztrátou 
dvou bodů na čtrnáctou příčku zajišťující záchranu. 

  Karviná povýšila Muchu
Fotbalisty Karviné povede na jaře dosavadní 
asistent Josef Mucha. Po listopadovém odvolání 
trenéra Jozefa Webera mužstvo v závěru podzimní 
sezony dočasně převzal sportovní ředitel Lubomír 
Vlk, který ve třech kolech získal s týmem šest 
bodů, takže přezimuje na třináctém místě tabulky 
se 14 body, od sestupového pásma ho dělí tříbo-
dová mezera. V karvinském klubu Mucha působí 
od června 2014, tři a půl roku byl Weberovým 
asistentem.  Padesátiletý prostějovský rodák má 
před sebou první ligovou štaci na pozici hlavního 
trenéra. V minulosti působil jako hlavní kouč 
druholigového HFK Olomouc. Nového asistenta 
karvinský klub ještě vybírá. 

inzerce

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

4. LEDNA

1966 Ladislav Maier 1995-2001 7/0

5. LEDNA

1982 Jaroslav Plašil 2004-2016 103/7

6. LEDNA

1970 Radoslav Látal 1991-2001 58/3

7. LEDNA

1948 Koloman Gögh 1974-1980 55/1 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Motivace legend

Na sklonku loňského roku se dvě největší a nejuzná-
vanější osobnosti českého fotbalu posledních let spo-
lečně dostaly opět do popředí zájmu, ale každá z jiné-
ho důvodu. Rekordman v počtu reprezentačních startů, 
pětatřicetiletý brankář Petr Čech, v anglické Premier 
League, které rovněž historicky dominuje v počtu čis-
tých konto, se přiblížil magické hranici 200 nul. Jeho 
o půldruhého roku starší dlouholetý parťák z národního 
týmu Tomáš Rosický, s nímž se nakonec potkal na jednu 
sezonu i v kabině slavného Arsenalu, naopak na Letné 
oznámil definitivní konec své kariéry.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Kreativní dirigent s unikátní kopací technikou ji chtěl zakončit 

v pražské Spartě, ze které se už ve dvaceti letech odrazil do nej-

vyšších evropských pater, když se o něj přetahovaly dva německé 

velkokluby mnichovský Bayern s Borussií Dortmund. Další ještě 

víc nablýskanou fotbalovou adresou se pro „Rosu“ stali v létě 2006 

těsně před mistrovstvím světa v Německu londýnští „Kanonýři“, 

jejichž barvy nosil rovných deset sezon. Jenže s železnou pravi-

delností se opakující zdravotní problémy, které odstartovalo zdán-

livě banální zranění podkolenní šlachy v lednu 2008, přistřihly 

„Malému Mozartovi“ křídla v dalším rozletu vzhůru, k němuž měl 

v kolébce fotbalu skvěle našlápnuto.

Přesto i on jako třetí fotbalista v historii vstoupil v roce 2015 

do tuzemského klubu reprezentantů-stovkařů. Kdyby mu však 

sloužilo pevné zdraví, povedlo by se mu to podstatně dřív a nejspíš 

by byl nyní na pomyslném piedestalu právě místo Petra Čecha. 

Mnohem víc i jeho mrzí, že nemohl českému národnímu týmu, 

který na svého kapitána vždy v ofenzívě spoléhal, výrazněji po-

moci v kvalifikačních zápasech o postup na mistrovství světa 2010 

a 2014, či na posledních třech evropských šampionátech. 

Po EURO 2016 ve Francii se na rozdíl od několika spoluhráčů 

oficiálně s reprezentací nerozloučil, takže stále existovala hypo-

tetická naděje, že v případě dobré ligové formy ve sparťanském 

dresu by mohl kývnout na další comeback. Jenže zůstalo jen 

u herních záblesků geniálního záložníka, který kvůli zdravotním 

trablům nastupoval sporadicky a většinou ještě jen v roli střída-

jícího náhradníka. Když se k tomu postupně přidala i ztráta dal-

ší fotbalové motivace v jeho hlavě, rozhodl se jeden z nejlepších 

českých fotbalistů v poválečné éře uzavřít už v polovině sezony 

hráčskou kapitolu. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Bývalý obránce PHILIPP LAHM 
byl jako šestý fotbalista v historii 
jmenován čestným kapitánem ně-
mecké reprezentace. Před někdejší 
oporou Bayernu Mnichov se ocenění 
dočkali Fritz Walter, Uwe Seeler, 
Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus 
a Jürgen Klinsmann.

Lahm čestným kapitánem 

reprezentace

Čtyřiatřicetiletý defenzivní univerzál 
loni ukončil kariéru, během které odehrál 
za národní tým Německa 113 zápasů a dal 
pět branek. V roce 2014 ho jako kapitán 
dovedl v Brazílii k titulu mistrů světa, což 
se před ním povedlo Walterovi (v roce 
1954 ve Švýcarsku), Beckenbauerovi (1974 
doma v Německu) a Matthäusovi (1990 
v Itálii). Na klubové úrovni Lahm nastu-
poval krátce za Stuttgart, jinak výhradně 
za mnichovský Bayern. Také bavorský tým 
vedl jako kapitán a osmkrát s ním vyhrál 
bundesligu a v roce 2013 i Ligu mistrů. 
Po skončení kariéry byl v červenci vy-
hlášen nejlepším německým fotbalistou 
uplynulé sezony. 

 PHILIPP LAHM 

 NA NULU S POŘADOVÝM ČÍSLEM 200 SI PETR ČECH JEŠTĚ MUSÍ POČKAT. 
 NA PODZIM SE TOMÁŠ ROSICKÝ PŘEDSTAVIL FOTBALOVÝM FANOUŠKŮM NAPOSLEDY. 
 V LIZE JEJ ZDRAVÍ PUSTILO DO JEDENÁCTI UTKÁNÍ, Z TOHO ČTYŘIKRÁT NASTOUPIL V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ. 

AKTUÁLNĚ

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Pracovní odloučení z libereckého Slovanu sehraného 

tandemu Jan Nezmar-Jindřich Trpišovský trvalo jen 

necelé tři týdny, neboť po sportovním řediteli přetáhla 

pražská Slavia do Edenu i trenéra...

KRESBA TÝDNE

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


Bývalý kapitán české reprezentace TOMÁŠ ROSICKÝ v sedma- 
třiceti letech ukončil hráčskou kariéru. Trojnásobný vítěz ankety 
Fotbalista roku, který prošel angažmá v pražské Spartě, v Borusii 
Dortmund a v londýnském Arsenalu, to oficiálně před vánočními 
svátky oznámil na tiskové konferenci.

Tomáš 
Rosický 
ukončil 
kariéru

Tomáš 
Rosický 
ukončil 
kariéru
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„Moje tělo dlouho říkalo, že už nechce pokračovat. Já to tahal 

vždy hlavou, i když to bylo i přes závit. Nyní mi ale vypnula i mysl 

a nemá cenu pokračovat. Teď už nemám na hřišti ani co nabíd-

nout,“ říká na vysvětlenou „Rosa“ a dodává: „Nemám žádný zdra-

votní problém, je to čistě mé rozhodnutí. Přišel jsem na to, že to, 

co bych chtěl nabídnout, už nemohu.“ 

Tomáš Rosický se vrátil na Letnou loni v srpnu po deseti letech 

strávených v Arsenalu. Kvůli vleklým zdravotním potížím, které 

poznamenaly celou jeho slibně rozjetou kariéru, však nastoupil 

v nejvyšší soutěži k pouhým dvanácti zápasům, navíc převážně 

jen jako střídající hráč.

„Svůj návrat do Sparty jsem si představoval jinak, ale ani chvi-

ličku toho nelituji,“ přiznává. Zároveň plánuje, že bude v letenském 

klubu pokračovat ve funkcionářské roli. „Fotbal mám strašně rád, 

takže je velmi dobrá šance, že ve Spartě budu pokračovat. O fot-

bale dost vím a mám co nabídnout. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. 

Mám představu, jak by to mělo vypadat, ale také vím, že se toho 

musím hodně naučit. Mám nejblíže ke sportovnímu úseku, ale já 

se v klubu vždy zajímal o to, jak je klub řízený celkově. Ať to bylo 

v Arsenalu nebo Dortmundu,“ říká.

Svoji profesionální kariéru odstartoval ve Spartě. V květnu 1999 

debutoval v první lize, v rudém dresu odehrál 42 ligových zápasů 

 TOMÁŠ ROSICKÝ OZNAMUJE NA TISKOVÉ KONFERENCI KONEC SVÉ HRÁČSKÉ KARIÉRY. 

Foto: www.sparta.cz

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 FOTBALOVÝ BŽIVOT ROSICKÉHO JE RÁMOVÁN SPARTOU – Z PRAŽSKÉHO KLUBU VYRAZIL DO SVĚTA A TAKÉ V NĚM POVĚSIL KOPAČKY NA HŘEBÍK. 

a vstřelil osm gólů, třikrát se Spartou slavil mistrovský titul. V led-

nu 2001 přestoupil do Dortmundu za 449 milionů korun, což z něj 

tehdy učinilo nejdražšího fotbalistu české i německé bundesligy. 

V Borussii se později sešel s reprezentačním parťákem, útoční-

kem Janem Kollerem, a spolu vytvořili úderné duo, které táhlo 

tým za německým titulem v roce 2002 a za postupem do finále 

Poháru UEFA. Celkem za Dortmund odehrál 189 utkání a dal 24 

gólů. Hráče s přezdívkou „Malý Mozart“ v létě 2006 koupil londýn-

ský Arsenal za zhruba 300 milionů korun. V dresu „Kanonýrů“ vy-

držel deset let, v 247 zápasech vstřelil 28 branek a dvakrát vyhrál 

Anglický pohár.

V českém národním týmu debutoval jako devatenáctiletý v roce 

2000 a o šest let později se stal jeho kapitánem. Poslední utkání 

odehrál na EURO 2016 ve Francii proti Chorvatsku. Ve105 zápa-

sech vstřelil 23 gólů, více reprezentačních startů mají na kontě 

pouze Karel Poborský a brankář Petr Čech.

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 V ARSENALU PROŽIL TOMÁŠ ROSICKÝ KRÁSNÝCH DESET LET A STAL SE MILÁČKEM FANOUŠKŮ. 

„Určitě mohu být pyšný na to, že i přes ty mé zdravotní trable 

jsem dokázal odehrát přes sto zápasů za reprezentaci. Kdyko-

li jsem mohl, tak jsem přijel rád. Vyzdvihnout jeden moment je 

těžké, protože jich bylo spousta. Ale mrzí mě, že jsme nevyhráli 

EURO 2004 v Portugalsku, protože ten tým na to tehdy měl,“ při-

znává Rosický, kterého během dlouhé a velmi úspěšné kariéry 

výrazně limitovaly opakované zdravotní potíže. Po zranění podko-

lenní šlachy, které utrpěl v lednu 2008, nehrál dvacet měsíců. 

Problémy měl i v dalších letech. Přišel i o celou sezonu 

2015/2016. „Mrzí mě, že jsem nikdy nepřišel na to, jak moc 

dobrý jsem mohl být. Všechno bylo rozjeté tak, jak jsem si 

plánoval. Ale v nejdůležitějším věku kariéry, kdy jsem se cí-

til nejlépe, jsem musel pauzírovat. Pak už jsem to jen dohá-

něl a už jsem se nemohl posunout dál. To mě strašně mrzí,“  

smutně konstatuje jeden z nejlepších českých fotbalistů v no-

vodobé historii. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 DVĚ OSOBNOSTI, KTERÉ STÁLY U POSLEDNÍCH VELKÝCH ÚSPĚCHŮ REPREZENTACE: TRENÉR KAREL BRÜCKNER A ŠPÍLMACHR TOMÁŠ ROSICKÝ. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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I když týdeník GÓL vychází od roku 2014 v internetové podobě na www.gol.
cz, před loňským evropským šampionátem ve Francii jsme udělali retro výjim-
ku - tištěný speciál. Otevíral ho velký rozhovor s kapitánem českého národního 
týmu TOMÁŠEM ROSICKÝM, který se do něj vrátil, aby absolvoval poslední vel-
kou fotbalovou akci své dlouhé a veleúspěšné kariéry. Některé jeho odpovědi 
neztratily nadčasovost ani po půldruhém roce, který uběhl od tohoto interview 
na závěr soustředění v rakouském Kranzachu…

 S NÁRODNÍM TÝMEM SE TOMÁŠ ROSICKÝ ROZLOUČIL PO ME 2016 S BILANCÍ 105 ZÁPASŮ A 23 VSTŘELENÝCH GÓLŮ. 

 Na reprezentačním srazu, kam jste dorazil po téměř roč-

ní pauze, z vás očividně vyzařovala pohoda a dobrá nálada!

„Měl jsem velkou radost, že jsem zase zpátky v mančaftu 

a mezi kluky. I v minulosti tomu tak bylo, tentokrát to bylo možná 

i trochu intenzivnější, že jsem se objevil až po roce a také těsně 

před EURO.“

 Před deseti lety jste si „odskočil“ ze soustředění v See-

feldu před mistrovstvím světa v Německu do Londýna podepsat 

smlouvu s Arsenalem, na šampionátu jste se pak blýskl dvěma 

parádními góly do americké sítě. Ale od té doby jste bohužel už 

moc podobných nezapomenutelných zápasů hlavně v reprezen-

tačním dresu neodehrál…

„Je bez debat, že moji kariéru poznamenalo první vážnější zra-

nění podkolenní šlachy na levé noze, což mě vyřadilo na strašně 

dlouhou dobu osmnácti měsíců. Přišel jsem tak o EURO 2008 

v Rakousku a ve Švýcarsku, do další kvalifikace na mistrovství 

světa 2010 jsem naskočil, až když byl už náš postup ztracený… 

Stalo se mi to hlavně v době, kdy jsem byl v ideálním fotbalovém 

věku a měl i spoustu zkušeností z těžkých zápasů jak s Dortmun-

dem, tak s českým nároďákem. Věřil jsem, že budu hrát ten nej-

lepší fotbal, co jsem schopný, a první rok v Arsenalu k tomu také 

směřoval. Zabydlel jsem se v klubu, hráli jsme nádherný fotbal. 

Dařilo se nám i v sezoně 2007/2008, vedli jsme Premier League… 

Byl jsem v top-klubu, který hraje o všechny možné tituly, cítil jsem 

se tehdy strašně silný a nejlíp ve své kariéře, šlo to pořád podle 

představ… Je to pro mě největší zklamání, že jsem všechno, co 

ve mně je, nemohl naplno prodat a zužitkovat. Po osmnáctiměsíč-

ní rekonvalescenci jsem se sice zpátky na bývalou úroveň dostal, 

ale už to nešlo ještě výš, jak jsem si předtím představoval.  Mys-

lím si, že byl ze začátku i problém s určením správné diagnózy, co 

Tomáš Rosický: „Musíš vyhrát v hlavě! 
Když se ti to nepovede, tak je konec…“

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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s kolenem vlastně je. Musel jsem jít na další operaci, pak to bylo 

pro mě strašně složitě a také psychicky dost ubíjející.“ 

 Váš comeback v této sezoně měl dvě etapy. Kdy jste uvě-

řil, že byste mohl červnové EURO ve Francii přece jen stihnout?

„Při každém zranění, které mě v kariéře potkalo, jsem se 

snažil být optimistou. Zjišťoval jsem si, jak dlouho se z podob-

ných zranění dostávali jiní fotbalisté. Podle toho jsem si také 

sám určoval, kdy bych se mohl vrátit zpátky, i když se v médiích 

psalo, že je to později, než se předpokládalo… Dělal jsem vždyc-

ky maximum, když vás přepadávají černé myšlenky, tak musí 

fungovat hlava, ta je nejdůležitější. Musíte se prostě kousnout 

a jít do toho, věřit, že se dříve nebo později vrátíte zase na hřiště. 

Když se zranění opakuje, tak to nejsou zrovna hezké chvíle… Ne-

byl jsem nedoléčený, mohl to být částečně třeba i dozvuk opero-

vaného kolena, které je nyní úplně v pořádku. Mluvil jsem o tom 

s doktorem z kliniky v Augsburgu, který mě operoval.  Když se 

vám přihodí další zranění, tak vám samozřejmě ihned prolétnou 

hlavou černé myšlenky, že je zase všechno pryč… Musíš vyhrát 

v hlavě! Když se ti to nepovede, tak je konec… Nesmíš se prostě 

ani jednou vzdát a přestat věřit.“

 DVĚ IKONY ČESKÉHO FOTBALU SE POTKALY V PODZIMNÍ LIGOVÉM DUELY NA LETNÉ. ZATÍMCO TOMÁŠ UŽ DO BOJŮ 
 O BODY NEZASÁHNE, OSTRAVSKÝ MILAN BAROŠ BUDE I NADÁLE POMÁHAT BANÍKU SE ZÁCHRANOU V NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 Další prodloužení smlouvy s „Kanonýry“ už nepřipadalo 

v úvahu?

„Jak jsem se zranil při tom lednovém comebacku, tak jsem vě-

děl, že je konec, že novou smlouvu už v Arsenalu nedostanu.“

 Na posledním zápase Premier League byli na Emirates 

Stadium v hledišti nejen manželka s malým Tomášem, ale rodi-

če i starší bratr Jiří. Nemrzelo vás, že jste aspoň na chvilku ne-

nastoupil?

„Věděl jsem, že hrát nebudu. Za těch deset let, myslím, trenéra 

Wengera natolik dobře znám, že vím, že když udělá tohle rozhod-

nutí, tak je konec. Když jsem s tím dopředu počítal, tak mě to zase 

tolik nemrzelo, že jsem nehrál. Chtěl jsem, aby u toho byli i rodiče 

a brácha, kteří jsou s celou mojí kariérou spjati, byla tam pocho-

pitelně taky Radka se synem. Chtěl jsem, aby viděli na vlastní oči 

tradiční kolečko, při kterém se děkuje fanouškům. Aby si to také 

prožili a užili se mnou, protože si to všichni moc zaslouží.“

 Dočkal jste se ale i neplánovaných poct!

„Hráči, kteří jsou v Arsenalu deset let, tak dostávají na památku 

symbolický kanón. O to jsem věděl, protože jsem právě tuhle dobu 

mezi „Kanonýry“ strávil. Týden před zápasem mi to v klubu také 

potvrdili, že ho mají pro mě připravený. Ale to další, kdy mi spolu-

hráči vytvořili špalír, jsem už nečekal. Bylo strašně emotivní, loučit 

se s týmem a skvělými fanoušky, se kterým jste byl takhle dlouho 

spjatý. Když jsem do Arsenalu v létě 2006 přicházel, nikdy mě ne-

napadlo, že si v klubu i mezi fanoušky získám takový respekt. Sa-

mozřejmě, že jsem mohl a také jsem chtěl toho odehrát ještě mno-

hem víc, ale myslím si, že jsem tam dost velkou stopu zanechal. Že 

se na mě fanoušci rádi koukali, když jsem hrál, možná i proto bylo 

to loučení oboustranně tak upřímné a dojemné. Věděli, že když 

jsem nastoupil, tak jsem na hřišti vždycky nechal všechno.“ 

 XXXX 

Tomáš Rosický
Narozen: 4. října 1980 * Výška: 180 cm * Váha: 70 kg * Stav: ženatý, 
manželka Radka, syn Tomáš (4,5) * Fotbalový post: záložník
Hráčská kariéra: ČKD Kompresory (1986-1987), Sparta Praha 
(1987-2001), Borussia Dortmund (Německo, 2001-2006), Arsenal 
FC (Anglie, 2006-2016), Sparta Praha (2016-2017)
Reprezentace: 105 zápasů, 23 gólů * Největší úspěchy: bronz 
na EURO 2004 v Portugalsku, postup do čtvrtfinále EUR0 2012 
v Polsku a na Ukrajině, účast na MS 2006 v Německu, účast 
na EURO 2000 v Belgii a Nizozemsku, účast na EURO 2016 
ve Francii, finalista Poháru UEFA (2002), mistr české ligy (1999, 
2000, 2001), mistr německé ligy (2002), vítěz Anglického poháru 
(2014, 2015), vítěz anglického Superpoháru (2014), vítěz ankety 
Fotbalista roku (2001, 2002, 2006), vítěz ankety Talent roku (1999)

REPREZENTAČNÍ MILNÍKY
23. ÚNORA 2000

Debut v devatenácti letech v reprezentačním „áčku“ 
v Dublinu proti Irsku (2:3), na posledních osm minut vystřídal Pavla Nedvěda.

11. ČERVNA 2000
Nastoupil v základní sestavě českého národního týmu v úvodním utkání 

EURO 2000 v Amsterdamu proti domácím „oranjes“.

6. ŘÍJNA 2001
V utkání s Bulharskem na Letné (6:0) vstřelil první dva reprezentační góly.

21. SRPNA 2002
V Olomouci proti Slovensku (4:1) se svorně podělili o domácí branky 

s klubovým parťákem z Dortmundu Janem Kollerem.

16. LISTOPADU 2005
V odvetě baráže o postup na MS 2006 na Letné s Norskem 

vstřelil v 35. minutě jediný gól zápasu, kterým pečetil 
premiérovou českou účast na světovém šampionátu.

12. ČERVNA 2006
Krátce před MS v Německu přestoupil z Borussie Dortmund 

do londýnského Arsenalu a ve vstupním utkání v Gelsenkirchenu 
proti USA zazářil skvělým výkonem, korunovaným dvěma góly – 

v 36. minutě parádní střelou z dálky zvyšoval na 2:0 a v 76. minutě 
uzavřel skóre nádherným sólem z půlky hřiště.

2. ZÁŘÍ 2006
Na teplických Stínadlech v kvalifikaci o postup na EURO 2008 

s Walesem (2:1) poprvé nastoupil s kapitánskou páskou, 
utkání rozhodl dvěma góly v závěru jiný debutant – střídající David Lafata .

12. ČERVNA 2015
Jubilejní 100. reprezentační start si připsal v Reykjavíku v kvalifikaci 

o postup na EURO 2016 (1:2), kde domácí Islanďané otočili nepříznivý vývoj 
dvěma brankami po hrubých chybách hostů.

1. ČERVNA 2016
Na závěr soustředění v rakouském Kranzachu sehrál český národní tým 

předposlední generálku před odletem na EURO do Francie 
v Innsbrucku s Ruskem (2:1), navrátilec „Rosa“ vstřelil v 49. minutě 

svůj poslední 23. reprezentační gól.

17. ČERVNA 2016
Ve druhém utkání skupiny D v Saint Étienne proti Chorvatsku (2:2) 

se dlouhá a úspěšná kariéra Tomáše Rosického v české reprezentaci uzavřela, 
byl to jeho 105. reprezentační duel. V 76. minutě ideálně nacentroval míč 

na hlavu Milana Škody, který vstřelil důležitý kontaktní gól .

 TOMÁŠ ROSICKÝ V BITVĚ S PLZNÍ, KTERÁ SPARŤANŮM V TOMTO 
 ROČNÍKU S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ „UKRADNE“ LIGOVÝ TITUL. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Alespoň pro hráče HET ligy, kteří v drtivé 

většině už v tomto týdnu zahajují přípravy 

na jarní část nejvyšší soutěže. Pouze plejeři 

Bohemians a Zlína vyběhnou do tréninkového 

procesu až v pondělí 8. ledna 2018. Podívejte 
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CELKOVÁ TABULKA

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Plzeň 16 15 1 0 34:5 46

2. Slavia Praha 16 9 5 2 27:7 32

3. Sigma Olomouc 16 9 5 2 23:10 32

4. Liberec 16 9 3 4 24:16 30

5. Sparta Praha 16 8 4 4 21:12 28

6. Teplice 16 6 5 5 20:17 23

7. Bohemians 1905 16 5 7 4 15:14 22

8. Jablonec 16 5 6 5 21:20 21

9. Zlín 16 5 5 6 18:23 20

10. Dukla Praha 16 5 4 7 18:29 19

11. Mladá Boleslav 16 5 2 9 19:29 17

12. Brno 16 4 3 9 12:23 15

13. Karviná 16 4 2 10 16:25 14

14. Slovácko 16 2 6 8 13:23 12

15. Ostrava 16 2 5 9 21:32 11

16. Jihlava 16 3 1 12 15:32 10

PROGRAM 17. KOLA

17.02. 15:00 Bohemians 1905 - Brno

17.02. 15:00 Jablonec - Teplice

17.02. 15:00 Jihlava - Slavia Praha

17.02. 15:00 Mladá Boleslav - Karviná

17.02. 15:00 Ostrava - Slovácko

17.02. 15:00 Sigma Olomouc - Plzeň

17.02. 15:00 Sparta Praha - Liberec

17.02. 15:00 Zlín - Dukla Praha

   FC VIKTORIA PLZEŇ   
1. místo 16 15 1 0 34:5 46

3. ledna: zahájení přípravy, 7. ledna: Plzeň - Ústí nad Orlicí (v Luční ulici), 10. ledna: Plzeň - 
Domažlice (v Luční ulici), 13. ledna: Plzeň - Sokolov (v Luční ulici), 15. - 25. ledna: soustředění 
ve španělské Marbelle (v plánu tři utkání s dosud neurčenými soupeři), 28. ledna: dvě přípravná 
utkání v rámci projektu Kopeme za fotbal (v Luční ulici), 30. ledna - 8. února: soustředění ve špa-
nělském Benidormu (v plánu tři utkání s dosud neurčenými soupeři).

ZIMNÍ PŘÍPRAVY 
PRVOLIGOVÝCH KLUBŮ

   SK SLAVIA PRAHA   
2. místo 16 9 5 2 27:7 32

3. ledna: zahájení přípravy (kondiční a fyzické testy), 5. - 15. ledna: kondiční soustředění ve Špa-
nělsku (v jednání jedno utkání), 20. ledna: Slavia Praha - Žižkov (v Nymburce nebo na Xaverově), 
23. ledna - 5. února: herní soustředění v Dubaji, 25. ledna: Slavia Praha - Petrohrad, 29. ledna: 
Slavia Praha - Bröndby Kodaň, 31. ledna: Slavia Praha - Kuang-čou Evergrande, 3. února: Slavia 
Praha - Šachtar Doněck, 10. února: Slavia Praha - dosud neurčený soupeř.

   SK SIGMA OLOMOUC   
3. místo 16 9 5 2 23:10 32

5. ledna: zahájení přípravy (10:00), 13. ledna: Olomouc - Prostějov (11:00), Olomouc - Hlučín (13:00, 
oba Andrův stadion, umělá tráva), 16. ledna: Olomouc - Hradec Králové (14:00, Andrův stadion, 
umělá tráva), 20. ledna: Dunajská Streda - Olomouc (14:00), 24. ledna: Olomouc - Opava (11:00, 
Andrův stadion), 29. ledna - 3. února: soustředění v Turecku, 2. února: Maribor - Olomouc (Turec-
ko), 10. února: Olomouc - Liberec (Andrův stadion).

 NEJLEPŠÍ LIGOVÝ KANONÝR MICHAEL KRMENČÍK 
 SE S PLZNÍ BUDE NA JARO CHYSTAT I VE ŠPANĚLSKU. 

 FOTBALISTÉ LIBERCE MĚLI V LEDNU 
 O PĚT DNÍ KRATŠÍ VOLNO NEŽ HRÁČI BOHEMIANS. 

 SPARŤANÉ BUDOU NABÍRAT FORMU 
 V PRŮBĚHU DVOU ŠPANĚLSKÝCH SOUSTŘEDĚNÍ. 

   FK TEPLICE   
6. místo 16 6 5 5 20:17 23

3. ledna: zahájení přípravy, 4. ledna: testy na FTVS, 7. - 12. ledna: soustředění v Písku, 10. ledna: 
soupeř dosud neurčen, 17. ledna: Ústí nad Labem - Teplice (11:00), 20. ledna: Vlašim - Teplice 
(11:00), 23. ledna: Vyšehrad - Teplice (14:30), 26. ledna - 4. února: soustředění na Kypru, 28. led-
na: Górnik Zabrze - Teplice, 31. ledna: Soligorsk - Teplice, 3. února: Partizan Bělehrad - Teplice, 
10. února: Teplice - Táborsko (14:30).

   FC SLOVAN LIBEREC   
4. místo 16 9 3 4 24:16 30

3. ledna: zahájení přípravy (10:30 úvodní trénink), 4. ledna: kondiční testy v Praze, 5. - 12. ledna: 
soustředění na Kypru, 13. ledna: Liberec - Hradec Králové (11:00, Tipsport liga, Xaverov), 17. led-
na: Liberec - Jablonec (11:00, Tipsport liga, Xaverov), 20. ledna: Liberec - Jihlava (11:00, Tipsport 
liga, Xaverov), 24. ledna - 5. února: soustředění na Kypru, 26. ledna: Liberec - dosud neurčený 
soupeř, 29. ledna: Liberec - dosud neurčený soupeř, 1. února: Liberec - dosud neurčený soupeř, 
4. února: Liberec - dosud neurčený soupeř, 10. února: Olomouc - Liberec (14:00).

   AC SPARTA PRAHA   
5. místo 16 8 4 4 21:12 28

4. ledna: zahájení přípravy, 6. ledna: testy na FTVS, 7. ledna: Sparta - Táborsko (11:00, Strahov), 
11. - 19. ledna: soustředění v Benahavísu (Španělsko), 17. ledna: dosud neurčený soupeř, 25. led-
na: Sparta - Vltavín (14:00, Strahov), 28. ledna - 9. února: soustředění v Málaze, 31. ledna: dosud 
neurčený soupeř, 3. února: dosud neurčený soupeř, 7. února: dosud neurčený soupeř.

   BOHEMIANS PRAHA 1905   
7. místo 16 5 7 4 15:14 22

8. ledna: zahájení přípravy, 9. ledna: testy na FTVS, 13. ledna: Bohemians 1905 - Táborsko (11:00, 
Vyšehrad, Tipsport liga), 16. ledna: Bohemians 1905 - Varnsdorf (11:00, Vyšehrad, Tipsport liga), 
20. ledna: Bohemians 1905 - Olympia Praha (11:00, Vyšehrad, Tipsport liga), 24. ledna: zápas 
o umístění v Tipsport lize, 25. ledna: zápas o umístění v Tipsport lize, 26. ledna - 4. února: sou-
středění v Turecku (Lara), 10. února: Bohemians 1905 - Ružomberok (Ďolíček).

   FASTAV ZLÍN   
9. místo 16 5 5 6 18:23 20

8. ledna: zahájení přípravy, 13. ledna: Rapid Vídeň - Zlín (14:30, Vídeň), 20. ledna: Zlín - Opava 
(11:00 a 13:00, umělá tráva Vršava), 24. ledna: Zlín - Zlaté Moravce (13:00, umělá tráva Vršava), 
27. ledna: Zlín - Třinec (11:00, umělá tráva Vršava), 31. ledna - 2. února: soustředění v Turecku 
(v jednání dva až tři zápasy), 10. února: Zlín - Slovan Bratislava (14:00, Zlín).

   FK JABLONEC   
8. místo 16 5 6 5 21:20 21

3. ledna: zahájení přípravy, 6. ledna: Jablonec - Velké Hamry (11:00, UMT Mšeno), 10. ledna: 
Jablonec - Neugersdorf (15:00, UMT Mšeno), 13. ledna: Jablonec - Jihlava (13:00, Tipsport liga, 
Xaverov), 15. ledna: testy na FTVS v Praze, 17. ledna: Jablonec - Liberec (11:00, Tipsport liga, 
Xaverov), 20. ledna: Jablonec - Hradec Králové (13:00, Tipsport liga, Xaverov), 24. ledna: Jablonec 
- Žižkov (11:00, UMT Mšeno), 27. ledna - 7. února: soustředění v Portugalsku (v plánu tři zápasy 
turnaje Atlantic Cup).

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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   DUKLA PRAHA   
10. místo 16 5 4 7 18:29 19

3. ledna: zahájení přípravy (sraz na Julisce), 6. ledna: v jednání přípravné utkání v Lipsku, 13. led-
na: Dukla - Neugersdorf (v Mladé Boleslavi), 17. ledna: přípravné utkání s dosud neurčeným sou-
peřem, 20. ledna: Chotěbuz - Dukla (v Německu), 24. ledna: Vlašim - Dukla, 27. ledna: přípravné 
utkání s dosud neurčeným soupeřem, 30. ledna - 9. února: soustředění v Turecku (tři utkání s do-
sud neurčenými soupeři).

   FK MLADÁ BOLESLAV   
11. místo 16 5 2 9 19:29 17

3. ledna: zahájení přípravy, 13. ledna: Mladá Boleslav - Zápy, 16. ledna: Mladá Boleslav - Vltavín, 
19. ledna: Dynamo Drážďany - Mladá Boleslav, 23. ledna: Mladá Boleslav - Varnsdorf, 26. led-
na - 4. února: soustředění na Kypru, 28. ledna: Concordia Chiajna - Mladá Boleslav (na Kypru), 
31. ledna: Čukarički - Mladá Boleslav (na Kypru), 3. února: Šachťor Soligorsk - Mladá Boleslav 
(na Kypru), 10. února: Mladá Boleslav - České Budějovice.

   MFK KARVINÁ   
13. místo 16 4 2 10 16:25 14

3. ledna: zahájení přípravy, 13. ledna: Karviná - Górnik Zabrze, 17. ledna: Karviná - Třinec, 
20. ledna: Karviná - Gliwice, 24. ledna: Karviná - Frýdek-Místek, 27. ledna: Karviná - Raków 
Čenstochová, 10. února: Trnava - Karviná.

   FC BANÍK OSTRAVA   
15. místo 16 2 5 9 21:32 11

4. ledna: zahájení přípravy, 6. ledna: Ostrava - Hlučín (11:00, umělá tráva Orlová), 10. ledna: Os-
trava - Valašské Meziříčí (15:00, umělá tráva Orlová), 13. ledna: Ostrava - Trenčín (13:00, umělá 
tráva Orlová), 15. - 20. ledna: soustředění v Kroměříži, 20. ledna: Žilina - Ostrava (12:00, umělá 
tráva Žilina), 27. ledna: Ostrava - Michalovce (11:00, umělá tráva Orlová), 28. ledna - 7. února: 
soustředění v Beleku (Turecko), 30. ledna: Ostrava - Sönderjyske (Belek), 2. února: soupeř v jed-
nání, 6. února: soupeř v jednání, 10. února: Ostrava - Petřkovice (15:00, Městský stadion).

v 

   FC VYSOČINA JIHLAVA   
v 

16. místo 16 3 1 12 15:32 10

3. ledna: zahájení přípravy, 5. ledna: testy na FTVS v Praze, 10. ledna: Jihlava - Hradec Krá-
lové (11:00, Tipsport liga, Xaverov), 13. ledna: Jihlava - Jablonec (13:00, Tipsport liga, Xaverov), 
17. ledna: Jihlava - České Budějovice, 20. ledna: Jihlava - Liberec (11:00, Tipsport liga, Xaverov), 
27. ledna: Jihlava - dosud neurčený soupeř, 31. ledna - 7. února: soustředění v Turecku, 2. února: 
Jihlava - Dynamo Moskva, 5. února: Jihlava - dosud neurčený soupeř, 10. února: Vlašim - Jihlava.

   1. FC SLOVÁCKO   
14. místo 16 2 6 8 13:23 12

3.-4. ledna: zdravotní a kondiční testy v Olomouci, 5.-14. ledna: soustředění v Turecku (3 zápasy 
v jednání), 20. ledna: Slovácko - Vítkovice (11:00, Uherský Brod), 28. ledna: Rapid Vídeň - Slovác-
ko (14:00, stadion Allianz, Vídeň), 1.-11. února: soustředění v Turecku (v plánu tři až čtyři zápasy, 
soupeři v jednání).

   FC ZBROJOVKA BRNO   
12. místo 16 4 3 9 12:23 15

3. ledna: zahájení přípravy, 6. ledna: Brno - Pardubice (13:00, Tipsport liga), 10. ledna: Brno - Zno-
jmo (11:00, Tipsport liga), 13. ledna: 11:00 Vyškov - Brno (11:00), 17. ledna: Brno - Skalica (13:00 
Tipsport liga), 20. ledna: Brno - Nitra (14:00), 25 - 26. ledna: Final Four Tipsport ligy, 30. ledna: 
Hradec Králové - Brno (16:00, Uherský Brod), 31. ledna - 10. února: odlet na soustředění do Turec-
ka (v jednání 3 zápasy, soupeř dosud neurčen).

 ZATÍMCO SLÁVISTÉ SE VYDAJÍ DO ŠPANĚLSKA 
 A DUBAJE, DUKLA SE VYPRAVÍ DO TURECKA. 

 TAKÉ BANÍKOVCE ČEKÁ HERNÍ SOUSTŘEDĚNÍ V TURECKU. 

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.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.seco-traktory.cz/
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Sparta rozdrtila Slavii

HRÁČI NAD 35 LET (BILANCE 21-4-7)

  Slavia - Sparta   4:9 (1:4)
HRÁČI NAD 45 LET (BILANCE 6-7-2) 

  Slavia - Sparta   2:1 (1:1)

Fotbaloví internacionálové Sparty v Silvestrovském derby rozdrtili 
pražského rivala Slavii 9:4. Letenští dosáhli v tradiční exhibici na zá-
věr roku svého nejvyššího vítězství a ve 32. ročníku zaznamenali teprve 
sedmou výhru. V utkání veteránů nad 45 let triumfovala Slavia 2:1.

Spartě se v Silvestrovském derby hráčů nad 35 let dlouhodo-

bě nedaří, ale tentokrát svého rivala od začátku jasně přehrá-

vala. Pomohlo k tomu i omlazení sestavy, za Letenské nastoupili 

vedle brankáře Bičíka další čtyři nováčci. 

Premiérově se na umělé trávě v Edenu představili Jiří Jaro-

šík, Vlastimil Vidlička, Tomáš Jun a stále aktivní ligový hráč mla-

doboleslavský Marek Matějovský. Nejvyšší soutěž hraje i jab-

lonecký Tomáš Hübschman. Za Slavii poprvé nastoupili David 

Kalivoda, Zdeněk Šenkeřík a Tomáš Hrdlička. 

Sparťanští fanoušci se vytoužené desítky nedočkali, i tak ale 

Letenští dosáhli na nejvyšší vítězství v historii Silvestrovského 

derby. Jejich dosavadním maximem byla rovněž pětibranková 

výhra 5:0 z roku 2001.

 NOVOROČNÍ PŘÍPITEK PŘIPADL NA SPARŤANA TOMÁŠE HÜBSCHMANA A SLÁVISTU STANISLAV VLČKA. 

 VETERÁNSKÝ DEBUTANT JIŘÍ JAROŠÍK, KTERÝ VSTŘELIL JEDEN GÓL, 
 POUŠTÍ NA HŘIŠTĚ AUTORA DVOU BRANEK LUĎKA STRACENÉHO. 

 VÍTĚZE VÝRAZNĚ PODRŽEL STÁLE JEŠTĚ HRÁČ SPARŤANSKÉHO LIGOVÉHO TÝMU BRANKÁŘ DAVID BIČÍK. 
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Derby veteránů nad 45 let hrané na 2x 20 minut rozhodl da-

lekonosnou střelou z přímého kopu Pavel Řehák. Za Slavii na-

stoupil i nedávno odvolaný kouč Jaroslav Šilhavý a fanoušci ně-

kolikrát skandovali jeho jméno. Mezi oběma zápasy diváci i hráči 

uctili minutou ticha památku nedávno zesnulého trenéra Josefa 

Pešiceho, který působil ve Spartě i ve Slavii. Derby sledovalo 

méně diváků než v minulosti, protože pořadatelé kvůli obavám 

z výtržností omezili prodej vstupenek. 

32. SILVESTROVSKÉ FOTBALOVÉHO 
DERBY SLAVIA - SPARTA

Hráči nad 35 let (2x25 min., bilance po utkání 21-4-7)

SLAVIA PRAHA - SPARTA PRAHA 4:9 (1:4)

Branky: 30. a 50.+1 Pavel Kuka, 21. Jaroslav Černý, 48. Zdeněk Šenkeřík - 15. a 31. Luděk 
Stracený, 12. Jiří Jarošík, 24. Marek Kincl, 25.+1 Tomáš Jun z pen., 27. Tomáš Čížek, 29. Jan 
Flachbart, 33. Lukáš Zelenka, 34. Václav Koloušek.

Slavia: Martin Vaniak - Jaroslav Černý, Lukáš Došek, Tomáš Hrdlička, Martin Hyský, David 
Kalivoda, Pavel Kuka, Martin Müller, Adam Petrouš, Karel Piták, Zdeněk Šenkeřík, Ivo Ulich, 
Stanislav Vlček.

Sparta: David Bičík - Tomáš Čížek, Jan Flachbart, Tomáš Hübschman, Jiří Jarošík, Tomáš Jun, 
Marek Kincl, Václav Koloušek, Marek Matějovský, Jiří Novotný, Luděk Stracený, Vlastimil Vid-
lička, Lukáš Zelenka.  

Hráči nad 45 let (2x20 min., bilance po utkání 6-7-2)

SLAVIA PRAHA - SPARTA PRAHA 2:1 (1:1)

Branky: 14. Luboš Kozel, 28. Pavel Řehák - 2. Martin Hašek.

Slavia: Juraj Šimurka - Miroslav Beránek, Jiří Jeslínek, Roman Janoušek, Jaromír Jindráček, 
Luděk Klusáček, Luboš Kozel, Jan Mareš, Pavel Medynský, Gustav Ondrejčík, Pavel Řehák, Ja-
roslav Šilhavý, Milan Šimůnek, František Veselý, Luboš Zákostelský.

Sparta: Jaromír Blažek - Aleš Bažant, Miloslav Denk, Martin Hašek, Michal Horňák, Josef Jaro-
lím, Richard Margolius, Miroslav Mlejnek, Josef Obajdin, Marek Trval, Petr Vrabec, Daniel Zítka.

 V KATEGORII DO 45 LET SE DO DERBY ZAPOJIL I NEDÁVNO 
 ODVOLANÝ TRENÉR „SEŠÍVANÝCH“ JAROSLAV ŠILHAVÝ. 

 SPARŤANÉ DOSÁHLI REKORDNÍ VÝHROU NA SEDMÝ TRIUMF V SILVESTROVSKÉM DERBY. 

http://www.jutagrass.cz/
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Látal bude trénovat Brest!

Na třetí zahraniční trenérské angažmá se chystá RADOSLAV LÁTAL, který 
v minulých letech vyhrál slovenský Slovnaft cup a Piast Gliwice dovedl k sen-
začnímu druhému místu v polské Ekstraklase. Vicemistr Evropy z Anglie 1996 
a vítěz Poháru UEFA se Schalke 04 o rok později, který v sobotu oslaví osmačty-
řicáté narozeniny, se na přelomu dvou kalendářních roků dohodl na spolupráci 
s Dynamem Brest. Se čtvrtým klubem posledního ročníku běloruské ligy, který 
sídlí na hranicích s Polskem, podepsal roční smlouvu se stejně dlouhou opcí.

 RADOSLAV LÁTAL SE PO SLOVENSKU A POLSKU CHYSTÁ NA SVÉ TŘETÍ ZAHRANIČNÍ TRENÉRSKÉ ANGAŽMÁ. 

 VEDLE TRÉNOVÁNÍ JE ŘÍZENÍ AUTOMOBILU 
 PRO LÁTALA DRUHOU NEJČASTĚJŠÍ ČINNOSTÍ… 

„Byli jsme delší dobu v kontaktu, měl jsem sice nějaké nabíd-

ky z české ligy a druhé polské ligy, ale preferoval jsem nástup 

na začátku nové sezony a nikoliv do už rozehrané, kdy nemůžete 

řadu věcí ovlivnit,“ vysvětluje svoji volbu, neboť v Bělorusku se  

na rozdíl od většiny evropských zemí hraje ligová soutěž systé-

mem jaro-podzim.

Do trenérského kolotoče se vrací zpátky po desetiměsíční 

pauze, naposledy působil v Gliwicích, kdy se nechal po nečeka-

ném rozchodu v létě 2016 o tři měsíce později přesvědčit k ná-

vratu, což se neukázalo šťastným krokem, neboť nedokázal trá-

pící se tým zvednout a dostat do horní poloviny tabulky. „Aspoň 

jsem si od fotbalu pořádně odpočinul a strávil mnohem víc času 

s rodinou,“ bere s nadhledem dlouhou přestávku, kterou měl 

od začátku března.

V Brestu začne „úřadovat“ od 15. ledna, ale hned druhý den 

se s novými svěřenci vypraví z běloruské zimy na soustředění 

do tureckého tepla. „Budeme se připravovat také ve Španělsku, 

vrátíme se zpátky prakticky před startem ligy, která v Bělorusku 

začíná v polovině března,“ nastiňuje dvouměsíční zimní přípravu 

v novém působišti. 

S největší pravděpodobností tam nebude sám. „Od vedení klu-

bu jsem dostal možnost přivést si dva asistenty, tak mě v příštích 

dnech čekají jednání, koho si do Brestu vezmu. Nějakou představu 

už samozřejmě mám. Vzhledem k tomu, že město leží na hrani-

cích s Polskem, není z Česka také úplně daleko, aby se cesta ne-

dala zvládnout autem. Ale do Gliwic jsem to měl z Olomouce po-

chopitelně blíž,“ říká s úsměvem zjevně na novou práci natěšený 

kouč, který zmíněnou mezistátní štreku zvládal po dálnici podle 

svých slov za půldruhé hodiny. 

 V ČESKÉ REPREZENTACI SI BÝVALÝ HRÁČ 
 OLOMOUCE ČI SCHALKE 04 PŘIPSAL ÚCTYHODNÝCH 58 ZÁPASŮ. 

Radoslav Látal
Narozen: 6. ledna 1970 * Ligová hráčská kariéra: Sigma Olo-
mouc (1987-1989), Dukla Praha (1989-1990), Sigma Olomouc 
(1991-1994), Schalke 04 (Německo, 1994-2001), Sigma Olomouc 
(2001), Baník Ostrava (2002-2005) * Reprezentace: 58 zápasů, 
3 góly * Největší úspěchy: vicemistr Evropy z Anglie 1996, účast-
ník EURO 2000 v Belgii a Nizozemsku, vítěz Poháru UEFA 1997, 
mistr české ligy (2004), vítěz Německého poháru (2001)
Trenérská kariéra: MFK Frýdek-Místek (2008-2009), SFC Opa-
va (2009-2010), Baník Sokolov (2010-2012), Baník Ostrava (2012), 
MFK Košice (Slovensko, 2013-2014), Piast Gliwice (Polsko, 2015-
2017), Dynamo Brest (Bělorusko, 2018-?) * Největší úspěchy: 
vicemistr polské Ekstraklasy (2016), vítěz Slovenského poháru 
(2014), nejlepší trenér slovenské Corgoň ligy (2014), nejlepší tre-
nér polské Ekstraklasy (2016)

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Čechovo čekání pokračuje

Rozbalili si dárky pod stromečkem a mazali zpět do práce. 
Od té doby fotbalisté v Premier League během jednoho týdne 
stihli odehrát tři ligová kola! Na čele tabulky se během této doby 
nic nezměnilo, i když suverénní lídři z Manchesteru City přišli 
o rekordní vítěznou sérii. A pro zranění i o několik opor…

Uplynulý rok nezakončili Citizens ideálně. Na Silvestra poprvé od 21. srpna ztratili v an-

glické lize body, když bez branek plichtili na půdě Crystal Palace a během nepříliš poda-

řeného utkání pro zranění přišli o tahouny Sergia Agüera a Gabriela Jesuse. A mohlo být 

ještě hůř, Eagles totiž v nastaveném čase kopali penaltu! Brankář Ederson ale slabou stře-

lu Milivojevice vyrazil a zachránil favoritovi alespoň bod. Vítězná série City se tak zastavila 

na rekordním čísle 18, v pěti nejlepších evropských ligách byl lepší jen Bayern Mnichov, 

jenž pod vedením právě Pepa Guardioly v sezoně 2013/14 vyhrál 19 utkání v řadě… 

Na druhou příčku se dočasně posunula mistrovská Chelsea, která vyhrála čtyři z po-

sledních pěti zápasů a uplynulý rok zakončila kanonádou 5:0 proti Stoke. Nevydržela na ní 

ale dlouho, po vydřeném triumfu 2:0 v Goodison Parku nad Evertonem si ji uzmul zpět pro 

sebe Manchester United, který tak po třech plichtách po sobě konečně naplno bodoval. 

Liverpool v Burnley spasil ve čtvrté minutě nastavení Klavan a svěřenci trenéra Kloppa si 

po výhře 2:1 pojistili čtvrtou příčku, na níž mají šest bodů k dobru na pátý Arsenal. Kano-

nýři selhali ve West Bromu, kde sice šli po vlastním gólu McCleana v 83. minutě do vedení, 

minutu před koncem ale Rodriguez z chybně nařízené penalty vyrovnal na konečných 1:1 

a připravil Petra Čecha o jubilejní dvoustou nulu v lize… 

 JAY RODRIGUEZ Z WEST BROMU MINUTU PŘED KONCEM PŘEKONÁVÁ PETRA ČECHA 
 A PŘIPRAVUJE TAK ČESKÉHO GÓLMANA O JUBILEJNÍ DVOUSTOU NULU V LIZE... 

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Manchester City 21 19 2 0 61:12 59
2. Manchester Utd. 22 14 5 3 45:16 47
3. Chelsea 21 14 3 4 39:14 45
4. Liverpool 22 12 8 2 50:25 44
5. Arsenal 21 11 5 5 38:26 38
6. Tottenham 20 11 4 5 39:20 37
7. Burnley 22 9 7 6 19:19 34
8. Leicester 22 8 6 8 34:32 30
9. Everton 22 7 6 9 25:34 27

10. Watford 21 7 4 10 30:37 25
11. Huddersfield 22 6 6 10 18:35 24
12. Brighton 22 5 8 9 17:27 23
13. Newcastle 22 6 4 12 20:30 22
14. Bournemouth 22 5 6 11 22:34 21
15. Southampton 21 4 8 9 20:30 20
16. Stoke 22 5 5 12 23:47 20
17. Crystal Palace 21 4 7 10 18:32 19
18. West Ham 20 4 6 10 22:38 18
19. West Brom 21 2 10 9 15:28 16
20. Swansea 21 4 4 13 13:32 16

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Kane H. Tottenham 18 1
2. Salah M. Liverpool 17 5
3. Sterling R. Manchester City 13 4

PROGRAM
22. KOLO

2.1. Southampton - Crystal Palace, Swansea - Tottenham,
West Ham - West Brom, Manchester City - Watford

3.1. Arsenal - Chelsea

DOHRÁVKA 21. KOLA

4.1. Tottenham - West Ham

VÝSLEDKY
21. KOLO

West Brom - Arsenal 1:1 * Bournemouth - Everton 2:1
Crystal Palace - Manch. City 0:0 * Watford - Swansea 1:2
Manchester Utd. - Southampton 0:0 * Chelsea - Stoke 5:0

Huddersfield - Burnley 0:0 * Liverpool - Leicester 2:1
Newcastle - Brighton 0:0

22. KOLO

Everton - Manchester Utd. 0:2 * Burnley - Liverpool 1:2
Leicester - Huddersfield 3:0 * Stoke - Newcastle 0:1

Brighton - Bournemouth 2:2

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Kdo přibrzdí Barcelonu?

Mohou o mistrovský titul vůbec ještě přijít? Celé Španělsko 
se dohaduje, zda je o novém šampiónovi opravdu rozhodnuto už 
nyní. Barcelona má po předvánočním El Clásiku takový náskok, 
že se snad o něj už ani nedá přijít...

Takový vánoční dáreček si ani nevysnili! Nejenže Barcelonští ovládli souboj podzimu 

a vyhráli na hřišti Realu 3:0, ale padli i další jejich hlavní rivalové - Atlético, Valencia i Se-

villa! Barca tak vede ligu o 9 bodů, na Real má k dobru dokonce bodů čtrnáct! To je přece 

hotová pohádka! „Jestli už je hotovo? Vůbec ne! Všichni víme, že Real patří mezi největší 

kluby světa a určitě se jen tak nevzdá. Navíc ve fotbale se věci mnohdy mění velmi rychle,“ 

varoval lídr katalánského klubu Iniesta.

Rok 2017 byl přitom pro Real jako sen, vyhrál pět velkých trofejí, jenže teď jsou tu problé-

my. Titul mizí v nenávratnu, navíc v jarním osmifinále Ligy mistrů čeká nabuzený PSG, pro 

mnohé největší favorit na trofej. Kouč Zidane tak má vůbec poprvé během své trenérské 

kariéry potíže a dokonce se objevují hlasy o jeho možném vyhazovu... „Nemyslím, že šly 

naše výkony nějak rapidně dolů. Dokud je šance, budeme se bít,“ burcoval Francouz, který 

získal prestižní ocenění pro trenéra roku. „Nikdy jsem si nemyslel, že jsem nejlepší trenér 

ze všech, ale ani teď si nemyslím, že jsem ten úplně nejhorší,“ usmál se.

Barceloně hodně pomohli i městští kolegové z Espanyolu, kteří porazili druhé Atlético. 

Nicméně Los Rojiblancos jsou před startem jarní části hodně sebevědomí. „Kouč Simeo-

ne nám slíbil, že zůstane i pro příští rok. A k týmu se připojí Diego Costa, který je úžasný 

a skvěle do mužstva zapadne,“ navnadil fanoušky klubový bos Cerezo.

Po úžasném startu chřadne Valencia, která prohrála tři z posledních čtyř zápasů.  

Aktuálně nejlepší formu z celé ligy má senzačně Eibar, který na 7. místě už atakuje po-

hárové příčky. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Barcelona 17 14 3 0 45:7 45
2. Atl. Madrid 17 10 6 1 25:8 36
3. Valencia 17 10 4 3 36:17 34
4. Real Madrid 16 9 4 3 30:14 31
5. Sevilla 17 9 2 6 20:22 29
6. Villarreal 17 8 3 6 24:20 27
7. Eibar 17 7 3 7 22:29 24
8. Getafe 17 6 5 6 22:16 23
9. Real Sociedad 17 6 5 6 31:29 23

10. Girona 17 6 5 6 21:26 23
11. Celta Vigo 17 6 3 8 30:25 21
12. Ath. Bilbao 17 5 6 6 18:19 21
13. Leganes 16 6 3 7 12:14 21
14. Betis 17 6 3 8 25:31 21
15. Espanyol 17 5 5 7 14:21 20
16. Levante 17 3 9 5 15:22 18
17. Alaves 17 5 0 12 13:25 15
18. La Coruňa 17 4 3 10 19:34 15
19. Malaga 17 3 2 12 13:31 11
20. Las Palmas 17 3 2 12 13:38 11

 „JSME JEDNIČKY!“ LIONEL MESSI NEKOMPROMISNĚ 
 MÍŘÍ S BARCELONOU ZA TITULEM VE ŠPANĚLSKÉ LIZE. 

PROGRAM
18. KOLO

6.1. Atl. Madrid - Getafe, Valencia - Girona,
Las Palmas - Eibar, Sevilla - Betis

7.1. Leganes - Real Sociedad, Barcelona - Levante,
Ath. Bilbao - Alaves, Villarreal - La Coruňa, 

Celta Vigo - Real Madrid
8.1. Malaga - Espanyol

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Messi L. Barcelona 15 6
2. Aspas I. Celta Vigo 11 2
3. Suarez L. Barcelona 10 1
3. Zaza S. Valencia 10 0
5. Bakambu C. Villarreal 9 0
5. Stuani C. Girona 9 0
7. Rodrigo Valencia 8 3

SERIE A

Dvojička nasadila k trháku

O titul se pobijí už jen oni! Fotbalisté Neapole a Juventusu to-
tiž před koncem kalendářního roku předvedli sebevědomý trhák 
a svým soupeřům v tabulce výrazně odskočili. Tím jim dokonale 
sebrali vítr z plachet.

Dlouho to vypadalo na dramatický závěr Serie A, kdy se kromě zmíněných dvou favo-

ritů budou bít o první místo i Inter a římské AS. Jenže těm se hrubě nevydařil prosinec! 

Milánští coby lídr soutěže z posledních čtyř kol uhráli pouhé dva bodíky, Římané jen pět. 

„Až dosud jsme posbírali spoustu bodů, ale musíme i nadále přistupovat k zápasům se 

správnou mentalitou a zápalem,“ řekl kouč Interu Spalletti. Při poslední bezgólové plichtě 

s Laziem jeho týmu navíc pomohl videorozhodčí - po konzultaci s ním totiž sudí zrušil pe-

naltu pro Lazio. „Tenhle systém se mi vůbec nelíbí, krade fotbalu emoce a adrenalin. Nyní 

se po vstřelení gólu ani nemůžete radovat, protože nevíte, co bude,“ lamentoval hostující 

trenér Inzaghi. Jeho celek přišel kvůli videu letos už o 7 bodů!

Další římský tým AS rovněž smutnil, doma jen remízoval 1:1 se Sassuolem. O místo 

na slunci se stále marně pere Patrik Schick, jenž odehrál 49 minut a ani v sedmém ligovém 

duelu neskóroval. 

Vedoucí Neapoli stačila ke třem bodům jediná branka - v Crotone se trefil Slovák 

Hamšík, jenž se 117 góly nadále vylepšuje bývalý Maradonův rekord. Juventus vcelku su-

verénně dominoval 3:1 ve Veroně, dvěma góly rozhodl Dybala. Poslední Benevento dosáhlo 

historicky první výhry v italské lize a doma porazilo Chievo 1:0. „Tohle povzbuzení jsme po-

třebovali. Zní to asi bláznivě, ale věřím, že se zachráníme,“ řekl trenér De Zerbi.

Ovšem nejlepší formu ze všech týmů si aktuálně drží Udine, které v lize vyhrálo pětkrát 

v řadě! Tým, který výrazně táhne česká dvojička Antonín Barák a Jakub Jankto, zvítězilo 

2:1 v Boloni a už útočí na pohárové příčky! 

 MAREK HAMŠIK ZAŘÍDIL NEAPOLI VÝHRU V CROTONE 
 A PRŮBĚŽNÉ PRVNÍ MÍSTO V TABULCE SERIE A. 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Neapol 19 15 3 1 42:13 48
2. Juventus 19 15 2 2 48:15 47
3. Inter 19 12 5 2 34:14 41
4. AS Řím 18 12 3 3 29:12 39
5. Lazio 18 11 4 3 43:22 37
6. Sampdoria 18 9 3 6 34:26 30
7. Udinese 18 9 0 9 32:26 27
8. Fiorentina 19 7 6 6 28:20 27
9. Atalanta 19 7 6 6 29:25 27

10. Turín FC 19 5 10 4 25:27 25
11. AC Milán 19 7 4 8 24:27 25
12. Bologna 19 7 3 9 23:27 24
13. Chievo 19 5 6 8 19:31 21
14. Sassuolo 19 6 3 10 13:29 21
15. Cagliari 19 6 2 11 18:30 20
16. FC Janov 19 4 6 9 15:22 18
17. Spal 19 3 6 10 19:33 15
18. Crotone 19 4 3 12 13:37 15
19. Verona 19 3 4 12 18:39 13
20. Benevento 19 1 1 17 10:41 4

PROGRAM
20. KOLO

5.1. Chievo - Udinese, Fiorentina - Inter
6.1. Turín FC - Bologna, AC Milán - Crotone,

Benevento - Sampdoria, FC Janov - Sassuolo,
Neapol - Verona, Spal - Lazio,

AS Řím - Atalanta, Cagliari - Juventus

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Icardi M. Inter 17 1

2. Immobile C. Lazio 16 7

3. Dybala P. Juventus 14 3

4. Quagliarella F. Sampdoria 12 5

5. Mertens D. Neapol 10 6

6. Higuain G. Juventus 9 3

7. Džeko E. AS Řím 8 3

VÝSLEDKY
17. KOLO

La Coruňa - Celta Vigo 1:3 * Valencia - Villarreal 0:1
Real Madrid - Barcelona 0:3 * Espanyol - Atl. Madrid 1:0

Betis - Ath. Bilbao 0:2 * Alaves - Malaga 1:0
Eibar - Girona 4:1 * Real Sociedad - Sevilla 3:1

Getafe - Las Palmas 2:0 * Levante - Leganes 0:0

VÝSLEDKY
19. KOLO

Verona - Juventus 1:3 * Inter - Lazio 0:0
AS Řím - Sassuolo 1:1 * Atalanta - Cagliari 1:2
Benevento - Chievo 1:0 * Bologna - Udinese 1:2
Sampdoria - Spal 2:0 * Turín FC - FC Janov 0:0

Fiorentina - AC Milán 1:1 * Crotone - Neapol 0:1

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Slavia v euforii otočila derby. 
Sparta podruhé prohrála

Třetího vítězství v třetím derby v sezoně se Sparta nedočkala. Ačkoliv na pa-
lubovce svého rivala v pátečním utkání 14. kola 1. FUTSAL ligy dlouho vedla 1:0, 
v závěru zápasu slávisté dvakrát udeřili a otočili zápas ve svůj prospěch.

 RADOST AZEMA BRAHIMIHO PO VEDOUCÍ BRANCE SPARTY. 

Sparta vstoupila do derby dobře, když šla hned v 8. minutě 

do vedení. Brahimiho střelu totiž tečoval do vlastní branky Krs-

tevski. Sparťané drželi jednobrankové vedení až do 37. minuty. 

Pak ale Slavia zúročila svou power play, když se přesně k tyči tre-

fil ze střední vzdálenosti Hrdina. O necelou minutu později poslal 

domácí Míča další střelu na branky Sparty, Vahala míč neudržel, 

Směřička se bleskově zorientoval a poslal ho do sparťanské sítě. 

Vyrovnat už se Spartě nepodařilo, a tak podruhé v sezoně okusila 

hořkost porážky. 

První derby pražských „S“ zažil David Cupák, který se ani 

ve svém druhém startu za Spartu nedočkal vítězství. „Hrálo se 

derby se vším všudy. Přišlo hodně fanoušků, a to jak domácích, 

tak našich. Šlo o vyrovnané utkání až do konce, bohužel se šťast-

ným koncem pro Slavii,“ hlesl David Cupák a dodal: „V prvním 

poločase jsme měli několik šancí, které jsme neproměnili. Místo, 

abychom vedli třeba čtyři-jedna, tak jsme vedli jen o gól. Nepo-

mohla nám ani zranění Marcela a Amadea. Zejména Marcelo umí 

podržet míč a zvládá situace dva na jednoho. Druhý poločas jsme 

hráli de facto v šesti lidech a bohužel jsme utkání nezvládli. Slavia 

byla po přestávce lepší, zasloužila si asi vyrovnat, ale jinak si mys-

lím, že by celkově zápasu slušela více remíza. V první půli jsme 

byli lepší my, po přestávce soupeř.“

Spartu čeká za týden další náročný zápas proti Litoměřicím. 

„Gardenline posílil o jednoho nebo dva zahraniční hráče, takže bu-

dou mít také kvalitní sestavu. Očekávám náročný zápas, na který 

se musíme řádně připravit. Duel se Slavií musíme hodit za hlavu 

a utkání s Litoměřicemi zvládnout za tři body. Musíme zapracovat 

na koncovce, která nám proti Slavii moc nešla a která asi rozhodla 

o našem neúspěchu,“ uvědomoval si po zápase David Cupák. 

„Byli jsme hodně unavení. Hráli jsme v šesti lidech, když se 

nám zranil Marcelo a Amadeu,“ přiznal po zápase Azem Brahimi, 

který hrál hlavní roli u jediné branky Sparty: „Střela se mi moc 

nepovedla. Soupeř ji ale tečoval do branky a byl z toho gól. Měli 

jsme pak mnoho šancí, několik tyček, ale nevyšlo to. Ukázalo se, 

že derby je jiný zápas než ostatní. Mažou se v něm rozdíly a to, že 

jsme prohráli, je samozřejmě špatně.“ 

Za stranu domácí Slavie zhodnotil zápas střelec rozhodující 

branky Martin Směřička. „Je super dát gól před plnou tribunou. 

Trochu jsme zavzpomínali na časy z loňského semifinále a finá-

le, kdy byl každý gól úžasný,“ uvedl a popsal gólovou situaci, kte-

rá přinesla sešívaným tři body: „Ondra Míča mi říkal, že to měla 

být spíše přihrávka než střela na Vahalu. Hostující brankář měl 

smůlu v tom, že šel míč do prostoru mezi nás a asi ho nemohl udr-

žet. Byl to šťastný gól, ale o to důležitější.“

Slavia rozhodla v power play. „Myslím si, že jsme byli celkově 

ve druhém poločase lepší, asi i díky tomu, že Spartě odstoupili 

kvůli zranění Marcelo a Amadeu. Po našem vyrovnání viděl náš 

kouč, že nám power play funguje a nechal nás ji hrát i za stavu 

jedna-jedna. Díky svému důrazu jsme pak zápas rozhodli.“ 

VÝSLEDKY 14. KOLA 1. FUTSAL LIGY

Slavia Praha -Sparta Praha 2:1 (37. Hrdina, 39. Směřička - 8. Brahimi), Teplice - Jeseník 4:5 
(13., 28. a 29. Kulhánek, 31. Jean - 7. Mráz, 8. a 25. Furik, 21. a 29. Plhák), Mělník - Vysoké Mýto 3:4 
(3. a 35. Gabčo, 27. Šup - 10. Jiráský, 13. Michalec, 31. a 34. Sklenář.

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

1. FK ERA-PACK Chrudim 14 13 1 0 72 : 19 40

2. AC Sparta Praha 14 11 1 2 68 : 41 34

3. Nejzbach Vysoké Mýto 14 10 0 4 55 : 40 30

4. SK Interobal Plzeň 14 9 2 3 68 : 40 29

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

6. SK Slavia Praha 14 7 0 7 65 : 58 21

7. Svarog FC Teplice 14 7 0 7 65 : 63 18

8. Helas Brno 14 6 0 8 49 : 53 18

9. SK Olympik Mělník 14 3 0 11 45 : 74 9

10. AC Gamaspol Jeseník 14 2 2 10 34 : 67 8

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

12. SKP Ocel Třinec 14 1 1 12 30 : 77 4

Klubu Svarog FC Teplice byly před sezonou odebrány tři body na základě disciplinárního postihu.

 SOUBOJ KAPITÁNŮ. SPARŤAN MICHAL BELEJ (VLEVO) 
 BRÁNÍ MÍČ PŘED SLÁVISTOU JANEM HOMOLOU. 
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www.futsalliga.cz

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

CHANCE FUTSAL LIGA28

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy

www.futsalliga.cz

  1. FUTSAL liga  
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www.branadocech.cz

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

www.dolnipoohri.cz

www.krusne-hory.org

www.ceskestredohori.info

www.ceskesvycarsko.cz

Vyšla kniha o Messim

Lionel Messi už celé desetiletí vládne světovému fotbalu jako jeden z nejlepších 
hráčů všech dob. Na pultech knihkupectví se objevila kniha s výstižným názvem Fot-
balový poklad MESSI, kterou napsal známý autor sportovní literatury Milan Macho. Je 
hlubokou sondou do života fotbalové hvězdy, popisuje dramatický životní příběh pů-
vodně zakrslého chlapce s obrovským talentem pro fotbal, příběh se šťastným kon-
cem. Současně dává možnost nahlédnout do zákulisí slavného klubu FC Barcelona, 
do Messiho vztahů se spoluhráči Ronaldinhem, Xavim, Iniestou, Neymarem a Suáre-
zem, připomíná také největší fotbalové osobnosti barcelonské historie a nejslavnější 
zápasy El Clásica. Vydalo nakladatelství XYZ, 259 stran, cena 269 Kč.

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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