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„Proti Neapoli jsem na hřišti 
vydržel jen poločas, 
pak se mně obnovilo 
zranění kolena, “ říká 
mladý reprezentant 
a stoper italského Crotone.

 STEFAN SIMIČ

Jürgen 
Klopp
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Vážení čtenáři!

České týmy ladí formu na jaro v zahraničí, a to 

samé platí také o tuzemských rozhodčích, kteří se 

vydali za teplem na Kypr. K jejich výpravě se v le-

tovisku Pafos přidala i osmička čínských sudích, 

kteří v rámci spolupráce obou asociací absolvují 

totožný program jako jejich čeští kolegové, což 

znamená fyzickou, teoretickou a praktickou pří-

pravu. Naopak do Číny zamířil technický vedoucí 

českého národního týmu Jaroslav Dudl, aby po-

mohl nachystat podmínky pro účast reprezen-

tačního „áčka“ na China Cupu v Nanningu, který 

výběr Karla Jarolíma zahájí 23. března duelem 

proti Uruguayi. Do Číny se možná vypraví i dva re-

spondenti tohoto vydání Gólu. Téměř jistou účast 

má Tomáš Koubek, jenž se v Rennes vypracoval 

v jasnou brankářskou jedničku a patří dokon-

ce mezi nejlepší gólmany prestižní Ligue 1. A to 

v prvním roce svého angažmá a navíc v celku, kte-

rý rozhodně nenáleží mezi premianty první ligy. 

Mnohem méně jistou nominaci má Stefan Simič. 

Mladý stoper zatím nasbíral osm startů za Croto-

ne, kam byl zapůjčen na hostování ze slavného AC 

Milán. O další minuty v Serii A ho obralo zranění, 

z něhož se definitivně vykurýruje asi za dva týdny. 

Alespoň takový časový odhad sdělil našim čtená-

řům v rubrice Můj týden. 

Tak příjemné fotbalové počtení na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„Měl jsem dva a půl měsíce problémy s levým kolenem, do kterého mě zvnějšku trefil 

v souboji soupeř. Hrál jsem dál přes bolest, ale pak už jsem musel dva týdny odpočívat, 

protože se mi udělal otok na koleně i na kosti. V posledním prosincovém doma zápase 

s Neapolí jsem šel na lavičku jen, jak se říká, do počtu. Jenže těsně před utkáním se zranil 

nominovaný stoper a trenér Zenga se mě zeptal, jestli bych si troufl za něj zaskočit. Kývl 

jsem, že jo, ale vydržel jsem na hřišti jen první poločas. Dál už to prostě nešlo, protože se 

mi zranění kolena bohužel obnovilo…

„NÁŠ VÍTĚZNÝ GÓL MĚL PLATIT!“
Vynechal jsem proto dva další ligové zápasy s AC v Miláně a ve Veroně. Výhra nad Hella-

sem byla hrozně důležitá, protože se na nás už v tabulce dotahoval. Škoda, že jsme teď ne-

dokázali doma porazit Cagliari, inkasovali jsme gól v nastavení prvního poločasu do šatny, 

 V DRESU CROTONE NASTOUPIL V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ I NA AS ŘÍM, KDE JEHO CELEK PADL TĚSNĚ 0:1.  

Fotbalový týden Stefana Simiče

„Stoprocentní budu 
za dva týdny!“

Na přelomu starého a nového roku se český stoper 
STEFAN SIMIČ vytratil ze sestavy Crotone, ve kte-
rém v této sezoně hostuje z AC Milán. Naštěstí měla 
italská Serie A v lednu kratší přestávku, takže zá-
pasové absence dvaadvacetiletému obránci nena-
skakovaly obvyklým tempem. V nedělním důležitém 
domácím zápase s Cagliari už sice seděl na lavičce 
náhradníků, ale do hry nezasáhl.

 STEFAN SIMIČ PROŠEL MLÁDEŽNICKÝMI VÝBĚRY AŽ DO REPREZENTAČNÍHO A-TÝMU. 
 DEBUT ZAŽIL LONI V LISTOPADU NA TURNAJI V KATARU PROTI DOMÁCÍMU VÝBĚRU. 

  Stanciu 
už patří Spartě!
Záložník Nicolae Stanciu přestoupil do Spar-
ty a stal se nejdražším fotbalistou v historii 
české ligy. Letenský klub za rumunského 
reprezentanta zaplatí Anderlechtu Brusel 4,6 
milionu eur (asi 117 milionů korun), v dohodě 
jsou i bonusy za postupy do evropských po-
hárů, což hráčova cenu může navýšit o další 
jeden až dva miliony eur. Dosavadním rekor-
dem bylo 76 milionů korun, které loni v létě 
Sparta dala Maccabi Tel Aviv za Izraelce Tala 
Ben Chaima. Letenští o čtyřiadvacetiletého 
hráče usilovali už od Vánoc, ale teprve nyní 
byl jeho příchod dokončen.  Se Spartou pode-
psal smlouvu do června 2021 a v týmu by měl 
zaujmout pozici tvořivého záložníka po Tomáši 
Rosickém, který v prosinci ukončil kariéru 
a přesunul se do vedení klubu. Převezme 
i jeho číslo deset na dresu. 

  Chramosta 
odletěl s Jabloncem
Fotbalisty Jablonce by mohl posílit útočník 
Jan Chramosta z Mladé Boleslavi. Oba kluby 
jednají o jeho přestupu a sedmadvacetiletý 
forvard odletěl se severočeským týmem 
na soustředění do Portugalska. Po návratu 
by mělo jednání o jeho příchodu z „Bolky“ do-
spět do finální fáze. „Tím, že se zranil slávista 
Mešanovič, rozjel se takový kolotoč, kdy si 
Slavia stáhla Tecla a tady se udělalo místo. 
Jablonec si vybral mě, tak se budu snažit do-
kázat, že to byla správná volba. Góly se ode 
mě čekají celý život,“ říká odhodlaně ostří-
lený forvard, který na podzim v lize nastoupil 
do 12 zápasů a dal jednu branku. V nejvyšší 
soutěži má na kontě celkem 192 startů s bi-
lancí 52 branek.

  Mihálik přestoupil 
do AZ Alkmaar
Mladý záložník Ondřej Mihálik přestoupil 
z Jablonce do Alkmaaru. Dvacetiletý hráč 
a člen české reprezentace do 21 let podepsal 
s třetím týmem nizozemské ligy smlouvu 
do června 2022. Pro Severočechy to znamená 
další oslabení v útoku, protože během zimy 
přišel o oba své nejlepší střelce. Nedávno si 
totiž pražská Slavia předčasně stáhla z hosto-
vání Stanislava Tecla. Mihálik v lize debutoval 
v září 2014 a celkem odehrál 52 zápasů a dal 
v nich 14 branek. Prošel i všemi mládežnický-
mi reprezentacemi. Nyní se stane po Václavu 
Černém z Ajaxu, s nímž se potkává v dresu 
„lvíčat“, a Jaroslavu Navrátilovi z Almela 
třetím Čechem v této sezoně nizozemské ligy. 

  Laštůvka po půl roce 
opouští Slavii
Zkušený brankář a trojnásobný reprezentant 
Jan Laštůvka po půl roce předčasně ukončil 
angažmá v pražské Slavii a přestoupil do Ost-
ravy, kam se vrací téměř po 14 letech. S Baní-
kem podepsal smlouvu na rok a půl s násled-
nou opcí. Pětatřicetiletý odchovanec Karviné 
se vrátil do klubu, s nímž v sezoně 2003/2004 
získal ligový titul. Poté působil dlouho v zahra-
ničí - chytal za ukrajinské kluby Šachtar Do-
něck a Dněpropetrovsk, působil v anglických 
týmech Fulhamu, West Hamu a také v němec-
ké Bochumi. Sezonu 2016/2017 strávil v Kar-
viné a loni v létě zamířil do Slavie, kde měl 
nahradit Jiřího Pavlenku. Za červenobílé od-
chytal v této ligové sezoně 15 utkání a devět-
krát si připsal čisté konto. V červenci vstoupil 
jako dvacátý člen do Klubu ligových brankářů 
týdeníku GÓL. Po nedávném příchodu libe-
reckého gólmana Ondřeje Koláře do Slavie se 
očekávalo, že Laštůvka Eden opustí. 

Foto: www.fccrotone.it

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

 LIBOR SIONKO 

„PROTI INTERU TO V SOBOTU JEŠTĚ ASI NEPŮJDE!“
V Miláně se potkám s kondičním trenérem, se kterým jsem se předtím pět let připravo-

val v jeho centru. Na zápas dorazí také pár příbuzných, i když mě s největší pravděpodob-

ností na hřišti neuvidí. Inter je samozřejmě velkým favoritem, ale pro nás má každý bod 

ohromnou cenu. Mohli bychom se třeba inspirovat týmem SPAL Ferrara, který o víkendu 

doma s ním uhrál senzační remízu 1:1, když vstřelil vyrovnávací gól až v poslední minutě. 

Na druhou stranu nám tenhle výsledek moc radost neudělal, protože právě SPAL je naším 

přímým konkurentem v boji o záchranu mezi elitou…“ 

celou druhou půli jsme hráli proti deseti, těsně před koncem Federico Ceccherini vstře-

lil gól, který však rozhodčí neuznali pro domnělý ofsajd… Hodně se o tomto verdiktu tady 

mluví a píše, protože to byl velmi důležitý zápas o udržení v Serii A.

„V PRAZE MĚ DÁVAL DO KUPY PROFESOR KOLÁŘ…“
Při krátké dovolené jsem odletěl na pár dnů do Prahy, kde mně dával bolavé koleno 

do kupy pan profesor Kolář. Zpátky do Crotone jsem se vracel 12. ledna. Ještě se necítím 

úplně stoprocentně připravený. To samé bude platit i o sobotním zápase v Miláně s Inte-

rem, ale potom doma na Atalantu Bergamo bych se chtěl už poprat o místo v základní se-

stavě, i když samozřejmě záleží na trenérovi, jestli bude chtít do složení obrany sahat nebo 

ne. Teprve v pondělí jsem po dlouhé době naplno trénoval s týmem, tedy spíš s jeho částí, 

protože kluci, co hráli s Cagliari, měli víc regenerační program. Proto ani nemohu vůbec 

srovnávat tréninky, které jsme měli pod minulým koučem, a současným. Walter Zenga ale 

po nás chce, abychom víc hráli s míčem a kombinovali po zemi.

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

 MLADÝ STOPER STÁLE PATŘÍ AC MILÁN. 
 VRÁTÍ SE PO SEZONĚ ZPÁTKY DO SLAVNÉHO VELKOKLUBU? 

STALO SE...

 STEFAN SIMIČ ZATÍM ZA CROTONE NASTOUPIL DO OSMI DUELŮ SERIE A. 

  Další trojlístek 
opustí Letnou
Fotbalisté pražské Sparty odcestovali na dru-
hé soustředění do Španělska bez obránce 
Vjačeslava Karavajeva a ofenzivních hráčů 
Lukáše Juliše s Néstorem Albiachem. Rus 
Karavajev dostal od letenského klubu svolení 
jednat o přestupu. Juliše a Néstora plánuje 
Sparta poslat na jarní hostování, o španěl-
ského středopolaře se zajímá Mladá Boleslav. 
Italský trenér Andrea Stramaccioni bere 
na soustředění celkem 25 hráčů. Sparťan-
skými soupeři ve Španělsku budou dánský 
Aalborg (31. ledna), čínský Tchien-ťin Teda (3. 
února) a Spartak Moskva (7. února).

  Mareček se dohodl 
s Lokerenem
Záložník Lukáš Mareček přestoupil z praž-
ské Sparty do Lokerenu, se kterým troj-
násobný reprezentant podepsal smlouvu 
do konce června 2021. Sedmadvacetiletý 
univerzální středopolař už v minulosti v Bel-
gii působil v dresu bruselského Anderlechtu, 
se kterým získal mistrovský titul. V nejslav-
nějším belgickém klubu strávil tři sezony, 
v ročníku 2012/2013 odešel na hostování 
do Heerenveenu. V roce 2013 přestoupil 
do Sparty, za kterou v nejvyšší soutěži ode-
hrál 100 zápasů a získal s ní double za triumf 
v lize i v národním poháru. Začátkem roku 
mu však vedení letenského klubu oznámilo, 
že s ním pro jaro už nepočítá. V třináctém 
celku Jupiler ligy se mimo jiné potká se 
sportovním ředitelem Willym Reyndersem, 
který jako trenér v Lokerenu zažil ve druhé 
polovině 90. let české hráče Jana Kollera, 
Romana Vonáška, Martina Pěničku, Václava 
Budku a brankáře Daniela Zítku.

inzerce

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

1. ÚNORA

1977 Libor Sionko 1999-2010 41/8

1987 Marek Střeštík 2008 1/0

1983 Tomáš Grigar 2009 2/0

2. ÚNORA

1921 Karol Galba - - - - - - - -

1974 Tomáš Poštulka 1998 7/0

3. ÚNORA

1899 Otto Krompholz 1924-1926 2/0

5. ÚNORA

1904 Antonín Křišťál 1926 4/1

1916 Antonín Hájek - - - - - - - -

1922 Jiří Rubáš 1949-1952 6/0

1943 Dušan Uhrin st. - - - - - - - -

1953 Václav Krondl - - - - - - - -

Foto: www.fccrotone.it

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.sportovnizurnal.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://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
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Číňané se už těší!

Za šest týdnů podstoupí český národní tým 
první mezinárodní test v novém kalendářním 
roce. V čínském Nanningu se zúčastní druhé-
ho ročníku „China Cupu“, na němž budou kro-
mě domácí reprezentace startovat ještě celky 
Walesu a Uruguaye.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Z několikadenní sondovací mise v dějišti turnaje se o ví-

kendu vrátil dlouholetý technický vedoucí české reprezentace 

JAROSLAV DUDL. „Turnaj bude největší fotbalovou akcí v Číně 

v roce 2018, tomu také odpovídají přípravy i zájem diváků. Po-

řadatelem je společnost Wanda, která je významným develo-

perem a má ještě další aktivity včetně těch sportovních, kromě 

fotbalu se podílí i třeba na cyklistických nebo maratonských 

závodech,“ říká „Sláva“ Dudl a připomíná, že koncem století 

hrával za ligový tým Wanda Dailian někdejší reprezentační ka-

pitán Václav Němeček, který s ním v roce 1997 dokonce vyhrál 

čínský titul!

Nanning je rychle se rozvíjejícím čínským městem, celá 

aglomerace má šest milionů obyvatel. V jeho ulicích jsou již 

také plakáty na blížící se turnaj, jehož loňský premiérový 

ročník vyhrálo Chile, dalšími účastníky kromě Číny byl ješ-

tě evropský tandem Chorvatsko - Island. Všechna utkání se 

uskuteční na všesportovním stadionu s atletickým oválem 

a kapacitou 25 tisíc diváků. 

„Pořadatelé nám opakovaně zdůrazňovali, že se čínští fotba-

loví fanoušci na zápasy velmi těší, bude to pro ně svátek, protože 

zde nepůsobí prvoligový klub,“ konstatuje zkušený český emi-

sar a přidává další podrobnosti: „Budeme bydlet v hotelu Wanda 

Real spolu s Velšany, domácí výběr s Uruguayjci pak v jiném ho-

telu, který rovněž patří společnosti Wanda. Hned vedle toho na-

šeho je nové obrovské nákupní centrum, staví se všude, vznikají 

úplně nové obytné čtvrti, trochu mi ten stavební ruch připomíná 

Katar, kde jsme byli na mezinárodním turnaji v listopadu. Už pří-

let do Nanningu na moderní letiště je velkým zážitkem.“

Samotná cesta, byť pochopitelně leteckým speciálem, už 

takovým zážitkem vzhledem ke vzdálenosti od Prahy pro fot-

balové pasažéry nejspíš nebude. „Do Pekingu jsme letěli přes 

devět hodin, další tři pak do Nanningu,“ líčí čerstvou vlastní 

zkušenost. Reprezentace zažije i kuriózní časový posun, první 

zápas odehraje 23. března s Uruguayí v 19.35 tamního času, což 

je 12.35 SEČ. Jenže utkání o umístění se budou hrát 26. března 

již po přechodu na letní čas, takže rozdíl bude „jen“ šest hodin. 

Hned druhý den se pak bude národní tým vracet zpátky. V břez-

nu budou v Číně panovat vyšší teploty, než bylo lednových 22-24 

stupňů Celsia, nezvyklým faktorem bude pro fotbalisty i zdejší 

vlhkost vzduchu.

Na rekognoskaci čínského terénu se ve stejnou dobu vydali 

i Velšané, se kterými se v Nanningu potkal. „Přijeli ale hlavně 

kvůli tomu, že se na „China Cup“ chystá přiletět asi 800 členů 

jejich reprezentačního fanclubu,“ usmívá se Jaroslav Dudl, který 

však 20. března na palubě fotbalového speciálu směr Čína nebu-

de. „Poletíme s kuchařem Rudou Jurigou o den nebo dva dřív,“ 

prozrazuje.  

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Pozici nejbohatšího fotbalového klubu 
světa obhájil Manchester United, který 
ovládl pořadí již podesáté. V minulém roč-
níku 2016/2017 vydělali „Rudí ďáblové“ 
676,3 milionu eur (asi 17,2 miliardy korun). 

Nejbohatší jsou opět
„Rudí ďáblové“

Na druhé místo se v žebříčku vrátil Real 
Madrid, který odsunul na třetí pozici svého nej-
většího soka z Barcelony. Real, který loni obhájil 
triumf v prestižní Lize mistrů, vydělal jen o 1,7 
milionu eur méně než úřadující vítěz Evropské 
ligy z Manchesteru. Jde o nejmenší rozdíl mezi 
prvním a druhým klubem žebříčku od premiéry 
v ročníku 1996/1997. 

Třetí Barcelona měla příjmy ve výši 648,3 
milionu eur, čtvrtý Bayern Mnichov vydělal 587,8 
milionu a pátý Manchester City 527,7 milionu 
eur. Do dvacítky nejbohatších klubů se dostalo 
deset zástupců anglické Premier League. Vedle 
manchesterských klubů United a City jsou to 
ještě šestý Arsenal, osmá Chelsea, devátý Liver-
pool, jedenáctý Tottenham, čtrnáctý Leicester, 
sedmnáctý West Ham, osmnáctý Southampton 
a dvacátý Everton. Důvodem je i nová lukrativní 
smlouva o prodeji televizních práv za pět miliard 
liber, která začala platit od minulé sezony. Ze 
španělské ligy se do elitní dvacítky opět vešlo 
i třinácté Atlético Madrid. Trojnásobné zastoupe-
ní má rovněž německá bundesliga s dvanáctým 
Dortmundem a šestnáctým Schalke. Italskou 
Serii A zastupují desátý Juventus Turín, patnáctý 
Inter Milán a devatenáctá Neapol. Francii tradič-
ně reprezentuje sedmý Paris St. Germain. 

 PAUL POGBA HRAJE 
 V NEJBOHATŠÍM KLUBU SVĚTA. 

 JAROSLAV DUDL V ROLI TECHNICKÉHO VEDOUCÍHO 
 NÁRODNÍHO TÝMU SE ZÁLOŽNÍKEM VLADIMÍREM DARIDOU. 

 STADION V NANNINGU S KAPACITOU 
 25 TISÍC DIVÁKŮ PŘIVÍTÁ VŠECHNY ZÁPASY CHINA CUPU. 

 VSTUPNÍ HALA HOTELU WANDA REAL, KDE BUDE 
 ČESKÝ TÝM BYDLET SPOLEČNĚ S REPREZENTACÍ WALESU. 

AKTUÁLNĚ

Foto: Jaroslav Dudl

Foto: Jaroslav Dudl

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Na Letné se v poslední době roztrhl s velkými a drahými přestupy doslova 

pytel (peněz). Po Václavu Kadlecovi a Ben Chaimovi angažovala Sparta za re-

kordní sumu v českém fotbale rumunského záložníka Nicoalae Stanciua.

KRESBA TÝDNE

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


Francouzská liga mu sedí. Ze Sparty do Rennes přestoupil před 
pěti měsíci, i tak už TOMÁŠ KOUBEK patří mezi nejlépe hodnocené 
brankáře Ligue 1. Těší se respektu spoluhráčů i médií. Český re-
prezentant, který v březnu očekává druhý přírůstek do rodiny, by 
rád s Rennes naplnil pohárové ambice. Byť ty lehce utrpěly páteč-
ní porážkou v Dijonu (1:2).

Tomáš Koubek: 

„Proti Neymarovi 

to byl 
fičák!“

Tomáš Koubek: 

„Proti Neymarovi 

to byl 
fičák!“
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 ROBERT NEUMANN  PRAHA 

	 Mrzí vás stále páteční prohra?

„Byl to vcelku vyrovnaný zápas. Klasický pro francouzskou ligu, 

kde rozdíly mezi většinou týmů nejsou velké. Je to škoda, mohli jsme 

se odtrhnout od spodku tabulky a přiblížit se k pátému, pohárové-

mu místu. Takhle jsme udělali krok zpátky, budeme muset nahánět 

body jinde. Tabulka je od páté příčky dolů neskutečně našlapaná.“

 TOMÁŠ KOUBEK SE RYCHLE VYPRACOVAL V ČLENA ZÁKLADNÍ SESTAVY FRANCOUZSKÉHO TÝMU.  DVA TOMÁŠOVÉ. BASILEJSKÝ VACLÍK (VPRAVO) JE BRANKÁŘSKOU JEDNIČKOU NÁRODNÍHO CELKU, KOUBEK PATŘÍ MEZI ČEKATELE NA TENTO POST. 

	 Ve Francii za sebou máte pět měsíců. Zvykl jste si na ná-

ročnou soutěž?

„Je nádhera, když každý týden přijde na stadiony minimálně 

deset tisíc lidí. Doma máme fantastickou kulisu, neměli jsme 

tuto sezonu návštěvu pod dvacet tisíc. To pak může zápas vypa-

dat kvalitou jakkoli, díky vynikající atmosféře stejně vyzní pozi-

tivně. V tom je rozdíl mezi českou a francouzskou ligou. Ve Fran-

cii prostě lidé chodí.“

	 Patříte mezi nejlepší gólmany soutěže. Cítíte respekt 

spoluhráčů?

„Berou mě jinak než na začátku. Cítím, že mi kluci věří. Jsou 

rádi, že jsem přišel a pomáhám jim. Individuální ocenění mě sa-

mozřejmě těší, nicméně zásadní je pro mě úspěch celého týmu. 

Můžu být hodnocený sebelíp, ale když skončíme na konci soutěže 

sedmnáctí, nebo sestoupíme, je to špatně. Největší ocenění pro 

mě je, že tým funguje, že cítím jeho značný potenciál.“

„Doma jsme neměli 
návštěvu pod dvacet 

tisíc fanoušků!“

Foto: www.staderennais.com

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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„Pravděpodobně ne. Oni hrají všechny soutěže v nejsilnější se-

stavě. Není to tak, že by dali šanci širšímu kádru. Předpoklad, že 

vyhrají všechno, co se dá, je tedy reálný. Cesta do pohárů je tak 

pravděpodobně schůdnější přes ligu. Na druhou stranu, semifi-

nále je jen na jeden zápas. Ani Paříž není neporazitelná. Jednou 

z deseti, patnácti utkání nad ní můžeme uspět. Je ale jasné, že po-

kud budou hrát v top sestavě, bude to hodně těžké.“

	 Pokud Neymar nebo Cavani chybí, síla PSG významně 

klesá?

„Nedávno byli zranění Neymar a Mbappé, bylo to dost znát. Jen-

že proti nám budou zase zpátky. Budou hrát všichni i s Cavanim. Ale 

je to fotbal. Už několikrát se stalo, že outsideři se v národním po-

háru na favorita vytáhli a vyřadili ho. Jak jsem řekl, může se to při-

hodit v jednom zápase z mnoha. Třeba to ale bude teď. Především 

bychom byli rádi, aby utkání vypadalo jinak, než ta dvě poslední.“

	 Nedávno PSG padl v Lyonu. Poskytl vám zápas recept?

„Hráli bez Neymara, v první půli se zranil Mbappé. Inkaso-

vali gól ze standardky, kdy autor nachytal brankáře. Následně 

ROZHOVORROZHOVOR

 PROBOJUJE SE ČESKÝ GÓLMAN S RENNES DO EVROPSKÝCH POHÁRŮ? 

	 Jste v mnohem vyšší permanenci, než jste býval 

ve Spartě?

„V posledních zápasech jsem ji tolik neměl. Bylo to o pár zákro-

cích, jak jsem byl zvyklý z Letné. Jiné je to pochopitelně s Paris 

St. Germain. (směje se) Proti nim jsem se celé utkání nezastavil.“

	 V lize jste s PSG prohráli 1:4. Jaké bylo stát proti Nemya-

rovi a spol.?

„Když jdete na hřiště, víte, že to na vás bude lítat ze všech stran. 

Už toto zjištění není příjemné. Neymar, Cavani nebo Mbappé da-

nou situaci vyřeší nejlépe, jak jde. Pokud jde na vás hráč nižších 

kvalit, nebo střílí z hranice šestnáctky, je to jiné. Střelu nemusí 

umístit přesně, ani razance nemusí být taková. Jenže u té trojice 

tohle neexistuje. Oni se prakticky nemýlí. Když pálí, pravděpodob-

nost, že střelu lapíte, se snižuje.“

	 Připravoval jste se na ně speciálně?

„Člověk si do hlavy dá, jakým způsobem přibližně zakončují. 

Jenže v zápase je to pak jiné. Při některých situacích jsem vů-

bec nevěděl, kdo na mě střílí. Jejich největší výhoda je, že pokud 

se chtějí dostat do vyložené šance, tak si ji prostě připraví. Mají 

několik způsobů, jak toho dosáhnout. Umí přejít jeden na jed-

noho, čímž soupeře přečíslí a je hned problém. Když si na to 

vzpomenu, byl to docela fičák. Když jsem si pak zápas zpětně 

pouštěl, a viděl, co všechno kluci zblokovali... Měli jsme kolikrát 

obrovské štěstí.“

	 PSG budete čelit podruhé v úterý večer, v semifinále 

Ligového poháru (pozn. - u nedávné porážky 1:6 ve Francouz-

ském poháru Koubek nebyl). Lze spoléhat na to, že největším 

hvězdám PSG dá kouč volno?

 TOMÁŠ KOUBEK NASTUPUJE K JEDNOMU ZE ZÁPASŮ LIGUE 1. SVÉ KONKURENTY DO BRÁNY NEPOUŠTÍ… 

Foto: www.staderennais.com

Foto: www.staderennais.com

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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	 Pokud by poháry nevyšly, bylo by to zklamání? Nebo jsou 

spíš vysněnou metou?

„Když jsem do klubu dorazil, přišlo mi, že poháry tady berou jako 

sen. Že by bylo fajn se dostat do Evropské ligy. Ale z nového prezi-

denta a trenéra jsou cítit velké ambice. Chtějí jednoznačně do po-

hárů. Považovalo by se už jako neúspěch, pokud by se to nepovedlo. 

Vědí, že máme na to hrát špičku, respektive skončit na páté příčce. 

Je dobře, že přišli s ambicí a dělají pro ni maximum.“

	 Pokročil jste ve francouzštině? Dokážete zdárně řídit 

obranu?

„Neřekl bych, že jsem ve francouzštině silný, ale pokyny 

na hřišti zvládám. Dokážu říct i složitější věci, které klukům po-

ROZHOVORROZHOVOR

 I PO PŘÍCHODU NOVÉHO TRENÉRA SABRI LAMOUCHIHO SI TOMÁŠ UDRŽEL SVŮJ VÝSOSTNÝ POST MEZI TYČEMI STADE RENNES F.C. 

hrál Lyon přesilovku. Tady je vidět, že se musí sejít spousta 

věcí, aby mohli soupeři myslet na skalp PSG. Musí chybět ně-

která z hvězd, stihnout je vyloučení, aby gólman vyrobil chy-

bu. Zkrátka potřebujete přesně takové události, jaké se staly  

v Lyonu. Dopředu nás žene ale vědomí, že ve finále by nás če-

kalo buď Monako, nebo Montpellier. Navíc se hraje v Bordeaux, 

měli bychom domácí prostředí. Rennes stálo za poslední roky 

třikrát ve finále, pokaždé prohrálo. Lidé v klubu si hrozně přejí, 

aby se to konečně povedlo.“

	 Úspěch v Ligovém poháru by znamenal účast v kvalifi-

kaci o Evropskou ligu. V případě nezdaru by vám na evropskou 

scénu zbývala poslední možnost, a sice přes ligu. Má Rennes 

na to jednu z variant zrealizovat?

„Obě cesty jsou strašně těžké. Kdybychom v Ligovém poháru 

nedostali PSG, bylo by to jednodušší. Nedá se nic dělat. Nicméně 

situace v ligové tabulce je vyrovnaná, série vyhraných zápasů by 

nás posunula k pátému místu. Mužstev, která můžou skončit páté, 

je ovšem spousta.“

 TOMÁŠ KOUBEK SE PO VÍTĚZNÉM ZÁPASE ZDRAVÍ S DIVÁKY. NA STADION V RENNES JICH CHODÍ NEJMÉNĚ DVACET TISÍC… 

Tomáš Koubek
Narozen: 26. srpna 1992 * Výška: 198 cm * Váha: 90 kg * Stav: 
svobodný, přítelkyně Jana, dcera Julie (1,5)
Fotbalový post: brankář * Hráčská kariéra: Hradec Králové 
(2010-2015), Sparta Praha (2015), Slovan Liberec (2015-2016), 
Sparta Praha (2016-2017), Stade Rennes (2017-?)
Česká liga: 113 zápasů * Reprezentace: 6 utkání * Největší 
úspěchy: účast na EURO 21 (2015), postup ze skupiny Evropské 
ligy (2016), účast v základní skupině Evropské ligy (2015, 2016), 
postup s Hradcem Králové do první ligy (2013/2014)

Foto: www.staderennais.com

Foto: www.staderennais.com

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 TOMÁŠ A JANA OČEKÁVAJÍ V BŘEZNU K DCEŘI JULII DALŠÍ PŘÍRŮSTEK DO RODINY. 

máhají. Co se týká normálního života, je to složitější. Ne vždy se 

se spoluhráči domluvím. Ale když vidí, že mám snahu mluvit fran-

couzsky, cítím z nich respekt, pomáhají mi. Pokud mi nějaké slo-

víčko vypadne, změní ho do angličtiny. Není to z mé strany úplně 

ono, slovíček je spousta.“

	 Poprvé v kariéře zažíváte model bez zimní přípravy, je-

dete non stop. Je to pro vás problém?

„Musím říct, že mi tento model vyhovuje daleko víc, než mít 

v prosinci dovolenou a pak začínat v lednu vlastně od nuly. Nabí-

rat zpátky tu samou kondici. V Rennes jsme si týden oddechli, i tak 

jsme měli individuální plán, který jsme museli splnit. Člověk ale 

krásně vypnul hlavu. Pak jsme čtyři dny o něco víc potrénovali, 

a už jsme se začali připravovat na další zápasy. Čím menší ztráta 

fyzické kondice a rutiny, tím líp. Člověk si pak odfrkne víc v létě.“

	 V březnu očekáváte přírůstek do rodiny. Těšíte se?

„Moc se těším, už se to blíží. Vypadá, že je čas, ale ono to rych-

le uteče a budeme čtyři. S druhým přírůstkem to bude složitější, 

proto malou dcerku budeme zkoušet v předškolce. Dvakrát týdně 

tam začne chodit. Pak doufáme v pomoc babiček, které přiletí. 

(smích) Snad bude všechno fajn a zvládneme to.“

	 Měli jste s rodinou čas na poznání Francie?

„V Bretani je spousta krásných míst. Stihli jsme projet několik 

míst nahoře. Chtěli bychom Francii poznat. Fotbal je ale pro rodi-

nu priorita.“ 

„Ve francouzštině 
ještě nejsem silný, 
ale pokyny na hřišti 

zvládám!“

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://pumastore.cz/
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
http://www.fotbal.cz
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Velký padesátidílný seriál, který trochu jiným pohledem připomíná vý-
znamné okamžiky jednotlivých let od vzniku Československa a od prvního 
vydání týdeníku GÓL a přispívá k oslavě obou významných jubileí.

ROK 1921

„A TEĎ JE TAM BEZ DEBATY!“ 
Přes všechny pocity křivdy naši fotbalisté v olympijském finále 

v Antverpách rozhodně hřiště opustit neměli. Tíhu svého pochy-

bení pak pociťovali na vlastní kůži ještě víc než rok.  Ke všemu 

právě v době, kdy místo na výsluní mezinárodního zájmu moh-

ly znovuzrozenému samostatnému státu zjednat také úspěchy 

národního mužstva ve hře, s jejíž popularitou se tehdy v Evropě 

nemohlo srovnávat žádné jiné sportovní odvětví. 

Navíc se česká sportovní veřejnost nemohla dočkat prvního 

vystoupení reprezentačního týmu na domácí půdě.  Jenže kde 

nic, tu nic. Pokusy prolomit bariéru chladné odmítavosti mož-

ných soupeřů vycházely dlouhé měsíce nazmar. K vytoužené 

pražské mezistátní premiéře tak došlo až v den, kdy republika 

slavila už třetí narozeniny. Zasloužili se o to Jihoslované. A ne 

náhodou.  Království Srbů, Chorvatů a Slovinců - tak se Jugoslá-

vie jmenovala až do roku 1929 - spojovaly v té éře s naším stejně 

mladým státem podobné srdečné vztahy, jaké dnes váží Česko 

se Slovenskem. V letech 1920 - 1938 došlo k devatenácti vzájem-

ným mezistátním zápasům. S žádným jiným soupeřem jsme se 

nestřetávali tak často. 

V pátek 28. října 1921 vyrazil do boje tým pražských hvězd, vy-

braný podle „letenského klíče“ (šest sparťanů, pět slávistů), vel-

mi sebevědomě; antverpská výhra 7:0 byla stále v živé paměti. 

Však také naši hned od výkopu Jihoslovany mleli! Po celou první 

půli visel gól u branky hostí ve vzduchu. Ale padl jediný. Z náhlé-

ho protiútoku do naší sítě! 

Do plné hodiny hry chyběla jediná minuta a v mnoha divácích 

už byla malá dušička, když konečně z jednoho z našich nesčet-

ných nájezdů vyrovnal Jenda Vaník. Minutu poté se ujala Jandova 

hlavička. Slepené góly rozpoutaly smršť, ze které v následujících 

pěti minutách padly další dva góly. A nakonec to bylo 6:1! 

„TONDO, NEDEJ TO!“
O šestnáct dní později se na prvním sněhu před novou krás-

nou sparťanskou tribunou, ze které mělo šestnáct stovek 

šťastlivců hřiště jako na dlani, představili tvrdí a houževnatí 

Švédové. Optimistickou náladu v hledišti ještě umocnila po-

čáteční drtivá ofenziva našich. V 12. minutě vídeňský rozhodčí 

Retschury hvízdl proti Seveřanům penaltu za očividně nastře-

lenou ruku. Když si osvědčený exekutor Hojer postavil míč 

na značku, zazněly z hlediště výzvy: „Tondo, nedej to!“ Tohle 

„gentlemanské“ gesto patřívalo kdysi i k českému fotbalovému 

folkloru, tu a tam jím korigoval minelu muže s píšťalkou i sám 

Pepi Bican. 

Excelentní bek vyslal směrem do míst, odkud zazněly výkřiky, 

svůj známý široký úsměv, strašlivou pumelicí poslal míč dobré dva 

metry od brankové tyče do zámezí a vysloužil si tím uznalý potlesk. 

Ale kdoví. Třeba by si byli naši furianti v hledišti i sám střelec tu 

frajeřinku rozmysleli, kdyby tušili, jak se bude zápas dál vyvíjet. 

SERIÁL

 DVOJKRESBA AKADEMICKÉHO MALÍŘE RUDOLFA ČERNÉHO, ZACHYCUJÍCÍ ZAPEKLITOU SITUACI Z UTKÁNÍ SE ŠVÉDY A JANDOVU BLESKOVOU 
 DUCHAPŘÍTOMNOST A OTIŠTĚNÁ V KLUBOVÉM ČASOPISU SPARTA, ILUSTROVALA ROKU 1940 HRÁČŮV MEDAILON V KNIZE FERDINANDA SCHEINOSTA 

 „SLAVNÉ POSTAVY NAŠÍ KOPANÉ“. Z TÉ JI PO DALŠÍCH SEDMAPADESÁTI LETECH PŘENESLA DO NAŠICH ČASŮ „KRONIKA ČESKÉHO FOTBALU“. 

STALO SE...

  Ani k jednomu z podzimních mačů v roce 1921 nenastoupilo národní 
mužstvo v červenobíle pruhovaných dresech, které se pokryly slávou 
na Pershingově olympiádě, ale rok poté potřísnily hanbou v Antverpách. 
V časech, kdy ve výběru barev měli přednost hosté, nebyla změna dik-
tována ohledem na soupeře. Jihoslované vyběhli na sparťanské hřiště 
v blankytně modrém, Švédové v tmavším tónu stejné barvy. Proč tedy 
naši zaměnili červenobílou kombinaci bílými dresy bez státního znaku 
nebo vlaječky? (Ta jim přibyla na srdce až v únoru 1922 v Turíně, kde hráli 
s Italy 1:1.) Důvodů převlečení jsme se nedobrali, stejně jako vysvětlení, 
proč se v průběhu následujícího roku mužstvo vrátilo k červené a bílé.
  Hattrick mistrovských titulů završila v I. třídě Středočeské župy 

Sparta, už podruhé s plným bodovým ziskem. Slavia se vzpamatovala 
z loňské krize, ale druhé místo nakonec získala jen díky tomu, že Union 
Žižkov prohrál kontumací za neoprávněný start dvou borců vítězný zápas 
s desátým Meteorem VIII. 
  Po pravdě měli rudí v májovém derby „S“ o body namále. Ne a ne dát 

červenobílým gól!  Prohrávali 0:1, když rozhodčí Rektorys, který hromadil 
chybu na chybu, v 65. minutě odpískal proti Slavii penaltu za nastřele-
nou ruku. Postižení protestovali tak vehementně, že arbitr po několika-

minutové vzrušené debatě zápas předčasně ukončil.  V říjnovém repete 
na do posledního lístečku vyprodané Slavii vyhráli hostitelé první půli, ale 
sparťané po změně stran vyrovnali a jedenáct minut před koncem vstřelili 
vítězný gól na 2:1. Noviny to drama označily za pražské utkání roku.
  Na Boží hod vánoční vyběhli rudí na „mlat“ nového barcelonského 

stadionu uprostřed bývalého kamenolomu (Nou Camp se zrodil až mno-
hem později). Duel s domácím mužstvem před 55 000 diváků měl rozhod-
nout, kdo se smí považovat za neoficiálního klubového mistra evropské 
pevniny. Sázku vyprovokoval německý sportovní tisk. Vložil do hry 
i jméno svého 1. FC Nürnburgu, rudí ale v Norimberku po veliké převa-
ze hráli 0:0 a v Praze Bavory vyklepli 5:2. Teď se museli k rozhodujícímu 
souboji vydat za Pyreneje bez nemocného Václava Piláta a dalšího skvě-
lého útočníka Josefa Šroubka, kterému nedal zaměstnavatel dovolenou. 
Z rezervy žižkovské Viktorky si na poslední chvíli vypůjčili legendárního 
střelce předválečných let Jaroslava Prokopa. Ten už pomalu dohrával, 
v katalánské metropoli se však ještě jednou zaskvěl a Sparta díky jeho 
dvěma dalekonosným bombám vyhrála 3:2. Po utkání byla podle doho-
dy nad barcelonskou radnicí vztyčena státní vlajka vítězů - červenobílá 
s modrým klínem!  

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Co byla platná všechna převaha v poli, k čemu bylo ustavičné 

ostřelování soupeřovy branky, když do vedení šli Švédové? Ještě 

v první půli srovnal skóre Antonín Janda- Očko. 

Jan Dvořáček, „centro papiro“ ze žižkovského Unionu, vypá-

lil a muž ve švédské brance jeho dobře zacílenou střelu dokázal 

jen slabě vyrazit. V tom okamžiku přišla ke cti známá Jandova 

přednost, důsledné sledování hry. Byl první u míče a poslal jej 

do branky.  

Rázovitý kolohnát s charakteristickou lysinou a poraněným 

víčkem věčně přimhouřeného oka, které mu vyneslo jeho slavné 

válečné jméno, měl předností na rozdávání. Patřily k nim i poho-

tová intuice a šibalský důvtip, které se složily na náš druhý gól. 

Gólman Lindberg při jednom ze svých úspěšných zákroků dopa-

dl s míčem na brankovou čáru. 

Janda po svém zvyku dobíhal. A Retschury spěchal posoudit 

situaci. Lindberg udělal osudovou chybu: sňal z míče ruce a od-

klonil se, aby mu rozhodčí mohl dát zapravdu. V tom Janda krok 

a skok a poslal míč do sítě. Mrkl na zkoprnělého sudího a řekl:  

„Teď už je to ganz sicher, nicht wahr?“  

Oslovený muž zaváhal jen kratičce. Byl si vědom, že nepřeru-

šil hru a uznal gól.  Ten ale nepřišel až v závěru mače a nezařídil 

nám zdánlivě už ztracené vyrovnání. To jen po letech redaktora 

Scheinosta oklamala paměť. 

Od něho svého času ten omyl převzala řada pozdějších autorů 

- mezi nimi (jak zahanbeně přiznává), také autor tohoto výletu 

proti proudu času. Ze srovnání řady dobových referátů vyplývá, 

že kuriózním gólem jsme šli do vedení.  Byli to Švédové, kdo vy-

rovnal na konečných 2:2. 

Na jedno však můžeme vzít jed: remízu v utkání, které naši 

podle počtu šancí měli hladce vyhrát, nezařídil nikdo jiný, než 

koumák Janda-Očko. Miloslav Jenšík

ROK 1971
ČESKÝ POHÁR PLNÝ KURIOZIT

V roce sedmdesátého výročí založení fotbalové asociace toho 

ke slavení moc nebylo. Reprezentace mohla sice znovu využít am-

nestovaných „hříšníků“, potrestaných po světovém šampionátu 

v Mexiku, ale po porážce 1:2 v posledním zápase kvalifikace v Ru-

munsku bylo jasné, že o účast na mistrovství Evropy 1972 v Belgii 

si ve čtvrtfinále zahrají naši přemožitelé. Bod, ztracený v zápase 

7. října 1970 doma s Finskem, ve kterém potrestaní hráči nesměli 

nastoupit, chyběl. Při rovnosti bodů měli Rumuni o dva góly lepší 

celkové skóre… 

V evropských pohárových soutěžích reprezentovalo Českoslo-

vensko kvarteto klubů. A zaznamenaly negativní rekord - ani je-

den nepostoupil z prvního kola! V Poháru mistrů evropských zemí 

doplatil Spartak Trnava proti Dinamu Bukurešť na branky vstřele-

né na hřišti soupeře po remízách 2:2 doma a 0:0 venku. V Poháru 

UEFA VSS Košice vypadly se Spartakem Moskva (0:2 a 2:1), jako 

jediné alespoň jednou vyhrály. Ve stejné soutěži Sklo Union Tepli-

ce nestačil na Zaglebie Walbrzych (0:1 a 2:3). Krutým společným 

jmenovatelem těchto zápasů bylo, že se naše kluby cítily po losu 

na postup…

O tom se naopak ani nezdálo Škodě Plzeň, která hrála naši 

druhou ligu a v prvním kole Poháru vítězů pohárů dostala 

Bayern Mnichov. Úřadující německý vicemistr a vítěz poháru 

měl v kádru hvězdy Beckenbauera, Gerda Müllera, Breitnera 

či Uli Hoenesse a výlet kousek za hranice byl příjemným zpes-

třením spojeným s ochutnávkou světoznámého piva. Však také 

v Plzni byl výsledek k domácím milosrdný, jen 0:1, v Mnichově 

to už byla hra kočky s myší a skóre 1:6, podsaditý kanonýr Gerd 

Müller se trefil dvakrát.

SERIÁL SERIÁL

Československý klubový fotbal tentokrát nereprezentova-

la pražská Sparta, tradiční účastník pohárových bojů. Dva roky 

po sobě se dostala do Poháru veletržních měst, ze kterého se 

v roce 1971 stal Pohár UEFA, z třetího místa v lize. Na jaře 1971 se 

ale na Letné přesvědčili, že tak dlouho se chodí se džbánem pro 

vodu, až se pověstné ucho utrhne… V lize skončili čtvrtí, se stejným 

bodovým ziskem jako Teplice, ale s horším brankovým poměrem. 

A bylo ještě hůř! Vedení Sparty věřilo, že cestou do Evropy bude 

výhra v Českém poháru. Situace se vyvinula tak, že vítěz Sloven-

ského poháru Spartak Trnava byl zároveň mistrem ligy a nemohl, 

i kdyby vyhrál Československý pohár - což se pak i stalo -  sedět 

na dvou židlích. 

Byl to rok, kdy Český pohár přinesl několik kuriozit a těžko 

pochopitelných situací, které by se dnes vzhledem zcela jinak 

nastaveným pravidlům už nemohly stát.

Český pohár byla soutěž, kterou diváci moc v oblibě neměli. 

Mohly v ní hrát i B-týmy ligových klubů, a to umožnilo spustit celý 

řetězec událostí. Do semifinále postoupil LIAZ Jablonec, Škoda 

Plzeň a dvakrát Sparta - „áčko“ vyřadilo 1:0 v malém pražském 

derby Duklu a „béčko“, které v té době marně bojovalo ve druhé 

lize o záchranu a sestoupilo, vyhrálo 1:0 na Spartě Košíře. 

Los tomu chtěl, že se v dubnu na Letné v semifinále potka-

lo ligové „áčko“ Sparty, vedené trenérem Karlem Kolským, 

s vlastní rezervou, s trenérem Zdeňkem Ročkem na lavičce. 

„Pamatuji se na to sice matně, ale vybavuje se mi, že vedení 

klubu netaktizovalo a řeklo nám, že máme hrát normálně. Asi 

si nikdo nedovedl představit, že bychom vyhráli,“ vzpomíná 

po sedmačtyřiceti létech Jiří Rosický, který měl sice za sebou 

i starty v prvoligovém týmu, ale v tomto období dokončoval stu-

dia a hrál za rezervu. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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„A jak to bývá, hráči „ áčka“ to asi trochu podcenili, náš tým se 

chtěl vytáhnout, například gólman Dyk chytal i nemožné, a pře-

kvapení bylo na světě,“ popisuje zrod nečekané výhry Jiří Rosic-

ký, otec fotbalistů Jiřího, který musel kvůli kolenům ukončit kari-

éru hodně brzy, a Tomáše, jednoho z nejlepších našich fotbalistů 

v novodobé historii, jehož také opakovaně limitovala zranění. 

SLADKÁ POMSTA PŘEHLÍŽENÝCH
Pojďme ale zpět na Letnou, „áčko“ v tradičních rudých dresech, 

„béčko“ v bílých a tisícovka fanoušků se nestačila divit.  Za „áčko“ 

hráli Bohumil Veselý a Svatopluk Bouška, na druhé straně stáli 

jejich bratři shodou okolností Josefové! Do přestávky to bylo dva 

nula pro bílé po brankách Josefa Boušky a Gulajeva a šlo do tu-

hého. I když pak rudí bušili do brankáře Dyka, branku dali až 

Urbanem z penalty jedenáct minut před koncem a senzační vý-

sledek 1:2 se už nezměnil! Trenér prvoligového týmu Karel Kol-

ský jen sklesle hodnotil zápas a na závěr si rýpnul: „Hlavní slovo 

měla rivalita. Byli jsme bez Migase a Bartoně, pro zranění odešli 

Sváťa Bouška a Táborský. Soupeři výborně zachytal Dyk. Kdyby 

takto hrálo „béčko“ i ve druhé lize, nemuselo by být na chvostu…“ 

Vyhecovanou atmosféru na Letné vykresluje i další pamětník. 

„Hned po losu semifinále se ze strany „áčka“ ozývaly hlasy, že je 

to výborné a že nám dají pět gólů. Navíc trenér „áčka“ pan Kol-

ský nedával moc příležitostí fotbalistům z „béčka“. Tahle nafou-

kanost a i přehlížení nakonec vedly k tomu, že „béčko“ hrálo jako 

o život…,“ vzpomíná útočník Jozef Jarabinský, který tento zápas 

nehrál, ale výrazně se pak zapsal do finálových bojů. 

Ve finále Českého poháru tedy bojovala Sparta Praha B pro-

ti Škodě Plzeň, která vyřadila na penalty v Jablonci tamní LIAZ. 

Za Plzeň, kterou trénoval Jiří Rubáš, nastupoval například repre-

zentant Plass, stoper Knesl s ligovými zkušenostmi z Dukly a ze 

Slavie i další exslávisté Kamír a Ziegler. Škoda byla v první lize no-

váček, ale když hrála finále Českého poháru, věděla, že sestupuje 

zpátky do druhé ligy.

Rezerva Sparty, bez posil z „áčka“, protože hráči ze soupisky 

nemohli hrát za „béčko“, vzdorovala 5. května favorizované Plzni 

na jejím stadionu, na gól Kamíra odpověděl Zeman. Za měsíc, 

9. června, se hrála odveta a téměř tři tisíce diváků věřily, že „béč-

ko“ přece jen cestu do Evropy klubu proklestí. 

Trenér Zdeněk Roček poslal sestavu:  Dyk - Tenner, Kovář, Ku-

chař, Rosický  - J. Bouška, Tintěra, Badin - J. Veselý, Zeman, Ja-

rabinský. A vše šlo hladce. Na gól Jarabinského sice po přestávce 

zareagoval Süss, ale přímý kop Kuchaře a sólo Jarabinského při-

nesly vedení 3:1. Jenže plzeňský Hoffman byl proti. Pět minut před 

koncem snížil, dvě minuty před koncem vyrovnal na 3:3, a protože 

se tehdy za nerozhodného stavu neprodlužovalo, šlo se rovnou 

na penalty.

I tady bylo pravidlo jiné, než nyní - za každý tým kopal pětkrát je-

diný hráč. Domácí Zeman a plzeňský Hoffman se ani jednou nemý-

lili. A tak nastoupilo absurdní pravidlo - o vítězi poháru rozhodl los! 

„Pamatuji si, že tam kolem toho bylo nějaké dohadování a tahanice,“ 

říká Jozef Jarabinský. Přítomni byli delegát Hartman, kapitáni Vác-

lav Dyk a František Plass a sudí Valeš. Ten vytáhl minci a za oka-

mžik byl konec - Český pohár a start v PVP patřil Plzni! A Spartě, 

která v lize hrála s Plzní 2:2 a vyhrála 3:1, zbyly oči pro pláč…

Jaroslav Kolář

SERIÁL

STALO SE...

  Zatímco potrestaní reprezentanti se dočkali přeměny trestů z nepod-
míněných na podmíněné, trenéři Jozef Marko, Ján Hucko a lékař týmu 
Čestmír Nápravník to pořádně schytali! Trenéři měli zákaz práce u ná-
rodního mužstva nepodmíněně na pět, respektive tři roky a i v klubu 
podmíněně na tři, resp. jeden rok. A lékař, který se hájil, že byl u jednání 
jen jako tlumočník, měl stop na čtyři, resp. dva roky.
  V Československu se konal Turnaj UEFA, soutěž pro hráče do osm-

nácti let. Šestnáct reprezentační týmů, po čtyřech ve skupině, hrálo 
na sedmnácti stadionech od Domažlic po Michalovce. Představili se na-
příklad Oleg Blochin, Hans Krankl nebo Trevor Francis. Z našich doros-
tenců František Štambacher, Ladislav Jurkemik či Petr Slaný. Domácí 
po výsledcích 2:2 s NDR, 0:0 s NSR a 3:1 s Řeckem skupinu nevyhráli 
a nepostoupili. Finále Anglie - Portugalsko 3:0 sledovali na Letné prezi-
dent FIFA Stanley Rous a prezident UEFA Gustav Wiederkehr.
  Devatenáctiletý nadějný útočník Zdeněk Nehoda, který se s 16 bran-

kami dělil o korunu krále ligových střelců s o deset let starším Jozefem 
Adamcem z mistrovské Trnavy, opustil poslední TJ Gottwaldov a naru-
koval na vojenskou základní službu do Dukly Praha, kde odehrál většinu 
skvělé kariéry. Za dva roky v Gottwaldově a dvanáct let v Dukle sehrál 
člen Klubu ligových kanonýrů týdeníku GÓL 344 zápasů a nastřílel 
145 branek. V čs. národním týmu, se kterým získal zlato a bronz na mis-
trovství Evropy 1976 a 1980, odehrál 90 zápasů a vstřelil 31 branek.

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.fotbal.cz
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V LIZE NÁRODŮ 
se Slovenskem a Ukrajinou!

Čeští fotbalisté se v Lize národů utkají s Ukrajinou a Slovenskem. Rozhodl 
o tom los v Lausanne, který obstaral Vladimír Šmicer. Bývalý český repre-
zentant přiřadil svěřence trenéra Karla Jarolíma do první skupiny Ligy B.

 O BODY SE ČESKÝ TÝM STŘETL SE SLOVÁKY NAPOSLEDY V ROCE 2009, KDY V KVALIFIKACI MISTROVSTVÍ SVĚTA V JAR 
 NEJPRVE PROHRÁL V DUBNU V PRAZE 1:2 A V ZÁŘÍ V BRATISLAVĚ REMIZOVAL 2:2. V OBOU UTKÁNÍCH NASTOUPIL I JAROSLAV PLAŠIL. 

Jako prvního soupeře jim vylosoval Ukrajinu a když o chvíli 

později vytáhl jmenovku s Ruskem, tak z dopředu stanovených 

geopolitických důvodů byla pořadatelská země letošního mis-

trovství světa automaticky posunuta do druhé skupiny. „Šmíca“ 

tak dostal opakovaný pokus a rozhodl o tom, že v roce oslav 100 let 

Československa se uskuteční i dva „ostré“ zápasy dvou někdej-

ších federálních partnerů Česko-Slovensko!

„Je to pikantní los, oba zápasy se Slovenskem budou mít jis-

tě velký náboj. Slováci mají kvalitní národní tým, také Ukrajina se 

netají ambicemi skupinu vyhrát. Musíme se v příštích měsících 

na Ligu národů co nejlépe připravit,“ hodnotí los kouč Jarolím, 

který se ho s dalšími členy delegace FAČR osobně zúčastnil.  

Skupiny se odehrají na podzim letošního roku. Jejich vítězové po-

stoupí do vyšší ligy, poslední celky naopak sestoupí. Vítězové v Lize 

A si v červnu 2019 zahrají Final Four. Nová soutěž UEFA je zároveň 

dodatečnou kvalifikací na mistrovství Evropy 2020. Každá ze čtyř 

lig bude mít jedno účastnické místo, o které budou v březnu 2020 

bojovat vždy čtyři nejlepší týmy, které si postup nezajistí z běžné 

kvalifikace. Celkem 16 celků se tak utká o čtyři místa na šampio-

nátu. K jejich získání bude třeba vyhrát semifinále a finále. 

LOS ZÁKLADNÍCH SKUPIN LIGY NÁRODŮ

LIGA A
Skupina 1: Nizozemsko, Francie, Německo.

Skupina 2: Island, Švýcarsko, Belgie.
Skupina 3: Polsko, Itálie, Portugalsko.

Skupina 4: Chorvatsko, Anglie, Španělsko.

LIGA B
Skupina 1: ČESKO, Ukrajina, Slovensko.

Skupina 2: Turecko, Švédsko, Rusko.
Skupina 3: Severní Irsko, Bosna a Hercegovina, Rakousko.

Skupina 4: Dánsko, Irsko, Wales.

LIGA C
Skupina 1: Izrael, Albánie, Skotsko.

Skupina 2: Estonsko, Finsko, Řecko, Maďarsko.
Skupina 3: Kypr, Bulharsko, Norsko, Slovinsko.

Skupina 4: Litva, Černá Hora, Srbsko, Rumunsko.

LIGA D
Skupina 1: Andorra, Kazachstán, Lotyšsko, Gruzie.

Skupina 2: San Marino, Moldavsko, Lucembursko, Bělorusko.
Skupina 3: Kosovo, Malta, Faerské ostrovy, Ázerbájdžán.

Skupina 4: Gibraltar, Lichtenštejnsko, Arménie, Makedonie

FEDERÁLNÍ DERBY AŽ NA KONEC
Čeští fotbalisté už znají konkrétní termíny svých zápasů ve skupině 1B Ligy náro-

dů, kde budou jejich soupeřem reprezentační týmy Ukrajiny a Slovenska, se kterým 
se v sousedském derby střetnou doma až v závěrečném listopadovém kole. Stře-
deční los v Lausanne prostřednictvím jeho aktéra Vladimíra Šmicera tak elegantně 
vyřešil otázku uspořádání duelu zemí bývalého Československa, od  jehož vzniku 
letos uplyne 100 let. Oba národní svazy se totiž již předem domluvily, že kdyby se 
reprezentace nedostaly do stejné skupiny, tak by se na podzim uskutečnilo přátelské 
utkání. Nyní se střetnou dokonce dvakrát, nejprve v říjnu na Slovensku a v listopa-
dové odvetě pak v Česku.  

„Utkání se Slovenskem bude mít speciální náboj. Bude zajímavé pro fanoušky, 
hráče i z hlediska marketingu, protože v tomto roce slavíme výročí sta let od vzniku 
Československa. Z tohoto pohledu jsme si nemohli přát lepšího soupeře,“ pochvaluje 
si los Ligy národů předseda FAČR Martin Malík.

PROGRAM SKUPINY 1B

6. září: 20:45 Česko - Ukrajina, 
9. září: 15:00 Ukrajina - Slovensko, 13. října: 15:00 Slovensko - Česko, 

16. října: 20:45 Ukrajina - Česko, 16. listopadu: 20:45 Slovensko - Ukrajina, 
19. listopadu: 20:45 Česko - Slovensko.

Český národní tým bude mít na podzim k dispozici i dva volné termíny 9. - 11. září  
a 15. - 17. listopadu, kdy nebude hrát zápasy Ligy národů. UEFA v takovém přípa-
dě preferuje, aby v nich proti sobě nastoupily evropské reprezentace, které mají 
ve svých skupinách rovněž volno. Je to zajímavá osmička potencionálních soupeřů 
- Anglie, Německo, Izrael, Severní Irsko, Polsko, Irsko, Rusko a Švýcarsko! 

Proti Slovensku čeká fotbalisty prestižní federální derby. Obě 

země se od rozdělení Československa v roce 1993 utkaly deset-

krát. Češi vyhráli pětkrát, dvakrát duel skončil remízou a třikrát 

zvítězili Slováci včetně posledního přípravného utkání v březnu 

2015 v Žilině (1:0). Ve slovenském reprezentačním výběru figuruje 

i několik hráčů české ligy jako brankáři Matúš Kozáčik a Martin 

Dúbravka, stoper Lukáš Štetina či záložník Patrik Hrošovský. Nej-

většími hvězdami jsou Marek Hamšík z Neapole, Martin Škrtel 

z Fenerbahce a Milan Škriniar z Interu Milán. 

S Ukrajinou se dosud Češi utkali jen dvakrát v rámci přípravy. 

V roce 2011 doma vyhráli 4:0, o rok později remizovali ve Lvově 

0:0. Tým trenéra Andreje Ševčenka, který je největší legendou 

ukrajinského fotbalu, v poslední kvalifikaci MS 2018 skončil třetí 

ve skupině za Islandem a Chorvatskem. Kapitánem reprezenta-

ce je Ruslan Rotaň, který na podzim oblékal dres pražské Sla-

vie. Do kádru patří i další hráč z Edenu Eduard Sobol. Klíčovými 

postavami jsou krajní záložníci Andrij Jarmolenko z Dortmundu 

a Evgen Konopljanka ze Schalke  

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Klopp prokletí nezlomil

V ostrovním fotbale hrál o víkendu prim prestižní FA Cup, jehož 
čtvrté kolo se neobešlo bez několika velkých překvapení. Velkou mě-
rou se o jedno z nich postaral Liverpool, který nezvládl bitvu s West 
Bromem a potřetí v řadě vypadl ve stejné fázi pohárové soutěže…

Pro trenéra Jürgena Kloppa je FA Cup zakletý, Liverpool pod jeho vedením ještě nepře-

lezl čtvrté kolo. Nyní na úkor Reds postoupil do osmifinále West Brom, který na slavném  

Anfieldu sice po pěti minutách prohrával po trefě Firminha, o šest minut později už ale vedl 

2:1, když skóre otočil dvěma trefami Jay Rodriguez! Celek kouče Alana Pardewa dokonce 

rozvlnil síť potřetí, ale trefu Dawsona neuznal videorozhodčí, který poté ve 27. minutě při-

soudil Liverpoolu penaltu. Tu však Firminho napálil jen do břevna a po vlastní brance Matipa 

v závěru první půle se WBA stal prvním mančaftem od října 2014 (kdy se to povedlo Realu 

Madrid), který v Liverpoolu během prvního poločasu třikrát skóroval… Reds se po změně 

stran zmohli už jen na trefu Salaha a s FA Cupem se tak po porážce 2:3 předčasně rozloučili.

Nedařilo se ani Tottenhamu, který na hřišti Newportu ze čtvrté ligy uchránil od ostud-

ného selhání osm minut před koncem kanonýr Harry Kane, jenž vyrovnal na konečných 1:1 

a Spurs si tak musí duel 4. kola ještě zopakovat. Stejným výsledkem skončila také bitva 

Swansea s druhým týmem čtvrté nejvyšší soutěže Notts County. To West Ham si už FA Cup 

nezahraje, třetiligový Wigan jej zdolal 2:0. V dresu Brightonu dostal ojedinělou šanci Jiří 

Skalák, který při výhře 1:0 v Middlesbrough za Seagulls odehrál 61. minut. Hladce naopak 

postoupila do osmifinále Chelsea, která zdolala Newcastle 3:0, nezaváhal ani Manchester 

City v Cardiffu (2:0). 

 JAY RODRIGUEZ VYSTŘÍLEL WBA SENZAČNÍ POSTUP PŘES LIVERPOOL. 

„Kanonýři“ chtějí kanonýra

Mistrovský Bayern v cestě za šestým bundesligovým titulem 
v řadě nevykolejí, ani když po tuctu minut prohrává už 0:2, jako 
se mu to přihodilo v mnichovském Allianz Areně s Hoffenhei-
mem. Do přestávky domácí tým srovnal skóre a po přestávce na-
ložil hostům ještě další tři „kusy“.

A protože jeho papíroví pronásledovatelé na střídačku ztrácejí body, na druhé místo 

se nyní ze zadních pozic vyhoupl Leverkusen, který tak dává už definitivně zapomenout 

na rozpačitý start do této sezony.

Den po domácí porážce se Schalke padl další trenér. Na lavičce bundesligového nováč-

ka Stuttgartu skončil Hannes Wolf, který usedl na lavičku VfB v září 2016 a vyhrál s ním 

druhou ligu. I start mezi elitou se týmu vydařil, jenže od poloviny listopadu vyhrál pouze 

v předminulém kole s berlínskou Herthou a začal balancovat nad pásmem sestupu, od ně-

hož ho dělí pouhé tři body. Opětovnému pádu by měl zabránit nový turecký kouč Tayfun 

Korkut, který je rodákem ze Stuttgartu, kde také začínal svoji hráčskou kariéru. V Němec-

ku vedl týmy Hannoveru, Kaiserslauternu a Leverkusenu. 

S blížícím se koncem zimního přestupového „okna“, které se uzavře ve středu o půlno-

ci, nabírají na obrátkách i transferová jednání. Tím nejsledovanějším je nejen v Německu 

narůstající zájem londýnských „Kanonýrů“ o dortmundského kanonýra Pierre-Emericka 

Aubameyanga. Nejlepší střelec loňského ročníku bundesligy se sice v domácím duelu 

s Freiburgem vrátil po disciplinárním trestu zpátky do základní sestavy, ale dost možná to 

byl pro gabonského rychlonohého forvarda zároveň i poslední duel v žlutočerných barvách 

vestfálského velkoklubu. Pokud ovšem manažer Arsenalu Arsene Wenger ještě nějaký ten 

požadovaný milion liber přihodí k dosavadní nabídce odstupného… 

 DOČKÁ SE PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG DRESU LONDÝNSKÉHO ARSENALU? 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Bayern 20 16 2 2 49:16 50

2. Leverkusen 20 9 7 4 41:27 34

3. Schalke 20 9 7 4 32:25 34

4. Frankfurt 20 9 6 5 26:20 33

5. RB Lipsko 20 9 5 6 32:29 32

6. Dortmund 20 8 7 5 42:27 31

7. M ǵladbach 20 9 4 7 30:32 31

8. Augsburg 20 7 7 6 29:26 28

9. Hoffenheim 20 7 6 7 31:32 27

10. Hannover 20 7 6 7 28:30 27

11. Hertha 20 6 8 6 27:27 26

12. Freiburg 20 5 9 6 22:35 24

13. Wolfsburg 20 4 11 5 23:24 23

14. Stuttgart 20 6 2 12 16:26 20

15. Mohuč 20 5 5 10 24:35 20

16. Brémy 20 3 8 9 16:25 17

17. Hamburk 20 4 4 12 16:29 16

18. Kolín nad Rýnem 20 3 4 13 15:34 13

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Manchester City 24 21 2 1 70:18 65
2. Manchester Utd. 24 16 5 3 49:16 53
3. Chelsea 24 15 5 4 45:16 50
4. Liverpool 24 13 8 3 54:29 47
5. Tottenham 24 13 6 5 47:22 45
6. Arsenal 24 12 6 6 45:31 42
7. Leicester 24 9 7 8 36:32 34
8. Burnley 24 9 7 8 19:21 34
9. Everton 24 7 7 10 26:39 28

10. Watford 24 7 5 12 33:44 26
11. West Ham 24 6 8 10 30:42 26
12. Bournemouth 24 6 7 11 25:36 25
13. Crystal Palace 24 6 7 11 22:37 25
14. Huddersfield 24 6 6 12 19:41 24
15. Newcastle 24 6 5 13 22:34 23
16. Brighton 24 5 8 11 17:33 23
17. Stoke 24 6 5 13 25:50 23
18. Southampton 24 4 10 10 24:35 22
19. West Brom 24 3 11 10 19:31 20
20. Swansea 24 5 5 14 15:35 20

PROGRAM
25. KOLO

30.1. Swansea - Arsenal, West Ham - Crystal Palace,
Huddersfield - Liverpool

31.1. Everton - Leicester, Chelsea - Bournemouth,
Newcastle - Burnley, Southampton - Brighton,
Manchester City - West Brom, Stoke - Watford,

Tottenham - Manchester Utd.

26. KOLO

3.2. Burnley - Manchester City, Bournemouth - Stoke,
Brighton - West Ham, Leicester - Swansea,

Manchester Utd. - Huddersfield, 
West Brom - Southampton, Arsenal - Everton

4.2. Crystal Palace - Newcastle, Liverpool - Tottenham
5.2. Watford - Chelsea

PROGRAM
21. KOLO

2.2. Kolín nad Rýnem - Dortmund
3.2. Freiburg - Leverkusen, Hertha - Hoffenheim,

Mohuč - Bayern, Schalke - Brémy,
Wolfsburg - Stuttgart, Mönchengladbach - RB Lipsko

4.2. Augsburg - Frankfurt, Hamburk - Hannover

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Kane H. Tottenham 21 1
2. Salah M. Liverpool 18 6
3. Aguero S. Manchester City 16 5
4. Sterling R. Manchester City 14 4
5. Lukaku R. Manchester Utd 11 5
6. Firmino R. Liverpool 10 5
6. Morata A. Chelsea 10 4
6. Rooney W. Everton 10 2
6. Vardy J. Leicester 10 1

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Lewandowski R. Bayern 18 1

2. Aubameyang P. Dortmund 13 3

3. Finnbogason A. Augsburg 11 2

4. Petersen N. Freiburg 10 1

4. Uth M. Hoffenheim 10 1

4. Volland K. Leverkusen 10 1

4. Werner T. RB Lipsko 10 3

8. Fullkrug N. Hannover 9 3

VÝSLEDKY
20. KOLO

Hannover - Wolfsburg 0:1 * Leverkusen - Mohuč 2:0
Brémy - Hertha 0:0 * Bayern - Hoffenheim 5:2

Dortmund - Freiburg 2:2 * Kolín nad Rýnem - Augsburg 1:1
RB Lipsko - Hamburk 1:1 * Stuttgart - Schalke 0:2

Frankfurt - Mönchengladbach 2:0

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Atlético nahání lídra - marně...

Nevzdávají to. Fotbalisté madridského Atlétika zůstávají už  
reálně jediným týmem, který může zhatit mistrovské ambi-
ce Barcelony. Hodně o jejich vyhlídkách napoví nedělní domácí 
šlágr se třetí Valencií.

Jsou trochu nenápadní, ale úspěšní. Alespoň v La Lize (z Ligy mistrů i Španělského 

poháru už vypadli), kde prohráli jen před Vánoci na Espanyolu a v 21 zápasech inkasovali 

pouze devětkrát. Naposledy sfoukli 3:0 Las Palmas, když druhý Torresův gól byl jubilejní 

600. brankou Atlétika pod vedením kouče Simeoneho napříč všemi soutěžemi. „Trenér zase 

věděl, jakými slovy nás o přestávce nabudit,“ chválil kouče střelec Griezmann a samotný Si-

meone naopak ocenil své svěřence: „Tým se v těžké chvíli opět vzchopil, to je pro mne cenné 

poznání.“ Na lídra Rojiblancos nadále ztrácejí jedenáct bodů, ale mohlo být veseleji. Barce-

lona totiž zažila horké chvíle v souboji s outsidery z Alavesu. Sestupem ohrožený tým ještě 

po 70 minutách na Nou Campu vedl, pak se ale z obrovského tlaku prosadili, jako obvykle, 

Suárez a Messi. „Těžký zápas, zbytečně jsme si jej zkomplikovali,“ řekl trenér Valverde.

Real v týdnu předvedl šokující selhání ve Španělském poháru, když se nechal doma vy-

řadit Leganes. Ovšem o víkendu vyplenil i díky dvěma Ronaldovým penaltám 4:1 Valencii 

a už jí dýchá na záda. „Odehráli jsme skvělý zápas, neztratili jsme charakter,“ jásal brankář 

Navas a Ronaldo přidal: „Jsme velmi zklamáni naší situací, ale Real se nikdy nevzdá!“ Pro 

domácí to byla druhá prohra v řadě. „Výsledek je příliš krutý na to, jak dobře jsme hráli,“ 

mínil střelec Mina. Ve vítězné jízdě pokračuje Villarreal, který porazil 4:2 San Sebastian 

a z posledních šesti zápasů získal šestnáct bodů. Naopak Sevilla sice v týdnu dokázala vy-

řadit Atlético v Copa del Rey, ovšem v lize jen remizovala s Getafe a elitní pětka se jí vzdalu-

je. U dna tabulky strádají Las Palmas s Málagou a jejich nadcházející bitva bude pro vítěze 

poslední šancí na záchranu. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Barcelona 21 18 3 0 59:10 57

2. Atl. Madrid 21 13 7 1 32:9 46

3. Valencia 21 12 4 5 42:25 40

4. Real Madrid 20 11 5 4 43:19 38

5. Villarreal 21 11 4 6 32:24 37

6. Sevilla 21 10 3 8 27:29 33

7. Eibar 21 8 5 8 26:33 29

8. Celta Vigo 20 8 4 8 35:28 28

9. Getafe 21 7 7 7 26:21 28

10. Girona 21 7 7 7 29:29 28

11. Leganes 20 8 4 8 20:21 28

12. Ath. Bilbao 21 6 9 6 24:23 27

13. Betis 20 8 3 9 33:41 27

14. Espanyol 21 6 6 9 18:28 24

15. Real Sociedad 21 6 5 10 36:40 23

16. Levante 21 3 10 8 18:30 19

17. Alaves 21 6 1 14 17:31 19

18. La Coruňa 21 4 5 12 24:46 17

19. Las Palmas 21 4 2 15 16:50 14

20. Malaga 21 3 4 14 14:34 13

 CESTU K VÍTĚZSTVÍ ATLÉTIKA NAD LAS PALMAS NASTARTOVAL 
 SVÝM GÓLEM ANTOINE GRIEZMANN V 61. MINUTĚ ZÁPASU. 

PROGRAM
22. KOLO

2.2. Real Sociedad - La Coruňa
3.2. Eibar - Sevilla, Betis - Villarreal, 

Alaves - Celta Vigo, Levante - Real Madrid
4.2. Getafe - Leganes, Espanyol - Barcelona,
Girona - Ath. Bilbao, Atl. Madrid - Valencia

5.2. Las Palmas - Malaga

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Messi L. Barcelona 20 9
2. Suarez L. Barcelona 16 4
3. Aspas I. Celta Vigo 12 4
4. Stuani C. Girona 10 0
4. Willian Jose Real Sociedad 10 1
4. Zaza S. Valencia 10 0

SERIE A

Římské legie bez střeliva

Žádný titul nebude, Liga mistrů dost možná také ne! Krize 
hvězdného AS Řím nebere konce. Po dalším mizerném týdnu zů-
stávají slavní vyslanci italské metropole až na páté příčce a vypa-
dá to na pořádně zpackanou sezonu...

Když v polovině prosince doma porazili Cagliari brankou ve čtvrté minutě nastavení, sli-

bovali si, že podobné nervy už svým fanouškům nepřichystají. Jenže z následujících sedmi 

zápasů urvali fotbalisté AS pouhé tři remízy při čtyřech prohrách! Tento týden je dvakrát 

ničila Sampdoria - nejprve ve středeční dohrávce Římané v Janově vyválčili v nastavení 

alespoň bod, v neděli pak doma neměli po prohře 0:1 ani jeden! „Nechápu, proč jsme při-

šli na hřiště tak ustrašení. Druhá půle už byla lepší, ale paradoxně jsme z jediné střely 

soupeře dostali gól,“ lamentoval trenér Di Francesco, jenž za největší problém považuje 

mizernou koncovku. Použít nemohl Patrika Schicka, který se zranil na tréninku. „Všechno 

je špatně, ale tým prostě musí mít sílu se s tím poprat,“ nabádal. Stále hrozí, že mužstvo 

přijde o hvězdu Džeka, kterého lanaří kluby z Anglie. „Všechny nabídky byly naprosto neak-

ceptovatelné,“ smetl kanonýrův odchod ze stolu sportovní ředitel Monchi.

Vedoucí dvojička Neapol - Juventus pokračuje ve své krasojízdě, byť turínští obhájci ti-

tulu se prosadili v Chievu až poté, co byli domácím vyloučeni dva hráči. „Nesrovnáváme se 

s Juventusem, oni jsou úžasní ve všech směrech. Chceme jen hrát pěkný fotbal,“ odmítal 

se neapolský trenér Sarri stavět do role favoritů. Zklamáním je pro fanoušky Interu bodová 

ztráta na hřišti prozatím sestupujícího Spalu (1:1). V Miláně skončila i úspěšná jízda třetího 

Lazia, které domácí AC porazili 2:1. Milánští vedou na sedmém místě smečku pohárových 

pronásledovatelů - čtyř týmů, které od sebe dělí jen dva body. Těm se zaváhání obou řím-

ských celků s Interem náramně hodí do krámu... 

 ANI KANONÝR EDIN DŽEKO SE PROTI SAMPDORII NEDOKÁZAL 
 PROSADIT A PÁD AS ŘÍM Z HORNÍCH PŘÍČEK TABULKY POKRAČUJE… 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Neapol 22 18 3 1 48:14 57
2. Juventus 22 18 2 2 52:15 56
3. Lazio 22 14 4 4 57:27 46
4. Inter 22 12 8 2 37:17 44
5. AS Řím 22 12 5 5 32:17 41
6. Sampdoria 22 11 4 7 41:31 37
7. AC Milán 22 10 4 8 29:29 34
8. Atalanta 22 9 6 7 34:27 33
9. Udinese 22 10 2 10 35:31 32

10. Turín FC 22 7 11 4 32:28 32
11. Fiorentina 22 7 7 8 31:28 28
12. Bologna 22 8 3 11 27:33 27
13. Chievo 22 5 7 10 21:39 22
14. Sassuolo 22 6 4 12 14:34 22
15. FC Janov 22 5 6 11 16:24 21
16. Cagliari 22 6 3 13 20:34 21
17. Crotone 22 5 4 13 17:39 19
18. Spal 22 3 8 11 23:40 17
19. Verona 22 4 4 14 22:45 16
20. Benevento 22 2 1 19 13:49 7

PROGRAM
23. KOLO

3.2. Sampdoria - Turín FC, Inter - Crotone
4.2. Verona - AS Řím, Atalanta - Chievo,

Bologna - Fiorentina, Cagliari - Spal, Juventus - Sassuolo,
Udinese - AC Milán, Benevento - Neapol

5.2. Lazio - FC Janov

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Immobile C. Lazio 20 7

2. Icardi M. Inter 18 1

3. Quagliarella F. Sampdoria 16 5

4. Dybala P. Juventus 14 3

5. Mertens D. Neapol 13 6

6. Džeko E. AS Řím 10 3

6. Higuain G. Juventus 10 3

VÝSLEDKY
21. KOLO

Barcelona - Alaves 2:1 * Sevilla - Getafe 1:1
Atl. Madrid - Las Palmas 3:0 * Leganes - Espanyol 3:2
Villarreal - Real Sociedad 4:2 * Malaga  - Girona 0:0
Valencia - Real Madrid 1:4 * La Coruňa - Levante 2:2
Ath. Bilbao - Eibar 1:1 * Celta Vigo - Betis (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
22. KOLO

AS Řím - Sampdoria 0:1 * AC Milán - Lazio 2:1
Crotone - Cagliari 1:1 * FC Janov - Udinese 0:1
Fiorentina - Verona 1:4 * Neapol - Bologna 3:1

Turín FC - Benevento 3:0 * Spal - Inter 1:1
Chievo - Juventus 0:2 * Sassuolo - Atalanta 0:3

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 SPARTA V PŘEDEHRÁVCE 18. KOLA PORAZILA HELAS BRNO 6:0. 

http://futsalliga.cz/
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Sparťanskou výhru nad Helasem
ozdobil hattrickem Pimpolho

Futsalisté Sparty přivítali v Aréně Sparta na Podvinném mlýně v 18. kole 
VARTA futsal ligy osmý tým soutěže, Helas Brno. Se stejným soupeřem se 
jednalo již o třetí utkání v sezoně a po výhře v Brně a vítězství v poháru se 
Pražané radovali i tentokrát, když Helas porazili 6:0.

 BRNĚNŠTÍ SE NA SPARTĚ GÓLOVĚ NEPROSADILI. 

Spartu poslal do vedení v 9. minutě Michal Belej, který na-

dvakrát překonal hostujícího brankáře. V závěru poločasu se 

ke slovu přihlásil Pimpolho, který nejprve zúročil pas od Angel-

lota a o chvíli později si narazil s Brahimim a stanovil poločasové 

skóre na 3:0.

Tentýž hráč přidal i čtvrtý gól zápasu, když po přihrávce Mar-

cela rozvlnil síť za Kubicou. Diváky vyvolávaný pátý gól přišel až 

minutu před koncem, kdy Diego našel před brankou Marcela, 

a ten se nemýlil. Definitivní podobu výsledku dal po pasu Angello-

ta z poloviny hřiště tečí u tyče Brahimi.

„Jsem spokojený, že jsme udrželi čisté konto. Helas sice na-

střelil dvakrát břevno, ale to až ve druhém poločase, za rozhod-

nutého stavu. Kluci splnili to, co jsem chtěl. Prakticky si zahráli 

všichni, i mladí Kocourek s Hájkem, kteří splnili to, co jsem chtěl,“ 

těšilo po zápase trenéra Sparty Beniho Simitči, který dodal:  

„Občas se na palubovce stále hledáme. Například Angellot potře-

buje odehrát ještě pár zápasů, aby poznal všechny své spoluhrá-

 MÍČOVÝ KOUZELNÍK ANGELLOT V BARVÁCH SPARTY. 

http://chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
https://www.fotbal.cz/
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če. I tentokrát ale svými přihrávkami ukázal svou kvalitu. Jsme 

spokojení s tím, že jsme vyhráli a hned v sobotu čeká hráče další 

náročný trénink.“

V zápase se třemi góly blýskl Pimpolho. „Je to gólový hráč, ale 

doposud byl spíše tím, kdo na góly přihrával. Nyní, s příchodem 

Angellota, se dostává i do zakončení, které umí zvládnout,“ řekl 

k výkonu třígólového střelce kouč Simitči.

Samotného Pimpolha těšila hlavně výhra: „Jsem rád, že jsme 

zvítězili, protože od začátku zápasu jsme hráli velmi dobře. Jsem 

zároveň rád, že se mi podařilo vstřelit tři branky, ale to není tak 

podstatné, jako výhra týmu.“

Brněnský Michal Mareš po zápase řekl: „Přijeli jsme na Spartu 

s tím, že se pokusíme získat nějaký bod. Po oboustranně vlažném 

začátku jsme dostali zbytečné gól. I my měli nějaké náznaky šan-

cí, ale inkasovali jsme hloupý první gól a od toho se zápas násled-

ně odvíjel. Celkově byly první tři góly zbytečné. Sparta je zkušené 

mužstvo a zbytek zápasu už si pohlídala a zaslouženě vyhrála. My 

moc nebezpeční nebyli.“ 

TABULKA VARTA FUTSAL LIGY
TÝM Z V R P S B

1. FK ERA-PACK Chrudim 17 16 1 0 95 : 22 49

2. AC Sparta Praha 18 14 2 2 91 : 46 44

3. SK Interobal Plzeň 17 12 2 3 85 : 44 38

4. Gardenline Litoměřice 17 10 3 4 65 : 43 33

5. Nejzbach Vysoké Mýto 17 10 0 7 57 : 57 30

6. Svarog FC Teplice 17 10 0 7 85 : 70 27

7. SK Slavia Praha 18 8 0 10 81 : 74 24

8. Helas Brno 18 7 0 11 62 : 75 21

9. SK Olympik Mělník 17 4 0 13 54 : 98 12

10. Démoni Česká Lípa 16 2 3 11 41 : 71 9

11. AC Gamaspol Jeseník 16 2 2 12 36 : 81 8

12. SKP Ocel Třinec 18 1 1 16 36 : 107 4

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

VÝSLEDKY PŘEDEHRÁVEK 18. KOLA

AC SPARTA PRAHA – HELAS BRNO 6:0 (3:0)
Branky a nahrávky: 9. Belej (Brahimi), 17. Pimpolho (Angellot), 19. Pimpolho (Brahimi), 22. Pim-
polho (Marcelo), 39. Marcelo (Brahimi), 40. Brahimi (Angellot).

SK SLAVIA PRAHA – SKP OCEL TŘINEC 9:2 (4:2)
Branky a nahrávky: 3. Graciano (Hrubý), 16. Hrubý (Graciano), 17. Brychta, 18. Hrdina (Homola), 
23. Hrdina (Brychta), 24. vlastní, 35. Krstevski (Turek), 36. Turek (Hrdina), 37. Graciano – 8. Hudziec-
zek (Przyczko), 20. Przyczko (Blahut).
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Kompletní zpravodajství ze světa futsalu
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Ty nejkrásnější trasy  
pro vaše výlety!
Objevte nejzajímavější místa v Ústeckém kraji.

www.dolnipoohri.cz

www.krusne-hory.org

www.ceskestredohori.info

www.ceskesvycarsko.cz

http://chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
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https://www.ceskesvycarsko.cz/
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 … STEJNĚ JAKO PROBÍRÁNÍ TEORIE. 

Rozhodčí na Kypru: testy 
a tvrdá práce před jarem

Elitní čeští rozhodčí právě tráví čas na Kypru, kde nabírají sílu a energii před 
startem jarní části profesionálních soutěží. Jejich útočištěm je Pafos, letovis-
ko v západní části středomořského ostrova. Soustředění je pro arbitry nabité 
událostmi: každý den teoretické přednášky i písemné pravidlové prověrky, at-
letická příprava na hřišti, plnění fyzických testů, ale také řízení zápasů týmů ze 
všech koutů Evropy, které na Kypru rovněž tráví své přípravné kempy. 

 ATLETICKÁ PŘÍPRAVA ROZHODČÍCH JE NA PROGRAMU KAŽDÝ DEN… 

 „Myslím, že jsme tady našli skvělé podmínky. Počasí se po-

stupně hodně lepší, hotel máme sami pro sebe a blízko je na tré-

ninková hřiště,“ pochvaloval si předseda komise Michal List-

kiewicz, pod jehož vedením se loňský kemp pořádal pro změnu 

v Portugalsku.

První splněný úkol si rozhodčí mohli odškrtnout už v pátek, den 

po příjezdu na místo. Zvládli fyzické testy na atletickém ovále, tra-

diční prověrku před začátkem podzimní i jarní části elitních soutě-

ží.  Bez jejich splnění nemůžou do zápasové akce. 

Jediná kaňka? Zranění hlavního rozhodčího Emanuela Mar-

ka, který musel odstoupit hned na začátku sprinterského bloku. 

„Mám poraněný lýtkový sval, bohužel nešlo pokračovat. Po ná-

vratu domů udělám všechno pro nejrychlejší rekonvalescenci. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=G9QsoRk8fp0
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 KOMPLETNÍ VÝPRAVA ČESKÝCH SUDÍCH VČETNĚ JEJICH ČÍNSKÝCH KOLEGŮ NA KYPRU. 

Ale nebudu nic uspěchávat, svalová zranění jsou nevyzpytatelná,“ 

popisoval arbitr z Opatovic u Brna. 

Kondici všech rozhodčích má na povel trenér Jan Hanzl, kte-

rý na Kypru každý den chystá speciální přípravu na hřišti. Sudí 

na Kypru zvládnou odřídit dvanáct různých zápasů: v akci jsou při 

klání moskevských gigantů Lokomotivu či Spartaku, Partizanu 

Bělehrad, Austrie Vídeň, polských klubů nebo také Liberce, Teplic 

a Mladé Boleslavi, které na Kypru ladí formu.

S českou partou je na soustředění i osmičlenná skupina čín-

ských rozhodčích, kteří na Kypr dorazili v rámci spolupráce obou 

asociací. Ti podstoupí úplně stejný program jako jejich čeští ko-

legové. „Pro nás je velmi dobré vysvědčení, že si čínská komise 

rozhodčích vybrala zrovna nás. Ukážeme něco ze svého know-

-how, na druhou stranu se od kolegů dozvíme my něco o fungová-

ní rozhodcovství v Číně. Určitě to je oboustranně prospěšné,“ řekl 

Listkiewicz. 

Rozhodčí však na Kypru neřeší jen fotbal: na Kypru téměř še-

desát z nich minulý pátek neváhalo a absolvovalo dvouhodinovou 

cestu autobusem do Nikósie kvůli druhému kolu prezidentských 

voleb. Ve volném odpoledni vyrazili také na obhlídku přímořského 

letoviska Pafosu. Domů se vrací v pátek 2. února, dva týdny před 

startem jarní části HET ligy. „Loni v Portugalsku jsme udělali 

kus práce, rozhodčí byli připraveni skvěle po teoretické i fyzické 

stránce. Teď to bude, doufám, stejné,“ věřil Listkiewicz. 

 V NABITÉM PROGRAMU JE ČAS I NA ODPOČINEK V BAZÉNU. 

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky
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 PŘEDSTAVITELÉ FAČR, SLAVIE A SPARTY OZNÁMILI SVOU SPOLUPRÁCI 
 V MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍCH NA TISKOVÉ KONFERENCI V SÍDLE SVAZU NA PRAŽSKÉM STRAHOVĚ. 

K AKADEMIÍM 
se připojila pražská „S“

Pražské kluby Sparta a Slavia se připojily k projektu regionálních akademií 
spadajících pod Fotbalovou asociaci ČR. Český fotbal se tímto krokem snaží 
sjednotit podmínky a systém výchovy mladých hráčů. V Česku momentálně 
funguje osm regionálních akademií v osmi krajích a s nimi nyní začínají spo-
lupracovat Sparta se Slavií. Budou si mezi sebou vyměňovat nejnovější po-
znatky, účastnit se společných seminářů a dojde i na praktickou spolupráci.

„Máme zhruba dvakrát až čtyřikrát do roka velké workshopy, 

kde se sjedou všichni trenéři z akademií a krajští trenéři, plus už 

tam byly s námi Sparta a Slavia. Sdílíme všechna možná data: 

fyzioterapeuti, kondiční trenéři, trenéři brankářů i manažeři,“ 

řekl na tiskové konferenci patron projektu regionálních akademií 

FAČR Karel Poborský.

„Já a trenéři Tonda Barák a Jirka Vorlický máme na staros-

ti i praktický trénink. Oni vedou metodiku, já absolvuji všechny 

tréninky. Dávám klukům zpětnou vazbu. Tak to bude i se Spartou 

a Slavií. Sportovní koncepci si oba kluby podrží svou, ale budou 

probíhat návštěvní dny jak od nich k nám, tak my k nim,“ nastínil 

bývalý reprezentační záložník.

Slavia i Sparta věří, že se díky projektu začne dařit vychová-

vat kvalitní hráče, kteří budou konkurenceschopní pro evropský 

fotbal. „I jako trenér dospělých jsem byl vždy v přímém kontaktu 

s mládežnickým fotbalem. Uvědomoval jsem si, co všechno musí-

me dělat pro to, abychom byli konkurenceschopní. A toto je správ-

ná cesta,“ uvedl ředitel úseku mládeže Sparty Jaroslav Hřebík.

„Je to všechno v rámci organizace FAČR. My už se dnes aktiv-

ně účastníme seminářů, teambuildingů, které svaz pořádá. Jsme 

dohodnutí, že se i my zapojíme do přednášek, prezentací. Patří 

do toho nejen myšlenky, ale i personální aktivita. Ať to jsou trenéři 

nebo hráči, kteří se můžou zúčastnit nějakých akcí,“ dodal šéftre-

nér slávistické mládeže Jiří Plíšek. 

 MUŽI, KTEŘÍ STOJÍ ZA PROJEKTEM SPOLUPRÁCE (ZLEVA): JAROSLAV HŘEBÍK (ŘEDITEL ÚSEKU MLÁDEŽE SPARTY), 
 KAREL POBORSKÝ (PATRON PROJEKTU REGIONÁLNÍCH AKADEMIÍ FAČR), JIŘÍ PLÍŠEK (ŠÉFTRENÉR SLÁVISTICKÉ MLÁDEŽE), 
 MICHAL PROKEŠ (ŘEDITEL SPORTOVNĚ TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ FAČR) A ADAM KOTALÍK (GENERÁLNÍ ŘEDITEL SPARTY). 

http://www.fotbal.cz
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Martin Malík jednal
s prezidentem UEFA Čeferinem

Poprvé od svého zvolení do pozice předsedy FAČR se sešel osobně Martin 
Malík s prezidentem UEFA Aleksandrem Čeferinem. Stalo se tak při pří-
ležitosti účasti české delegace na losu Ligy národů v Lausanne, odkud se 
zástupci FAČR následně přesunuli právě do sídla UEFA v Nyonu.

 „Pan Čeferin vyjádřil potěšení nad úspěšnou volbou nového ve-

dení Asociace v prosinci loňského roku a zároveň přislíbil pomoc-

nou ruku při řešení aktuální situace ohledně Stanov FAČR,“ vrací 

se k setkání s nejvyšším mužem evropského fotbalu Martin Malík.

UEFA, stejně jako FIFA, opakovaně dala v předchozích týdnech 

najevo svůj požadavek systémové změny nastavení stanov FAČR, 

která by reflektovala fakt, aby byl na každé volební Valné hroma-

dě FAČR zvolen předseda Asociace. V tomto duchu vystoupili také 

zástupci obou mezinárodních fotbalových subjektů už na Mimo-

řádné valné hromadě FAČR 12. 12. 2017 v Nymburku.

„S panem Čeferinem jsme stihli probrat opravdu hodně důleži-

tých věcí. Projednali jsme mimo jiné účast moji a obou místopřed-

sedů FAČR na jednání Komise UEFA pro národní asociace, kde se 

budou řešit právě témata spojená s nutností změn v našich stano-

vách. Termín zatím není daný. Obecně jsem rád, že máme na ce-

lou řadu věcí s pane Čeferinem podobný názor. Bylo to po pracovní 

stránce i v osobní rovině hodně produktivní a inspirativní setkání,“ 

shrnul své jednání s Čeferefinem Martin Malík.

Dále se na setkání obou fotbalových funkcionářů probíralo 

kromě běžné národní agendy také téma zařazení Martina Malí-

ka do struktur UEFA, respektive konkrétních komisí Unie evrop-

ských fotbalových asociací. Tato otázka zatím zůstává otevřena. 

Zbytek odpoledne se pak v Nyonu věnoval pracovním jednáním 

s řediteli jednotlivých oddělení na UEFA. 

 NA SETKÁNÍ ČESKÝCH ZÁSTUPCŮ S PREZIDENTEM UEFA ČEFERINEM SE PROBÍRALA I MOŽNOST ZAPOJENÍ MARTINA MALÍKA DO STRUKTUR UEFA. 

 ŠÉF ČESKÉHO FOTBALU MARTIN MALÍK S ŠÉFEM EVROPSKÉHO ALEKSANDREM ČEFERINEM. 

www.fotbal.cz
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Šestý ročník Ondrášovka Cupu

S NOVINKAMI

Šestý ročník Ondrášovka Cupu, oficiálního Poháru mládeže FAČR 
věkových kategorií U8-U13, který se stal jednou z klíčových událostí 
mládežnického fotbalu, vstupuje do své jarní části, v níž nás čekají i fi-
nálové turnaje. 

Pro toto období je přichystána celá řada novinek, kterými jsou 

vedle změn herního systému i zapojení fotbalových osobností 

v podobě patronů jednotlivých kategorií, spolupráce s pořada-

telskými kraji i aktivní propojení tzv. fotbalové akademie On-

drášovka Cupu s finálovými turnaji. 

Zároveň se připravuje nový web a unikátní kolekce oblečení 

pro realizační tým a vítězné celky. Aktivně se do Ondrášovka 

Cupu zapojují i hejtmani krajů, v nichž se hrají finálové turnaje, 

a také patroni z řad osobností českého fotbalu. Zásadní komuni-

kační osobou je sportovní komentátor České televize Pavel Ča-

pek a spolu s ním také ambasador projektu herec, bavič, režisér 

a všeuměl Jakub Kohák.

Do předkvalifikací a následných kvalifikací Ondrášovka Cupu 

vstoupilo v aktuálním ročníku 557 týmů, které během podzimu 

odehrály 84 turnajů. S narůstajícím zájmem o Ondrášovka Cup 

se objevuje celá řada novinek, které představuje generální ře-

ditel společnosti ONDRÁŠOVKA Ing. Libor Duba: „Jedna část 

novinek se týká sportovní stránky. Změnili jsme systém turnaje 

tak, že loni se hrály v první den finálového turnaje dvě základ-

ní skupiny po osmi týmech a zápasové vytížení bylo příliš velké. 

Druhý den byla na programu zlatá a stříbrná skupina a zápasy 

o umístění. Rozhodli jsme se snížit počet zápasů, přičemž jsme 

zapracovali metodiku FAČR. Každý finálový turnaj bude mít letos 

v první hrací den čtyři skupiny po šesti týmech, kdy hraje kaž-

 LIBOR DUBA PŘEDSTAVUJE VÍTĚZNOU TROFEJ ONDRÁŠOVKA CUPU. 

 DO PROBÍHAJÍCÍHO ROČNÍKU ONDRÁŠOVKA CUPU SE ZAPOJILO 557 TÝMŮ. 
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daří. Význam Ondrášovka Cupu ocenil i hejtman Královéhradecké-

ho kraje Jiří Štěpán: „Vítám každý projekt, kdy děti vstanou od počí-

tačů. Ondrášovka Cup má renomé a dle moha kazatelů je to velmi 

úspěšný projekt. Doufám, že bude úspěšný i nadále. Náš kraj sport 

podporuje. V poslední době diskutujeme i na téma podpory trenérů 

dětí a mládeže. Už teď se na finálový turnaj v Hradci Králové těším.“

Kategorie U11 zamíří se svým vyvrcholením do Českých Budě-

jovic. Velmi blízko má k fotbalu hejtmanka Jihočeského kraje Ivana 

Stráská, která už se na českobudějovické finále těší: „Dnes, kdy 

máme problém dostat děti od počítačů, je chvályhodný každý pro-

jekt, který je od počítače zvedne, který jim ukáže, co je touha po ví-

tězství, co je radost z vítězství a co to je přátelství. K fotbalu mám 

silný vztah, protože můj tatínek hrál fotbal, takže jsem vyrostla 

na fotbalovém hřišti, a fotbal hraje i můj syn. Kolektivní sporty jsou 

důležité v tom, že učí děti zodpovědnosti za tým a také fair play.“ 

Jihočeský patriot Karel Poborský, který se podílí na projektu 

fotbalových akademií FAČR, byl vybrán v letošním ročníku za pa-

trona kategorie U11 pro finálový turnaj v Českých Budějovicích: 

dý s každým. První dva postupují do zlaté, další dva do stříbrné 

a poslední dva do bronzové skupiny. Zápasy těchto skupin se 

hrají v neděli a bude se v nich rozhodovat o konečném umístění. 

Každý tým tak bude hrát během víkendu jedenáct utkání. Jsme 

rádi, že se projekt těší přízni předsedy FAČR Martina Malíka, 

místopředsedy Romana Berbra, generálního sekretáře Rudolfa 

Řepky a technického ředitele Michala Prokeše, který na realiza-

ci velmi aktivně spolupracuje. Zároveň se snažíme dostat více 

do regionů. Výsledek toho všeho je, že mládežnický fotbal začíná 

být čím dál tím více vidět. Samozřejmě se můžeme i letos těšit 

na živé přenosy z turnajů.“ 

Nejmladší kategorie U8 odehraje svůj finálový turnaj v Příbrami. 

Hornické město je jedním ze dvou dějišť finálových turnajů ve Stře-

dočeském kraji. Tím druhým bude finále kategorie U10 v Benešově. 

O svůj pozitivní vztah k fotbalu se podělila hejtmanka Středočeské-

ho kraje Jaroslava Pokorná Jermanová: „Je velmi důležité praco-

vat s mládeží a fotbal je pro to ideální, protože je to velmi oblíbený 

sport. Když můžeme, tak pomůžeme. Jsem velmi ráda, že ve Stře-

dočeském kraji se letos odehrají dva finálové turnaje. Na finálový 

turnaj se určitě přijdu podívat a obzvlášť v Benešově, protože jsem 

tady doma a ráda naše benešovské fotbalisty podpořím.“ 

U Ondrášovka Cupu je již od prvního ročníku Středočeský kraj-

ský fotbalový svaz v čele s jeho předsedou Miroslavem Libou: 

„Mám radost, jak velká akce se z Ondrášovka Cupu stala. Středo-

český krajský fotbalový svaz je u projektu od začátku a samozřej-
„Ondrášovka Cup musím hodnotit kladně, protože je to jeden z nej-

větších mládežnických turnajů v republice. Je dobře, že projekt 

vzala za svůj také Fotbalová asociace České republiky a udělala 

z něho oficiální akci, z čehož je vidět velikost a důležitost projektu.“

Finálový turnaj kategorie U13 budou hostit Rokycany a katego-

rie U12 Vysoké Mýto, které se stalo už tradičním dějištěm finále. 

Ondrášovka Cup ve svém kraji vítá i hejtman Pardubického kraje 

Martin Netolický: „My takové projekty velmi podporujeme, proto-

že se jedná o mládež a vyhledávání nových talentů, což se netýká 

jen fotbalu, ale veškeré sportovní činnosti. V našem kraji podpo-

rujeme nejen kluby, ale tako různá soustředění, semináře a také 

vzdělávání, protože i toto je podstatné. V současnosti dáváme 

na sport nejvíce, co jsme kdy v historii dávali, přičemž se snažíme 

za relativně rozumné peníze udělat maximum muziky.“ 

mě se snažíme maximálně pomáhat. Já se pravidelně finálových 

turnajů účastním, což je pro mě vždy nádherný zážitek.“ 

Novinkou letošního ročníku jsou i patroni u každé kategorie, 

kteří se aktivně účastnili nejen losování, ale především se budou 

účastnit finálových turnajů, kde budou moc předat své fotbalové 

zkušenosti samotným trenérům i hráčům. Kategorii U10 zastřeší 

v Benešově Luboš Kozel, který právě v Benešově začal hrál první 

ligu: „Je to od Ondrášovky úctyhodný čin. Je moc dobré, že děti 

mohou hrát takový turnaj, kde se mohou porovnávat. V součas-

nosti se dělají u mládeže změny, které jednoznačně směřují k vět-

ší herní aktivitě. Český fotbal má hodně hráčů, ale málo fotbalistů. 

Je to dáno tím, že jim odmalička chybí fotbal na ulici, který musí-

me nějak nahrazovat a tohle je jedna z cest.“

Kategorie U9 zavítá se svým finálovým turnajem na začátku 

června do Hradce Králové, kde se mládežnickému fotbalu velice 

 KDO SE BUDE LETOS RADOVAT Z PRVENSTVÍ? 

 TISKOVOU KONFERENCI ONDRÁŠOVKA CUPU MODEROVAL PAVEL ČAPEK ZA ÚČASTI (ZLEVA) MÍSTOPŘEDSEDY FAČR ROMANA BERBRA, 
 GENERÁLNÍHO SEKRETÁŘE ASOCIACE RUDOLFA ŘEPKY, ŘEDITELE FIRMY ONDRÁŠOVKA LIBORA DUBY A „VŠEUMĚLA“ JAKUBA KOHÁKA. 

TERMÍNY TURNAJŮ A PATRONI
U8: Příbram, 9. - 10. 6., patroni – Václav Černý, Antonín Barák

U9: Hradec Králové, 2. - 3. 6., patroni – Jan Suchopárek, Ondřej Lípa

U10: Benešov, 26. – 27. 5., patroni – Luboš Kozel, Tomáš Maruška

U11: České Budějovice, 12. – 13. 5., patroni – Petr Kouba, Karel Poborský, Michal Prokeš

U12: Vysoké Mýto, 19. – 20. 5., patroni – Václav Kotal, Jiří Vorlický

U13: Rokycany, 5. – 6. 5., patroni – Karel Krejčí, Günter Bittengel ml. 

www.ondrasovkafotbal.cz
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