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Doma jen ostré zápasy?  8    Zimní přestupové miliardy  44    Na Anfieldu tekly emoce!  48

 TOMÁŠ 

 KALAS 

„Blíží se začátek jara, příští čtvrtek 
hrajeme play off Evropské ligy 
na Partizanu Bělehrad. Myšlenky 
na toto důležité utkání už máme, “ 
hlásí ze soustředění Plzně 
ve Španělsku její kapitán.

 ROMAN HUBNÍK

  „A teď chci tituly!“  Alexis 
Sánchez
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Vážení čtenáři!

Nejkratší metr do začátku jarní sezony stříhají 

z českých klubů v Plzni. Viktoriáni totiž už příští 

čtvrtek večer nastoupí v Bělehradě v prvním due-

lu play off Evropské ligy proti domácímu Partiza-

nu a hned tři dny poté je čeká těžký start HET ligy 

na trávníku třetí Olomouce. Takže žádný pomalý 

rozjezd, ale pořádný kalup. V těchto dnech s nimi 

ladí formu ve španělském letovisku Benidorm 

také jejich kapitán Roman Hubník, jenž v závěru 

podzimu překonal dlouhodobé zdravotní trable 

a náročnou zimní přípravu si náramně užívá. A jak 

bývalý obránce FK Moskva či Herthy Berlín prozra-

dil Gólu, po dvouměsíčních soustředěních s rus-

kým týmem jsou ta několikadenní česká „brn-

kačkou“. Spokojený je i další český stoper Tomáš 

Kalas. Kmenový hráč londýnské Chelsea hostuje 

ve Fulhamu, s nímž v Championship  drží pozice 

zaručující play off o Premier League. Proč před se-

zonou odmítl nabídku na přestup od nováčka nej-

vyšší anglické soutěže Huddersfieldu, se dozvíte 

v původním rozhovoru pro toto vydání Gólu. V Pre-

mier League by se poté mohl potkávat s útočníkem 

Alexisem Sánchezem. Superstar celé soutěže dala 

kopačky Arsenalu, odkud zamířila do Mancheste-

ru United, v němž vidí větší šance získávat trofeje. 

Ale více už v naší rubrice Profil hvězdy.

Tak krásné 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...

„JE POTŘEBA DOSTAT OBČAS FACKU“
„Pomalu se chýlí ke konci druhé soustředění, zimní příprava probíhá podle plánu. Odtré-

novali jsme všechno, co jsme si předsevzali. Pochopitelně, výsledky na prvním kondičním 

kempu v Marbelle jsme si představovali lepší. Nejprve jsme porazili osmifinalistu Ligy mis-

trů Basilej, což je cenný skalp. Další dvě utkání nám ale nevyšla, dostali jsme v každém pět 

gólů, což je dost. Se Salcburkem byl první poločas vyrovnaný, přesto jsme prohrávali. Cel-

kově jsme si prohrát zasloužili. Se Šanghají jsme měli vést o přestávce o čtyři branky. Přišlo 

uspokojení, střídání, chyby. Prohry nás strašně štvaly. Je ale potřeba dostat občas facku.

„ZÁPAS S LEGIÍ BYL O NĚČEM JINÉM“
První zápas na nynějším soustředění v Benidormu s Legií Varšava (výhra 5:1) byl úplně 

o něčem jiném. Od začátku jsme byli stoprocentně koncentrovaní. Tak, jak to má být. Ná-

sledně v neděli jsme remizovali s Riedem (0:0). Soupeř byl z jiného těsta než Legia, která 

chtěla hrát fotbal. Rakušané jezdili nahoru dolů, doráželi nás, presovali, byli agresivní. Ra-

kouské týmy znám, jsou disciplinované, v zápasech proti nim se těžko prosazuje. Ale šance 

na to, abychom vyhráli, jsme měli. Trenér protočil sestavu, zahráli si všichni. Je důležité, že 

jsme uhráli vzadu nulu. Po zápasech, kdy jsme inkasovali spoustu branek, se toto počítá.

 KOUČ PAVEL VRBA SLEDUJE SOUBOJ ROMANA HUBNÍKA 
 VE VÍTĚZNÉ PŘÍPRAVĚ PROTI LEGII VARŠAVA. 

 MARTIN DÚBRAVKA 

Fotbalový týden Romana Hubníka

„Už aby to zase začalo!“

Zimní příprava. Období, které mnozí fotbalisté 
nemilují, kapitán Plzně ROMAN HUBNÍK nega-
tivně nevnímá. Nyní je s Viktorií na herním sou-
středění ve španělském Benidormu, kde výhrou 
5:1 nad Legií Varšava dali Západočeši zapome-
nout na dvě vysoké porážky z nedávného kondič-
ního kempu v Marbelle.

 VINOU ZRANĚNÍ STIHL ROMAN HUBNÍK NA PODZIM NASTOUPIT JEN DO ČTYŘ LIGOVÝCH 
 ZÁPASŮ. VIKTORCE POMOHL K VÝHŘE 2:0 V POSLEDNÍM LOŇSKÉM KOLE PROTI JABLONCI. 

  Karavajev 
zamířil do Arnhemu
Ruský obránce Vjačeslav Karavajev po roce 
a půl odešel z pražské Sparty a přestoupil 
do Vitesse Arnhem. S šestým týmem nizozem-
ské ligy, který za dvaadvacetiletého fotbalistu 
zaplatil přes milion eur, podepsal smlouvu 
na 3,5 roku. Svolení k odchodu dostal poté, co 
se italský trenér Andrea Stramaccioni rozhodl 
dát na kraji obrany přednost Ondřeji Zahus-
telovi. Za Spartu odehrál ruský bek celkem 
44 zápasů a dal čtyři branky. Před příchodem 
na Letnou nastupoval v české lize za Jablonec 
a Duklu, kam v roce 2014 přišel z CSKA Moskva.

  Dúbravka do Newcastlu, 
Nita na Letnou
Slovenský reprezentační brankář Martin 
Dúbravka odešel ze Sparty do Newcastlu, kde 
bude hostovat do konce této sezony, poté bude 
moci anglický klub využít opci na jeho přestup. 
Devětadvacetiletý gólman na Letné chytal 
od léta po příchodu z Liberce, zasáhl do je-
denácti ligových zápasů a šestkrát vychytal 
čisté konto. Celkem v české nejvyšší odchytal 
39 utkání, předtím působil v dánském Esbjergu 
a v Žilině, se kterou získal slovenský titul. Le-
tenští za něj získali náhradu ve Florinu Nitovi. 
Třicetiletý rumunský gólmanz bukurešťského 
FCSB, který si proti Spartě zachytal předloni 
v evropských pohárech, podepsal s letenským 
klubem smlouvu do června 2021. 

  Sparta dotáhla 
Rističe i Kangu
Další posilou Sparty je srbský defenzivní 
hráč Mihailo Ristić, který bude na Letné rok 
hostovat z Krasnodaru. Pražané mají opci 
na přestup.  Dvaadvacetiletý univerzál, kte-
rý může nastupovat na levém kraji obrany 
či zálohy nebo ve středu pole, v minulosti 
hrával za Crvenou zvezdu. Vloni v létě běle-
hradský klub opustil a podepsal pětiletou 
smlouvu s ruským Krasnodarem. Čtvrtou 
zimní zahraniční posilou pražské Sparty je 
gabonský reprezentační záložník Guélor Kan-
ga, který přestoupil za 25 milionů korun z Cr-
vene zvezdy Bělehrad. O sedmadvacetiletého 
středopolaře usilovali Letenští delší dobu. 
Do Crvene zvezdy přišel předloni z Rostova, 
za bělehradský celek odehrál 59 zápasů a dal 
13 branek. Střelecky se prosadil i proti své-
mu novému zaměstnavateli, když se v úvod-
ním utkání předkola Evropské ligy se podílel 
jedním gólem na domácí výhře 2:0.

  Mareš vyměnil 
Slovan za Lubin
Český útočník Jakub Mareš přestoupil ze 
Slovanu Bratislava do Zaglebie Lubin. Jedna-
třicetiletý forvard s pátým celkem polské ligy 
podepsal smlouvu do června 2019. Do Slovanu 
přišel loni v létě z Ružomberoku jako volný 
hráč a v bratislavském týmu se brzy chytil. 
Na podzim vstřelil 12 gólů a byl druhým nejlep-
ším střelcem slovenské Fortuna ligy, další tři 
přidal v předkolech Evropské ligy. Čtrnáct bra-
nek, které dal v minulé ligové sezoně, tak už 
na Slovensku nepřekoná. Stříbrný medailista 
z mistrovství světa hráčů do 20 let z roku 2007 
v české nejvyšší soutěži nastupoval za Duklu, 
Mladou Boleslav, Spartu, Slovácko a Teplice.

Foto: www.fcviktoria.cz

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

 JOSEF MASOPUST 

Pro mě je těch deset dnů naprostá pohoda. Kondiční kemp ubíhá rychleji, člověk se 

zastaví až večer. Teď už je to pomalejší, máme sem tam půlden volno. Musíte to proložit 

tím, že odjedete z hotelu například do města. Projdete se po pláži, posedíte na kafču a tak. 

V Plzni máme dlouhodobě super partu, je to v pohodě.

„MÁME UŽ MYŠLENKY NA PARTIZAN“
Blíží se začátek jara, příští čtvrtek hrajeme první zápas play off Evropské ligy na Par-

tizanu Bělehrad. Myšlenky na toto důležité utkání už máme. Každý si přeje, aby už to 

zase začalo. Jsem rád, klepu si na zuby, že se nám vyhýbají zranění, že jsme dobře po-

trénovali. Teď už jen dobře začít. Máme těžký start, tři dny po zápase v Bělehradě nás 

čeká liga v Olomouci. Za další čtyři dny odveta se Srby a hned další liga. Věřím, že na jaře 

navážeme na úspěšný podzim a na konci soutěže se s našimi fanoušky budeme těšit 

z mistrovského titulu.“ 

„KDYŽ SE JDE NAOSTRO, DOKÁŽEME SEŠLÁPNOUT PLYN“
Co jsem v Plzni, přípravná období jsou prakticky jako přes kopírák. Nepamatuji si, že by-

chom během nich všechna utkání vyhráli. Proč tomu tak je? Řeknu to takhle: jsme mužstvo, 

které, když se jde naostro, dokáže sešlápnout naplno plyn. Zkrátka se dokážeme zmobili-

zovat. Navíc v přípravě sestava výrazně rotuje, což má dopad na herní projev každého týmu. 

Pokud trenér Barcelony vymění pět hráčů ze základní sestavy, bude to také znát. Ti, co na-

stoupí místo tradičních opor, mají vysokou kvalitu, jenže souhra zákonitě nemůže být taková.  

„V RUSKU JSME BYLI NA SOUSTŘEDĚNÍ DVA MĚSÍCE“
Zažil jsem spoustu zimních příprav, už je asi ani nespočítám. Leckdo o tomto období 

mluví jako o nutném zlu, nelíbí se mu, že během měsíce je tři týdny na soustředění. Já 

to ale negativně neberu. Působil jsem v Rusku, kde jsme byli na soustředění dva měsíce. 

ROMAN HUBNÍK * Narozen: 6. června 1984 * Výška: 190 cm * Váha: 83 kg * Stav: svobodný, 
syn Patrik (6) * Fotbalový post: obránce
Hráčská kariéra: Sigma Olomouc (1998-2007), FK Moskva (Rusko, 2007-2008), Sparta 
Praha (2009), Hertha BSC Berlín (Německo, 2010-2013), Viktoria Plzeň (2013-2015), Sig-
ma Olomouc (2015-?), Viktoria Plzeň (2016-?) * Česká liga: 220 zápasů/12 gólů * Repre-
zentace: 29/3 * Největší úspěchy: postup do čtvrtfinále EURO 2012 v Polsku a na Ukrajině, 
české tituly se Spartou (2010) a Plzní (2015, 2016), účastník mistrovství Evropy hráčů do 21 
let v Nizozemsku (2007), postup do osmifinále Evropské ligy (2014), postup do vyřazovací 
části Evropské ligy (2017), vítěz Superpoháru FAČR (2015)

 PŘED DUELEM SE SALCBURKEM PLZEŇSKÝ KAPITÁN 
 NETUŠIL, JAK VYSOKÁ PORÁŽKA JEHO TÝM ČEKÁ. 

STALO SE...

 OSTRÝ START DO JARNÍ SEZONY SE BLÍŽÍ. ROMAN HUBNÍK SE UŽ POMALU 
 CHYSTÁ NA MAČ S PARTIZANEM BĚLEHRAD V PLAY OFF EVROPSKÉ LIGY. 

  Vaclíkův čtvrtý triumf
Osmadvacetiletý reprezentační brankář Tomáš 
Vaclík byl počtvrté za sebou vybrán do nejlepší 
jedenáctky švýcarské ligy. Gólman Basileje byl 
oceněn na tradičním galavečeru, kde ho poprvé 
nedoplnil další český krajánek v týmu švýcar-
ského mistra obránce Marek Suchý, který se 
tentokrát do elitní sestavy nevešel. Vaclík přišel 
do Basileje v roce 2014 ze Sparty a od té doby je 
nejlepším gólmanem švýcarské soutěže. Pokaž-
dé se objevil ve výběru nejlepších hráčů. Během 
podzimu v 19 zápasech inkasoval jen 16 branek 
a sedmkrát udržel čisté konto. Dalších šest nul 
přidal loni na jaře, kdy pomohl Basileji k dalšímu 
mistrovskému titulu.

  Vydra už vládne 
střelcům!
 Český reprezentační útočník Matěj Vydra pojistil 
v 30. kole anglické Championship gólem z penal-
ty v nastaveném čase vítězství fotbalistů Derby 
County 3:0 doma nad Brentfordem. Díky šestnácté 
brance v sezoně se pětadvacetiletý forvard osa-
mostatnil v čele tabulky střelců, kde má o jeden 
zásah více než Leon Clarke ze Sheffieldu United. 
Derby se výhrou udrželo na druhé příčce, která 
by znamenala přímý postup do Premier League. 
Domácí tým využil dlouhou přesilovku, kterou měl 
od 21. minuty po vyloučení Sergiho Canose. Vydra 
mohl skórovat i ze hry, ale v dobré šanci přestřelil. 
Gólu se dočkal až v samém závěru zápasu, kdy 
z penalty potrestal faul na Sama Winnalla.
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ÚNOR
Datum narození, jméno (reprezentoval v letech, zápasy/góly)

6. ÚNORA

1934 Štefan Matlák 1959-1964 3/0

7. ÚNORA

1986 Martin Fillo 2009 3/0

8. ÚNORA

1912 Vojtěch Věchet 1937-1939 5/0

1944 Alexander Vencel st. 1965-1977 25/0

1974 Jakub Dovalil - - - - - - - -

9. ÚNORA

1905 Josef Kratochvíl-Kráťa 1925-1930 20/4

1912 Rudolf Vytlačil - - - - - - - -

1931 Josef Masopust 1954-1966 63/10

10. ÚNORA

1902 Josef Pleticha 1924-1931 9/0

1921 Teodor Reimann 1948-1954 5/0

1976 Miroslav Holeňák 2002 3/0

11. ÚNORA

1986 Andrej Kerič - - - - - - - -

12. ÚNORA

1900 Jaroslav Vlček 1922-1924 3/2

1921 Vlastimil Preis 1948-1950 12/7

1963 Roman Sedláček 1990-1991 5/0

Foto: www.fcviktoria.cz

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Doma jen ostré zápasy?

Na prahu nového reprezentačního roku a po ne-
dávném losu skupiny Ligy národů dostává stále 
reálnější kontury termínový kalendář českého 
národního týmu. Vypadá to, že se svěřenci trené-
ra Karla Jarolíma představí v domácím prostře-
dí pouze dvakrát a pokaždé v ostrých zápasech - 
v září s Ukrajinou a v listopadu se Slovenskem.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

I když konkrétní dějiště těchto utkání nově vzniklé Ligy náro-

dů ještě Výkonný výbor FAČR neurčil, minimálně jedno se bude 

hrát v hlavním městě a z fotbalových stánků pražských „S“ má 

větší preferenci modernější Eden. Není však vyloučeno, že se 

dostane i na letenskou Generali Arenu, byť se především pro 

prestižní sousedský duel dvou reprezentací z bývalé česko-

slovenské federace nabízejí i moravské varianty, ovšem s nižší 

kapacitou hlediště - stadiony v Ostravě-Vítkovicích, případně 

v Olomouci, kde také v listopadu 2012 odehrál poslední vzájem-

ný duel na české půdě.

V dalších oficiálních termínech bude hrát reprezentační celek 

venku. Pomineme-li březnový zájezd do Číny, kde se na druhém 

ročníku „China Cupu“ střetne s Uruguayí a následně o konečné 

umístění s Walesem, nebo domácí výběrem, budou ostatní desti-

nace pro tuzemské fanoušky v přijatelném dosahu. Na přelomu 

května a června po skončení klubové sezony by se měl národní 

tým podle jeho manažera Jaromíra Šeterleho vypravit na zhru-

ba týdenní soustředění v Rakousku, během něhož by měl sehrát 

i dvě mezistátní utkání s reprezentacemi, které se zde budou 

v tu dobu rovněž připravovat. Jedním ze soupeřů by mohla být 

Nigérie, účastník mistrovství světa v Rusku. V září by se měla 

reprezentace po vstupním duelu Ligy národů doma s Ukrajinou 

vypravit do Ruska, hrát by se mohlo v Rostově na Donu. Před lis-

topadovým epilogem skupiny domácím derby se Slovenskem si 

Darida a spol. „střihnou“ 15. listopadu generálku v Polsku. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Bývalý reprezentant Václav Pro-
cházka ukončil po dohodě smlouvu 
v tureckém Osmanlisporu a má se stát 
další zimní posilou Baníku Ostrava, 
k jehož týmu se připojí na soustředě-
ní v Beleku, kde by měl také odehrát 
i premiérové přípravné utkání.

Procházka na cestě 
(do Beleku a Baníku)

„Věřím, že se dohodneme!“ říká optimistic-
ky jeho agent Pavel Zíka ze společnosti Global 
Sports, který jedná o smlouvě pro třiatřiceti-
letého stopera před finální schůzkou s maji-
telem ostravského klubu Václavem Brabcem. 

Procházka je odchovancem Plzně, za kte-
rou odehrál většinu ze svých 300 zápasů v čes-
ké lize a získal s ní dva mistrovské tituly. V le-
tech 2007 až 2011 nastupoval také za Mladou 
Boleslav a předtím chvíli hostoval ve Slovác-
ku. Před dvěma lety odešel do Osmanlisporu, 
kde v minulé sezoně pravidelně nastupoval. 
V tomto ročníku však na podzim odehrál jen 
100 ligových minut. 

 VÁCLAV PROCHÁZKA 

 V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ SE ČEŠTÍ FOTBALISTÉ NAPOSLEDY PŘEDSTAVILI 8. ŘÍJNA 2017 
 V POSLEDNÍM ZÁPASE KVALIFIKACE MS, KDYŽ V PLZNI ZDOLALI SAN MARINO 5:0. 
 DALŠÍ MAČ NA TUZEMSKÉM STADIONU JE ČEKÁ AŽ LETOS V ZÁŘÍ PROTI UKRAJINĚ. 

 NEJBLIŽŠÍ ZÁPAS BUDE KAREL JAROLÍM KOUČOVAT V NANNINGU V BŘEZNU PROTI URUGUAYI V RÁMCI CHINA CUPU. 

AKTUÁLNĚ

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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I když zahraniční zájemci zvyšují částky odstupné-

ho za Michaela Krmenčíka, plzeňské vedení je ne-

oblomné - reprezentační útočník a nejlepší podzim-

ní ligový střelec není v zimě na prodej!

KRESBA TÝDNE

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


Londýnská Chelsea ho koupila z Olomouce v roce 2010 za velké pe-
níze už v sedmnácti jako nadějného obránce, ale modrobílý dres slav-
ného klubu za tu dobu oblékl jen sporadicky. Čtyřiadvacetiletý stoper 
či krajní obránce TOMÁŠ KALAS však úděl permanentně hostujícího 
hráče bere s nadhledem stejně jako to, že většinou nastupuje o patro 
níž - v anglické Championship. V posledních dvou sezonách hraje čes-
ký reprezentant stabilně v obraně Fulhamu, se kterým znovu bojuje 
o postup do Premier League a možná i o pevné angažmá… 

Tomáš Kalas: 

„Udržet se 
na vítězné 
vlně!“

Tomáš Kalas: 

„Udržet se 
na vítězné 
vlně!“
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 VÁCLAV TICHÝ  LONDÝN/PRAHA 

 V novém roce jste neztratili zatím ani jediný bod. Co se 

tak zásadního stalo?

„Daří se nám vyhrávat zápasy, ve kterých třeba ani nejsme lep-

ším týmem. Máme i potřebnou dávku štěstí. Na začátku sezony 

to ale bylo přesně obráceně, neboť jsme několikrát neudrželi ve-

dení a inkasovali v posledních minutách. Jsme už schopni dohrá-

vat zápasy s nulou a na výhru nám stačí jedna nebo dvě branky. 

Vloni jsme museli třeba dát i tři, abychom brali tři body. Není to 

jen o předvedeném dobrém fotbale za každou cenu. Myslím, že si 

už tým a jeho herní projev konečně sedly. Hlavně, aby nám tahle 

vítězná série a vlna, na které nyní jedeme, vydržely co nejdéle!“

	 V sobotu doma s Nottinghamem Forest jste si zajistili 

další tři očekávané body až po hodině hry… 

„Sice jsme vyhráli, jenže druhý pečetící gól vstřelil Stefan Jo-

hansen až v poslední minutě. Předtím nás ale výtečnými zákroky 

podržel brankář Marcus Bettinelli, protože jsme s kolegou ve sto-

perské dvojici bohužel v průběhu zápasu udělali po jedné velké 

hrubce a nabídli tím hostům šanci ke skórování...“

	 Bylo pro vás pokračování ve Fulhamu v létě největší 

prioritou?

„Mohl jsem odejít na přestup do Huddersfieldu, který po-

stoupil do Premier League, ale neviděl jsem v tom potenciál 

dlouhodobější perspektivy. Tušil jsem, že klub bude hrát jen 

o záchranu, a když mě koupí, tak co pak se mnou bude, když 

 PŘED SEZONOU ODOLAL TOMÁŠ KALAS NABÍDCE HUDDERSFIELDU, NOVÁČKA PREMIER LEAGUE, A ZŮSTAL VE FULHAMU.  TOMÁŠ JE PŘÍKLADEM HRÁČE, KTERÝ PROŠEL VŠEMI REPREZENTAČNÍMI VÝBĚRY. ZA A-TÝM NASTOUPIL JEDENÁCTKRÁT. 

„Pomalu bych mohl mít 
speditérskou firmu 

na stěhování…“

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Jste s někým z managementu nebo realizačního týmu 

„Blues“ v pravidelném kontaktu?

„Chelsea má hodně hráčů na hostováních, ale průběžně je sle-

duje. Mě má na starost bývalý portugalský reprezentační obrán-

ce Paulo Ferreira, který před lety za „Blues“ hrával. Občas se 

za mnou zastaví, ukáže mi pár videí, v čem bych se měl zlepšit, 

nebo mi řekne, v čem jsem šel nahoru.“ 

	 Jak moc se změnil kádr Fulhamu oproti minulé sezoně, 

ve které jste v play-off bojovali o postup do Premier League, ale 

padli dost smolně s Readingem?

„Dva tahouny týmu klub v létě prodal do Huddersfieldu a právě 

do Readingu, dlouhodobě také marodil střední záložník a kapitán 

Tom Cairney, proto Fulham za něj koupil potencionální náhradu 

a přivedl pár nových hráčů. Myslím si, že jsme oproti minulé se-

zoně trochu oslabili, což bylo znát hlavně v úvodu podzimu. Teď 

už se to docela srovnalo, navíc na hostování nyní přišli dva nebo 

tři hráči z Premier League, kteří by nám měli ve zbývajících zápa-

sech Championship také pomoci.“

	 Je účast v play-off opět minimálním cílem?

„Kdybychom se neprobojovali aspoň do play-off, tak by to bylo 

považované za neúspěšnou sezonu.“

	 Koho považujete za největší favority na první dvě postu-

pové příčky?

„Wolverhampton považuji už za jasného postupujícího, o dru-

hé místo a přímý postup si to rozdají Derby County s Aston Villou, 

které mají nejzkušenější hráčské kádry. A doufám, že se do tohoto 

souboje na špici aktivně zapojíme i my, protože naše aktuální bo-

dová ztráta není příliš velká!“  

ROZHOVORROZHOVOR

 I KDYŽ JE TOMÁŠ V CHELSEA OD ROKU 2010, ZA LONDÝNSKÝ VELKOKLUB ZATÍM ODEHRÁL 
 V PREMIER LEAGUE JEN DVA ZÁPASY. PREMIÉRU ABSOLVOVAL 24. DUBNA 2014 PROTI LIVERPOOLU. 

sestoupí zpátky do Championship? Začátek sezony vyšel Hud-

dersfieldu nad očekávání, tak jsem si v duchu říkal, jestli jsem 

neudělal špatné rozhodnutí, když jsem jeho nabídku odmítl, ale 

nyní je v tabulce předposlední. Z mého pohledu dávalo největší 

smysl další roční hostování ve Fulhamu, ale Chelsea by mě ra-

ději viděla v Hullu, kam přišel ruský trenér Leonid Sluckij, který 

je přítelem Romana Abramoviče. I když vedení Hullu City dekla-

rovalo, že se chce okamžitě vrátit do Premier League, po mé 

osobní několikaleté zkušenosti z Championship jsem věděl, 

že to nebude vůbec jednoduché a ještě k tomu s úplně novým 

koučem na lavičce. Šel jsem si proto za svým, preferoval ná-

vrat na další sezonu do Fulhamu, kde jsem znal vedení, trenéra 

i většinu svých spoluhráčů. A hlavně jsem věřil, že budu pravi-

delně hrát, což je pro mě ze všeho nejdůležitější. Jsem rád, že 

mi to nakonec Chelsea umožnila a netlačila mě za každou cenu 

na hostování do Hullu.“ 

	 Původní smlouva vám končila v Chelsea v červnu 2018. 

Musel jste ji před odchodem prodloužit?

„Žádný klub nepustí svého hráče na hostování, aby mu po jeho 

skončení odešel zadarmo někam jinam. Nyní mám kontrakt 

do června 2021 a je v něm zakotvená částka, za kterou mohu 

přestoupit.“

 SEZONU A PŮL PROŽIL MLADÝ STOPER NA HOSTOVÁNÍ V MIDDLESBROUGH. V CHAMPIONSHIP ZA NĚJ ODKOPAL 43 UTKÁNÍ. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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na něj klade velký důraz. První dva dny budeme mít náročněj-

ší tréninky, ve čtvrtek a v pátek už bude převažovat technicko-

-taktická příprava na sobotní utkání v Boltonu. Když hrajeme 

Championship v klasickém modelu sobota-úterý-sobota, tak 

toho pochopitelně moc nenatrénujeme. V neděli po utkání nej-

dou ti, co v sobotu hráli, ani na hřiště, jen se protáhneme v po-

silovně. V pondělí máme lehčí předzápasový trénink a technic-

ko-taktickou přípravu v chůzi, ve středu po dalším mistrovském 

utkání dostaneme občas volno nebo se jdeme jen krátce v rámci 

regenerace protáhnout a od čtvrtka se už chystáme na sobotní 

zápas. Pokud hrajeme venku, tak se k němu podle vzdálenosti 

od Londýna přepravujeme letadlem, vlakem, nebo autobusem, 

nejedeme domů, ale na hotel. Každopádně tradiční zápasový 

model Championship testuje, co každý hráč během sezony vy-

drží. Proto přijde každá taková přestávka, kdy nehrajete úterní 

utkání, velmi vhod.“

ROZHOVORROZHOVOR

 FULHAMU S TOMÁŠEM KALASEM V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ SE NYNÍ DAŘÍ. PROBOJOVAL SE NA POZICE ZARUČUJÍCÍ PLAY-OFF O PRVNÍ LIGU. 

	 Nechal jste se slyšet, že na váš případný přestup by 

Fulham neměl peníze. Kdyby se klubu opravdu podařil návrat 

mezi elitu, asi by se našly…

„To jsem si taky myslel, když jsem s „Boro“ (Middlesbrough) 

postoupil do Premier League!  Klub za to inkasoval velké peníze, 

ale nikdo z něj se pak už neozval, že by mě chtěli z Chelsea na pře-

stup…“

	 Fulham plánuje již delší dobu rozšíření svého stadionu 

Craven Cottage. Už jeho kapacita nestačí?

„Stadion patří k nejstarším v Londýně a fanoušci Fulhamu, kte-

rých na domácí zápasy chodí pravidelně kolem dvaceti tisíc, by si 

zasloužili i větší pohodlí, než nyní mají. Zároveň by se mohla o pár 

tisíc zvýšit i jeho kapacita, která je uváděna 25 tisíc diváků. Docela 

by mě ale zajímalo, kam by se těch pět tisíc fanoušků nyní vešlo, 

protože opticky máme skoro pokaždé plný dům!“

	 Kvitoval jste také, že se nemusíte stěhovat z Londýna.  

Ovšem cestování v této velké aglomeraci není zrovna jednodu-

ché. Jak daleko to máte do tréninkového centra a na stadion?

„Minulou sezonu jsem bydlel jinde, ale za posledních osm let 

jsem se už stěhoval tolikrát, že bych mohl mít pomalu speditér-

skou firmu… Teď naposledy to bylo z vlastní vůle, abych to ne-

měl daleko do tréninkového centra Fulhamu. Jsem v této oblasti 

maximálně spokojený, vyhovuje mému životnímu stylu a pohodlí 

domova. V ranní dopravní zácpě to mám z domova dvacet minut, 

mimo špičku čtvrt hodiny a večer to jde stihnout ještě rychleji. 

Na stadion Craven Cottage dojedu za 35 minut. Do centra Londý-

na mi jezdí vlak každou čtvrthodinku a doveze mě tam pohodlně 

za 35 až 40 minut.“

	 Nyní budete mít celý týden zápasové volno, protože 

v Boltonu hrajete až v sobotu. Jak výrazně se promění obvyklý 

program?

„Paradoxně nám pomohlo, že jsme už vypadli z obou pohá-

rových soutěží - FA Cupu a Ligového poháru. Trenér Slaviša Jo-

kanovič nám dal v neděli a v pondělí volno, takže jsem si po so-

botním zápase pořádně pospal až do poledne. Od úterý nás pak 

čeká čtyřdenní blok tréninků, na který on je pověrčivý a vždy 

 TOMÁŠ SE ZABYDLUJE V KABINĚ REPREZENTAČNÍHO ÁČKA. V LOŇSKÉM ROCE SI PŘIPSAL ŠEST STARTŮ. 

Tomáš Kalas
Narozen: 15. května 1993 * Výška: 184 cm * Váha:  84 kg * Stav: 
svobodný, přítelkyně Emma * Fotbalový post: stoper nebo krajní 
obránce * Hráčská kariéra: Sigma Olomouc (2004-2010), Chel-
sea FC (Anglie, 2010-2011), Vitesse Arnhem (Nizozemsko, 2011-
2013), Chelsea FC (Anglie, 2013-2014), 1. FC Kolín nad Rýnem 
(Německo, 2014), Chelsea FC (Anglie, 2015), Middlesbrough FC 
(Anglie, 2015), Chelsea FC (Anglie, 2015), Middlesbrough FC (An-
glie, 2015-2016), Fulham FC (Anglie, 2016-?)
Reprezentace: 11 zápasů, žádný gól * Největší úspěchy: vice-
mistr Evropy hráčů do 19 let (Rumunsko 2011), účast na EURO 
hráčů do 17 let (Lichtenštejnsko 2010), účast na EURO hráčů do 21 
let (Česko 2015), postup na EURO 2016 do Francie, postup do Pre-
mier League (2016), vítěz ankety Talent roku 2012

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 ZŮSTANE TOMÁŠ KALAS VE FULHAMU? V NOVÉM KONTRAKTU S CHELSEA JE ZAKOTVENA ČÁSTKA, ZA KTEROU JEJ „BLUES“ MUSÍ PUSTIT. 

	 Kdy se bude lámat postupový chléb do Premier League? 

Až v jarním finiši?

„Do konce je sice ještě poměrně dost kol, ale pro nás bude 

hodně důležité, jak zvládneme únorový blok tří zápasů za sebou 

s aspiranty postupu - Aston Villou, Bristolem City a Wolver-

hamptonem.“  

	 Po necelém roce si v březnu zopakujete asijské turné, 

tentokrát s českou reprezentací!

„S Chelsea jsme byli v létě nejdřív v Pekingu a po šesti 

dnech jsme se přesunuli do Singapuru, odkud jsem se už vra-

cel do Fulhamu. S nároďákem budeme na jednom místě, ces-

ta do Číny je hodně dlouhá, také program je nahuštěný. Dva dny 

po příletu nás čeká první zápas s Uruguayí, za další tři pak utkání 

o umístění s Číňany nebo s Velšany. No a následující den poletíme 

zpátky do Evropy…“

	 Co říkáte lednovému losu skupiny Ligy národů?

„V osudí byly lepší destinace, ale se Slováky to budou určitě dva 

prestižní zápasy, kdo z nás má navrch, jako tomu je třeba taky v ho-

keji. Právě proti nim jsem si před pěti lety odbyl debut za reprezen-

tační „áčko“ a ještě k tomu doma v Olomouci. Ukrajina je silným 

soupeřem, který se může opřít o dvě výrazné individuality z bun-

desligy - Konopljanku ze Schalke a Jarmolenka z Dortmundu.“ 

„Mám v novém kontraktu 
částku, za kterou mohu 

přestoupit!“

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

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
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Plzeň se připravuje 
v luxusu Malé Británie

Z jedné strany horský masív, z té druhé náramný výhled na záliv v Beni-
dormu. Laguny, táhnoucí se mezi nízkými hotelovými vilkami luxusního 
komplexu Melia Villaitana, obklopeného golfovými jamkami a třemi trav-
natými hřišti. Prvotřídní lázně i fitness centrum. V přívětivých kulisách 
španělského pobřeží se chystá na jaro lídr fotbalové ligy plzeňská Viktoria.

 JAN KOPIC POMOHL ZDOLAT LEGII VARŠAVA JEDNÍM GÓLEM, MICHAEL KRMENČÍK PŘIDAL DVA ZÁSAHY. 

 FOTBALISTÉ PLZNĚ SE PŘIPRAVUJÍ NA JARNÍ SEZONU V TOMTO LUXUSNÍM KOMPLEXU 
 MELIA VILLAITANA S VÝHLEDEM NA PANORAMA MRAKODRAPŮ V BLÍZKÉM BENIDROMU. 

 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

„V Benidormu jsme podruhé za sebou, je to tady perfektní. 

Hřiště máme u hotelu, hrajeme na něm i zápasy,“ lebedí si kapi-

tán Roman Hubník, který po tréninku občas skočí do vyhřívaného 

venkovního bazénu. 

„Voda má třicet stupňů, to se dá vydržet,“ žertuje zkušený sto-

per. Z hladiny má jako na dlani panorama mrakodrapů v blízkém 

Benidormu, kterému se přezdívá španělský Hong Kong nebo 

Malá Británie. Do žádného letoviska na světě se prý Britové ne-

vracejí tak rádi jako sem.

Sobotní azuro v Benidormu o den později vystřídaly mraky, tep-

lota klesla ke dvanácti stupňům. Úplně podle představ nedopadl 

ani nedělní přípravný duel s vedoucím týmem druhé rakouské ligy 

Riedem. Po čtvrtečních pětigólových hodech proti úřadujícímu 

polskému mistrovi Legii Varšava (výhra 5:1) se Západočeši proti 

houževnatému protivníkovi v koncovce neprosadili (0:0).
 I VE ŠPANĚLSKU POTRÁPIL VIKTORIÁNY PŘI TRÉNINKU MÍRNÝ DÉŠŤ. 

Foto: www.fcviktoria.cz

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Viktoriáni nastoupili v kombinované sestavě. Jedenáctka, která 

suverénně projela podzimní ligou, naskočila až na posledních 25 

minut. A gól hned visel ve vzduchu, v samém závěru trefil Kolář 

břevno. „Trenér udělal hodně změn, bylo to trošku vidět. Byl to 

zápas o jednom gólu, bohužel jsme ho nedali. Nula vzadu je ale 

důležitá. V přípravě jsme dostali hodně gólů, dá se na tom sta-

vět,“ uvedl Hubník. Závěrečný duel v Benidormu odehrají Plzeňští 

ve středu s čínským Guizhou Hengfeng. O den později se vracejí 

domů, do jara vstoupí 15. února úvodním duelem play off Evrop-

ské ligy na půdě Partizanu Bělehrad. 

 V BEZGÓLOVÉM PŘÍPRAVNÉM ZÁPASE S RIEDEM SE NEPROSADIL ANI MAREK BAKOŠ. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.strompraha.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 1922
Z TEPLIC NA KONEC SVĚTA

Otázka, na které by si vylámal zuby leckterý znalec fotbalu, zní: 

Který československý fotbalový klub jako první zamířil na turné, 

při němž překonal Atlantik a rovník? Byly to pražská Sparta či 

Slavia, nebo Viktoria Žižkov, či AFK Vršovice? Samá voda!  

Klub se jmenoval Teplitzer FK 03. Jak sídlo, tak název, nazna-

čují, že patřil do Německého fotbalového svazu se sídlem v Mostě 

(DFV), který byl - stejně jako Československý svaz fotbalový, ma-

ďarský se sídlem v Bratislavě, polský s centrálou v Třinci a židov-

ský svaz v Praze - součástí Československé asociace fotbalové, 

založené teprve na jaře tohoto roku. Stejně komplikované jako 

organizace fotbalu u nás byly tehdy složité i vzájemné vztahy. Není 

tedy divu, že se o počinu klubu, převážně složeném z hráčů ně-

mecké národnostní menšiny, v dobovém tisku, s výjimkou němec-

ky vycházejících Tagblattu a Pragerblattu, moc nemluvilo…

Teplitzer FK 03 měl modrobílé barvy a se současným týmem 

FK Teplice, neměl, kromě místa a hřiště u Drožďárny, nic společ-

ného. Modrobílí zanikli někdy po roce 1940, současné FK Teplice 

vznikly v roce 1945.

Jak se stalo, že pozvánka na turné přistála zrovna na stole tep-

lického klubu? Původně směřovala do Vídně, klubu SV Amateure. 

Ten se mimochodem v roce 1926 přejmenoval na Austrii, která 

spolu s Rapidem patří k rodinnému stříbru rakouského fotbalu. 

V roce 1922 však bylo pánům z rakouského fotbalového svazu 

divné, jak si mohou hráči dovolit opustit na čtyři měsíce svá za-

městnání a vyrazit na výlet, pokud jsou opravdu amatéři? Tehdy se 

na amatérský statut dost dbalo, i když bylo veřejným tajemstvím, 

že je ve velkých klubech tak trochu obcházen…

Tepličtí se chopili příležitosti, využili dobrých kontaktů na ra-

kouský fotbalový svaz a pozvání přijali. S tím, co jejich amatér-

skému statutu řeknou na Československé asociaci fotbalové 

a v českém tisku, si moc hlavu nelámali! Drážďany, Amsterdam, 

Rotterdam, Southampton, La Coruňa, Las Palmas, brazilské Per-

nambuco, Rio de Janeiro, Buenos Aires. I v dnešní době trysko-

vých letadel zajímavá a namáhavá cesta. Co teprve  roce 1922, kdy 

se jezdilo po pevnině vlakem, a oceány se překonávaly lodí!  Celá 

plavba trvala nejméně deset dní.

KAPITÁNEM SPORTOVNÍ VŠEUMĚL
Ve výpravě byl velmi zajímavý muž, který jel za oceán poprvé 

a rozhodně ne naposledy. I když jeho další cesty se konaly v rámci 

jiného sportovního odvětví. Byl to Karel Koželuh, sportovní všeuměl, 

který hrál fotbal a dvakrát reprezentoval v národním týmu, v led-

ním hokeji pomohl reprezentaci Československa k bronzu a zlatu 

na mistrovství Evropy, ale největší slávu získal v tenisu. Byl profe-

sionálním mistrem světa, vyhrával mezinárodní mistrovství Francie 

a USA a stal se v roce 2006 členem Mezinárodní tenisové síně slávy. 

Karel Koželuh vedl teplickou výpravu do Jižní Ameriky jako 

kapitán týmu. V roce 1946, o čtyřiadvacet let později, na dobro-

družství vzpomínal v knize nazvané „Jak jsem se měl v Americe“ 

v kapitole „Poprvé do Ameriky jako kapitán“. 

SERIÁL

 TITULNÍ STRÁNKA ČASOPISU EL GRÁFICO S TEPLICKOU SESTAVOU PŘED PRVNÍM UTKÁNÍM V BUENOS AIRES. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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„Na první cestě do Ameriky jsem plul na lodi Zeelandia jako 

kapitán, ne ovšem lodi, ale jako kapitán footballového klubu TFK 

903, kde mě hráči do funkce zvolili. Síla jihoamerického footballu 

nebyla v tehdejší době v Evropě mnoho známa, až teprve překva-

pující nádherné vítězství Uruguayců na pařížských olympijských 

hrách v roce 1924 přesvědčilo Evropu o tom, jak znamenitý foot-

ball se hraje v Jižní Americe.“

Od 5. do 28. července trvala s přestávkami cesta z Rotterda-

mu, kde tepličtí porazili Feyenoord 5:2, do Montevidea, a pak dále 

do Buenos Aires. Tam 6. srpna došlo k utkání s výběrem Buenos 

Aires, remízu 1:1 vidělo 26 tisíc diváků na zaplněném Sportivo Bar-

ras. O týden později, tentokráte před 40 tisíci fanoušků, se hrálo 

1:1 s národním týmem Argentiny, střelcem gólu byl Karel Kože-

luh, který vzpomíná: „Zápas měl velký sportovní i finanční úspěch. 

Čistý zisk ze zápasu byl 35 tisíc pesos, v československé měně asi 

630 tisíc korun. Třetí zápas jsme hráli v Buenos Aires s městským 

týmem. Zvláště se vyznamenal Sedláček, který vstřelil tři bran-

ky.“ Výsledek opět nerozhodný, 3:3. 

V týmu byly vedle Koželuha i další zajímavé postavy. Paul Ma-

hrer, který v Praze hrával za německý klub DFC (pro zajímavost 

- byl Žid), Ferenc (u nás překřtěný na Františka) Szedlacsek, 

Maďar, který hrával za DFC i Spartu, kterou později také dlouho 

trénoval. A také další Maďar Koloman Bobor, který kopal pár let 

poté za Slavii. 

Pak se Teplice přesunuly do Montevidea, kde podlehly 27. srp-

na národnímu týmu Uruguaye 0:2 a 10. září Peňarolu Montevideo 

0:1. Dojem tam zanechaly obrovský - vedoucího zájezdu dr. Stei-

na přijal k hodinové audienci i uruguayský prezident. Po přesunu 

do Brazílie porazili fotbalisté Teplic výběr Santosu 5:4. To se ale 

nad idylickým turné začaly stahovat černé mraky.  Mnozí hráči byli 

po těžkých zápasech hraných každý týden zraněni, objevily se pro-

blémy finančního rázu, lépe řečeno spory „amatérů“ o výši mzdy... 

Okolnosti vysvětluje ve své knize kapitán Karel Koželuh: „Konec 

zájezdu dopadl „palácovou revolucí“. Vedoucí výpravy chtěli, aby 

se mužstvo vrátilo domů, ale hráči žádali „benefiční zápas“́ , jak 

tomu bylo v Jižní Americe zvykem. Vedoucí odjeli bez mužstva 

do Teplic a mužstvo, na nějž byla uvalena klatba diskvalifikace, se 

pak neslavně vracelo domů v mezipalubí.“  

Hráči si vyjednali některé zápasy ve vlastní režii, takže vyrazi-

li zpět na německé lodi Cap Polonia až 2. října a přes Hamburk, 

Berlín a Drážďany přijeli 19. října do Teplic. Z týmu zbylo torzo 

a v roce 1923 měl klub co dělat, aby přežil a doplnil kádr. Postup-

ně se zvedl, hrál asociační ligu, nejvyšší soutěž u nás, v ročnících 

1928/1929 až 1935/1936, jeho dres oblékali například i Rudolf Kr-

čil a Štefan Čambal, kteří pak už jako hráči Slavie získali stříbrnou 

medaili na MS 1934 v Itálii. Tam byl i brankář Teplitzer FK, Němec 

Ehrenfried (Čestmír) Patzel, který coby náhradník kryl záda Fran-

tišku Pláničkovi. Jaroslav Kolář

ROK 1972
SETKÁNÍ 

TRENÉRSKÝCH VELIKÁNŮ
Ve středu 30. srpna 1972 se v chebské nemocnici narodil man-

želům Nedvědovým syn. Dali mu jméno Pavel. Od malička miloval 

fotbal, měl štěstí na výborného mládežnického trenéra v Plzni pana 

Žaloudka, měl vůli i píli a postupně se vypracoval až na samý vrchol. 

Stal se nejlepším fotbalistou Evropy 2003. Získal stříbro a bronz 

na evropských šampionátech a nespočet titulů, pohárů a vítězství.

 Ve stejný den, ale o sto sedmdesát kilometrů dál, bylo třicet 

tisíc diváků na stadionu Sparty svědkem další významné události 

pro československý fotbal. Začal se rodit tým, který za čtyři roky 

slavil v Bělehradě obrovský úspěch, titul mistra Evropy. 

Národní tým poprvé vedl nový trenér, muž, který měl bohaté 

trenérské zkušenosti z působení v domácím fotbalu, mimo jiné 

z pětiletého angažmá u týmu pražské Sparty, se kterou získal 

dva tituly. Teď byl netrpělivě očekáván, protože měl do poho-

dlného a zkostnatělého domácího prostředí přinést čerstvé 

poznatky ze špičkového zahraničního profesionálního fotbalu. 

Poslední tři roky trénoval ADO den Haag, ligový klub ze země, 

udávající trendy fotbalové moderny.

JEŽKOVY NIZOZEMSKÉ OČI 
Lepšího soupeře pro názornou demonstraci toho, co by chtěl 

od svého týmu vidět, osmačtyřicetiletý kouč Václav Ježek mít 

ani nemohl. K přátelskému utkání dorazilo Nizozemsko s vůd-

cem, fotbalovým géniem Johanem Cruijffem. Svět obdivoval 

styl Ajaxu, Feyenoordu a dalších tamních klubů, který se po-

chopitelně přenášel i do národního týmu. Začal se rodit pojem 

„totální fotbal“. Tři řady se na hřišti navzájem prolínaly, hráči 

se pohybovali nahoru - dolů, bez ohledu na to, kdo je napsán 

na postu obránce a kdo v útoku…

SERIÁL SERIÁL

 POHLEDNICE KARLA KOŽELUHA S PODPISY TÝMU, ZASLANÁ OTCI Z ROTTERDAMU V DEN ODJEZDU NA TURNÉ DO JIŽNÍ AMERIKY. 

STALO SE...

  V neděli 26. března byla ustavena Československá asociace footbal-
lová (ČSAF), která sdružovala pět svazů, působících na našem území 
- Československý svaz footballový, německý, maďarský, polský a ži-
dovský svaz.
  Nová asociace jmenuje kapitánem, zodpovědným za národní muž-

stvo, Josefa Fantu. Do konce roku stihl jeden zápas. Ve Stockholmu 
Československo v srpnu vyhrálo 2:0.
  Byla založena SK Slezská Ostrava, jeden z nejúspěšnějších klubů 

u nás, předchůdce dnešního Baníku Ostrava. Klub získal čtyři mistrov-
ské tituly, třikrát vyhrál Československý a pětkrát Český pohár.
  Poprvé došlo ke sčítání fotbalistů, registrovaných v ČSAF. K 1. listo-

padu byla zaznamenána tato čísla: 38 051 hráčů v 1049 klubech.

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

  Reprezentace ČSSR do 23 let se pod vedením trenérů Vengloše a Fá-
bery stala vítězem I. mistrovství Evropy hráčů této věkové kategorie. 
Vyhrála skupinu před Rumunskem a Finskem, ve čtvrtfinále zdolala 
Švédsko, v semifinále Řecko a ve finále po výsledcích 2:2 v Moskvě 
a 3:1 v Ostravě Rusko. Za deště slavili 30. června na Bazalech titul Ke-
kéti, Štovčík, Dvořák, Samek, Koubek, Melichar, Bičovský, Gajdůšek, 
D. Herda, Pekárik, Albrecht. V týmu hrávali i Kislinger, Suchánek, Sop-
ko, Luprich, Jurkemik, G. Farkaš, Masrna, Švehlík a Nehoda.
  Byl založen KLUB LIGOVÝCH KANONÝRŮ týdeníku GÓL, společnost 

fotbalistů, kteří vstřelili alespoň 100 ligových branek. Odznak střelci 
dostali ale až za dva roky, po důkladném spočítání. Číslo 1 dostal Josef 
Bican, který pořadí střelců neotřesitelně vede. Pravidla se postupně 
vyvíjela, v současnosti je členem prestižního „Klubu 100“ 72 kanonýrů. 
  V druholigovém utkání v Martině byl v květnu těžce zraněn brankář 

Hradce Králové Václav Oplt. Dva dny poté zemřel v nemocnici.

Přesně toto chtěl Václav Ježek ordinovat „své“ reprezentaci. Také 

zavedl několik dosud nevídaných novinek, konkrétně zrušil federál-

ní princip zastoupení trenérů, spočívající v tom, že u týmu musí být 

dvojice Čech a Slovák. Mužstvo vedl sám a k jednotlivým zápasům si 

zval asistenty podle soupeře a potřeby… Prosazoval nový prémiový 

řád, vyšší pojistnou normu pro reprezentanty a tak dále.

V jedenáctce, která vyběhla proti Nizozemcům, byli čtyři hráči 

slavící za čtyři roky titul v Bělehradě. Konkrétně brankář Viktor, 

Dobiaš, Pollák a František Veselý. Nizozemci jeli naplno, měli 

i za přátelský zápas vysoké prémie a naši si s nově naordino-

vanou Ježkovou taktikou nevěděli rady. Zejména v první půli byl 

rozdíl markantní. A tak prohra 1:2, kterou určily góly Hagary (61.), 

Cruijffa (22.) a Neeskense (47.), nebyla tragédií. „Horší je, že nám 

Holanďani ukázali celou abecedu současného moderního fotba-

lu,“ napsala Lidová demokracie a Rudé právo doplnilo: „Předvedli 

nám všechny prvky, které naše současná kopaná postrádá.“

Skvělý byl zejména pětadvacetiletý Johan Cruijff, v té době ještě 

hráč Ajaxu, který o rok později zamířil do Barcelony. Ke Cruijffovi 

se váže osobní vzpomínka autora tohoto článku. Den před utká-

ním probíhaly na Letné oficiální tréninky. Nizozemci skončili a dí-

vali se na trénink soupeře. Johan Cruijff se pohodlně usadil v lóži 

na hlavní tribuně, zapálil si cigaretku a při sledování tréninku po-

kuřoval. A nezůstalo jen u jediné…

Zatímco domácí tisk byl po utkání pesimistický, našel se jeden 

muž, který to tak zle neviděl. Mladá fronta ho citovala: „Pro mne 

i pro vás to byla zkouška. Jste v přestavbě a myslím, že trenér 

Ježek činí správně. Musíte si osvojit dynamický fotbal, a i když si 

zachováte svůj typický rys, půjdete jistě nahoru.“ Byl to trenér Ni-

zozemska, sedmapadesátiletý Dr. František Fadrhonc. A mohl ta 

slova pronést v češtině, narodil se totiž v Nymburce…

Po čtyřech letech se ukázalo, že měl vizionářskou pravdu. 

Po finále ME 1976 v Bělehradě, kde Němci prohráli na penalty, 

napsal jejich renomovaný časopis Kicker: „Československo vnes-

lo do stylu a pojetí totálního fotbalu novou dimenzi, otevřelo nové 

možnosti, jak při fyzických a technických kvalitách a psychické 

vyrovnanosti dát průchod promyšlené improvizaci, která musí 

přivést do úzkých jakéhokoli soupeře.“ 

OTEC TOTÁLNÍHO FOTBALU 
Zpět na Letnou, tam tehdy došlo 30. srpna k setkání trenérských 

velikánů. Zatímco Václav Ježek se v roce 2001 stal vítězem anke-

ty o Trenéra století, Dr. František Fadrhonc ve výsledcích ankety 

chyběl. Není divu, za komunistického režimu nebylo vhodné mluvit 

o úspěších československých občanů, kteří emigrovali, a tak tuto 

významnou osobnost znal na přelomu tisíciletí u nás málokdo... 

Přitom by si muž, který se narodil 18. prosince 1914, trochu po-

zornosti zasloužil. Ve fotbalu jako hráč, stejně jako Václav Ježek, 

moc nezářil. Vystudoval gymnázium, pak v Praze sportovní pe-

dagogiku a získal doktorát. Učil na Karlově universitě, ale o jeho 

erudici a progresivní metody nebyl velký zájem. Výjimku udělal 

Jiří Pichler. Byl v roce 1947 předsedou Středočeské župy a z toho 

důvodu i asociačním kapitánem, který vedl k celkem úspěšným 

výsledkům národní mužstvo. Do tréninků se ale „nemotal“ a se 

sestavou si nechal poradit, měl na to právě dr. Fadrhonce! Ten v té 

době trénoval divizní Český Lev Beroun.

Po roce 1948 dr. Fadrhonc emigroval nejprve do Rakouska a o rok 

později odešel do Nizozemska, kde je dodnes znám, a co víc - mno-

hými odborníky považován za skutečného otce „totálního fotbalu“!

Hned první angažmá v Tilburgu u týmu Willem II. (1949 - 1956) 

bylo famózním úspěchem. Provinční klub získal v letech 1952 

a 1955 titul. Pak následovalo šestileté angažmá v SC Enschede, 

kde v roce 1958 rozhodoval o titulu při rovnosti bodů dodatečný zá-

pas s DOS Utrecht, který ale Fadrhoncův tým prohrál 0:1. Od roku 

1962 strávil československý odborník osm let v Go Ahead Eagles 

Deventer, se kterými postoupil v roce 1965 do finále poháru proti 

Feyenoordu (0:1) a přes prohru startoval v PVP. O rok později do-

stal dr. Fadrhonc i nizozemské občanství. Dnes se například sta-

dion v Deventeru jmenuje Dr. Fadrhoncparc.

Není divu, že se o progresivní práci a o úspěších s relativně 

malými kluby vědělo, a logicky přišla nabídka nejvyšší - post tre-

néra nizozemské reprezentace v roce 1970. Začala se rodit sláva 

nizozemského fotbalu, který byl v roce 1974 druhý na MS, v roce 

1976 v semifinále na EURO a v roce 1978 ve finále MS v Argentině. 

Základy pokládal rodák z Nymburka Dr. František Fadrhonc, kte-

rý dovedl Nizozemce na první velký turnaj po druhé světové vál-

ce. Na samotném turnaji ale na trenérské lavičce seděl po boku 

Rinuse Michelse, který byl povolán z FC Barcelona speciálně jen 

na šampionát v tehdejší Německé spolkové republice. Stříbrné 

medaile tak získali oba a hned se jejich cesty zase rozešly. Michels 

zamířil zpět do FC Barcelona a Fadrhonc do Řecka, kde vedl tři 

roky AEK. Postoupil s ním v roce 1977 do semifinále Poháru UEFA 

a byl vyřazen až pozdějším vítězem soutěže Juventusem Turín. 

O čtyři roky později se životní pouť československého světoběž-

níka uzavřela. Zemřel na zástavu srdce v nedožitých sedmašede-

sáti letech na Kypru v Nikósii, dva dny před utkáním svého klubu 

Keravnos.  Jaroslav Kolář

SERIÁL SERIÁL

 FRANTIŠEK FADRHONC (VPRAVO) S RINUSEM MICHELSEM PO MISTROVSTVÍ SVĚTA 1974, KDE NIZOZEMSKO ZÍSKALO STŘÍBRNÉ MEDAILE. 

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

A teď 
tituly!

Jednou za generaci! Šéfové Manchesteru United využili unikátní 
příležitost, jak za drobné získat elitního hráče a ještě navíc z týmu 
velkého rivala. Přestup chilského bouráka Alexise Sáncheze (29) 
z Arsenalu na Old Trafford doslova otřásl ostrovním fotbalem.

Alexis Sánchez

A teď 
tituly!
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 … A POTÉ OPĚT NA ROK DO ARGENTINSKÉHO RIVER PLATE. 

Stačil udělat sotva pár kroků a už musel skousnout euforickou 

radost soupeře. Angažmá v United nezačalo pro chilskou superstar 

šťastně. V ligovém šlágru totiž dostal jeho nový tým od rivalů z Tot-

tenhamu gólovou facku už po jedenácti vteřinách hry a nakonec 

z toho byla porážka 0:2. „Snažil se, ukázal zápal do hry, mám z toho 

dobrý pocit,“ zastal se víceméně neviditelné posily kouč Mourinho.

Aby ne, když si jej vysnil! Sánchez se stal na Ostrovech horkým 

zbožím, jedničkou na přestupovém trhu. Když odmítal v Arsenalu 

prodloužit smlouvu a do hry razantně vstoupil Manchester City, vše-

obecně se předpokládalo, že hráč opět spojí síly s koučem Guardio-

lou, který jej vedl v Barceloně. Arsenal jej v létě ještě udržel, ovšem 

tím šla dolů i hráčova cena a v zimě vstoupili do hry další angličtí gi-

ganti United a Chelsea. „Taková šance získat elitního hráče za málo 

peněz se naskytne jednou za generaci,“ hlásili manažeři Mourinho 

a Conte. A první z nich nakonec zlatou rybku ulovil. Na výplatní pás-

ku mu nasypal víc peněz než měli nachystáno Citizens...

 PO PŘESTUPU POSLALO UDINESE MLADÉHO ALEXISE 
 SBÍRAT ZKUŠENOSTI NEJPRVE DO CHILSKÉHO COLO COLO… 

„Pořád tomu nemohou uvěřit, že se to stalo, prostě úžasné,“ 

jásal i David Beckham. Právě po něm (ale i Cantonovi či Ronaldo-

vi) zdědil Chilan na Old Traffordu ikonické číslo 7. „Jsem nadšený, 

že hráč s takovým talentem je v United,“ přidal někdejší kapitán 

anglického nároďáku.

HVĚZDOU V BARCE
Malý Alexis fotbalově vyrůstal v týmu Cobreloa a odmala udi-

voval rychlostí, technikou i fotbalovým myšlením. Přitom jeho 

máma neměla peníze na to, aby synkovi koupila kopačky, takže 

často musel hrát naboso. „Proto dnes tak divně běhám, s malými 

poskoky,“ smál se. Když od starosty, velkého fotbalového fandy, 

dostal jako klučina pár kopaček Reebok, byl štěstím bez sebe. „ 

Šílel jsem radostí jako pes se dvěma ocásky,“ přiznal.

 OD LÉTA 2008 STŘÍLEL HBITÝ SÁNCHEZ 
 TŘI ROKY GÓLY V ITALSKÉ SERII A. 

 TŘI SEZONY PROŽIL ALEXIS SÁNCHEZ V BARCELONĚ, KDE V ÚTOKU ŘÁDIL S LIONELEM MESSIM. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 CHILSKOU REPREZENTACI PŘIVEDL SÁNCHEZ KE DVĚMA TRIUMFŮM V COPA AMERICA. 

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY

Už v šestnácti jej přeřadili do A-týmu, kde po půl roce začal 

sbírat pravidelné starty. „Zázračné dítě“, psalo se o něm v Chile, 

a tak hned po první profesionální sezoně jej koupilo italské Udine-

se. Obratem jej poslalo na hostování do elitního chilského klubu 

Colo-Colo, kde potvrzoval své kvality, stejně jako další rok na hos-

tování v argentinském River Plate. Cesta do Serie A byla definitiv-

ně volná.

V Itálii se během tří let propracoval mezi uznávané borce, jeho 

gólové příspěvky stále rostly, a tak jej na jaře 2011 FIFA vyhlásila 

talentem roku, když v hlasování porazil mj. Neymara s Balem.

Není divu, že se ocitl v hledáčku velkoklubů, až po něm sáhl ten 

největší: Barcelona! Ve 22 letech byl na vrcholu blaha. 

 NA TRÉNINKU ARSENALU. V LONDÝNSKÉM VELKOKLUBU SE STAL HVĚZDOU CELÉ PREMIER LEAGUE. 

Alexis Sánchez
Národnost: Chile * Narozen: 19. prosince 1988 v Tocopille * 
Výška: 169 cm * Kluby: Cobreloa (2004-2006), Colo-Colo (2006-
2007), River Plate (2007-2008), Udinese (2008-2011), Barcelona 
(2011-2014), Arsenal (2014-2018), Manchester United (2018-?)
Pozice: záložník/útočník * Reprezentace: 119 zápasů/39 gólů * 
Sbírka trofejí: 2x vítěz Copa America, 2x vítěz Chilské ligy, vítěz 
Argentinské ligy, vítěz Superpoháru, vítěz MS klubů, vítěz Španěl-
ské ligy, vítěz Španělského poháru, 2x vítěz Španělského super-
poháru, 2x vítěz FA Cupu, vítěz Anglického ligového poháru

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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„Tohle je splněný sen! Chci se učit od hráčů jako Messi či Xavi,“ 

jásal, zatímco nový kouč Guardiola vysvětlil, proč za něj zaplatil 

26 milionů eur: „Je hodně šikovný, dokáže hrát na více postech, je 

přímočarý, zodpovědný v defenzívě a co jsem slyšel, tak povahově 

super kluk.“

Netrvalo dlouho a Sánchez byl pevnou součástí ofenzivního tria 

po boku Messiho a Villy. Vyrostl v opravdovou hvězdu. Současně 

se vypracoval v oporu chilského nároďáku, který se stal jihoame-

rickou štikou. To později vyústilo ve dva triumfy na Copa America 

a Alexis se stal nejlepším střelcem v historii chilské reprezenta-

ce. Jenže nakonec se musel z Nou Campu stejně pakovat. Klub 

k Messimu koupil Suáreze s Neymarem a pro Sáncheze nezbylo 

místo. V létě 2014 tak přišla výzva jménem Arsenal. 

OČAROVAL OSTROVY
Nečekalo se, že bude na Ostrovech tak zářit, se svojí figurou to 

měl mít obtížné. Jenže Alexisovi náramně seděla pozice opěvované 

hvězdy, za níž Kanonýři zaplatili přes 30 milionů liber a kolem které 

se vše točí. Zasloužil si ji, ale svého postavení nezneužíval. Zápal 

do hry, rvavost, hlad po gólech - jeho kvality mu zůstaly. „Arsenal je 

úžasný lub se skvělými hráči, fanoušky i manažerem,“ radoval se.

Jeho spolupráce s mozky středu hřiště Özilem i (pokud byl zdra-

vý) Rosickým zvedala diváky ze sedadel. „Nejlepší posila Arsenalu 

za poslední dekádu,“ psalo se o něm. Právě po odchodu Rosického 

převzal „svoji“ sedmičku a jako by byl ještě lepší. V loňské sezoně 

pak střelecky exceloval - 24 ligových branek! V Premier League se 

stal opravdovou superhvězdou, jedním z nejlepších hráčů.

Jenže současně se stále více projevovala frustrace z faktu, že 

Arsenal nedokáže konkurovat největším rivalům a na velké trofe-

je může zapomenout. Téma Sánchezova odchodu se tak zjevilo při 

každém přestupovém okně, s blížícím se koncem kontraktu, který 

odmítal prodloužit, bylo stále hlasitější. A před dvěma týdny sku-

tečně putoval na Old Trafford výměnou za dalšího nespokojence 

Mkhitaryana.

Po úvodní lekci od Tottenhamu přišla ligová výhra i první gól - 

dorážkou své vlastní zahozené penalty. Možná kus symboliky, že 

jej nečeká nic snadného. Ale poctivec Alexis je připravený si své 

velké trofeje vydřít! Nakonec za 500 tisíc liber týdně od něj fandové 

nic jiného ani nečekají. 

 LETOS V LEDNU OPĚT MĚNIL ALEXIS SÁNCHEZ DRES. V MACHESTERU BERE 500 TISÍC LIBER TÝDNĚ, ALE HLAVNĚ V NĚM CHCE SBÍRAT TROFEJE. 

 V RODNÉM MĚSTEČKU TOCOPILLU SE UŽ ALEXIS DOČKAL VLASTNÍ SOCHY A POJMENOVALI PO NĚM I ULICI… 

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY

UNITED, TO BYL DĚTSKÝ SEN!
Byl štěstím bez sebe. O tomto přestupu totiž snil už dlouho. „Ano, už 

od dětství byl můj největší sen hrát za Manchester United a to neříkám 
jen proto, že jsem teď tady, “ usmál se Sánchez.

  Takže je to pro vás jako pohádka?
„Přesně tak. Vždyť jsem v největším anglickém klubu! Jednou jsem mluvil 

asi dvacet minut se Sirem Alexem Fergusonem a říkal jsem mu, že United jsou 
klubem mých snů. A když se teď naskytla šance, neváhal jsem.“

  Prý vás lákala i spolupráce s koučem Mourinhem?
„Určitě, jeho přítomnost v týmu pro mne byla velmi důležitá. Obdivuji jeho 

práci, v Itálii i Španělsku vyhrál vše, navíc o mne hodně usiloval. Říkal mi: Pojď 
k nám, mám pro tebe nachystaný dres číslo sedm.“

  Jaké si dáváte cíle?
„Ty nejvyšší! Nepochybuji, že můžeme dokázat cokoli. Vyhrát Premier League, 

vyhrát Ligu mistrů. Chci tady prostě vyhrát vše! Žiju pro fotbal, miluji triumfy.“
  Jak se ohlížíte na Arsenal?

„Chci hlavně všem poděkovat, byli skvělí. Starali se o mne, pomáhali mi se 
každý den zlepšovat. Ale prostě byl čas odejít.“

UŽ MÁ SOCHU I ULICI
Je nesmrtelný, alespoň doma. V rodném Tocopillu mu postavili 

sochu a dokonce po něm pojmenovali ulici. Ta vede k hřišti, kde za-
čal s fotbalem a nyní se jmenuje Calle Alexis Sanchez.

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Zimní přestupové utrácení

Fotbalová Evropa zažila další rekordní přestupové období. Během ledna 
kluby utratily přes miliardu eur (asi 26,5 miliardy korun), přičemž loňský 
rekord byl zhruba 780 milionů eur. Hlavní zásluhu na tom má anglická 
Premier League, na jejíž vrub jde téměř polovina všech utracených peněz. 
Na přestupy vynaložila 464 milionů eur, takže utratila více než další čtyři 
elitní ligy - španělská, italská, německá a francouzská - dohromady.

 NEJDRAŽŠÍ PŘESTUP ZIMY: ZA PHILIPPE COUTINHA ZAPLATILA BARCELONA LIVERPOOLU 120 MILIONŮ EUR. 

Podle analýzy skupiny Deloitte jen za poslední den přestupního 

období anglické kluby zaplatily 150 milionů liber (asi 4,3 miliardy 

korun), což je nový rekord pro 31. leden. Hlavní objem této částky 

obstaral Pierre-Emerick Aubameyang, který přestoupil z Dort-

mundu do Arsenalu za 56 milionů liber.

Celkem Premier League vynaložila na posily v sezoně 2017/18, 

tedy v součtu posledního léta a této zimy, 1,9 miliardy liber (asi 

54,8 miliardy korun). I to je nový rekord. Stejně tak zimní suma 

464 milionů eur, která představuje téměř dvojnásobek peněz utra-

cených před rokem a činí více než dvě předchozí zimy dohromady.

Hlavním důvodem drahých přestupů je zvyšující se příjem an-

glických klubů z televizních práv. I týmy z nižších pater tabulky si 

tak mohou dovolit zaplatit přes 20 milionů eur za jediného hráče.

Po Anglii se v zimě utrácelo nejvíce ve Španělsku, a to 277 mi-

lionů eur, přičemž 120 milionů obstaral jediný přestup Philippeho 

Coutinha z Liverpoolu do Barcelony. Stal se tak nejdražším pře-

stupem zimy a druhým nejdražším hráčem v historii. 

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ FOTBALOVÉ PŘESTUPY 
V EVROPSKÝCH LIGÁCH BĚHEM ZIMY 2018 

ČÁSTKY JSOU UVEDENY V MILIONECH EUR, ZDROJ: TRANSFERMARKT.DE

JMÉNO BÝVALÝ KLUB NOVÝ KLUB ČÁSTKA  

Philippe Coutinho Liverpool Barcelona 120     

Virgil van Dijk Southampton Liverpool 79      

Alexis Sánchez Arsenal Manchester United hráčská výměna  

Henrik Mchitarjan Manchester United Arsenal hráčská výměna  

Diego Costa Chelsea Atlético Madrid 66      

Aymeric Laporte Bilbao Manchester City 65      

Pierre-Emerick Aubameyang Dortmund Arsenal 63      

Cédric Bakambu Villarreal Peking Guoan 40      

Inigo Martínez San Sebastian Bilbao 32      

Lucas Moura PSG Tottenham 28,4    

André Ayew West Ham Swansea 22,8    

Theo Walcott Arsenal Everton 22,5    

Cenk Tosun Besiktas Everton 22      

Guido Carrillo Monako Southampton 22      

Manuel Akanji Basilej Dortmund 21,5    

Pietro Pellegri Janov Monako 21      

Emerson AS Řím Chelsea 20      

Ross Barkley Everton Chelsea 17      

Olivier Giroud Arsenal Chelsea 17      

Arda Turan Barcelona Basaksehir hostování       

Daniel Sturridge Liverpool West Brom hostování       

Michy Batshuayi Chelsea Dortmund hostování       

Eliaquim Mangala Manchester City Everton hostování       

Rafinha Barcelona Inter Milán hostování       

Martin Dúbravka Sparta Newcastle hostování       

PŘESTUPY ČESKÝCH FOTBALISTŮ 
V ZAHRANIČÍ BĚHEM ZIMY 2018

JMÉNO BÝVALÝ KLUB NOVÝ KLUB ČÁSTKA  

Lukáš Pokorný Montpellier Slavia  neuvedeno

Filip Novák Midtjylland Trabzonspor     neuvedeno

Ondřej Mihálik Jablonec Alkmaar neuvedeno

Lukáš Mareček Sparta Lokeren neuvedeno

Matěj Kovář Slovácko Manchester United neuvedeno

Robert Bartolomeu Zlín Zlaté Moravce   hostování       

Jakub Šašinka Baník Ostrava Poprad  hostování       

Ondřej Šašinka Baník Ostrava Zlaté Moravce hostování

POŘADÍ LIG, KTERÉ BĚHEM ZIMY 2018 
UTRATILY ZA POSILY NEJVÍCE 

ČÁSTKY JSOU UVEDENY V MILIONECH EUR

LIGA ZEMĚ VÝDAJE 
NA PŘESTUPY

ZISKY 
Z PŘESTUPŮ ROZDÍL  

Premier League Anglie 464 372 -92     

La Liga Španělsko 277,1 166,4 -110,7  

Bundesliga Německo 75,5 112,6 +37,1   

Ligue 1 Francie  57,3 72,4 +15,1   

Seria A Itálie 28,5 83 +54,5   

Championship Anglie II. 27,8 24,6 -3,2    

Jupiler League Belgie 18,6 29 +10,4   

Primeira Liga Portugalsko 18,2 5,3 -12,9   

Premier Liga Rusko 16,1 7,9 -8,2    

Eredivisie Nizozemsko 15,3 29,6 +14,3   

Süper Lig Turecko 15,1 47 +31,9   

............................................................................................................................................

HET liga ČR 9,9 3,9 -6   

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


http://www.jutagrass.cz/
http://zastavsikanu.cz/


4948

4848 49

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 6.2.2018
6/2018

Úterý 6.2.2018
6/2018 BUNDESLIGAPREMIER LEAGUE

Ve šlágru na Anfieldu stříkaly emoce

Závěr zápasu mezi Liverpoolem a Tottenhamem byl jen pro 
otrlé příznivce obou klubů. Zatímco nezaujatý fotbalový fanoušek 
se náramně bavil, o fandy Reds a Spurs se pokoušely mdloby. 
Od 80. minuty zápasu totiž padly tři góly, kopaly se dvě penalty 
a nakonec se body dělily. Nečekaně se dělily i v duelu Burnley se 
suverénním lídrem Manchesterem City.

Na Anfieldu se v nedělním podvečeru děly věci! Po suverénním představení v předcho-

zím kole, v němž plejeři Tottenhamu při vítězství 2:0 rozebrali na šroubky Mourinhův Man-

chester United, tentokrát v první půli proti domácímu Liverpoolu připomínali zabrzděnou 

mašinu. Po hrubce Diera už od 3. minuty prohrávali, a i když se po přestávce zlepšili, vy-

rovnat dokázali až deset minut před koncem fantastickou dělovkou střídajícího Wanyamy, 

který byl v té době na trávníku jen pár vteřin. Pět minut poté přišla první penalta. Domácí se 

dožadovali ofsajdové pozice Kanea, případně poukazovali na to, že brankář Karius hvězdu 

Tottenhamu nefauloval. Marně. Domácí brankář však slabou ránu samotného Kanea bez 

problémů zlikvidoval. V první minutě nastavení pak hosty potrestal svým druhým gólem 

v zápase vynikajícím sólem Saleh, jenž si z celé obrany Spurs udělal kuželky. Trenér Reds 

Klopp létal podél lajny šílený štěstím, ale brzy se o něj znovu pokoušely mrákoty. Ve čtvrté 

minutě nastavení neobratně nakopl Van Dijk zazadu Lamelu, což sudí Moss přehlédl a pe-

naltu nařídil až na pokyn asistenta. Balon si na značku opět postavil Harry Kane a svou stou 

brankou v Premier League zařídil konečnou plichtu 2:2. Z dalších výsledků překvapila ztrá-

ta vedoucích Citizens, kteří si v Burnley nechali dát vyrovnávací gól na 1:1 v 82. minutě. Je-

jich městský konkurent Manchester United se jim domácí výhrou 2:0 nad slabým Hudder-

sfieldem přiblížil na rozdíl třinácti bodů… Dvoustou nulu v Premier League opět nevychytal 

Petr Čech, který pro zranění nedokončil vítězné utkání Arsenalu s Evertonem 5:1. 

 HARRY KANE LETÍ VZDUCHEM PO ZÁKROKU 
 LIVERPOOLSKÉHO BRANKÁŘE LORISE KARIUSE. 
 POKUTOVÝ KOP VŠAK KANE NEPROMĚNIL. 

Ďábelský debut jako hrom

V polovině týdne přišel do Dortmundu na hostování do konce 
sezony, když se stal součástí přestupového trojúhelníku mezi Ar-
senalem, Chelsea a Borussií, ve kterém změnili natrvalo zaměst-
navatele nejlepší kanonýr loňské bundesligy Pierre-Emerick 
Aubameyang a francouzský forvard Oliver Giroud. Čtyřiadvaceti-
letý belgický útočník Michy Batshuayi se přesunul do vestfálské-
ho velkoklubu hlavně proto, že při dosavadním minimálním her-
ním vytížení v dresu „Blues“ mu protékala mezi prsty nominace 
do týmu „Rudých ďáblů“ na mistrovství světa v Rusku.

Po páteční předehrávce v Kolíně nad Rýnem však jeho akcie rapidně vzrostly. Gólově 

se prosadil ve 35. a 62. minutě, a když domácí „Kozlové“ dvakrát dokázali vyrovnat, tak 

připravil šest minut před koncem asistencí vítěznou branku Schürrlemu! Dortmund tak 

ukončil sérii tří letošních remíz a fanoušci jsou ze skvělého debutu hlavního strůjce ví-

tězství pochopitelně nadšení. A pokud nezůstane jen u této první jarní „vlaštovky“, jejich 

předchozí gabonský idol postupně nejspíš upadne v zapomnění…

Zachraňující se Brémy vydolovaly na horké půdě dvou „revírních“ rivalů plný bodový 

zisk. Před vánoční pauzou Werder nečekaně pokořil zásluhou trefy českého beka Theo-

dora Gebre Selassieho Borussii v jejím svatostánku. Teď si odvezl stejnou výhru 2:1 i z Gel-

senkirchenu, třebaže s domácím Schalke brzy prohrával 0:1, když Konopljanka zaskočil 

střelou z dálky Jiřího Pavlenku. Poprvé po podzimní operaci kolena nastoupil v základní 

sestavě berlínské Herthy reprezentační středopolař Vladimír Darida, ale v domácím duelu 

s Hoffenheimem se body dělily. Po dlouhé době naskočil v bundeslize také záložník Jan 

Morávek, který odehrál 71 minut v utkání Augsburgu s Frankfurtem. Že by trochu zafungo-

vala číselná magie?  Naposledy hrál 21. října, nyní dostal šanci až ve 21. kole! 

 TO BYL DEBUT: DVĚMA GÓLY A ASISTENCÍ ZAŘÍDIL 
 MICHY BATSHUAYI VÝHRU DORTMUNDU NAD KOLÍNEM NAD RÝNEM. 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Bayern 21 17 2 2 51:16 53
2. Leverkusen 21 9 8 4 41:27 35
3. RB Lipsko 21 10 5 6 33:29 35
4. Dortmund 21 9 7 5 45:29 34
5. Schalke 21 9 7 5 33:27 34
6. Frankfurt 21 9 6 6 26:23 33
7. Augsburg 21 8 7 6 32:26 31
8. M ǵladbach 21 9 4 8 30:33 31
9. Hoffenheim 21 7 7 7 32:33 28

10. Hannover 21 7 7 7 29:31 28
11. Hertha 21 6 9 6 28:28 27
12. Freiburg 21 5 10 6 22:35 25
13. Wolfsburg 21 4 12 5 24:25 24
14. Stuttgart 21 6 3 12 17:27 21
15. Brémy 21 4 8 9 18:26 20
16. Mohuč 21 5 5 11 24:37 20
17. Hamburk 21 4 5 12 17:30 17
18. Kolín nad Rýnem 21 3 4 14 17:37 13

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Manchester City 26 22 3 1 74:19 69
2. Manchester Utd. 26 17 5 4 51:18 56
3. Liverpool 26 14 9 3 59:31 51
4. Chelsea 25 15 5 5 45:19 50
5. Tottenham 26 14 7 5 51:24 49
6. Arsenal 26 13 6 7 51:35 45
7. Burnley 26 9 9 8 21:23 36
8. Leicester 26 9 8 9 38:35 35
9. Bournemouth 26 8 7 11 30:37 31

10. Everton 26 8 7 11 29:45 31
11. Watford 25 7 6 12 33:44 27
12. West Ham 26 6 9 11 32:46 27
13. Brighton 26 6 9 11 21:35 27
14. Crystal Palace 26 6 9 11 24:39 27
15. Southampton 26 5 11 10 28:38 26
16. Newcastle 26 6 7 13 24:36 25
17. Swansea 26 6 6 14 19:37 24
18. Stoke 26 6 6 14 26:52 24
19. Huddersfield 26 6 6 14 19:46 24
20. West Brom 26 3 11 12 21:37 20

PROGRAM
22. KOLO

9.2. RB Lipsko - Augsburg
10.2. Dortmund - Hamburk, Frankfurt - Kolín nad Rýnem,

Hannover - Freiburg, Hoffenheim - Mohuč,
Leverkusen - Hertha, Bayern - Schalke

11.2. Stuttgart - Mönchengladbach,
Brémy - Wolfsburg

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Kane H. Tottenham 22 1
2. Salah M. Liverpool 21 6
3. Aguero S. Manchester City 17 5

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
8. Gregoritsch M. Augsburg 9 2

VÝSLEDKY
25. KOLO

Manchester City - West Brom 3:0 * Stoke - Watford 0:0
Tottenham - Manchester Utd. 2:0 * Everton - Leicester 2:1

Chelsea - Bournemouth 0:3 * Newcastle - Burnley 1:1
Southampton - Brighton 1:1 * Huddersfield - Liverpool 0:3

Swansea - Arsenal 3:1 * West Ham - Crystal Palace 1:1

26. KOLO

Liverpool - Tottenham 2:2 * Crystal Palace - Newcastle 1:1
Arsenal - Everton 5:1 * Bournemouth - Stoke 2:1

Brighton - West Ham 3:1 * Leicester - Swansea 1:1
Man. Utd. - Huddersfield 2:0 * West Brom - Southampton 2:3
Burnley - Manchester City 1:1 * Watford - Chelsea (hráno po uzávěrce)

PROGRAM
27. KOLO

10.2. Tottenham - Arsenal, Everton - Crystal Palace,
Stoke - Brighton, Swansea - Burnley,

West Ham - Watford, Manchester City - Leicester
11.2. Huddersfield - Bournemouth,

Newcastle - Manchester Utd., Southampton - Liverpool
12.2. Chelsea - West Brom

VÝSLEDKY
21. KOLO

Hamburk - Hannover 1:1 * Augsburg - Frankfurt 3:0
Mönchengladbach - RB Lipsko 0:1 * Freiburg - Leverkusen 0:0

Hertha - Hoffenheim 1:1 * Mohuč - Bayern 0:2
Schalke - Brémy 1:2 * Wolfsburg - Stuttgart 1:1

Kolín nad Rýnem - Dortmund 2:3

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Selhání gigantů nahrála Atlétiku

Jedno klopýtnutí za druhým. Ze šestice nejlepších týmů špa-
nělské ligy vyhrál ve 22. kole jediný! Madridské Atlético si díky 
tomu nejenže pojistilo druhou příčku, ale začíná útočit na lídry 
z Barcelony!

Barca totiž nečekaně zaváhala, z městského derby s Espanyolem si odnesla jen bodík. 

A mohlo být hůře, remízu 1:1 zachraňoval až v závěru Piqué. Ten pak s prstem přitisknu-

tým k puse běžel k sektoru vzteklých domácích fandů, čímž rozpoutal na hřišti i v hledišti 

peklo. „Celý zápas uráželi moji rodinu, všechno má svoje meze,“ vysvětlil ostřílený stoper, 

který v týdnu prodloužil v klubu smlouvu do roku 2022. „To gesto patří k rivalitě, Piquého 

tyto situace motivují,“ usmál se trenér Valverde, jenž šetřil hvězdu Messiho, ale po hodině 

hry jej musel poslat na hřiště. Barca tak drží ligovou neporazitelnost už od 8. dubna. Po-

sila Coutinho trefila břevno, což znamená, že už 23 střel Barcelony v této sezoně skončilo 

na brankové konstrukci! Takový pech nemá žádný jiný tým pěti elitních evropských lig.

Real pokračuje v bídných výkonech, v Levante jen remizoval 2:2. Jedinou radost mohl 

mít kapitán „bílého baletu“ Ramos, jenž otevřel skóre zápasu a stal se prvním obráncem 

v historii La Ligy, který skóroval ve čtrnácti sezonách v řadě.

Madridští čtvrtou příčku udrželi, protože jejich pronásledovatelé vyhořeli - Villarreal 

padl na Betisu 1:2 a Sevilla v Eibaru dokonce 1:5! Domácí se na sedmém místě tabulky 

přiblížili sokovi na bodík. Sevilla získala v lize pod vedením trenéra Montelly z pěti zápasů 

pouze čtyři body... „Omlouvám se všem našim fanouškům,“ hlesl hostující kouč zklamaně.

Ve šlágru kola druhého se třetím Atlético jasně přehrálo Valencii, která za celý zápas 

nevystřelila na bránu! Domácím k výhře stačil jediný gól a k vedoucí Barceloně se přiblí-

žili na devět bodů. „Hráli jsme proti jednomu z nejlepších celků La Ligy a byli jsme prostě 

úžasní,“ chválil svůj tým kouč Simeone. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Barcelona 22 18 4 0 60:11 58
2. Atl. Madrid 22 14 7 1 33:9 49
3. Valencia 22 12 4 6 42:26 40
4. Real Madrid 21 11 6 4 45:21 39
5. Villarreal 22 11 4 7 33:26 37
6. Sevilla 22 10 3 9 28:34 33
7. Eibar 22 9 5 8 31:34 32
8. Celta Vigo 22 9 4 9 39:32 31
9. Girona 22 8 7 7 31:29 31

10. Betis 22 9 3 10 37:45 30
11. Getafe 22 7 8 7 26:21 29
12. Leganes 21 8 5 8 20:21 29
13. Ath. Bilbao 22 6 9 7 24:25 27
14. Real Sociedad 22 7 5 10 41:40 26
15. Espanyol 22 6 7 9 19:29 25
16. Alaves 22 7 1 14 19:32 22
17. Levante 22 3 11 8 20:32 20
18. La Coruňa 22 4 5 13 24:51 17
19. Las Palmas 21 4 2 15 16:50 14
20. Malaga 21 3 4 14 14:34 13

 PO VÝHŘE 1:0 NAD VALENCIÍ SI FOTBALISTÉ ATLÉTIKA POJISTILI DRUHOU PŘÍČKU TABULKY. 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Messi L. Barcelona 20 10
2. Suarez L. Barcelona 16 4
3. Aspas I. Celta Vigo 15 4
4. Stuani C. Girona 12 0
5. Willian Jose Real Sociedad 11 2
6. Gomez M. Celta Vigo 10 2
6. Zaza S. Valencia 10 0

SERIE A

Jak chutná výhra? Inter zapomněl...

Zasekli se. Čtyřikrát v tomto kalendářním roce hráli zápas, čty-
řikrát z toho byla plichta 1:1. Milánský Inter čeká na výhru neko-
nečné dva měsíce a jeho plány na Ligu mistrů se začínají hroutit...

Když 3. prosince doma smetli Chievo 5:0, vyhoupli se do čela Serie A. „Je to skvělé, ale 

nesmíme podléhat euforii,“ varoval tehdy kouč Spalletti a opatrný zůstával i o týden pozdě-

ji, kdy jeho hoši ubránili bezgólovou remízu na Juventusu. „Předvedli nám svoji sílu, měli 

jsme velké štěstí,“ ocenil šampióny. Následující týdny ukázaly, jakou měl pravdu. Nerazzur-

ri nejprve dvakrát padli a pak pětkrát (!) v řadě remizovali. Naposledy doma se sedmnác-

tým Crotone, kdy ve zcela vyrovnaném zápase neudrželi vedení. Milánští jsou pro smích, 

fanoušci své miláčky vypískali. „Budíček! Zase vyhrávejte!“ stálo na obřím transparentu. 

„Je zřejmé, že máme problém. Dlouho jsme nevyhráli, spadlo nám sebevědomí a zdá se, 

že ani nemáme charakter...“ hlesl zklamaný Spalletti.

Inter zůstal čtvrtý, ovšem už jen o bodík zpět je římské AS. To bez zraněného Patrika 

Schicka po sedmi zápasech konečně vyhrálo - na hřišti Verony 1:0, když hosté přežili 40 

minut jen v deseti. „Ani v oslabení jsme jim nedovolili jedinou střelu na bránu, výhru jsme 

si zasloužili,“ upozornil trenér Di Francesco.

Příjemnou neděli si vychutnali fanoušci v Turíně, kde Juventus zesměšnil Sassuolo 

7:0! Už v půli to bylo o čtyři branky, po změně stran pak vystřihl hattrick Higuaín. „Stará 

dáma“ je s 59 góly nejofenzivnějším týmem Serie A, navíc v devíti z posledních deseti duelů 

udržela čisté konto. „Tohle je jiný Juventus než v minulých letech. Začali jsme s určitým 

taktickým systémem, nyní používáme jiný a myslím, že později jej zase změníme, protože 

budeme moci použít více hráčů s určitými dovednostmi,“ zamotal trenér Allegri hlavu bu-

doucím protivníkům. Těsný náskok v čele si udržela Neapol, kterou ovšem v sobotu čeká 

těžká bitva se třetím Laziem! 

 TRENÉR INTERU LUCIANO SPALETTI MÁ SVÝM SVĚŘENCŮM 
 CO VYSVĚTLOVAT, ABY ZNOVU ZAČALI VÍTĚZIT… 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Neapol 23 19 3 1 50:14 60
2. Juventus 23 19 2 2 59:15 59
3. Lazio 22 14 4 4 57:27 46
4. Inter 23 12 9 2 38:18 45
5. AS Řím 23 13 5 5 33:17 44
6. Sampdoria 23 11 5 7 42:32 38
7. Atalanta 23 10 6 7 35:27 36
8. AC Milán 23 10 5 8 30:30 35
9. Udinese 23 10 3 10 36:32 33

10. Turín FC 23 7 12 4 33:29 33
11. Fiorentina 23 8 7 8 33:29 31
12. Bologna 23 8 3 12 28:35 27
13. Cagliari 23 7 3 13 22:34 24
14. Chievo 23 5 7 11 21:40 22
15. Sassuolo 23 6 4 13 14:41 22
16. FC Janov 22 5 6 11 16:24 21
17. Crotone 23 5 5 13 18:40 20
18. Spal 23 3 8 12 23:42 17
19. Verona 23 4 4 15 22:46 16
20. Benevento 23 2 1 20 13:51 7

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
4. Mertens D. Neapol 14 6
6. Higuain G. Juventus 13 3
7. Džeko E. AS Řím 10 3

PROGRAM
23. KOLO

9.2. Ath. Bilbao - Las Palmas
10.2. Villarreal - Alaves, Malaga - Atl. Madrid,
Leganes - Eibar, Real Madrid - Real Sociedad

11.2. Sevilla - Girona, Barcelona - Getafe,
Celta Vigo - Espanyol, Valencia - Levante

12.2. La Coruňa - Betis

PROGRAM
24. KOLO

9.2. Fiorentina - Juventus
10.2. Spal - AC Milán, Crotone - Atalanta, Neapol - Lazio

11.2. Sassuolo - Cagliari, Chievo - FC Janov,
Inter - Bologna, Sampdoria - Verona,

Turín FC - Udinese, AS Řím - Benevento

VÝSLEDKY
22. KOLO

Atl. Madrid - Valencia 1:0 * Girona - Ath. Bilbao 2:0
Espanyol - Barcelona 1:1 * Getafe - Leganes 0:0

Levante - Real Madrid 2:2 * Alaves - Celta Vigo 2:1
Betis - Villarreal 2:1 * Eibar - Sevilla 5:1

Real Sociedad - La Coruňa 5:0 * Las Palmas - Malaga (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
23. KOLO

Benevento - Neapol 0:2 * Atalanta - Chievo 1:0
Bologna - Fiorentina 1:2 * Cagliari - Spal 2:0

Juventus - Sassuolo 7:0 * Udinese - AC Milán 1:1
Verona - AS Řím 0:1 * Inter - Crotone 1:1

Sampdoria - Turín FC 1:1 * Lazio - FC Janov (hráno po uzávěrce)

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Plzeň U19 slaví titul!
Ve finále přehrála Atraps-Hombres Brno

Novým futsalovým mistrem do 19 let se stal v neděli v Hodoníně SK Inte-
robal Plzeň, který do finále proklouzl po úspěšném penaltovém rozstřelu 
s Helasem a ve finále zdolal druhý brněnský klub Atraps-Hombres.

 MISTŘI V KATEGORII U19 - SK INTEROBAL PLZEŇ. 

CHOMUTOV 
JE FUTSALOVÝM MISTREM 

V JUNIORSKÉ LIZE U17
Juniorská futsalová liga do 17 let skončila. Novým mis-

trem je FC Baník Chomutov, který zvládl Final four v hodo-

nínské sportovní hale nejlépe. 

ZÁPAS O 3. MÍSTO: Helas Brno - SK Slavia Praha 4:0 (1:0)

Branky a nahrávky: 7. Bilý (Pavliš), 28. Sznapka (Zatloukal), 30. Pavliš (Bilý), 31. Šarközy. Brno: 
Widder (Hájek) - P. Lidmila, Šarközy, Bilý, Pešta, Pavliš, Sznapka, Stříž, Zatloukal, Šperka, Mizer-
nicius. Slavia: J. Žežulka (Vondráček) - Fejfar, Cabrnoch, Beneš, O. Žežulka, Hájek, Brožek, Malý, 
Vlasák, Stukhiev, Slavata, Sita, Gottwald.

FINÁLE: SK Interobal Plzeň - Atraps-Hombres Brno 5:1 (4:0)

Branky a nahrávky: 3. Buchta (Künstner), 4. Skopový (Shklyarskyy), 6. Zajíček (Buchta), 19. Buch-
ta (Schleis), 21. Zajíček (Buchta) - 23. Grůza (pk). Plzeň: Němec (Lecjaks) - Skopový, Shklyarskyy, 
Zajíček, Buchta, Schleis, Fakan, Tětek, Veber, Šural, Künstner, Špicl, Maur. Brno: Longauer (Tylč) 
- Urbánek, Moravec, Svoboda, Hlavai, Pluháček, Grůza, Žáček, Cimbálník, Smejkal, Ševčík, Krejčíř.

KONEČNÉ POŘADÍ FINAL FOUR MČR VE FUTSALU U19

1. místo: SK Interobal Plzeň
2. místo: FC Atraps-Hombres Brno * 3. místo: Helas Brno * 4. místo: SK Slavia Praha

Nejlepší hráč Final four: Tomáš Buchta (SK Interobal Plzeň)

Nejlepší brankář Final four: Lukáš Němec (SK Interobal Plzeň)

VÝSLEDKY FINAL FOUR U19

SEMIFINÁLE I: Helas Brno - SK Interobal Plzeň 2:3 pk (1:2)

Branky a nahrávky: 16. Pavliš (Lidmila), 29. Pavliš (Šperka) - 1. Buchta (Künstner), 19. Šural 
(Künstner), rozhodující pk Buchta. Brno: Widder (Hájek) - P. Lidmila, Šarközy, Bilý, Pešta, Pavliš, 
Sznapka, Stříž, Zatloukal, Šperka, Mizernicius. Plzeň: Němec (Lecjaks) - Skopový, Shklyarskyy, 
Zajíček, Buchta, Schleis, Fakan, Tětek, Veber, Šural, Künstner, Špicl, Maur.

SEMIFINÁLE II: SK Slavia Praha - Atraps-Hombres Brno 0:1 pk (0:0)

Branky a nahrávky: rozhodující pk Svoboda. Slavia: J. Žežulka (Vondráček) - Fejfar, Cabrnoch, 
Beneš, O. Žežulka, Hájek, Brožek, Malý, Vlasák, Stukhiev, Slavata, Sita, Gottwald. Brno: Lon-
gauer (Tylč) - Urbánek, Moravec, Svoboda, Hlavai, Pluháček, Grůza, Žáček, Cimbálník, Smejkal, 
Ševčík, Krejčíř.

VÝSLEDKY FINAL FOUR U19 VÝSLEDKY FINAL FOUR U17

SEMIFINÁLE I: FC Tango Hodonín - SK Olympik Mělník 3:2 (2:2)

Branky a nahrávky: 10. Blažek (Demela), 12. Čech (Weigl), 26. Lamáček - 4. Šmejkal (Vzwiger), 7. 
Martiwec (Šmejkal). Hodonín: Soukup - Krumpolc, Lamáček, Čech, Weigl, Křivák, Hromek, Deme-
la, Blažek, Ševčík, Bohun, Němeček. Mělník: Svoboda - Martiwec, Šmejkal, Antoš, Havel, Mrázek, 
Demeter, Vzwiger, Majerech, Lehner.

SEMIFINÁLE II: FC Baník Chomutov - Helas Brno 6:3 (3:1)

Branky a nahrávky: 3. Tykal (Janda), 4. Loukota, 14. Janda (Jelínek), 27. vlastní, 29. Loukota (Jan-
da), 33. Gyen Ge - 15. Hofírek (Mikeš), 27. Peška (Špička), 35. Mikeš (Hofírek). Chomutov: Klíma 
- Kulhánek, Loukota, Kibal, Jelínek, Gyen Ge, Maršálek, Tykal, Šorsák, Janda. Brno: Hájek (Pavliš) 
- Mikeš, Peška, Hofírek, Hilscher, Stambolidis, Durek, Špička, Nony, Jašek.

ZÁPAS O 3. MÍSTO: SK Olympik Mělník - Helas Brno 1:2 pk (1:0)

Branky a nahrávky: 6. Antoš (Majerech) - 22. vlastní, rozhodující pk Mikeš. Mělník: Svoboda - 
Martiwec, Šmejkal, Antoš, Havel, Mrázek, Demeter, Vzwiger, Majerech, Lehner. Brno: Pavliš (Hájek) 
- Mikeš, Peška, Hofírek, Hilscher, Stambolidis, Durek, Špička, Nony, Jašek.

FINÁLE: FC Tango Hodonín - FC Baník Chomutov 3:5 (2:4)

Branky a nahrávky: 4. Křivák (Hromek), 19. Hromek, 37. Hromek (pk) - 2. Tykal, 10. Tykal (Jelínek), 
12. Maršálek, 16. Tykal, 36. Tykal. Hodonín: Soukup - Krumpolc, Lamáček, Čech, Weigl, Křivák, 
Hromek, Demela, Blažek, Ševčík, Bohun, Němeček. Chomutov: Klíma - Kulhánek, Loukota, Kibal, 
Jelínek, Gyen Ge, Maršálek, Tykal, Šorsák, Janda.

KONEČNÉ POŘADÍ FINAL FOUR MČR VE FUTSALU U17

1. místo: FC Baník Chomutov
2. místo: FC Tango Hodonín * 3. místo: Helas Brno * 4. místo: SK Olympik Mělník

Nejlepší hráč Final four: Tomáš Tykal (FC Baník Chomutov)

Nejlepší brankář Final four: Vít Soukup (FC Tango Hodonín)

 MISTŘI V KATEGORII U17 - FC BANÍK CHOMUTOV. 

http://chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
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Nebývá to zvykem, ale tentokrát dvakrát dotahovala Brazí-

lie. Nejprve se trefil po skvělé akci Rešetára Seidler. Domácí 

srovnali až dvě minuty před koncem první půle. Ve 22. minutě 

se Češi podruhé v zápase dostali do vedení, tentokrát sám ka-

pitán Rešetár vybojoval míč a nekompromisně ho zavěsil pod 

břevno - 1:2. 

Brazílie otočila zápas v rozmezí 25. až 27. minuty. Definitivní 

podobu skóre přinesla 33. minuta, kdy dal na konečných 4:2. 

Ferrao. 

 PRVNÍ SOUBOJ S BRAZÍLIÍ V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ SKONČIL VÝHROU KANÁRKŮ 9:4. 

Obrovskou finálovou bitvu 
Češi s Brazílií těsně prohráli

Česká futsalová reprezentace ani napodruhé domácí Brazílii na Grand 
Prix v Brusque neporazila. Nicméně svěřenci trenéra Tomáše Neu-
manna podali v nedělním finále ještě lepší výkon než v sobotu. Kanárci 
turnaj vyhráli po výsledku 4:2.

 ČESKÁ REPREZENTACE PROHRÁLA VE FINÁLE S BRAZÍLIÍ TĚSNĚ 2:4. 

BRAZÍLIE - ČESKÁ REPUBLIKA 4:2 (1:1)
Branky a nahrávky: 18. Ferrao, 25. Gadeia, 27. Lino, 33. Ferrao - 8. Seidler (Reše-
tár), 22. Rešetár. Brazílie: Guitta - Rodrigo, Daniel, Ferrao, Pito - Willian, Bruno, 
L. Lino, Leo Santana, Marcel, Falcao, Gadeia, Dieguinho. Česká republika: Gerčák 
(Vahala) - Rešetár, Seidler, Vnuk, Janovský - Cupák, Záruba, P. Drozd, Slováček, Kou-
delka, Černý, D. Drozd, Kovács.

OSTATNÍ VÝSLEDKY TURNAJE

BRAZÍLIE - ČESKÁ REPUBLIKA 9:4 (4:3)

Branky: 7. Ferrao, 7. Dieguinho, 10. Dieguinho, 20. Ferrao, 23. Falcao, 30. Falcao, 31. Marcel, 34. Rodrigo, 40. 
Santana - 5. P. Drozd, 8. Seidler, 14. Seidler, 27. Seidler. Brazílie: Guitta - Rodrigo, Daniel, Ferrao, Pito - Willian, 
Bruno, L. Lino, Leo Santana, Marcel, Falcao, Gadeia, Dieguinho. Česká republika: Vahala (Gerčák) - Rešetár, 
Seidler, Vnuk, Janovský - Cupák, Záruba, P. Drozd, Slováček, Koudelka, Černý, D. Drozd. Trenér Tomáš Neumann.

ČESKÁ REPUBLIKA - KOSTARIKA 3:1 (1:1)

Branky: 20. Záruba, 37. Rešetár, 40. Seidler - 12. Cabalceta. Česká republika: Vahala, Gerčák - Drozd D., Drozd 
P., Koudelka, Slováček - Janovský, Rešetár, Vnuk, Seidler - Cupák, Záruba, Kovács, Černý. Trenér Tomáš Neu-
mann. Kostarika: Santamaria, Vargas - Sandi, Fonseca, Paniagua, Cordero - Gomez, Castro, Salas, Cabalceta, 
Cubillo, Tijerino, Villalobos, Solis.

ČESKÁ REPUBLIKA - URUGUAY 6:3 (4:0)

Branky a nahrávky: 2. Vnuk (Rešetár), 7. Rešetár, 13. Seidler (Vnuk), 14. Záruba (Vnuk), 24. Seidler, 39. Rešetár - 
27. Pallero, 33. Ordonqui (10 m pk), 40. Ordonqui (10 m pk). Česká republika: Gerčák, Vahala - Janovský, Rešetár, 
Vnuk, Seidler - Cupák, Záruba, Drozd P., Slováček, Koudelka, Kovács, Černý, Drozd D. Trenér Tomáš Neumann. 
Uruguay: Fernandez, Gaitan - de los Santos, Custodio, Sosa, Salgues - Pallero, Bruschini, Laurino, Sosa, Daguer-
re, Tangari, Ordonqui, Varietti.

BELGIE - ČESKÁ REPUBLIKA 0:9 (0:5)

Branky a nahrávky: 3. Cupák (Záruba), 6. Seidler, 7. Seidler, 8. Cupák (Kovács), 12. Rešetár, 22. Černý, 32. Vahala 
(pk), 32. Janovský, 37. Koudelka. Česká republika: Vahala (Gerčák) - Janovský, Rešetár, Vnuk, Seidler - D. Cupák, 
Záruba, P. Drozd, Slováček, Koudelka, Kovács, Černý, D. Drozd. Trenér Tomáš Neumann. Belgie: Claus (Lahraoui) - 
Rahou, Chaibai, Adnane, Dahbi - El Makrini, Mossaoui, El Fashi, El Oumari, Yachou, Salhi, Kaddouri, Ettalaki.
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Kompletní zpravodajství ze světa futsaluCHANCE FUTSAL LIGA28

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy
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FAČR má rekord.
Oslava proběhla na hřišti! 

Fotbalová asociace ČR (FAČR) každoročně aktualizuje svou členskou zá-
kladnu a opět zaznamenala nárůst počtu aktivních členů. Na konci roku 
2017 se jejich počet v rámci projektu Členství vyšplhal na 332.966. Posled-
ním zaregistrovaným v kalendářním roce byl Jiří Janeček z třebíčského 
TJ Trnava, kam FAČR přijela jeho i klub odměnit zvláštním způsobem - 
k zápasu ho se svým výběrem vyzval Petr Švancara. 

 POSLEDNÍ ZAREGISTROVANÝ ČLEN FAČR V ROCE 2017 JIŘÍ JANEČEK PŘEBÍRÁ DARY OD GENERÁLNÍHO SEKRETÁŘE ASOCIACE RUDOLFA ŘEPKY. Petr Švancara, Zdeněk Valnoha, Pavel Mezlík a brankářská 

legenda regionu Josef Hron - tedy dohromady přes tisíc ligových 

startů! Proti nim momentálně poslední celek IV. třídy OP TJ Tr-

nava s Jiřím Janečkem, jenž se k fotbalu vrátil po šesti letech. 

A rozhodně nečekal, že by jeho výpomoc klubu mohla mít takový 

přesah. „Ocenění patří spíš kterémukoliv z kluků tady v klubu 

než mně,“ reagoval na překvapivou akci, kterou FAČR zorgani-

zovala ve spolupráci s oddílovým předsedou Luďkem Ondrač-

kou, navrátilec Janeček. 

Lokální třebíčský tým ale nezůstal ochuzen. Generální se-

kretář Rudolf Řepka s kolegy přivezl do Třebíče míče, rozli-

šováky, reprezentační kalendáře i knížky a samozřejmě partu 

POČTY ČLENŮ FAČR V PROJEKTU ČLENSTVÍ

2012: 280.810 členů * 2013: 291.873 členů * 2014: 308.972 členů
2015: 324.948 členů * 2016: 329.330 členů 

2017: 332.966 členů

www.fotbal.cz
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 PLEJEŘI TÝMU IV. TŘÍDY OP PROHRÁLI S CELKEM, JEHOŽ HRÁČI MAJÍ VÍCE NEŽ TISÍCOVKU LIGOVÝCH STARTŮ, JEN O JEDINOU BRANKU. 

fotbalistů, proti kterým si řada borců na okresní úrovni obvyk-

le nezahraje. K partě Petra Švancary se na hřišti přidal prá-

vě Generální sekretář FAČR Rudolf Řepka a také dva zástup-

ci reprezentačního úseku asociace - trenér U15 Jiří Vorlický  

s Ondřejem Lípou. 

„Byl to kvalitní zápas na velké technické úrovni, klidně si dáme 

ještě někdy odvetu. Kluci měli jen trochu smůlu, ale jinak spoustu 

dobrých věcí,“ kvitoval duel Petr Švancara. Utkání mezi TJ Trnava 

a osobnostmi bylo vzácně vyrovnané, když se domácí na soupeře 

po pomalejším rozjezdu v závěru dotáhli, ale nakonec ligová kva-

lita slavila úspěch a o gól zvítězila. „Myslím, že jsme podali solidní 

výkon a místy jsme byli i minimálně vyrovnaným soupeřem. Já 

osobně jsem toho měl plné zuby, protože jsem dlouho nehrál a teď 

jsem byl i trochu marod,“ popisoval dojmy z utkání Jiří Janeček, 

který po utkání dostal i tašku s vybavením a retro reprezentačním 

dresem. „No tak já ani nešel do brány, zahrál jsem si v poli a bylo 

to super. Navíc jsem na konci rozhodl soutěž na břevna, takže pa-

ráda,“ hýřil spokojeností mistr ligy z roku 1978 Josef Hron. „Když 

jsem to viděl, tak začnu klukům ordinovat tři tréninky týdně,“ žer-

toval předseda klubu Luděk Ondračka. Výsledek souboje nebyl 

podstatný. Skvělou náladu a atmosféru provázelo příznivé počasí 

a doplnilo pozápasové posezení s diskusí nad aktuálními fotbalo-

vými tématy. 

„Byl to super zápas a obecně je skvělé, že máme u nás stále 

více fotbalistů, že se lidé hýbou. Teď se zaměřujeme na to, aby-

chom zvedli především počet sportujících dětí, což je klíčem k vy-

tvoření základny pro všechny sporty a zároveň záruka zdravější 

populace,“ vysvětluje Rudolf Řepka. 

Být členem Fotbalové asociace se prostě vyplatí! Nezapomeňte 

si také letos obnovit vaše členství.  

 UMĚNÍ FOTBALISTŮ TJ TRNAVA Z TŘEBÍČE VYZKOUŠEL VÝBĚR PETRA ŠVANCARY. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
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Sportovní fotografie roku 2017

Na pražské Staroměstské radnici byla v pátek vernisáží otevřena výstava 
Sportovní fotografie roku, která navazuje na tradici výročních přehlídek, 
založenou legendami novinářské fotografie v roce 1971. Poslední soutěž-
ní ročník se uskutečnil v roce 2001, do roku 2010 pokračovaly nesoutěžní 
přehlídky. Po sedmileté úplné odmlce Klub sportovních novinářů retro-
spektivní výstavy sportovních fotografií nyní obnovil. 

Do soutěže se přihlásilo 43 profesionálních fotoreportérů, kteří 

poslali celkem 501 snímků. Vedle hlavní soutěže byly ve hře také 

dílčí ceny v kategoriích Fotbal, Ostatní sporty, Portrét, SportArt 

a Foto série. Speciální diplomy vypsaly Hl. město Praha (Sport 

v Praze) a agentura Czech Tourism (Sport a volný čas), vítěze 

těchto cen vyberou návštěvníci výstavy.

Sportovní fotografií roku 2017 se stal snímek Cape Epic od vol-

ného fotografa Michala Červeného. Originální souhru cyklistů 

a jejich dominantních stínů pořídil autor při etapovém závodě 

horských kol v Jižní Africe. V kategorii Portrét si ocenění odnes-

la Barbora Reichová (Sport), v kategorii Fotbal Vlastimil Vacek 

(Právo), v kategorii Ostatní sporty Pavel Lebeda (volný fotograf), 

 FOTOREPORTÉR VLASTIMIL VACEK, KTERÝ JE I SPOLUPRACOVNÍKEM TÝDENÍKU GÓL, ZVÍTĚZIL V KATEGORII FOTBAL 
 SNÍMKEM „PŘEKONANÝ“, NA NĚMŽ BRANKÁŘ DUKLY FILIP RADA INKASUJE DRUHÝ GÓL V LIGOVÉM PRAŽSKÉM DERBY 
 SE SLAVIÍ V EDENU. CENU MU PŘEDAL PŘI PÁTEČNÍ VERNISÁŽI GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ FAČR RUDOLF ŘEPKA.  

nejlepší sérii nafotil Michal Sváček (MF DNES) a cenu poroty v ka-

tegorii Sportart získal Michal Červený (volný fotograf).

„Po osmileté odmlce se do historických prostor pražské Sta-

roměstské radnice vrací výstava, jež bývala po desetiletí nejvý-

znamnější a také nejnavštěvovanější přehlídkou tvorby českých 

sportovních fotoreportérů zachycujících nejen největší sportov-

ní události roku, ale také nezapomenutelná a neopakovatelná 

dramata okamžiku, která sport přináší. Vždyť vůbec první vítěz-

ná fotografie - Novotného Modlitba za Peru, velký detail zafa-

čovaných rukou horolezce připomínající tragédii českosloven-

ské výpravy pod horou Huascarán v roce 1970, při níž zahynulo 

všech čtrnáct členů expedice, byla tak expresivním snímkem, 

že před ním zůstávaly v pohnutí stát stovky a tisíce domácích 

i zahraničních návštěvníků výstavy,“ připomíná předseda Klu-

bu sportovních novinářů Zdeněk Pavlis tradici, kterou nyní KSN 

obnovuje, a dodává: „Proto věříme, že se výstava opět stane vý-

znamnou kulturní, společenskou a vlastně i sportovní událostí 

příštích dnů a týdnů. Zvláště, když bude probíhat v době zimních 

olympijských her v Koreji.“

V prvním patře Staroměstské radnice doplňuje výstavu expo-

zice unikátních fotografií, připomínající největší úspěch českého 

hokeje a vůbec sportu za dobu existence samostatné republi-

ky - Zlaté Nagano. Po dvaceti letech zde představují unikátní, 

a v mnoha případech dosud nepublikované snímky tehdejší přímí 

účastníci turnaje století Eduard Erben, Jiří Pekárek, Herbert Sla-

vík a spolu s nimi Michal Růžička, který zaznamenal celonárodní 

euforii, jež zavládla po návratu hokejistů do Prahy.

Výstava Sportovní fotografie roku 2017 bude na Staroměstské 

radnici otevřena pro návštěvníky každý den až do konce února 

vždy od 10 do 18 hodin. 

http://www.fotbal.cz
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Čeští rozhodčí se vrátili z Kypru. 

Vyladili formu? 

Kyperský kemp je u konce, teď ještě dvoutýdenní individuální příprava v do-
mácích podmínkách a pak už start domácí nejvyšší soutěže. Čeští rozhodčí se 
po osmi strávených dnech v pátek rozloučili se středomořským ostrovem.  

Jak rozhodčí hodnotí kyperské soustředění, na kterém zvládli 

veškeré fyzické a teoretické testy s výživnou atletickou přípravou? 

„Našli jsme tady excelentní podmínky,“ prohlásil předseda komise 

Michal Listkiewicz, který sudím šéfuje druhým rokem. Zatímco loni 

celá skupina vyrazila za přípravou do Portugalska, tentokrát padla 

volba na jinou destinaci, na níž sází i stovky fotbalových klubů.

Pafos, letovisko v jihozápadním cípu kyperského ostrova, nabídl 

rozhodčím veškerý servis. „V Portugalsku to bylo pětihvězdičko-

vé, na Kypru asi ještě o hvězdu lepší. Opravdu to bylo na excelent-

ní úrovni. Od zázemí v hotelu, stravování, po tréninkové hřiště až 

po počasí. Na to jsme měli tentokrát štěstí,“ přemítal Listkiewicz.

Rozhodčí, bez Pavla Královce a Jany Adámkové trávících čas 

na souběžném mezinárodním semináři FIFA, na Kypru nejprve 

bez většího zádrhelu zvládli fyzické testy. Až na Emanuela Marka, 

jehož zastavilo svalové zranění. „Rozhodčí jsou připraveni po fy-

zické stránce nejlépe v historii, je tam znát další progres. Ale zá-

roveň všem také opakujeme, že je to pouze jeden z předpokladů 

kvalitního výkonu,“ podotkl Petr Mlsna, místopředseda komise.

 ČESKOU ZIMU VYMĚNILI ROZHODČÍ PŘI PŘÍPRAVĚ ZA KYPERSKÉ TEPLO. 

 SUDÍ ABSOLVOVALI I PRAKTICKÝ NÁCVIK POSUZOVÁNÍ HERNÍCH SITUACÍ. 

http://www.fotbal.cz
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Ani teoretické prověrky pro sudí neznamenaly zásadní kom-

plikaci. „Někteří mladí a noví rozhodčí si vedli dokonce ještě 

o něco lépe než někteří zkušenější, to bylo milé překvapení,“ 

řekl Listkiewicz.

Podobně jako loni v Portugalsku přípravný kemp arbitrům 

zpestřilo na Kypru i pískání přípravných zápasů. Zvládli jich cel-

kem dvanáct - mezi nimi i ruské giganty Spartak Moskva s Loko-

motivem a dále Partizan Bělehrad, Slask Wroclaw, Górnik Zabrze 

či české celky Liberec, Teplice a Mladou Boleslav.

Nový element v rámci kyperského kempu? Přítomnost osmi 

elitních čínských rozhodčí, kteří za českými kolegy vyrazili v rám-

ci pokračující spolupráce mezi oběma asociacemi. „Po prvním 

„Je to pro nás velká událost. Ale musíme na veřejnost apelovat 

i ve smyslu, že video ve fotbale není samospásné a nebude od-

halovat všechny chyby rozhodčích. Je třeba neustále vysvětlovat 

a působit ve smyslu, co je podstatou videa, aby případná zklamání, 

která můžou být s videem spojována, nebyla příliš velká. V někte-

rých zemích k tomu dochází,“ prohlásil Mlsna.

Předseda komise Listkiewicz má velká očekávání také k sa-

motným výkonům na hřišti. Ti i na Kypru několikrát slyšeli, že 

mají co zlepšovat. „V podzimní části jsme viděli rezervy. Zatímco 

oťukávání se čínští rozhodčí stali součástí naší rodiny. Bylo to 

obohacující pro všechny strany, slyšeli jsme, jak fungují rozhod-

čí v Číně. V budoucnu ta spolupráce může být oboustranně vel-

mi přínosná. A pro české rozhodčí je velkou motivací, že můžou 

v Číně někdy odřídit ligový zápas. Ostatně tým Pavla Královce už 

takovou zkušenost na podzim zažil,“ říká předseda Komise roz-

hodčích Michal Listkiewicz.

Jarní část domácích profesionálních soutěží se rychle blíží, 

už za dva týdny odstartuje HET liga. Rozhodčí vyhlížejí několik 

velkých výzev. Tou největší je pokračování testovacího projektu 

videorozhodčího, který by měl v elitních soutěžích hrát čím dál 

větší roli.

loňské jaro bylo excelentní, v posledním půlroku jsme měli výhra-

dy. Česká ligová soutěž se pořád lepší, jde do ní víc peněz a ros-

tou i ambice klubů. Zkrátka čekáme od rozhodčích víc než během 

podzimu. Aby se to podobalo třeba loňskému jaru, které bylo z po-

hledu rozhodčích velmi dobré,“ dodal Listkiewicz. 

 NA KYPRU STRÁVILI ROZHODČÍ OSM DNÍ. 

 FYZICKÉ TESTY ZVLÁDLI SUDÍ BEZ PROBLÉMŮ. 

www.fotbal.cz
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 DUŠAN UHRIN PŘIJÍMAL GRATULACE V SÍDLE FAČR 
 NA STRAHOVĚ V SÍNI SLÁVY ČESKÉHO FOTBALU, 
 KDE MU ROZHODNĚ PATŘÍ VÝZNAMNÉ MÍSTO. www.fotbal.cz

Dušanu Uhrinovi pogratulovali
i tři finalisté z Wembley

V pondělí v poledne přijali předseda asociace Martin Malík a generální 
sekretář Rudolf Řepka trenéra Dušana Uhrina, popřáli mu k 75. narozeni-
nám a společně poobědvali v sídle asociace v Praze na Strahově.

 DUŠANU UHRINOVI GRATULUJE K 75. NAROZENINÁM PŘEDSEDA FAČR MARTIN MALÍK. 

Mezi gratulanty byli i tři hráči z finálového utkání z mistrovství 

Evropy 1996 - Petr Kouba, Jan Suchopárek a Radek Bejbl, nechy-

běl i současný trenér reprezentace do 21 let Vítězslav Lavička či 

manažer reprezentace A Jaromír Šeterle.

„Velké blahopřání k jeho životnímu jubileu a samozřejmě ob-

rovské díky za jeho práci pro český fotbal a za všechny úspěchy, 

které jeho trenérskou kariéru provázely,“ popřál oslavenci osobně 

předseda VV FAČR Martin Malík.

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
https://www.youtube.com/watch?v=9u1wWLe_6Ek&feature=youtu.be
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„Ve všech zápasech, které jsme odehráli, byly obrovské emo-

ce. My jsme se dostali do skupiny smrti a stejně jsme postou-

pili. Škoda, že jsme to nedotáhli na to první místo,“ vzpomíná 

na slavný turnaj v Anglii 1996 Dušan Uhrin. Ten také přispěchal 

s přáním pro současný reprezentační výběr. „Kluci potřebují více 

sebedůvěry, hráči jsou dobří, trenér kvalitní, počítám, že už to 

půjde jenom nahoru,“ věří současnému týmu trenéra Jarolíma 

Dušan Uhrin.

K významnému jubileu za celou fotbalovou rodinu gratulujeme 

a přejeme hodně zdraví, klidu a pohody. 

 OSLAVENCI PŘIŠLI VEDLE MARTINA MALÍKA POPŘÁT I TŘI JEHO SVĚŘENCI 
 Z FINÁLOVÉHO MAČE ME 1996 V ANGLII PROTI NĚMECKU: PETR KOUBA, JAN SUCHOPÁREK A RADEK BEJBL. 

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

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


www.branadocech.cz

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

www.dolnipoohri.cz

www.krusne-hory.org

www.ceskestredohori.info

www.ceskesvycarsko.cz

http://www.aaaauto.cz/
http://www.gatetobohemia.com/
http://krusne-hory.org/
http://www.ceskestredohori.info/
http://www.dolnipoohri.eu/
https://www.ceskesvycarsko.cz/
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FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ
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