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 JOSEF 

 HUŠBAUER 

„Sobotní zápas s Plzní pro mě 
bude hodně zajímavý. Pocházím 
odtud, prožil jsem v ní fantastické 
časy - vyhrávali jsme tituly, 
zahráli si Ligu mistrů, “ 
říká zimní posila Baníku.

 VÁCLAV PROCHÁZKA

Patrik 
Le Giang   „Klokani? Ne, záchrana Karviné!“  
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Vážení čtenáři!

Únorový zmrzlý start jarní ligy připomíná spíš 

dubnové aprílové počasí. Nic v něm totiž není jis-

té! Ani jeden z prvních pěti týmů po podzimní části 

se nevyvaroval zaváhání. Dosud suverénní pl-

zeňský lídr si ze dvou utkání připsal jen jeden bod 

a nevstřelil ani gól. Po remíze v Olomouci podlehl 

před vlastními fanoušky Jihlavě, která o kolo dříve 

doma pokořila i adepta na druhou příčku tabulky 

Slavii. A to byla Vysočina všeobecně považována 

za jasného sestupujícího… Překvapení z Olomou-

ce si v únoru připočetlo do tabulky také jen bod, 

Liberec tři a dalšími posilami přikrmená Sparta 

po šťastném vítězství nad Slovanem brala jen re-

mízový bod na Slovácku. Sázkaři aby trhali tikety… 

Za další překvapení lze považovat výkony a vý-

sledky dalšího adepta druholigového propadliště. 

Brankář Karviné Patrik Le Giang však čtenářům 

Gólu vysvětluje, že se rozhodně nejedná o náhodné 

vzepětí. Josef Hušbauer pak v titulním rozhovoru 

tohoto vydání vypráví o dění v pražské Slavii, která 

pod novým koučem Jindřichem Trpišovským touží 

získat alespoň stříbrnou ligovou příčku a zvednout 

nad hlavu trofej pro vítěze MOL Cupu. Skromnější 

cíl - udržení prvoligové příslušnosti - má se spolu-

hráči v ostravském Baníku jeho velká zimní posila 

z tureckého Osmanlisporu Václav Procházka. Více 

prozradí v rubrice Můj týden.

Tak příjemné fotbalové počtení na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„UŠILI JSME SI NA SEBE BIČ“
„Vstup do jara jsme si pochopitelně představovali mnohem lépe. Porážka se Slovác-

kem pro nás byla šokem. Před zápasem jsme z každé strany slyšeli, že bychom měli 

vyhrát a odrazit se za záchranou hned od prvního duelu. Nikdo si nedovedl představit, že 

prohrajeme. Ale právě to se stalo. Ušili jsme si na sebe daleko větší bič, v sobotu v Tepli-

cích to bylo už o holý život. Museli jsem prostě něco uhrát. To se nakonec povedlo. I když 

v naší situaci bychom potřebovali tři body místo jednoho. Po zpackaném zápase se Slo-

váckem by nám moc pomohly. Remízou jsme si moc nepolepšili, ale hra byla lepší než 

před týdnem. To je povzbuzující.

„V TÝMU VIDÍM VELKÉ ODHODLÁNÍ“
V kádru Baníku se udála během zimy spousta změn. Na sehrání je třeba čas, jenže ten 

nemáme. Na druhou stranu, když mančaft vidím, a neberu jen zápasy, nýbrž i tréninky, 

mám pozitivní pocit. Vidím velké odhodlání, zapálení i kvalitu. Jde pouze o to ukázat ji 

na hřišti. Všichni budeme dělat maximum, aby Ostrava hrála první ligu i v dalším roční-

ku. Věřím, že si na sebe rychle zvykneme a sehranost bude každým dnem lepší a lepší. 

Že další utkání postoupíme zase o krůček dál a my získáme body. I když nás čeká nejtěžší 

možný soupeř Plzeň.

 SE SVÝM PŘEDCHOZÍM KLUBEM OSMANLISPOREM 
 SI VÁCLAV PROCHÁZKA ZAHRÁL I V EVROPSKÉ LIZE. 

Fotbalový týden Václava Procházky

Baník na záchranu
stoprocentně má!“

Ještě před dvěma měsíci návrat do české ligy 
nezvažoval. Prioritou pro stopera VÁCLAVA 
PROCHÁZKU bylo zůstat v Turecku, kam před 
dvěma lety odešel z Plzně. Třeba i v jiném klubu 
než v Osmanlisporu, kde na podzim herně strá-
dal. Nakonec se události schumelily tak, že se 
objevil v Ostravě, které chce pomoct k záchraně.

 VÁCLAV PROCHÁZKA PÓZUJE S DRESEM BANÍKU PO PODPISU SMLOUVY 
 SPOLEČNĚ SE SPORTOVNÍM ŘEDITELEM OSTRAVY DUŠANEM VRTĚM. 

  Dočkal míří do zámoří
Český fotbalový reprezentant Bořek Dočkal míří 
z čínského klubu Che-nan Ťien-jie do Philadel-
phie Union ze zámořské MLS, kde by měl rok hos-
tovat. Devětadvacetiletý záložník absolvoval se 
svým agentem Viktorem Kolářem ze společnosti 
Sport Invest nejen jednání s novým zámořským 
zaměstnavatelem, ale i také lékařskou pro-
hlídku. „Klub o něj stál delší dobu, v Číně však 
nechtěli o jeho uvolnění ani slyšet. Nakonec se 
nám po dlouhých jednáních podařilo domluvit 
na možnosti ročního hostování,“ říká manažer. 
Reprezentační středopolař do Che-nanu přestou-
pil před rokem z pražské Sparty za údajných 230 
milionů korun. Šlo o druhou nejvyšší částku 
za přestup tuzemského fotbalisty z domácí ligy 
do zahraničí. V čínské lize odehrál 23 utkání, 
vstřelil čtyři góly a připsal si pět asistencí.

  Pilař na jaře 
hostem v Liberci
Devětadvacetiletý reprezentační záložník Václav 
Pilař bude z Plzně do konce sezony hostovat v Li-
berci. Viktoria mu tak dává možnost se rozehrát 
po zdravotních potížích, kvůli kterým na podzim 
naskočil jen do čtyř ligových duelů.  „Momentál-
ně Vašek pracuje na svém návratu po zranění kot-
níku. Věříme, že ve Slovanu v průběhu jarní části 
dostane dostatek příležitostí k získání potřebné 
herní praxe. Půlroční hostování je pro všechny 
strany ideálním řešením,“ říká generální manažer 
plzeňského klubu Adolf Šádek. Na jaře by v kádru 
Plzně, bojující o titul, neměl v konkurenci Milana 
Petržely, Jana Kopice, Martina Zemana a Jana 
Kovaříka potřebné herní vytížení, aby našel ztra-
cenou formu. O to se pokusí v Liberci, kde naopak 
trenér David Holoubek potřeboval posílit kraje 
zálohy. „V mojí momentální situaci je pro mě Libe-
rec nejlepší příležitostí k odehrání co největšího 
množství kvalitních zápasů, navíc budu hostovat 
v týmu, který bojuje o účast v evropských pohá-
rech,“  konstatuje „Pilka“. 

  EURO 2020 bude bohatší!
Na mistrovství Evropy v roce 2020 si zúčastněné 
reprezentace mezi sebe rozdělí 371 milionů eur, 
což je o 70 milionů víc než na posledním šampio-
nátu před dvěma lety ve Francii Na probíhajícím 
kongresu UEFA v Bratislavě o tom informoval její 
generální sekretář Theodore Theodoridis. Evrop-
ský šampionát se navýšení finančních odměn 
dočkal už poněkolikáté za sebou. Na EURO 2008 
v Rakousku a ve Švýcarsku se rozdělovalo 184 mi-
lionů eur, o čtyři roky později v Polsku a na Ukra-
jině 196 milionů a předloni ve Francii vzhledem 
k rozšíření počtu účastníků z 16 na 24 pak 301 
milionů eur. Postup na mistrovství Evropy 2020 
vynese 9,25 milionu eur a zisk kontinentálního ti-
tulu deset milionů. Pokud by tedy šampion za dva 
roky vyhrál všechny zápasy ve skupině, přišel by 
si díky celkovým bonusům na 34 milionů. Předloni 
šlo vydělat maximálně 27 milionů eur. V letech 
2020 až 2024 bude také UEFA mezi 55 národních 
svazů rozdělovat rekordní částku 775,5 milionu 
eur v rámci jejího projektu na rozvoj fotbalu. 

  Bude jedničkou 
i v „Bolce“? 
Slovenský reprezentační brankář Martin Polaček se 
stal posilou Mladé Boleslavi. Středočeský klub ho 
získal na přestup ze Zaglebie Lubin, kde byl od lis-
topadu 2015 brankářskou jedničkou. Sedmadvace-
tiletému gólmanovi měla v létě skončit smlouva, 
a tak mu dal polský celek svolení k přestupu už 
nyní. V Mladé Boleslavi se upsal do konce sezony. 
O místo v brance se popere s Janem Šedou, který 
chytal první jarní zápas, a talenty Luďkem Vejmolou 
a Martinem Jedličkou. Téměř dvoumetrový odcho-
vanec Prešova už v české lize působil, v sezoně 
2009/2010 byl na soupisce Brna, ale do žádného 
utkání nezasáhl. Následně prošel Spišskou Novou 
Vsí, Dunajskou Stredou, Slovanem Bratislava a po-
slední tři sezony chytal v Polsku. V listopadu debu-
toval za slovenskou reprezentaci, když dostal šanci 
v přípravném duelu proti Ukrajině.

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

 JOSEF JURKANIN 

Proč ne, jsou to jenom dva zápasy. Na druhou stranu ale máme ligu, která je pro nás 

důležitější. Právě sobotní zápas s Plzní pro nás bude nejnáročnější, bude totiž třetí během 

sedmi dnů. Anglických týdnů ovšem na jaře moc nebude, musíme to skousnout.

„VÍM, JAKÉ TO JE HRÁT O ZÁCHRANU“
Když jsem do Ostravy přicházel, dostal jsem otázku, jestli pro mě bude velká změna 

hrát o záchranu. Že jsem z Plzně zvyklý na boj o titul. Dotyčného novináře jsem musel 

opravit - když jsem v Plzni začínal, hráli jsme o sestup a nakonec jsme i spadli. Tudíž 

dobře vím, jaké to je. Není to pro mě nová situace. Boj o záchranu jsem zažil i poslé-

ze na hostování ve Slovácku, kdy bylo klubu odečteno několik bodů. Ale zvládli jsme to, 

navíc jsme postoupili až do finále poháru. Přál bych si stejný scénář i s Ostravou. Týmu 

věřím, na záchranu stoprocentně má.“ 

„BUDE ZVLÁŠTNÍ NASTOUPIT PROTI PLZNI“
Sobotní zápas s Plzní pro mě bude hodně zajímavý. Pocházím odtud, ve Viktorce jsem 

prožil fantastické časy. Vyhrávali jsme tituly, zahráli si Ligu mistrů proti Barceloně, Bayer-

nu, AC Milán. Bylo by ale pro mě psychicky náročnější, kdyby se hrálo v Plzni. Samozřejmě 

hecovačky s klukama proběhnou. Bude to zvláštní, že s nimi nenastoupím na jejich polovi-

ně, ale budu stát proti nim. Jsem zvědavý. Prakticky všichni, s nimiž jsem seděl v plzeňské 

kabině, tam pořád jsou. Limba (Limberský), Milan (Petržela), Kolda (Kolář)... Jak říkám, 

bude to zajímavé, moc se těším.

„POHÁR JE ŠANCE, LIGA JE ALE PRO NÁS DŮLEŽITĚJŠÍ“
Tři dny před Plzní nás ještě čeká čtvrtfinále MOL Cupu v Mladé Boleslavi. Nevím, jestli je 

to vzhledem k naší situaci v lize dobře, nebo špatně. Každopádně dáme do poháru všech-

no. I fanoušci cítí šanci, že by se mohlo v MOL Cupu dojít daleko, třeba i do finále. 

VÁCLAV PROCHÁZKA * Narozen: 8. května 1984 * Výška: 185 cm * Váha: 80 kg * Stav: že-
natý, manželka Andrea * Fotbalový post: stoper
Hráčská kariéra: ZKZ Břasy (1990-1995), Viktoria Plzeň (1995-2004), 1. FC Slovácko 
(2005), Viktoria Plzeň (2005-2007), Mladá Boleslav (2007-2011), Viktoria Plzeň (2012-
2015), Osmanlispor (Turecko, 2016-2018), Baník Ostrava (2018-?)
Česká liga: 302 zápasů/20 gólů * Reprezentace: 15 utkání/ žádná branka * Největší úspě-
chy: osmifinalista Evropské ligy (2013, 2014), účastník Ligy mistrů (2013), mistr ČR (2013, 
2015), vítěz českého Superpoháru (2015), vítěz Českého poháru (2011), účastník MS „20“ 
ve Spojených arabských emirátech (2003), postup ze skupiny Evropské ligy (2016)

 VÁCLAV PROCHÁZKA JE ODCHOVANCEM PLZNĚ, S NÍŽ DOSÁHL 
 NA NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY SVÉ KARIÉRY VČETNĚ ÚČASTI V LIZE MISTRŮ. 

STALO SE...

 V ČESKÉ REPREZENTACI SE VYSOKÝ STOPER PŘEDSTAVIL V PATNÁCTI UTKÁNÍCH. 

  Mihálikovi 
skončila sezona!
Českému reprezentantovi do 21 let Ondřeji Mi-
hálikovi v Alkmaaru předčasně skončila sezona. 
Bývalý jablonecký hráč, který odešel v zimě 
do Nizozemska jako ofenzivní posila, si přetrhl 
vazy v koleně a čeká ho dlouhá pauza.  Dvacetiletý 
ofenzivní záložník minulý týden nastoupil za junior- 
ku AZ v utkání proti Sittardu, ale kvůli zranění mu-
sel odstoupit ve 39. minutě. Podrobná vyšetření 
odhalila poškozený přední zkřížený vaz. Od led-
nového příchodu do Alkmaaru, s nímž podepsal 
smlouvu do června 2022, zasáhl jako náhradník 
do tří soutěžních zápasů A-týmu.

  Néstor se vrací na Julisku
Španělský útočník Néstor Albiach se po roce vrací 
do pražské Dukly. Sparta ho tam poslala na hosto-
vání do konce sezony. V týmu z Julisky, kde v mi-
nulosti strávil čtyři roky, se má Néstor rozehrát 
po zranění. Na Letnou přišel před rokem a pode-
psal smlouvu do léta 2019, ale stihl odehrát jen 
deset ligových zápasů. Kvůli zdravotním potížím 
přišel o závěr minulé sezony i o začátek součas-
ného ročníku. Navíc ho zdraví limitovalo i v zimní 
přípravě. Sparta ho proto chtěla uvolnit na hosto-
vání a už téměř odešel do Mladé Boleslavi, kde byl 
na tribuně v klubové soupravě při úvodním utkání 
s Karvinou. Jenže Středočeši nakonec od dohody 
ustoupili kvůli jeho zdravotním potížím. Nakonec 
zamířil do Dukly, kde působil od zimy 2013 a stihl 
69 ligových duelů a 14 branek. 
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Datum narození, jméno (reprezentoval v letech, zápasy/góly)

ÚNOR
27. ÚNORA

1944 František Karkó 1971 2/2

1995 Tomáš Souček 2016-? 8/1

28. ÚNORA

1958 Jiří Kotrba - - - - - - - -

BŘEZEN
1. BŘEZNA

1907 Antonín Vodička 1926-1937 18/0

1949 Jiří Klement 1972-1974 4/0

1951 Zdeněk Rygel 1974-1975 4/0

2. BŘEZNA

1947 Juraj Szikora 1966-1971 21/2

1971 Karel Rada 1995-2001 43/4

1967 Alexander Vencel ml. 1991-1992 2/0

1986 Petr Jiráček 2011-2014 28/3

3. BŘEZNA

1954 Jaroslav Netolička 1978-1981 15/0

5. BŘEZNA

1906 Rudolf Krčil 1929-1935 20/0

1949 Josef Jurkanin 1967-1975 12/2

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Horko v mrazu

Arktické únorové počasí a aktuální holomrazy 
výrazně překračující mínus deset stupňů nej-
sou pochopitelně ideálními kulisami k otevírání 
ligového jara. Povinné vyhřívané trávníky mají 
v těchto teplotách na hony daleko k ideálnímu 
stavu, což se odráží v nižší kvalitě předvedené 
hry, mizivém počtu vstřelených branek i citel-
ném úbytku diváků na stadionech.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Předchozí výčet reálných negativ, doprovázejících úvodní dvě 

kola HET ligy, alespoň částečně vyvažují překvapivé skutečnosti, 

které se při použití meteorologické terminologie nechají charak-

terizovat jako horko. Panuje především v dolní polovině tabulky, 

kde po podzimu poslední Jihlava neuvěřitelně zvládla sebevra-

žednou kombinaci losu - doma mistrovská Slavia a venku Plzeň, 

která má razantně nakročeno k titulu a přímému postupu do Ligy 

mistrů. Vysočina však senzačně vyhrála oba zápasy 1:0 a v pon-

dělní dohrávce v západočeské metropoli tak uštědřila viktoriá-

nům první porážku v sezoně!

V tabulce se bodově dotáhla na čtrnácté Slovácko, takže po-

plašné zvony se rozezvučely ještě intenzivněji nejen v Mladé 

Boleslavi, ale už i na Julisce nebo v notně posíleném Zlíně. 

V „Bolce“ již o víkendu padl trenér Dušan Uhrin ml. a jeho ná-

stupce (ve fotbalových kuloárech se hovoří o Jozefu Weberovi, 

který v listopadu skončil na lavičce Karviné) bude mít opravdu 

perný rozběh - ve středu čtvrtfinále MOL Cupu se Slováckem, 

z něhož se chtějí Středočeši probít znovu do pohárové Evropy, 

v sobotu opět doma ligový duel se Slavií a o dalším víkendu bitva 

se zachraňující se Zbrojovkou v Brně! Snad jen v Ostravě je ještě 

černější nálada, protože Baník na dně ztrácí nyní už čtyři body 

na tandem týmů před sebou. 

Vedle kouče Radima Kučery už seděl při utkání na teplických 

Stínadlech trenérský doyen Petr Uličný, který mu kryl už před 

časem záda ve druholigovém Znojmě, když ještě neměl vystudo-

vanou profilicenci. Teď jde o mnohem těžší misi - aby už stabilizo-

vaný ostravský klub nepotkal po loňském návratu mezi elitu opě-

tovný pád do druhé ligy. „John“ Uličný však při svém posledním 

angažmá v nejvyšší soutěži zachránil olomouckou Sigmu a ještě 

s ní premiérově vyhrál národní pohár!

 Jestli nakročí s Baníkem do stejných šlépějí, to možná nazna-

čí nejbližší utkání, v němž se v sobotu na stadionu ve Vítkovicích 

představí vedoucí Plzeň. Kouč Viktorie Pavel Vrba, který je s ost-

ravským fotbalem dlouhodobě spojený pupeční šňůrou, jistě při-

veze pořádně nabuzený tým. Není totiž těžké si představit, jaké 

dusno i možná mytí hlav nastalo v klubu a v kabině po pondělní 

prohře s Jihlavou… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Symbolicky na pražské Julisce, 
kde prožil v dresu Dukly celou svoji 
hráčskou kariéru, završil PETR RADA 
kulaté trenérské jubileum - 300. utká-
ní v české lize, kterým byl páteční 
večerní duel domácího týmu s „jeho“ 
Jabloncem. 

Rada na třístovce

Bývalý reprezentační kouč, který 
v srpnu oslaví i životní kulatiny, je v pořadí 
sedmým za tímto číselným milníkem. Nad 
ním figurují o něco starší kolegové - Petr 
Uličný (413), Pavel Tobiáš (406). Karel Ve-
čeřa (346), Jiří Kotrba (342), Karel Jarolím 
(327) a Zdeněk Ščasný (311). Předehrávka 
18. kola ho svedla na ligových trávnících 
opět proti synovi Filipovi, hájícímu bran-
ku Dukly. V mnohem spokojenější náladě 
však opouštěl promrzlý dejvický stadion 
otec-jubilant, neboť Severočeši, které 
v zimě převzal po desetileté přestávce, 
pod velením temperamentního „Plukov-
níka“ vyhráli i druhé utkání jarní části 
nejvyšší soutěže a aktuálně poskočili 
na šestou příčku. 

 PETR RADA 

 JAKO DEN A NOC. ZATÍMCO V EVROPSKÉ LIZE VYŘADILI PLZEŇANÉ 
 PARTIZAN BĚLEHRAD, V ČESKÉ LIZE PADLI ČTYŘI DNY POTÉ SE ZACHRAŇUJÍCÍ SE JIHLAVOU… 

 MRAZIVÉ POČASÍ I MRAZIVÁ NÁLADA. PO PORÁŽCE V LIBERCI SE DUŠAN UHRIN ML. NUCENĚ ROZLOUČIL S TRENÉRSKÝM POSTEM V MLADÉ BOLESLAVI. 

AKTUÁLNĚ

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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V záchranářských pracích vsadili v ostravském Baníku na zkuše-

nost nejen na hřišti, ale i na trenérské lavičce, na kterou si k prvoli-

govému novicovi Radimu Kučerovi „přisedl“ zkušený Petr Uličný. 

KRESBA TÝDNE

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


Je jedním z mála fotbalistů-reprezentantů, kteří v novodobé histo-
rii oblékli dres obou pražských „S“ a získali s nimi i mistrovský titul. 
Na Letné ho v létě 2015 po návratu z nepovedeného hostování v ital-
ském Cagliari s lehkým srdcem pustili do Edenu, kde se záložník JOSEF  
HUŠBAUER po počáteční aklimatizaci stal jednou z největších opor Sla-
vie, takže i skalní fanoušci červenobílých mu postupně „odpustili“ před-
chozí dlouhé sparťanské angažmá. Získal si je také svými parádními disci-
plínami - zahráváním standardních situací a přesnou střelbou ze střední 
vzdálenosti. Názornou ukázku předvedl i v nedělním vršovickém derby 
s Bohemians 1905, které svým gólem do šatny rozhodl. 

Josef Hušbauer:
„Chceme opět 

zvednout 
pohár!“

Josef Hušbauer:
„Chceme opět 

zvednout 
pohár!“
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 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

	 Co vás po první polovině sezony mrzelo víc - propast-

ná bodová ztráta na vedoucí Plzeň, nebo vypadnutí z další fáze  

Evropské ligy?

„Od každého něco. Podzimní ztráta 14 bodů byla velká a prak-

ticky je na jaře nesmazatelná. Šest bodů by se nechalo stáhnout, 

ale tohle je moc. Podepsaly se na tom hlavně naše zbytečné ztrá-

ty venku. Postup ze skupiny Evropské ligy jsme měli ve vlastních 

rukou, stačilo nám v posledním zápase doma s Astanou uhrát re-

mízu, bohužel jsme tohle utkání navzdory velké převaze prohráli 

a vypadli…“

	 V čem vidíte hlavní příčinu rozpačitého podzimu?

„V létě přišlo hodně nových hráčů z ciziny, a i když to byli kva-

litní fotbalisté, tak i oni potřebovali čas, aby se s týmem i novým 

prostředím sžili. Jen postupně se tvořila sestava, která dost často 

rotovala, protože jsme hráli kromě české ligy i tu Evropskou. Také 

herní projev si potřeboval sednout, ale v klubu jako je Slavia moc 

časového prostoru nedostanete.“

	 Po prohraném zápase v Plzni jste prohlásil, že vám 

na hřišti chybí stabilnější sestava, aby mohly fungovat některé 

herní automatismy…

„Za tím si stojím, i když uznávám, že jsem to spíš měl říct inter-

ně trenérům nebo v klubu, než přímo do médií. Ale bylo to bezpro-

středně po zápase, v němž jsme měli asi poslední šanci rozjetou 

Plzeň zastavit, kdybychom nad ní vyhráli, nebo v případě remízy 

aspoň přibrzdit. V tu dobu se na můj vkus až příliš točila sestava, 

takže jsme se nestačili sehrát natolik, aby pak v zápasech fungo-

 JOSEF HUŠBAUER JÁSÁ S TOMÁŠEM SOUČKEM PO SVÉ VÍTĚZNÉ TREFĚ DO SÍTĚ BOHEMIANS V NEDĚLNÍM VRŠOVICKÉM DERBY. 
 V PŘEPLNĚNÉM SLÁVISTICKÉM KÁDRU NASTOUPIL V TÉTO LIGOVÉ SEZONĚ JOSEF HUŠBAUER 
 K NEJVÍCE UTKÁNÍM - SEDMNÁCTI. STEJNÝ POČET MÁ JEN OBRÁNCE JAKUB JUGAS. 

„Fotbal je na únorových 
trávnících trochu

 jiným sportem…“

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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sněžit, měnily se kvůli tomu míče a hlavně vývoj zápasu byl pro 

nás nepříznivý. Nechali jsme si dát hned na začátku hloupý gól 

po naší naivní chybě… Kdybychom šli do vedení my, tak jsme se 

mohli zatáhnout, vyrážet do brejků, přidat z nich pojistku a dovést 

utkání do vítězného konce. Místo toho jsme na těžkém terénu mu-

seli náskok domácích dotahovat a i přes pár šancí nám nepodařilo 

odvézt aspoň bod.“

	 Jak moc zhoustla po této hodně překvapivé porážce at-

mosféra v klubu nebo i přímo v kabině?

„Do Jihlavy jsme samozřejmě jeli pro tři body, abychom si po-

hlídali druhé místo v tabulce. Chtěli jsme se hned od začátku jar-

ní ligy chytit, protože líp by se v týmu adaptovali i noví hráči, kteří 

v zimě do Slavie přišli. Tahle nečekaná ztráta nebyla příjemná, ale 

na druhou stranu kvůli tomu nepanovalo nějaké přehnané dusno. 

Všichni víme, že nás čeká dlouhá cesta, na které musíme splnit 

i dva nejbližší cíle - kromě druhé příčky v lize vyhrát i MOL Cup, 

aby Slavia i v této sezoně získala prestižní trofej.“

	 V nedělním vršovickém derby v Edenu s Bohemians jste 

každopádně museli vyhrát!

„Bohemka hraje jiným stylem než v minulých letech, prakti-

kuje rychlý, důrazný, ale i kombinační fotbal, který je nepříjemný 

každému soupeři. Kdybychom přidali druhý gól, mohli jsme der-

by dohrát ve větším klidu a mít zápas pod kontrolou. Takhle jsme 

se o výsledek a výhru klepali až do konce. Věřím, že nám vítězství 

nad Klokany pomůže do dalších podobně těžkých zápasů, které 

nás čekají.“ 

	 Vedoucí gól Milana Škoda nebyl nakonec uznán po kon-

zultaci s videorozhodčím. Co zavádění této průlomové technické 

novinky i do fotbalu říkáte?

„Myslím si, že video je dobrá věc, pokud jeho sledování při spor-

ných situacích nebude moc zdržovat hru. Ale mělo by být přítomné 

na všech ligových utkáních a ne pouze při vybraných podle mož-

ností jednotlivých stadionů. Kdyby bylo při podzimním derby se 

Spartou v Edenu, tak bychom v něm vedli 1:0, protože jsme vstřeli-

ROZHOVORROZHOVOR

 JOSEF HUŠBAUER JE ODCHOVANCEM SPARTY, JEJÍŽ DRES OBLÉKAL I V DERBY SE SLAVIÍ… 

valy automatismy při řešení některých herních situací, kdy dopře-

du víte, kam vám třeba spoluhráč vedle vás nebo na kraji naběhne, 

abyste mu do tohoto prostoru mohl poslat balon. I proto náš herní 

projev i forma celého týmu nebyly na podzim úplně optimální.“ 

	 Názory na tento váš výrok se lišily, někdo vám dal 

za pravdu, další vás kritizovali, že jste měl být víc loajální k teh-

dejšímu trenérovi Šilhavému… Dostal jste v klubu nebo přímo 

od něj „za uši“?

„Jak už jsem řekl, mohl jsem to podat jinak a jinde. S trenérem 

i klubovým vedením jsme si to následně vysvětlili, jak jsem to doo-

pravdy myslel, nevznikl z toho mezi námi žádný problém.“

	 V zimní přestávce přišel nejen nový sportovní ředitel Jan 

Nezmar, proti kterému jste před lety ještě hrával, ale s ním z Li-

berce i kouč Jindřich Trpišovský. V čem vidíte z pohledu jednoho 

z nejzkušenějších hráčů Slavie největší změnu?

„Řekl bych, že v přípravě na utkání. Celý realizační tým klade 

důraz i na nejmenší detaily naší hry, takže víme, co máme hrát, má 

rozpitvaný herní styl soupeře včetně jeho jednotlivých hráčů. Na nás 

pak je, abychom tuhle předzápasovou taktickou přípravu přenesli 

na hřiště a hráli dobrý fotbal, který bude přinášet i dobré výsledky. 

Tím, že nyní máme věkově mladší trenéry, tak zařazují do náplní 

tréninků i dost moderních prvků, které jsou pro nás hráče určitě 

zpestřením těch věcí, které máme dlouhodobě zažité z předchozích 

sezon, a zároveň tím držíme i krok s trendy současného fotbalu.“ 

	 Závěrečné herní soustředění jste absolvovali v Dubaji. 

Jak jste následně zvládali přechod z tamního teplého počasí 

do únorové české zimy?

„Nebylo to ideální nejen kvůli teplotnímu skoku. V Dubaji jsme se 

připravovali na kvalitních přírodních trávnících, po návratu domů 

jsme museli vzít zavděk těmi umělými, protože vyhřívané trávníky 

se šetřily na zápasy. Ale v takových mrazech, jaké ve druhé polo-

vině února v Česku panují, nejsou v ideálním zápasovém stavu, 

i když se vyhřívají. Fotbal je na nich pak trochu jiným sportem…“

	 Byl to třeba jeden z důvodů, proč jste neuspěli v jarní 

premiéře v Jihlavě, která přezimovala na posledním místě?

„Na Vysočině bývá většinou ještě horší počasí než jinde, s tím 

jsme museli dopředu počítat, když jsme sem jeli k prvnímu zá-

pasu. Bohužel po dvaceti nebo třiceti minutách začalo ještě hustě 

 … OD LEDNA 2016 VŠAK V TĚCHTO SUPERPRESTIŽNÍCH BITVÁCH HÁJÍ BARVY ÚHLAVNÍHO RIVALA LETENSKÉHO CELKU - SLAVIE. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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„Při té dvojnásobné tyči jsme měli štěstí, brejku Kabajeva před-

cházela individuální chyba v naší rozehrávce, na níž se také pode-

psal i hrbolatý terén, který pak následně, myslím, zkomplikoval 

i zakončení hostujícímu útočníkovi.“

	 Uviděl jste také žlutou kartu, v pořadí už čtvrtou, takže 

vynecháte příští ligové utkání v sobotu v Mladé Boleslavi!

„Věděl jsem, že mám tři karty, ale v průběhu zápasu na to 

nemůžete brát v soubojích žádný ohled. Tušil jsem, že v nadchá-

zejících zápasech nejspíš dostanu tu čtvrtou a budu mít stopku. 

Do Boleslavi se nejspíš pojedu podívat, čtvrtou kartu vyfasoval 

také Kuba Jugas, tak vyrazíme asi společně autem.“ 

	 Před březnovou reprezentační přestávkou a odletem 

na turnaj do Číny čeká Slavii konfrontace s nejbližšími i největ-

šími konkurenty v boji o druhé místo - nejprve hrajete v Edenu 

s Olomoucí a potom na Letné derby se Spartou!

ROZHOVORROZHOVOR

 NA PODZIM BOJOVAL JOSEF HUŠBAUER V POHÁROVÝCH KLÁNÍCH I PROTI CELKU 
 MACCABI TEL AVIV. DO JARNÍHO PLAY OFF EVROPSKÉ LIGY VŠAK SLÁVISTÉ NEPOSTOUPILI. 

li regulérní gól, který však rozhodčí neuznali…  Současný fotbal je 

stále rychlejší a není pro ně jednoduché posoudit správně všechny 

mezní situace. V tom by jim mělo video pomoci.“ 

	 Trefil jste se pohotovou střelou v nastaveném čase první 

půle…

„Pálil jsem hned z první, protože jsme byli upozorněni na to, že 

při odražených míčích hráči Bohemky rychle přistupují k proti-

hráčům. Na zmrzlém a nerovném trávníku jsem se taky bál, že by 

mi při zpracování mohl balon uskočit. Věděl jsem, že když trefím 

branku, tak z toho bude gól, nebo se míč může odrazit a nabíd-

nout dobíhajícím spoluhráčům dorážku. Bylo fajn, že jsem dal gól, 

jak se říká, do šatny, protože jsme do druhé půle mohli nastoupit 

ve větší pohodě.“ 

	 Po přestávce jste měl další dvě možnosti skórovat a tím 

pojistit nejtěsnější vedení!

„Blíž k tomu měla ta první šance, jenže mi to tentokrát ideálně 

nesedlo, aby balon letěl tam, kam jsem chtěl. Druhá šance při-

šla až těsně před koncem v nastavení, kdy jsme už spíš výsledek 

hlídali.“

	 „Klokani“ také směrem dopředu nepříjemně kousali, 

střídající Bartek orazítkoval obě tyče najednou, pár minut před 

koncem běžel Kabajev sám na brankáře Koláře…

 DO NEÚSPĚŠNÉ KVALIFIKACE O MS 2018 ZASÁHL JOSEF HUŠBAUER AŽ V POSLEDNÍCH DVOU UTKÁNÍCH V SEVERNÍM IRSKU A V ÁZERBÁJDŽÁNU. 

Josef Hušbauer
Narozen: 16. března 1990 * Výška: 182 cm * Váha: 73 kg * Stav: 

ženatý, manželka Petra, synové Josef (3,5) a Jan (1)

Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: Sparta Praha (1996-

2007), Vysočina Jihlava (2007-2008), Viktoria Žižkov (2008-2009), 

1.FK Příbram (2009-2010), Baník Ostrava (2010-2011), Sparta 

Praha (2011-2015), Cagliari Calcio (Itálie, 2015), Sparta Praha 

(2015), Slavia Praha (2015-?)

Reprezentace: 14 zápasů, jeden gól * Největší úspěchy: mistr 

české ligy (2014, 2017), vítěz Poháru FAČR (2014), vítěz Superpo-

háru FAČR (2014), postup do play-off Evropské ligy (2012, 2015), 

nejlepší střelec Gambrinus ligy (2014)

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 DŮVOD K ÚSMĚVŮM BUDOU MÍT JOSEF HUŠBAUER A JEHO SPOLUHRÁČI, POKUD SE SLAVIÍ UDRŽÍ DRUHOU PŘÍČKU LIGOVÉ TABULKY 
 A DOTÁHNOU DO VÍTĚZNÉHO KONCE CESTU ZA ZISKEM MOL CUPU. V NĚM NA NĚ ČEKÁ VE ČTVRTFINÁLE NEBEZPEČNÝ SLOVAN LIBEREC. 

„V těchto zápasech se může lámat chleba, půjde nejen o cen-

né body, ale i o psychické rozpoložení týmů do zbývajících ligo-

vých kol. S Olomoucí musíme každopádně doma vyhrát, aby-

chom cestovali na Letnou v dobrém rozpoložení. Sparťané nám 

jistě budou chtít vrátit podzimní porážku z Edenu, jako každé 

derby to bude hodně vypjatý a pro celkové umístění v lize i dů-

ležitý zápas.“

	 Vy budete zrovna slavit 28. narozeniny, takže vypíšete 

dopředu nějakou prémii?

„Zrovna to letos takhle vychází, nějakou motivaci v kabině vy-

hlásím a moc rád ji pak splním.“

	 Jak toto menu červenobílých konkrétně vypadá?

„Je to takový mix, aby si z něj každý podle chuti vybral - pizza, 

kuřecí řízky s kaší a sushi.“

	 Kromě druhé příčky chce Slavia po dlouhé době také 

vyhrát národní pohár. Čtvrtfinálový duel doma s Libercem je 

na programu rovněž v první polovině března ještě před zmíně-

nými ligovými zápasy…

„Čtvrtfinále s Libercem nás čeká hned ve středu po sobotním 

ligovém utkání v Mladé Boleslavi. Slovan je těžkým soupeřem, 

vzhledem k zimním příchodům z Liberce do Slavie bude mít zápas 

asi o to větší náboj. Musíme udělat maximum pro postup, protože 

zisk poháru je naším hlavním cílem, aby se sezona nechala nako-

nec hodnotit pozitivně.“ 

„Před reprezentační 
přestávkou se bude 

lámat chleba!“

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://top4football.cz/
http://top4football.cz/
http://www.fotbal.cz
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DERBY 
pro „sešívané“!  18. KOLO 
Před týdnem prožili šok, když padli 

na trávníku poslední Jihlavy. V nedělním 

podvečeru však slávisté ve vršovickém 

derby zabrali a po ubojované výhře 1:0 

nad Bohemians se vrátili na „naplánovanou“ 

druhou příčku tabulky. Tu sebrali Olomouci, 

neboť Hanáci nechali všechny body v Brně.

DERBY 
pro „sešívané“! 
Před týdnem prožili šok, když padli 

na trávníku poslední Jihlavy. V nedělním 

podvečeru však slávisté ve vršovickém 

derby zabrali a po ubojované výhře 1:0 

nad Bohemians se vrátili na „naplánovanou“ 

druhou příčku tabulky. Tu sebrali Olomouci, 

neboť Hanáci nechali všechny body v Brně.
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Na podzim byl vhozen do vody a brankář Karviné 
PATRIK LE GIANG plaval skvěle. Až tak, že jej v zimě 
lanařili Bohemians 1905. Slovenský gólman s viet-
namskými kořeny se však rozhodl zůstat, nechtěl 
odejít od rozdělané práce. Dle úvodu jara udělal 
správně. Ve dvou zápasech vychytal dvě nuly, tým 
si připsal dvě výhry a vykročil rázně za záchranou.

Patrik Le Giang: „Kluci se Zlínem 

zahráli fantasticky!“

 V ÚVODNÍCH DVOU JARNÍCH KOLECH V MLADÉ BOLESLAVI 
 I PROTI ZLÍNU UDRŽEL PATRIK LE GIANG ČISTÉ KONTO. 

 Mohl se úvod jara odehrát podle příznivějšího scénáře?

„Máme plný počet bodů, jsme moc spokojeni. V zimní přestávce jsme si řekli, že půjde-

me krůček po krůčku. Dva jsme zvládli, před sebou jich máme ještě dvanáct. Pokud by to 

pokračovalo v nynějším stylu, nezlobil bych se.“ (směje se)

 V neděli jste rozstříleli Zlín vysoko 4:0. Muselo se vám z branky na dění na tráv-

níku příjemně koukat...

„Kluky musím pochválit, hráli fantasticky. Byla radost se na ně dívat, měl jsem to krás-

ně před sebou. Během utkání jsem jim několikrát zatleskal. Navíc soupeře nepustili k ni-

čemu, neměl jsem příliš práce.“

 V třeskutém mrazu vám musela být zima. Zažil jste někdy větší?

„V takovém mrazu jsem nikdy nechytal. Musel jsem se udržovat v provozní teplotě a sto-

procentní koncentraci, abych byl připravený na jakoukoli situaci. Ale hrálo se dobře, to pak 

člověk snáší dobře i velký chlad.“

 Pobíhal jste ve vápně, když váš tým útočil?

„Celý zápas jsem si dělal atletickou abecedu. A když už mi byla velká zima, vložil jsem 

tam i sprinty.“

 V ZIMĚ ODMÍTL PATRIK LE GIANG LÁKAVOU NABÍDKU Z PRAŽSKÝCH BOHEMIANS 1905. 

ECHO 18. KOLA

  Šok v Plzni
Ve čtvrtek slavně zdolali Partizan Běle-
hrad a postoupili do 2. kola play off Evrop-
ské ligy, ale v pondělí nestačili ve Štrun-
cových sadech na topící se Jihlavu. První 
ligovou porážku připravil ligovému lídrovi 
celek Vysočiny, který navázal na triumf 
nad Slavií a odmítá tak přisouzenou roli 
jasného sestupujícího!

  Dočkali se 
prvních výher
V zimě usedli do nových trenérských kře-
sel, ale první jarní zápasy shodně prohráli. 
Teď se však Jindřich Trpišovský ve Slavii 
a David Holoubek v Liberci mohli po shod-
ných výhrách 1:0 radovat z premiérových 
tří bodů. Pražané porazili v Edenu ve vr-
šovickém derby Bohemians, Slovan zdolal 
u Nisy Mladou Boleslav.

  Sparta stále tápe
Na Letné navázali na letní posilování 
i v zimě, ale tým Itala Stramaccioniho stá-
le nemůže najít pohlednou a hlavně úspěš-
nou herní tvář. Po šťastném vítězství nad 
Libercem v úvodním jarním kole získali 
na trávníku zachraňujícího se Slovácka 
jen bod za remízu 1:1. Svůj první ligový 
sparťanský gól dala osmnáctiletá útočná 
naděje Václav Drchal. 

  Uhrin bez práce
Trápení Boleslavi nebere konce, na tři po-
rážky ze závěru podzimu navázali Středo-
češi dvěma jarními a po té sobotní v Liberci 
se v neděli zařadil mezi nezaměstnané tre-
néry Dušan Uhrin ml. V příštím kole navíc 
„Bolka“ hostí Slavii.

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Plzeň 18 15 2 1 34:6 47

2. Slavia Praha 18 10 5 3 28:8 35

3. Sigma Olomouc 18 9 6 3 23:11 33

4. Liberec 18 10 3 5 25:18 33

5. Sparta Praha 18 9 5 4 24:13 32

6. Jablonec 18 7 6 5 24:21 27

7. Bohemians 1905 18 6 7 5 16:15 25

8. Teplice 18 6 6 6 21:19 24

9. Zlín 18 5 6 7 19:28 21

10. Karviná 18 6 2 10 21:25 20

11. Dukla Praha 18 5 5 8 19:31 20

12. Brno 18 5 3 10 13:24 18

13. Mladá Boleslav 18 5 2 11 19:31 17

14. Slovácko 18 3 7 8 16:25 16

15. Jihlava 18 5 1 12 17:32 16

16. Ostrava 18 2 6 10 22:34 12

PROGRAM 19. KOLA
02.03. 20:15 Bohemians 1905 - Dukla Praha

03.03. 15:00 Jihlava - Teplice

03.03. 15:00 Liberec - Karviná

03.03. 15:00 Ostrava - Plzeň

03.03. 15:00 Sigma Olomouc - Slovácko

03.03. 15:00 Zlín - Jablonec

03.03. 18:00 Mladá Boleslav - Slavia Praha

04.03. 18:00 Sparta Praha - Brno

VÝSLEDKY 18. KOLA
Slavia Praha - Bohemians 1905 1:0

Karviná - Zlín 4:0

Teplice - Ostrava 0:0

Slovácko - Sparta Praha 1:1

Brno - Sigma Olomouc 1:0

Liberec - Mladá Boleslav 1:0

Dukla Praha - Jablonec 0:1

Plzeň - Jihlava 0:1

Foto: www.mfkkarvina.cz

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STATISTIKA 18. KOLA

 ASISTENT JOSEF MUCHA POVÝŠIL 
 NA HLAVNÍHO KOUČE A S KARVINOU MÍŘÍ ZA ZÁCHRANOU. 

 Kolem vás bylo v zimě živo. Nejprve se spekulovalo o va-

šem návratu z hostování do Vlašimi, poté se mluvilo o přestupu 

do Bohemians 1905. Kdy se definitivně rozseklo, že zůstanete 

v Karviné?

„Bylo to na vážkách do poslední chvíle, tedy do konce ledna. 

Zvažoval jsem nabídku Bohemians 1905, ale nakonec se rozhodl 

zůstat. Dal jsem na svoji intuici, která mě zatím nikdy nezklamala.“

 Co bylo hlavním důvodem?

„Nechtěl jsem odcházet od nedokončené práce. Rád bych po-

mohl Karviné udržet ligu. Věřím moc, že se to podaří.“

 Na podzim jste uvedl, že je vaším velkým snem objevit se 

ve slovenské reprezentaci. Jste mu nyní blíž?

„Nevím, jestli je to otázka na mě. Nedovolím si tvrdit, že bych 

měl obdržet pozvánku do národního mužstva. Cíl a sen je tam stá-

le, půjdu si za ním.“ 

 Zlomila Karviná čtyřmi góly koncovku k lepšímu?

„Všichni si to moc přejeme. Na podzim nás koncovka srážela, 

trpěli jsme neproměňováním šancí. Měli jsme jich spoustu, jenže 

kvůli jejich špatné realizaci jsme ztráceli body. Věřím, že se to teď 

zlomilo a my díky tomu budeme bodovat dál.“

 Je cítit, že týmu po výborném vstupu do jara roste sebe-

vědomí?

„Roste každým povedeným zápasem. Zásadní je ovšem důvě-

ra v kabině. Věřit sami v sebe, jeden druhému. Na tom to máme 

v Karviné položené. Jedině tak můžeme uspět a ligu zachránit.“

 V zimě převzal mužstvo Josef Mucha, někdejší asistent 

během podzimu odvolaného kouče Webera. Pokračuje v nasta-

vené cestě?

„Jsem rád i kvůli němu, že jsme jeho premiéru v Mladé Bole-

slavi zvládli a teď jsme na ni navázali doma. V podstatě se nic ne-

změnilo. Jak jsem řekl, základ úspěchu je v síle kabiny. Na tom to 

pan Mucha také staví. Pochopitelně, každý trenér má svoje věci, 

filozofii, které věří. Pan Mucha je v tomto velmi podobný panu 

Weberovi. Ale i panu Vlkovi (sportovní ředitel klubu), který nás 

vedl v závěru podzimu.“

 SKVĚLÝMI VÝKONY V ČESKÉ LIZE SI PATRIK ŘÍKÁ O NOMINAČNÍ POZVÁNKU DO SLOVENSKÉ REPREZENTACE. 

PATRIK LE GIANG * Narozen: 8. září 1992 * Občanství: Sloven-
sko * Výška: 185 cm * Váha: 80 kg * Stav: svobodný
Fotbalový post: brankář * Hráčská kariéra: FTC Fiľakovo (1997-
2007), MŠK Žilina (2007-2011), MFK Michalovec (2011-2012), 
MŠK Žilina (2012-2016), FC Vlašim (2016-2017), MFK Karviná 
(2017-?) * Česká liga: 7 zápasů 
Největší úspěchy: člen reprezentačních výběrů SR do 19 a 21 let
Zajímavost: v Žilině hrál s bratrem Emilem

 Teplice - Ostrava  0:0
Rozhodčí: Berka - Kříž, Horák. ŽK: Hora, Ljevakovič, Krob (všichni Teplice). Diváci: 2072.
Teplice: Jakub Diviš - Krob, Čmovš, Král, Hyčka - T. Kučera, Ljevakovič - Trubač (83. Vošahlík), Hora 
(78. Červenka), Jan Rezek - Vaněček. Trenér: Šmejkal.
Ostrava: Laštůvka - Pazdera, V. Procházka, Psyché, Fleišman - Hlinka, R. Hrubý - Fillo (90. Jirásek), 
Diop (72. De Azevedo), Granečný (67. Stáňa) - Poznar. Trenér: R. Kučera.

 Slovácko - Sparta  1:1 (0:0)
Branky: 70. Zajíc (Juroška) - 53. Drchal (Stanciu). Rozhodčí: Příhoda - Hrabovský, Kubr. ŽK: Diví-
šek, Janošek, J. Petr - V. Kadlec, M. Frýdek, Hovorka. Diváci: 4820.
Slovácko: Heča - Juroška, Břečka, Hofmann, Divíšek - Janošek - Havlík (57. Jan Navrátil), Daníček, 
L. Sadílek (76. Machalík), J. Petr - Zajíc. Trenér: Kordula.
Sparta: Nita - Zahustel, Hovorka, Kaya, M. Frýdek - Kulhánek - V. Kadlec (82. Mustedanagič), Kanga, 
Stanciu, Ben Chaim (64. Plavšič) - Drchal. Trenér: Stramaccioni.

 Brno - Olomouc  1:0 (1:0)
Branka: 29. Acosta (L. Krejčí II). Rozhodčí: Ardeleanu - Blažej, O. Černý. ŽK: L. Krejčí II - Kalvach, 
Plšek. Diváci: 3492.
Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kryštůfek, Lutonský - J. Polák I - Acosta (83. Ashiru), Kratochvíl 
(90.+2 Vraštil), L. Krejčí II, Juhar - Růsek (90. Zikl). Trenér: R. Pivarník.
Olomouc: M. Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek (77. Yunis) - Zahradníček (65. Manzia), 
Houska (65. Hála), Plšek, Kalvach, Falta - Řezníček. Trenér: V. Jílek.

 Liberec - Ml. Boleslav  1:0 (0:0)
Branka: 60. Pulkrab (odražený míč). Rozhodčí: Nenadál - Kotík, Vít. ŽK: Folprecht - Takács. Di-
váci: 2492.
Liberec: Hladký - Coufal, Karafiát (64. Mikula), Kačaraba, Kerbr - Breite, Folprecht - Oscar (86. Bar-
tl), Bosančič, Potočný - Pulkrab (72. Da Silva). Trenér: Holoubek.
Ml. Boleslav: Polaček - Pauschek, Klíma, Takács, Křapka - A. Jánoš - Sus, Přikryl, P. Mareš 
(65. Kateřiňák), Konaté (76. Hubínek) - Mebrahtu (63. Ladra). Trenér: Uhrin ml.

 Dukla - Jablonec  0:1 (0:0)
Branka: 64. Lischka (Trávník). Rozhodčí: Zelinka - K. Hájek, Pochylý. ŽK: Podaný - Považanec. 
Diváci: 827.
Dukla: F. Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek, Podaný - Bilovský, Lukáš Holík (62. Doumbia), Daniel Tetour 
- Miloševič (72. Djuranovič), Holenda, Koreš (70. Schranz). Trenér: Hynek.
Jablonec: V. Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust (46. Zelený), 
Trávník, Považanec (83. V. Kubista), Jovovič - Chramosta (79. Martin Doležal II). Trenér: P. Rada.

 Karviná - Zlín  4:0 (2:0)
Branky: 32. Budínský (penalta), 38. Wágner (Panák), 49. Janečka (Budínský), 74. Wágner (Eis-
mann). Rozhodčí: Machálek - Mokrusch, Pospíšil. ŽK: Kalabiška - Hronek. Diváci: 2245.
Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Hošek, Eismann - Janečka (84. T. Weber), Panák - Štepanovský 
(80. Letič), Budínský, Kalabiška (63. Voltr) - Wágner. Trenér: Mucha.
Zlín: S. Dostál - Kopečný (46. Mehanovič), Hnaníček, Gajič, Matejov - Hronek (71. Železník), Jiráček 
- Ekpai, Traoré, Holzer - V. Vukadinovič (81. Džafič). Trenér: Páník.

 Slavia - Bohemians 1905  1:0 (1:0)
Branka: 45.+1 Hušbauer (odražený míč). Rozhodčí: Proske - Moláček, Wilczek - Zelinka (video). 
ŽK: Jugas, Hromada, Hušbauer, Sýkora - D. Mašek. Diváci: 9648.
Slavia: O. Kolář - Jugas, Kúdela, L. Pokorný, Sýkora (78. Sobol) - T. Souček - Stoch, Hromada 
(88. Ngadeu), Hušbauer, Zmrhal - Milan Škoda (79. Necid). Trenér: Trpišovský.
Bohemians 1905: Fryšták - M. Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, M. Hašek ml. - Reiter (79. Zá-
viška), D. Mašek (67. Kabajev), Vaníček (40. Bartek) - J. Nečas. Trenér: M. Hašek st.

 Plzeň - Jihlava 
v 

 0:1 (0:1)
Branka: 22. Tlustý (Zoubele). Rozhodčí: Orel - Pelikán, Koval. ŽK: Limberský, M. Zeman, Hrošov-
ský, Řezník - Ljovin, Ikaunieks. Diváci: 4138.
Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, R. Hubník, Limberský - Hořava (85. J. Kovařík), Hrošovský - J. Kopic, 
A. Čermák (64. Ivanschitz), M. Zeman (64. M. Petržela) - Krmenčík. Trenér: Vrba.
Jihlava: Rakovan - Vaculík (87. Klíma), Tlustý, P. Buchta, Schumacher - Levin - Fulnek (70. Libor 
Holík), P. Dvořák, Urblík, Zoubele (76. Nový) - Ikaunieks. Trenér: Svědík.

Foto: www.mfkkarvina.cz

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


30

3030

HET LIGA
in

ze
rc

e
Úterý 27.2.2018
9/2018

 ZIMNÍ MRAZIVÉ PODMÍNKY V LIBERCI VYHOVOVALI VÍCE DOMÁCÍM  HRÁČŮM, KTEŘÍ ZDOLALI HOSTY Z MLADÉ BOLESLAVI 1:0. 

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „Sledoval jsem zápasy obou pražských „S“, ale každý jinak. Spartu na Slovácku jsem 
viděl v televizi, nedělní utkání Slavie s Bohemkou pak naživo v Edenu.

Sparťané sehráli podobný zápas jako v úvodním kole doma s Libercem, jen s tím rozdí-
lem, že na Letné nejtěsnější vedení udrželi, ale v Uherském Hradišti nikoliv. Přitom v prvním 
poločase hrálo Slovácko s příliš velkým respektem, ze kterého se paradoxně oklepalo až 
po inkasované brance. Stanciu to udělal fotbalově skvěle a předložil mladému Drchalovi 
na zadní tyči míč jak na zlatém podnose. Jenže místo, aby v dalších minutách Pražané hru 
kontrolovali, vyklidili hřiště a přenechali iniciativu domácím. Při situaci, která předcházela 
vyrovnávacímu gólu Zajíce, byli kolem něj tři stínující obránci! Zdálo se mi také, jako by 
Spartě docházely i fyzické síly, z toho by také mohla pramenit její pasivita…

Osobně jsem čekal víc od „Klokanů“ , především že se budou častěji tlačit do ofenzí-
vy. Pro Slavii to byl totiž psychicky velmi těžký zápas, protože po porážce v Jihlavě bez-
podmínečně musela ve vršovickém derby vyhrát. Musela se také vypořádat s tím, že jí 
rozhodčí neuznali na základě videa vedoucí gól Milana Škody kvůli ofsajdu. Naštěstí pro 
ni se to povedlo Pepovi Hušbauerovi pohotovou ránou z vápna těsně před odchodem do ša-
ten. Jenže červenobílí po přestávce pojistku v podobě druhé branky nepřidali, takže se až 
do konce obávali o nejtěsnější výsledek. Hosté měli dvě velmi slibné příležitosti k vyrov-
nání, ale střídající Bartek trefil obě tyče domácí branky a Kabajev nedokázal v posledních 
minutách zakončit svůj nájezd, když předtím vystihl špatnou malou domů Jugase.“    

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
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Ve druhém jarním kole HET 
ligy panovaly ještě větší mrazy 
než v tom minulém premiéro-
vém, takže gólů v sítích bylo 
jako pověstného šafránu, což 
platí i o lídrovi z Plzně, který 
stejně jako předtím v Olomouci 
nevstřelil branku, tentokrát 
dokonce doma Jihlavě! Gólové 
hody viděli jen diváci v Karviné, 
která překvapivě čtyřmi trefami 
vyprovodila na zpáteční cestu 
domů zlínské „Ševce“.

1. Plzeň 34 1,888
2. Slavia 28 1,556
3. Liberec 25 1,389
4.-5. Sparta 24 1,333
4.-5. Jablonec 24 1,333
6. Olomouc 23 1,278
7. Ostrava 22 1,222
8.-9. Teplice 21 1,167
8.-9. Karviná 21 1,167
10.-12. Zlín 19 1,056
10.-12. Dukla 19 1,056
10.-12. Ml. Boleslav 19 1,056
13. Jihlava 17 0,944
14.-15. Bohemians 1905 16 0,889
14.-15. Slovácko 16 0,889
16. Brno 13 0,722

 FOTBALISTÉ KARVINÉ VSTŘELILI NA JAŘE UŽ 5 GÓLŮ. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Hody jen v Karviné

VYCHYTANÉ NULY

10
Jan Laštůvka (Slavia/Ostrava)

9 - Miloš Buchta (Olomouc), Matúš Kozáčik (Plzeň) * 7 - Ondřej Kolář (Liberec/Slavia) * 6 - Martin 
Dúbravka (Sparta), Tomáš Fryšták (Bohemians 1905), Dušan Melichárek (Brno) * 5 - Jakub Diviš 
(Teplice), Vlastimil Hrubý (Jablonec), Filip Rada (Dukla)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

11
Michael Krmenčík (Plzeň)

8 - Stanislav Tecl (Jablonec/Slavia) * 7 - Milan Škoda (Slavia), David Vaněček (Teplice), Tomáš 
Zajíc (Slovácko) * 6 - Milan Baroš (Ostrava), Lukáš Budínský (Karviná), Jan Holenda (Dukla), Golgol 
Mebrahtu (Ml. Boleslav), Josef Šural (Sparta), Tomáš Wágner (Karviná) * 5 - Lukáš Budínský (Kar-
viná), Martin Fillo (Teplice/Ostrava), Davis Ikaunieks (Jihlava), Milan Kerbr (Liberec), Daniel Kolář 
(Plzeň), Jan Kopic (Plzeň), Ondřej Mihálik (Jablonec), Jan Rezek (Teplice), Michal Škoda (Brno) * 
4 - Mick Van Buren (Slavia), Ubong Ekpai (Zlín), Martin Graiciar (Liberec), David Houska (Olomouc), 
Robert Hrubý (Ostrava), Vladimir Jovovič (Jablonec), Jevgenij Kabajev (Bohemians 1905), David 
Lafata (Sparta), Mirzad Mehanovič (Jablonec/Zlín), Jakub Plšek (Olomouc)

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU
(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

31
Michael Krmenčík (Plzeň, 11 + 6)

20,5
Jan Kopic (Plzeň, 5 + 7)

18
Lukáš Budínský (Karviná, 6 + 4)

17,5 - Stanislav Tecl (Jablonec/Slavia, 8 + 1) * 17 - Milan Škoda (Slavia, 7 + 2) * 16,5 - Jan Holenda 
(Dukla, 6 + 3) * 16 - Davis Ikaunieks (Jihlava, 5 + 4) * 15 - Tomáš Wágner (Karviná, 6 + 2) * 14,5 - 
Martin Fillo (Teplice/Ostrava, 5 + 3), Daniel Kolář (Plzeň, 5 + 3) * 14 - David Vaněček (Teplice, 7 + 
0), Tomáš Zajíc (Slovácko, 7 + 0) * 13 - Milan Kerbr (Liberec, 5 + 2) * 12,5 - David Houska (Olomouc, 
4 + 3), Jakub Plšek (Olomouc, 4 + 3) * 12 - Milan Baroš (Ostrava, 6 + 0), Josef Hušbauer (Slavia, 3 + 
4), Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav, 6 + 0), Roman Potočný (Liberec, 3 + 4), Josef Šural (Sparta, 6 + 0) 
* 11 - Ubong Ekpai (Zlín, 4 + 2), Vladimír Jovovič (Jablonec, 4 + 2) * 10,5 - Jaromír Zmrhal (Slavia, 
3 + 3) * 10 - Ondřej Mihálik (Jablonec, 5 + 0), Jakub Podaný (Dukla, 2 + 4), Jan Rezek (Teplice, 5 
+ 0), Michal Škoda (Brno, 5 + 0) * 9,5 - Mick Van Buren (Slavia, 4 + 1), Robert Hrubý (Ostrava, 4 + 
1), Vladimir Jovovič (Jablonec), Mirzad Mehanovič (Jablonec/Zlín, 4 + 1) * 9 - Carlos De Azevedo 
(Ostrava, 3 + 2) * 8,5 - Lukáš Hejda (Plzeň, 2 + 3), Dominik Mašek (Bohemians 1905, 2 + 3), Tomáš 
Mičola (Ostrava, 2 + 3), Ondřej Zahustel (Sparta, 2 + 3) * 8 - Martin Graiciar (Liberec, 4 + 0), Jevgenij 
Kabajev (Bohemians 1905, 4 + 0), David Lafata (Sparta, 4 + 0), Marek Matějovský (Ml. Boleslav, 1 + 
4) * 7,5 - Šimon Falta (Olomouc, 3 + 1), Václav Kadlec (Sparta, 3 + 1), Lukáš Masopust (Jablonec, 0 
+5), Filip Panák (Karviná, 3 + 1) * 7 - Vladimír Coufal (Liberec, 2 + 2), Vlastimil Daníček (Slovácko, 
2 + 2), Dame Diop (Zlín/Ostrava, 2 + 2), Uroš Djuranovič (Dukla, 2 + 2), Pavel Dvořák (Jihlava, 2 + 2), 
Jan Chramosta (Ml. Boleslav/Jablonec, 2 + 2)

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Jak se slávisté stali králi Vršovic
  Slavia - Bohemians 1905   1:0 (1:0)

Do duelu v Edenu nastoupily oba týmy v rozdílných náladách: 

slávisté v úvodu jara nečekaně prohráli v Jihlavě, zatímco „klo-

kani“ zdolali doma Brno. A sudí Zbyněk Proske před výkopem 

netušil, že vstoupí do historie (1). „Sešívané“ táhl v jejich útoč-

ném snažení Milan Škoda (2), který v 10. minutě protlačil míč 

do sítě hostů. Hlavní arbitr nejprve branku uznal, ale po zhléd-

nutí videozáznamu sporné situace na  tomto monitoru přímo 

na ploše stadionu (3) poprvé v historii ligy gól odvolal. Slávisté 

pokračovali v  náporu a  jejich snahu korunoval v poslední mi-

nutě první půle krásnou gólovou střelou Josef Hušbauer (4). 

Po přestávce odhodili hosté ostych a domácí plejery pořádně 

potrápili. Vyrovnat mohl sedm minut před koncem Jevgenij Ka-

bajev (5), jenže ruský útočník samostatný nájezd na brankáře 

Ondřeje Koláře neproměnil. Slávistický trenér Jindřich Trpišov-

ský sice prožil pořádné nervy, prvního vítězství v novém půso-

bišti se však dočkal  (6)!

1)

2)

3)

FOTOSTORY

6)5)

4)
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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 1925
LIGA JE LIGA,

TO MÁTE MARNÉ! 
„Zatímco jsem se oddal milování, spadl Union mezi amatéry,“ 

doznával kajícně v románu Karla Poláčka Muži v ofsajdu jeden 

z bratří Šturců, fanoušků kdysi slavného a obávaného žižkov-

ského týmu. Ale i když „dal přednost hříšné rozkoši před svým 

klubem,“ jeho milovaný Union srazilo z výšin něco zcela jiného. 

Nikam nespadl. Jen ke své věčné škodě zůstal tam, kde byl.  

Když s rokem, k němuž právě dorazil proud našeho vzpomí-

nání, vstoupil i do českého fotbalu otevřený profesionalismus, 

asociace stanovila rozmezí hráčských platů mezi 200 a 1500 Kč. 

Horní hranici směly překročit pouze posily ze zahraničí. Na ty 

však mohla pomýšlet ještě tak obě „S“, německý (ale spíše ži-

dovský) DFC Prag a čistě židovský brněnský Blue Star, který 

už v předprofesionální éře angažoval řadu drahých vídeňských 

a budapešťských legionářů. Naproti tomu nejeden klub, který se 

chtěl také zprofesionalizovat, měl spíše starost, jak obejít pře-

depsané minimum. A tak se výboři v tichosti domluvili s hráči, 

že když bude v kase pusto a prázdno, budou vskutku skromnou 

gáži pobírat jen „jako“. Proč? Konečně byla ustavena vrcholná 

soutěž, po které se už léta marně volalo. Její souboje slibovaly 

slušné příjmy ze vstupného. Jenže kvalifikovat se  do  ligy  bylo 

možné pouze získáním profesionální licence... 

MORAVA I SLOVENSKO 
ZŮSTALY STRANOU 

V první vlně se o ni přihlásilo sedmnáct klubů. Především tu-

cet z předchozího nedohraného mistrovství Středočeské župy. 

Všechny nepatřily k jeho elitě. Třeba Slavoj Žižkov skončil v I. tří-

dě na předposledním jedenadvacátém místě, další dva byly do-

konce z I. B třídy: SK Kladno  v době jejího předčasného zániku 

vedl peloton,  zato  na Čechii Praha VIII zbylo až třinácté místo... 

Ale liga přitahovala a lákala!

Čtyři kluby byly z německého menšinového svazu: DFC, vítěz 

jeho mistrovství v letech 1923 a 1924, a dále Teplitzer FK, Karl-

sbader FK a DSK Brüx (Most). Sedmnáctým byl už zmíněný Blue 

Star, ten jediný z novopečených profesionálů se však o ligu ne-

zajímal. Z Brna bylo blíže do Vídně než do Prahy a časté souboje 

s rakouskou elitou slibovaly spolehlivé příjmy. Proto vyhlídku 

na ligu nevzrušovaly ani další znamenité kluby z moravské me-

tropole, které zatím zůstaly amatérské:  Židenice a Moravskou 

Slavii. Ten první dokázal hráčům zaručit podstatně pevnější 

existenční jistotu, než většina tehdejších profesionálních smluv: 

dobře placené zaměstnání ve Zbrojovce.  

 Zkrátka z Moravy ani ze Slovenska ani ťuk, ačkoli v Morav-

ské Ostravě, Prostějově či Bratislavě už se v té době hrával 

slušný fotbal. A v Čechách dál zůstávala stranou třeba Plzeň 

(i když pár let poté už měla dokonce tři profi-kluby, vedle Vik-

torie a SK i po roce 1948 zaniklou Olympii).  Popravdě nebylo 

zatím kam spěchat.

SERIÁL

KDO ZAVÁHAL, UŽ NENASKOČIL… 
To ovšem neplatilo o Praze, v níž se vytvořilo osudové rozhra-

ní mezi početnou skupinou profesionálních týmů a těmi, kteří se 

rozhodli pro setrvání mezi amatéry. Nikomu z těch, kdo v té chví-

li zaváhali, už se to později nepodařilo napravit. Postihlo to třeba 

Káďův mateřský klub Meteor Vinohrady (právě přejmenovaný 

na Rapid), pátý v hlavním městě v letech 1919 a 1923, a mezitím 

dvakrát osmý.

Ale především žižkovský Union, v pěti řádně dohraných stře-

dočeských mistrovstvích postupně třetí, pátý, druhý a dvakrát 

čtvrtý - a v součtu všech bodů, dosažených v letech 1919 - 1923, 

celkově třetí za Spartou a Slavií! Původně studentský klub zůstal 

amatérismu věrný z etického principu, odmítajícího hru za peníze. 

Vyhrál první ročník amatérského mistrovství, když ve finále po-

razil  další pražské mužstvo, Čechoslovan Košíře (3:2), ale mezi  

fotbalový výkvět hlavního města  už se nikdy nevrátil...

Nejvyšší soutěž, rozplánovaná na celý kalendářní rok, měla 

na startu deset účastníků, II. liga šest. Prvoligové zápasy se na-

pořád odkládaly kvůli mačům se zahraničními soupeři, protestů 

proti výsledkům bylo jako kvítí. Nakonec se odehrál jen jarní po-

ločas, na podzim se v I. lize začalo znovu od nuly a II. liga se pro 

nejbližší dva roky dokonce rozpadla. 

V elitní desítce se týmy umístily v pořadí, v jakém jsou tu seřa-

zeny jejich dresy. Pravda, původně skončila první Sparta lepším 

skóre před Slavií a tisk ji ověnčil mistrovskými vavříny. Stále však 

byl ve hře protest Vršovic proti výsledku jejich mače s rudými (1:7) 

na údajně neregulérním hřišti. Nakonec prošel. Nařízený nový zá-

pas se dlouho odkládal, až k němu došlo v době, kdy byl nový roč-

ník už téměř v polovině.  Sparťané tentokrát vyhráli jen 3:2 a skóre 

se překlopilo - maličko, ale přece! - ve prospěch jejich věčného 

rivala. Historicky prvním mistrem ligy se tak nakonec stala Slavia. 

Suma sumárum: moc se ta premiéra nevydařila. Každý začá-

tek  je holt těžký...  Miloslav Jenšík 

STALO SE...

  Takového soupeře Praha do té doby neviděla! Jihoamerické hosty z Nacionalu  
Montevideo s pěti olympijskými vítězi z předešlého roku v čele s famózním Luisem 
Andradem Sparta před 28 tisíci diváků slavně zdolala 1:0. V 55. minutě Jaroslav 
Poláček nastřelil tyč a odražený míč poslal do sítě Ferdinand Hajný.

  Novým předsedou Středočeské župy a tudíž i asociačním kapitánem se stal 
předseda žižkovské Viktorky Rudolf Henčl. Hned na úvod stáže u národního muž-
stva zavedl nový dres. Přestože ten dosavadní jako kdyby viktoriánskému z oka 
vypadl, nahradil jej červeným se širokým bílým pruhem vprostřed s lvíčkem. Borci 
nové odění zavrhli, že prý jim nosí smůlu, a vynutili si návrat k pruhům.

  Karel Severin z Čechie Karlín, náhradník mezistátního zápasu s Rakouskem 
(3:1), chvíli posedával za brankou a pak se zašil do stínu tribuny, aby si zapálil. 
Když zaslechl své jméno, že má střídat, shodil z ramenou sako a vřítil se na hřiště 
- s cigaretou v ústech! Diváci šíleli nadšením, pan asociační vzteky. Severin si to 
vyžehlil, když vnesl do hry útoku dravou rychlost a dal pěkný třetí gól. 

  První hattrick v ligové historii zaznamenal hned v prvním kole v první půli 
zápasu SK Libeň -Slavia (3:9) útočník červenobílých Štapl, občanským jménem 
Rudolf Sloup. 

1.

4.

7.

10.

Finalisté amatérského mistrovství

2.

5.

8.

F1

3.

6.

9.

F2
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ROK 1975
FOTBALOVÝ PÁNBŮH 

TO TAK CHTĚL?
Poprvé v dějinách opustila nejvyšší fotbalovou soutěž Spar-

ta Praha. Těch dlouhých sedm minut, ve kterých hráči v rudých 

dresech nervózně posedávali na trávníku a čekali na to, jak do-

padne o tento časový úsek šikovně posunutý zápas zachraňují-

cího se Třince doma s Bohemians, bylo nekonečných. Sparťa-

né s výhrou 4:0 nad Teplicemi měli spočítáno, že se zachrání, 

když Třinec nevyhraje o více než čtyři góly. Letenští se ještě 

nestačili po závěrečném hvizdu vydýchat, když „Klokani“ inka-

sovali po faulu Panenky v pokutovém území gól z penalty. Dýku 

do všech sparťanských srdcí pak vrazil pátý gól Třince, který 

znamenal, že se brankový podíl Třineckých zvýšil na 0,83, za-

tímco podíl Sparty byl 0,81. Dvě setinky znamenaly potupný pád 

do druhé ligy...

Druhou historickou událostí tohoto roku byla výhra fotbalové 

reprezentace nad Anglií. Stalo se tak po dlouhých jedenačtyřice-

ti letech! V polovině května 1934, v poslední přípravě na světový 

šampionát v Itálii, porazili Plánička a spol. hrdý Albion, pova-

žovaný za nejlepší národní tým světa, na Letné 2:1 a naladili se 

na cestu do finále světového šampionátu.

Historie se opakovala po více než čtyřech desítkách let. Onoho 

památného 30. října 1975 se totiž zrodila druhá výhra nad Anglií, 

mimochodem až dosud poslední ve vzájemných zápasech, kte-

rých je v análech zatím jen patnáct.

Angličané byli, spolu s Portugalskem a Kyprem, soupeři 

v kvalifikační skupině o postup na ME 1976, do které svěřenci 

trenéra Václava Ježka vstoupili 30. října 1974 třemi inkasova-

nými góly a prohrou 0:3 ve Wembley. Naštěstí situaci zamotalo 

Portugalsko, které dokázalo v Anglii remizovat. Na jaře pěta- 

sedmdesátého ale inkasovalo k.o. v podobě prohry 0:5 na Letné, 

a protože Kypr poráželi všichni, bylo jasné, že pokud chce Čes-

koslovensko myslet na postup, musí v Bratislavě s Anglií vyhrát 

a následně uspět v Portugalsku.

Do Bratislavy přivezl kouč Don Revie, který měl za sebou 

fantastické úspěchy v Leedsu United, například i hvězdného 

Kevina Keegena a další vynikající borce - Bella, Francise, Clar-

ka či brankáře Clemence. Jenže s sebou vzali i pověstnou lon-

dýnskou mlhu...

Zápas se měl hrát 29. října od 17 hodin. Dokonce i podle plánu 

začal. Jenže netrval ani půl hodiny. Bohužel pětačtyřicet tisíc di-

váků v hledišti, hráči a italští sudí v čele s Michelottim  téměř nic 

neviděli. Angličané sice dali gól, ale sudí ho pro ofsajd neuznal. 

Mlha se dala krájet a po patnácti minutách čekání, prodlouže-

ných ještě o dalších deset minut, padlo rozhodnutí - hrát se bude 

znova od první minuty až další den brzy odpoledne.

GALISŮV NEJDŮLEŽITĚJŠÍ GÓL
Nastal nevídaný šrumec. Angličtí fanoušci, kteří už ukončili 

pobyt na hotelu, spali po recepcích, problém měli pochopitelně 

domácí fandové, kteří se sjeli ze všech koutů republiky. Za ne-

celých čtyřiadvacet hodin bylo ale hlediště opět úplně zaplně-

no. A na vše se smálo sluníčko. Po zápase se pak smáli svěřenci 

Václava Ježka. 

Vzpomíná na to Dušan Galis, střelec vítězné branky: „Nikdy 

jsem takovou mlhu při fotbale nezažil. Když jsem se sehnul, tak 

jsem nohy viděl, ale od pasu výš už prakticky nic! Proto když při-

letěl výkop od „Víti“ (Ivo Viktora), tak jsem balon zaregistroval až 

při dopadu na trávník, ve vzduchu bylo prakticky nemožné nebo 

jen náhodné ho trefit, natož zpracovat. S fotbalem to nemělo 

nic společného, ale atmosféra na bratislavském Tehelném poli 

SERIÁL

byla fantastická, třebaže toho diváci stejně jako my moc nevi-

děli… Italský rozhodčí utkání po půlhodině ukončil a jeli jsme 

zpátky do hotelu Rapid, kde jsme se dozvěděli, že opakovaný 

zápas se bude hrát druhý den po poledni. Bydlel jsem na pokoji 

s Jarem Pollákem, ale moc jsme toho nenaspali, usnuli jsme až 

někdy nad ránem. Dopoledne jsme měli jen krátkou rozcvičku 

a po lehkém obědě jsme jeli na stadion. Bratislava a celé Česko-

slovensko tímhle důležitým kvalifikačním utkáním žily, fanouš-

ci si sehnali nocleh ve městě, aby mohli i druhý den jít nás proti 

Angličanům neúnavně povzbuzovat. Byli ne dvanáctým, ale spíš 

třináctým naším hráčem!“

Nebyla to pohledná podívaná, často se kouskovala hra - po-

měr odpískaných faulů byl 23:22. Po hodině byl zraněn obrán-

ce Gögh, toho z lavičky vyrazil pomstít náhradní brankář Vencel 

a byl vyloučen... 

„Angličané sice vstřelili vedoucí branku, ale my jsme to 

na konci první půle a hned na začátku té druhé dokázali otočit. 

Nejdřív po rohovém kopu vyrovnal hlavou Zdeněk Nehoda a dvě 

minuty po přestávce jsem se po centru „Bély“ Masného trefil 

rovněž hlavou, ale v pádu i já. Do konce zápasu ještě zbývala 

spousta času, téměř celý poločas, ale díky ohromnému nasaze-

ní celého týmu i podpoře vyprodaného stadionu jsme vedení 2:1 

už udrželi. Pan Ježek byl velký koumák, který nám naordinoval 

i účinnou taktiku. Dal jsem ve své kariéře hezčí góly, ale tenhle 

byl ze všech nejdůležitější, protože znamenal naši výhru nad fa-

voritem kvalifikační skupiny, ze které jsme nakonec postoupili 

místo něj,“ komentuje po více než čtyřech desítkách let urostlý 

útočník Dušan Galis, pro kterého to byl jediný gól v osmi startech 

za národní tým! 

Trenér Václav Ježek sklidil sladký plod své koncepční práce 

a po zápase řekl: „Hráči neskutečně bojovali, někdy sice chybo-

vali, ale možná, že v nich je ještě více, než odvedli. A pomohlo 

nám trochu i to, že se ve středu hrálo pár minut. Už jsme se při-

způsobili...“

SERIÁL

 MLHA V BRATISLAVĚ SE DALA KRÁJET, NEHODA TĚSNĚ PŘED OBJEKTIVEM FOTOREPORTÉRA. 
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https://www.fotbal.cz/
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Slavná výhra nad Anglií ale ještě postup neznamenala, bylo 

potřeba vyhrát v Portugalsku a na závěr i na Kypru, aby nezále-

želo na tom, jak hrají ostatní. O třináct dní později v Portu to byla 

v úvodu divočina: sedmá minuta Ondruš 0:1, osmá minuta Nené 

1:1 a devátá minuta Nené neproměnil pokutový kop. A pak? Už 

ani gól! To nepomohlo Portugalcům, kteří si také dělali naděje 

na postup, Čechoslováci dali trumfy do ruky Anglii. Ta o sedm 

dní později potřebovala v Portugalsku vyhrát. Remíza 1:1 spolu 

s naší výhrou 3:0 na Kypru znamenala, že národní tým vyhrál 

skupinu a šel do vyřazovací fáze.

Co se dělo pak, je už všeobecně známé: ve čtvrtfinále vyřaze-

ní Sovětského svazu po výsledcích 2:0 a 2:2, cesta do Jugoslá-

vie a tam v Záhřebu výhra nad Nizozemskem 3:1 v prodloužení 

a v Bělehradě zisk titulu po remíze 2:2 a penaltovém rozstřelu 

korunovaném proslulým Panenkovým „dloubákem“.

Cestu za titulem lemovaly zajímavé otázky. Proč se v Bratisla-

vě objevila mlha, kterou do té doby pamětníci nezažili, a rozhodu-

jící zápas se opakoval? Proč Dušan Galis vstřelil zrovna svůj jedi-

ný a zároveň vítězný gól Anglii? Proč Portugalci zahodili pokutový 

kop a nevyhráli v zápase, který by jim přinesl naději na postup? 

Proč Angličané nevyužili naskytnuté příležitosti, když by výhrou 

v Portugalsku postoupili? Asi to tak mělo být, protože to fotbalový 

Pánbůh chtěl... Jaroslav Kolář, Václav Tichý

SERIÁL

STALO SE...

  V euforii z kvalifikace na mistrovství Evropy tak trochu zapadla kvalifikace 
na olympiádu. Hrál ji prakticky stejný tým Václava Ježka a k postupu stačilo 
málo - buď porazit ve Vídni amatéry z Rakouska (0:0), nebo vyhrát alespoň je-
den z nerozhodných zápasů s NDR (1:1 doma a 0:0 venku). Nestalo se a NDR pak 
v Montrealu vybojovala zlaté medaile.

  Ještě nikdy se nestalo, aby pražská „S“ přezimovala na třetím místě tabu-
lek. Slavia v první lize byla těsně za Slovanem Bratislava a VSS Košice, Sparta 
ve druhé lize hleděla na záda VP Frýdek-Místek a Dukle Banská Bystrica.

 O DEN POZDĚJI BYLY PODMÍNKY VYNIKAJÍCÍ, NA SNÍMKU STŘELCI OBOU BRANEK ZDENĚK NEHODA A DUŠAN GALIS. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
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Plzeň splnila misi 
a dorazila Partizan! 

Na horké půdě v Bělehradu vybojovali nadějnou plichtu 1:1 a doma výtečně 
rozehrané dvojutkání v úvodním kole play off Evropské ligy dotáhli do úspěš-
ného konce. Západočeši v odvetě ve Štruncových sadech po parádním gólu 
Michaela Krmenčíka a pojistce Aleše Čermáka porazili Partizan 2:0 a potřetí 
v historii klubu postoupili do osmifinále prestižní pohárové soutěže. 

 DEFENZÍVA VIKTORIE V ČELE S KAPITÁNEM HUBNÍKEM V ODVETĚ PRACOVALA SPOLEHLIVĚ A NEDOVOLILA PARTIZANU SKÓROVAT. 

EVROPSKÉ POHÁRY

 OBRÁNCE ŘEZNÍK SE ZNOVU SNAŽIL PODPOROVAT OFENZÍVU, TENTOKRÁT ALE SÍŤ NEROZVLNIL. 

Aktuální lídr nejvyšší české soutěže nastoupil na srbského 

protivníka skvěle připraven a těžké dvojutkání takticky výtečně 

zvládl. V domácí odvetě svěřenci trenéra Pavla Vrby hráli poctivě 

směrem dozadu a soupeře prakticky nepouštěli do šancí, sami 

naopak několikrát zahrozili, ovšem Hořava, Krmenčík, Kolář 

či Řezník síť nerozvlnili. Nerozhodný stav změnil až v 67. minu-

tě Krmenčík, který si parádně zpracoval dlouhý nákop Hejdy, 

poradil si s bránícím Ostojičem a propálil gólmana Stojkoviče. 

V nastavení pak střídající Čermák dorážkou do prázdné branky 

pojistil plzeňský postup. 

Viktoria je v osmifinále Evropské ligy potřetí, v roce 2013 

v něm nestačila na Fenerbahce, o rok později na Lyon. Letos se 

pokusí tuto bilanci změnit proti lisabonskému Sportingu, který jí 

do cesty přihrál los v Nyonu.

VIKTORIA PLZEŇ - PARTIZAN BĚLEHRAD 2:0 (0:0)

Branky: 67. Krmenčík, 90.+4 Čermák. Rozhodčí: Kehlet - Hummelgaard, Sörensen (všichni Dán.). 
ŽK: Pantič, Tošič (oba Partizan). Diváci: 10.185. První zápas: 1:1, postoupila Plzeň.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Zeman (71. Petržela), Kolář 
(86. Čermák), Kopic - Krmenčík (83. Chorý). Trenér: Vrba.

Partizan: Stojkovič - Vuličevič, N. R. Miletič, Ostojič, Uroševič - Jevtovič (65. Ožegovič), Zdjelar - 
Jankovič (78. Soumah), Pantič, Tošič - Tawamba. Trenér: Djukič.  FORVARD KRMENČÍK GÓLEM POTVRDIL FORMU. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 PO VÍTĚZSTVÍ 2:0 MOHLA VE ŠTRUNCOVÝCH SADECH VYPUKNOUT POSTUPOVÁ RADOST! 

EVROPSKÉ POHÁRY

MESSI ZLOMIL BLUES
V Lize mistrů se mnichovský Bayern blýskl pětigólovou de-

molicí tureckého Besiktase, při níž se dvakrát gólově prosadili 

Müller a Lewandowski. Zvítězil také doněcký Šachťar nad AS Řím 

(2:1), v jehož dresu proseděl celý zápas na lavičce Patrik Schick. 

Hvězdný Lionel Messi protrhl smůlu a poprvé v kariéře skóroval 

proti Chelsea, díky jeho zásahu si Barcelona odvezla z Londýna 

nadějnou plichtu 1:1. Španělská Sevilla dominovala v duelu s Man-

chesterem United, na branku anglického giganta vyslala 25 střel, 

žádnou z nich však nepřetavila v gólovou radost a zápas tak skon-

čil bez branek. 

EVROPSKÉ POHÁRY

OSMIFINÁLE LIGY MISTRŮ

13.02. Basilej - Manchester City 0:4, Juventus - Tottenham 2:2

14.02. FC Porto - Liverpool 0:5, Real Madrid - PSG 3:1

20.02. Bayern - Besiktas 5:0, Chelsea - Barcelona 1:1

21.02. Sevilla - Manchester Utd. 0:0, Šachtar - AS Řím 2:1

06.03. 20:45 Liverpool - FC Porto, PSG - Real Madrid

07.03. 20:45 Manchester City - Basilej, Tottenham - Juventus

13.03. 20:45 AS Řím - Šachtar, Manchester Utd. - Sevilla

14.03. 18:00 Besiktas - Bayern, Barcelona - Chelsea

EVROPSKÁ LIGA: PLAY OFF
13.02. CZ Bělehrad - CSKA Moskva 0:0

15.02.

FC Astana - Sporting 1:3, Dortmund - Atalanta 3:2, 
Ludogorets - AC Milán 0:3, Marseille - Braga 3:0,
Nice - Lok. Moskva 2:3, Östersunds - Arsenal 0:3,

Real Sociedad - Salcburk 2:2, Sp. Moskva - Ath. Bilbao 1:3
AEK - Dyn. Kyjev 1:1, Celtic - Zenit Petrohrad 1:0, 

FC Kodaň - Atl. Madrid 1:4, FCSB - Lazio 1:0, Lyon - Villarreal 3:1, 
Neapol - RB Lipsko 1:3, Partizan - PLZEŇ 1:1

21.02. CSKA Moskva - CZ Bělehrad 1:0

22.02. 

Lok. Moskva - Nice 1:0, Atl. Madrid - FC Kodaň 1:0, 
Dyn. Kyjev - AEK 0:0, Lazio - FCSB 5:1, RB Lipsko - Neapol 0:2, 

Sporting - FC Astana 3:3, Villarreal - Lyon 0:1,
Zenit Petrohrad - Celtic 3:0, PLZEŇ - Partizan 2:0, 

AC Milán - Ludogorets 1:0, Arsenal - Östersunds 1:2, 
Atalanta - Dortmund 1:1, Ath. Bilbao - Sp. Moskva 1:2, 

Braga - Marseille 1:0, Salcburk - Real Sociedad 2:1

Viktoriáni narazí 
na Sporting Lisabon

Páteční los v Nyonu, který byl v rukou bývalého francouzského reprezentanta 
Erika Abidala, rozhodl o tom, že plzeňští fotbalisté se v osmifinále Evropské ligy 
utkají Sportingem Lisabon.  První utkání 8. března odehrají viktoriáni v Portugal-
sku, odvetu budou hostit 15. března. Los dal dohromady i další zajímavé dvojice. 

 MICHAEL KRMENČÍK LETOS V ŠESTI ZÁPASECH EL ČTYŘIKRÁT SKÓROVAL. POKOŘÍ TAKÉ SPORTING LISABON? 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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LOS OSMIFINÁLE EVROPSKÉ LIGY 

8. a 15. BŘEZNA

Sporting Lisabon - Viktoria Plzeň, 
Lazio Řím - Dynamo Kyjev, Lipsko - Zenit Petrohrad, 

Atlético Madrid - Lokomotiv Moskva, CSKA Moskva - Lyon, 
Olympique Marseille - Bilbao, Dortmund - Salcburk, AC Milán - Arsenal.

Narazí na sebe dva z hlavních favoritů na celkové vítězství - Ar-

senal s Petrem Čechem vyzve sedminásobného vítěze Ligy mis-

trů AC Milán. Salcburk, s nímž Plzeň na dálku bojuje o jedenáctou 

příčku v koeficientu UEFA pro český fotbal, poměří síly s Borussií 

Dortmund. 

Viktoria dosud hrála s portugalským zástupcem jen v základní 

skupině v roce 2012, kdy narazila na Coimbru. Doma vyhrála 3:1 

a venku remizovala 1:1. Sporting je aktuálně třetí v tabulce por-

tugalské ligy a v předchozím kole Evropské ligy vyřadil Astanu 

po výsledcích 3:1 venku a 3:3 doma. Sporting patří spolu s Ben-

fikou a Portem k nejlepším portugalským týmům. Na kontě 

má 18 ligových titulů, ale poslední z roku 2002. V minulé sezoně 

skončil třetí a probojoval se do Ligy mistrů poté, co v baráži zdolal 

po výsledcích 0:0 a 5:1 rumunský tým FCSB, který předtím vyřadil 

právě Plzeň a s nímž se Viktoria trápila i ve skupině Evropské ligy. 

V základní skupině Ligy mistrů Sporting skončil třetí za Barcelo-

nou a Juventusem Turín, s nímž doma remizoval 1:1. Jediné dvě 

výhry zaznamenal proti Olympiakosu Pireus. 

Plzeň je v osmifinále potřetí, v roce 2013 nepostoupila přes Fe-

nerbahce, o rok později přes Lyon. Ve čtvrtfinále druhé hlavní ev-

ropské pohárové soutěže byla dosud jen v roce 2016 Sparta. Slavii 

se to povedlo dvakrát ještě v době, kdy se soutěž jmenovala Pohár 

UEFA. V roce 1996 byla dokonce v semifinále. 

Hlavní sílu má Sporting v ofenzivě, klíčovou postavou je tvoři-

vý záložník Bruno Fernandes, který v této sezoně dal už třináct 

branek. Kanonýrem týmu je Nizozemec Bast Dost, s 20 góly druhý 

nejlepší střelec portugalské ligy. V pohárech přidal další tři bran-

ky. Podporují ho Seydou Doumbia, který přišel na hostování z AS 

Řím, či Bruno César. V brance je portugalský reprezentant a mistr 

Evropy Rui Patricio, který byl před rokem nominován mezi třicet 

kandidátů na Zlatý míč. V obraně jsou bývalý stoper Barcelony 

Jérémy Mathieu či Fábio Coentrao hostující z Realu Madrid. 

BOD K EVROPSKÉMU HATTRICKU?
Český fotbal se po  postupu Plzně do  osmifinále Evropské ligy po-

sunul na třinácté místo v žebříčku koeficientu UEFA před Nizozemsko. 
Nepovedlo se však snížit ztrátu na jedenáctou příčku, která by mohla 
v roce 2019 českému šampionovi přinést přímý postup do hlavní fáze 
Ligy mistrů za předpokladu, že poslední vítěz soutěže si postup do další-
ho ročníku zajistí z vlastní ligy. Rakousko si na jedenácté příčce udrželo 
odstup díky postupu Salcburku a nyní na něj Česko ztrácí pět bodů. 

Plzeň by potřebovala na  jaře v pohárech získat o dvě výhry či jednu vý-
hru a dvě remízy více než Salcburk, aby zaútočila na jedenáctou příčku. Proti 
Partizanu Bělehrad sice uhrála remízu a výhru, ale ze ztráty nic neumazala, 
jelikož Salcburk hrál se San Sebastianem 2:2 a 2:1 a rovněž postoupil, navíc 
Rakousko mělo v evropských pohárech jen čtyři týmy, zatímco Česko pět, je-
jichž počtem se získané body dělí. To znamená, že ztráta na Rakousko narostla 
na pět bodů, tedy dvě výhry a jednu remízu.

Povedlo se však téměř dotáhnout na dvanáctou příčku Švýcarska, které má 
už jen minimální náskok a ve hře pouze Basilej, kterou čeká odveta osmifinále 
Ligy mistrů s Manchesterem City. První zápas švýcarský tým prohrál doma 0:4 
a jeho postup není pravděpodobný. Pokud by viktoriáni získali v osmifinále proti 
Sportingu Lisabon o bod více než Basilej, znamenalo by to posun Česka na dva-
nácté místo, které by zaručilo přímý postup vítěze domácího poháru do základní 
skupiny Evropské ligy i v sezoně 2019/2020, tedy potřetí za sebou! SPORTING SE DO OSMIFINÁLE PROKOUSAL PŘES KAZAŠSKOU ASTANU, KTEROU VE DVOU DUELECH ŠESTKRÁT GÓLOVĚ POKOŘIL. 

 TAHOUNEM OFENZÍVY SPORTINGU JE ČAHOUN BAS DOST, JENŽ JE S DVACETI ZÁSAHY DRUHÝM NEJLEPŠÍM STŘELCEM PORTUGALSKÉ LIGY. 

 ARSENAL VE ŠLÁGRU VYZVE AC MILÁN! 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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První trofej pro City!

O uplynulém víkendu bylo na programu 28. kola Premier Lea-
gue pouze devět duelů, vedoucí Manchester City si to totiž v ne-
děli s Arsenalem rozdaly ve finále Ligového poháru! A suverénní 
lídr soutěže opět prokázal, že na Ostrovech nemá konkurenci… 

Obrovský náskok Citizens na čele tabulky se v neděli sice mírně snížil, to však svěřence 

Pepa Guardioly nemusí mrzet. Před druhými rivaly z Manchesteru United nadále vedou 

o 13 bodů, k tomu mají utkání k dobru a navíc ještě nad hlavu zvedli první trofej letošní se-

zony, když ve finále Ligového poháru zdolali Arsenal hladce 3:0! V brance Kanonýrů dostal 

před Petrem Čechem přednost David Ospina, který poprvé inkasoval z kopačky Agüera 

v 18. minutě, po přestávce jej pak v rozmezí sedmi minut ještě překonali Kompany a Silva. 

Londýnský mančaft předvedl mizerný výkon a pod vedením Arsene Wengera prohrál finá-

le Ligového poháru už potřetí, francouzský lodivod jej ještě nikdy nezískal…  

V Premier League druzí United ve šlágru kola přetlačili Chelsea 2:1. Ostře sledované 

bitvě předcházela velká slovní přestřelka mezi trenéry Mourinhem a Contem a po konci 

duelu tak mohl být spokojenější Portugalec, jehož svěřenci po brance Williana dokázali 

zásluhou Lukakua a Lingaarda otočit skóre. Za třetí Liverpool opět úřadovala útočná troj-

ka Mané - Firminho - Salah, která jej dovedla k hladkému triumfu 4:1 nad West Hamem. 

Na čtvrté místo poskočil Tottenham, jemuž vítězství 1:0 nad Crystal Palace zařídil dvě mi-

nuty před koncem hlavičkou Harry Kane. Poslední zůstává West Brom, jenž s Huddersfiel-

dem (1:2) prohrál čtvrté utkání v řadě a od konce srpna zvítězil v jediném duelu… 

 KAPITÁN CITIZENS VINCENT KOMPANY VE FINÁLE LIGOVÉHO POHÁRU 
 ZVÝŠIL NA 2:0 A DEFINITIVNĚ ZLOMIL ODPOR ARSENALU. 

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Manchester City 27 23 3 1 79:20 72
2. Manchester Utd. 28 18 5 5 53:20 59
3. Liverpool 28 16 9 3 65:32 57
4. Tottenham 28 16 7 5 53:24 55
5. Chelsea 28 16 5 7 50:25 53
6. Arsenal 27 13 6 8 51:36 45
7. Burnley 28 9 10 9 22:25 37
8. Leicester 28 9 9 10 40:41 36
9. Everton 28 9 7 12 32:47 34

10. Watford 28 9 6 13 38:47 33
11. Bournemouth 28 8 8 12 33:43 32
12. Brighton 28 7 10 11 26:37 31
13. West Ham 28 7 9 12 35:50 30
14. Huddersfield 28 8 6 14 25:48 30
15. Newcastle 28 7 8 13 27:38 29
16. Southampton 28 5 12 11 29:41 27
17. Crystal Palace 28 6 9 13 25:43 27
18. Swansea 28 7 6 15 21:41 27
19. Stoke 28 6 8 14 28:54 26
20. West Brom 28 3 11 14 22:42 20

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Kane H. Tottenham 24 1
2. Salah M. Liverpool 23 8
3. Aguero S. Manchester City 21 5
4. Sterling R. Manchester City 15 6

PROGRAM
DOHRÁVKA 28. KOLA

1.3. Arsenal - Manchester City

29. KOLO

3.3. Burnley - Everton, Leicester - Bournemouth,
Southampton - Stoke, Swansea - West Ham,

Tottenham - Huddersfield, Watford - West Brom, 
Liverpool - Newcastle

4.3. Brighton - Arsenal, Manchester City - Chelsea
5.3. Crystal Palace - Manchester Utd.

VÝSLEDKY
28. KOLO

Manchester Utd. - Chelsea 2:1
Crystal Palace - Tottenham 0:1 * Watford - Everton 1:0
Bournemouth - Newcastle 2:2 * Brighton - Swansea 4:1
Burnley - Southampton 1:1 * Liverpool - West Ham 4:1
West Brom - Huddersfield 1:2 * Leicester - Stoke 1:1

BUNDESLIGA

Zastaví se v Hamburku hodiny?

Po dlouhých 46 zápasech se bundesligový suverén mnichovský 
Bayern gólově neprosadil. Naposledy zůstal „nulový“ 9. května 
2015 a nyní až v sobotu, kdy jeho duel s Herthou skončil navzdo-
ry převaze nerozhodně 0:0, což byl pochopitelně velký úspěch 
hostů z hlavního města. Berlínský tým znovu potvrdil, že se mu 
mnohem lépe výsledkově daří, když nemusí hru tvořit, ale spíš 
bořit akce soupeře. 

Po nedávné výhře v Leverkusenu si Vladimír Darida se svými spoluhráči odvezl cennou 

remízu i z bavorské metropole, odkud bývá export bodů, natož pak uhájení čistého konta 

sváteční záležitostí. Ještě víc v centru pozornosti německých fanoušků bylo tradiční sever-

ní derby v Brémách, kam přijel předposlední Hamburk. Také tento důležitý záchranářský 

duel spěl k bezbrankovému rozuzlení, jenže čtyři minuty před koncem po závaru v hostující 

šestnáctce se Rick Van Drongelen nešťastně trefil do vlastní sítě, a tak Werder s českými 

krajánky Jiřím Pavlenkou a Theodorem Gebre Selassiem opět v základní sestavě odskočil 

svému největšímu rivalovi už na devět bodů! HSV sice v posledních sezonách několikrát 

odvrátil hrozbu prvního sestupu z bundesligy třeba až v baráži, ale letos se zdá, že se po-

věstné hodiny na jeho stadionu, odměřující dobu pobytu mezi elitou, definitivně zastaví…

Hektické jaro s úspěšným koncem před časem zažil na lavičce Hamburku trenér Bru-

no Labbadia. Možná i proto na něj padla volba vedení Wolfsburgu, aby co nejdřív probudil 

ze zimního spánku „Vlky“, kterým začíná u dna tabulky nebezpečně téct do bot. Nahradil 

Martina Schmidta, jenž převzal ambiciózní tým teprve v září po Andriesu Jonkerovi, jemuž 

se nepovedl pro změnu start. První vykročení se dvaapadesátiletému kouči docela poved-

lo, odvezl si totiž remízu z Mainzu, který by v případě domácí výhry přepustil šestnáctou 

barážovou příčku právě jeho novým svěřencům. 

 FOTBALISATÉ BRÉM SE RADUJÍ Z VÍTĚZNÉHO GÓLU 
 PROTI HSV, KTERÝ SLAVNÝ CELEK JEŠTĚ VÍCE PŘIBLÍŽIL SESTUPU. 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Bayern 24 19 3 2 55:18 60

2. Dortmund 23 11 7 5 48:29 40

3. Schalke 24 11 7 6 38:30 40

4. Frankfurt 24 11 6 7 32:27 39

5. Leverkusen 24 10 8 6 43:32 38

6. RB Lipsko 24 11 5 8 37:33 38

7. M ǵladbach 24 10 4 10 31:35 34

8. Hoffenheim 24 8 8 8 38:38 32

9. Hannover 24 8 8 8 32:34 32

10. Augsburg 23 8 7 8 32:29 31

11. Hertha 24 7 10 7 30:30 31

12. Stuttgart 24 9 3 12 20:27 30

13. Freiburg 24 6 11 7 25:38 29

14. Brémy 24 6 8 10 22:28 26

15. Wolfsburg 24 4 13 7 27:31 25

16. Mohuč 24 6 6 12 29:42 24

17. Hamburk 24 4 5 15 18:35 17

18. Kolín nad Rýnem 24 4 5 15 22:43 17

PROGRAM
25. KOLO

2.3. Mönchengladbach - Brémy
3.3. Augsburg - Hoffenheim, Frankfurt - Hannover,

Hamburk - Mohuč, Schalke - Hertha,
Wolfsburg - Leverkusen, RB Lipsko - Dortmund

4.3. Kolín nad Rýnem - Stuttgart, Freiburg - Bayern

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Lewandowski R. Bayern 20 1

2. Aubameyang P. Dortmund 13 3

3. Petersen N. Freiburg 12 1

4. Finnbogason A. Augsburg 11 2

5. Fullkrug N. Hannover 10 3

5. Uth M. Hoffenheim 10 1

5. Volland K. Leverkusen 10 1

5. Werner T. RB Lipsko 10 3

VÝSLEDKY
24. KOLO

RB Lipsko - Kolín nad Rýnem 1:2 * Leverkusen - Schalke 0:2
Brémy - Hamburk 1:0 * Bayern - Hertha 0:0

Hannover - Mönchengladbach 0:1 * Hoffenheim - Freiburg 1:1
Stuttgart - Frankfurt 1:0 * Mohuč - Wolfsburg 1:1

Dortmund - Augsburg (hráno po uzávěrce)

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Atlético školilo žáčky ze Sevilly

Tohle že měl být dramatický šlágr 25. kola La Ligy?! Duel elit-
ních týmů Sevilly s Atlétikem se změnil v nevídaný koncert hostů 
z Madridu. Ti uštědřili domácím debakl 5:2 a potvrdili své ambice 
na druhé místo v tabulce. Nebo snad dokonce na první?

Jistě, mají lepší kádr i aktuální formu, jsou sehraní a vede je skvělý motivátor Simeone. 

Jenže aby takovým způsobem potupili jednoho ze svých hlavních rivalů v boji o přední příč-

ky, navíc na jeho hřišti, to se absolutně nečekalo. „Dnes nám vyšlo všechno,“ smál se autor 

tří gólů Griezmann, který dal hattrick po více než třech letech. Domácí obrana předváděla 

šílené minely, čestné góly vstřelila Sevilla až v úplném závěru za hororového stavu 0:5. 

„Chceme vyhrát všechny zápasy, které nám zbývají, protože pořád sníme o titulu,“ přiznal 

francouzský střelec.

Madridští ale ztrácejí na Barcelonu stále sedm bodů. Katalánský lídr sice doma rychle 

prohrával s Gironou, jenže už do půlky dokázal čtyřikrát skórovat a nakonec vyhrál 6:1. Tři-

krát se trefil Suárez, který s 20 góly nahání nejlepšího střelce soutěže - parťáka Messiho. 

Ten skóroval dvakrát a na kontě už má 22 branek.

Hattrick měl na noze i Ronaldo, jenže předvedl pro něj naprosto nevídanou věc. Real při 

pohodovém vedení 3:0 nad Alavesem kopal v závěru penaltu, dvougólový Portugalec si do-

šel pro míč a... podal jej Benzemovi! A to „CR7“ mohl dát svoji jubilejní 300. branku ve špa-

nělské lize! Jenže chtěl se zastat trápícího se parťáka, který se ocitl v nemilosti fanoušků. 

„Bylo to od Cristiana krásné gesto a jen dokládá, jaký jsme tým,“ řekl brankář Navas.

„Bílý balet“ potvrdil, že chytil formu. Už v týdnu zvládl v pohodě dohrávku na hřišti Le-

ganesu, nicméně vedle nedostižné Barcelony se stále nemůže výrazněji přiblížit ani měst-

ským rivalům z Atlétika. Nicméně koučem Zidanem vyhlášený „krizový cíl“ pobít se ale-

spoň o třetí příčku by neměl být sebemenší problém splnit. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Barcelona 25 20 5 0 68:12 65
2. Atl. Madrid 25 17 7 1 41:11 58
3. Real Madrid 25 15 6 4 62:27 51
4. Valencia 25 15 4 6 49:29 49
5. Villarreal 25 12 5 8 36:29 41
6. Sevilla 25 12 3 10 33:40 39
7. Celta Vigo 25 10 5 10 43:37 35
8. Eibar 25 10 5 10 32:38 35
9. Girona 25 9 7 9 35:36 34

10. Getafe 25 8 9 8 29:22 33
11. Betis 24 10 3 11 41:50 33
12. Ath. Bilbao 25 7 10 8 26:28 31
13. Leganes 25 8 6 11 21:28 30
14. Real Sociedad 25 8 5 12 47:47 29
15. Espanyol 25 6 10 9 22:32 28
16. Alaves 25 9 1 15 22:37 28
17. Levante 24 3 11 10 21:38 20
18. Las Palmas 25 5 4 16 18:52 19
19. La Coruňa 25 4 6 15 24:53 18
20. Malaga 25 3 4 18 16:40 13

 ANTOINE GRIEZMANN SESTŘELIL SEVILLU TŘEMI GÓLY 
 A PO VÍTĚZSTVÍ 5:2 ATLÉTICO STÁLE DRŽÍ DRUHOU PŘÍČKU ZA BARCELONOU. 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Messi L. Barcelona 22 12
2. Suarez L. Barcelona 20 6
3. Aspas I. Celta Vigo 16 4

PROGRAM
26. KOLO

27.2. Espanyol - Real Madrid, Girona - Celta Vigo
28.2. Ath. Bilbao - Valencia, Getafe - La Coruňa,

Malaga - Sevilla, Atl. Madrid - Leganes, Eibar - Villarreal
1.3. Betis - Real Sociedad, 

Las Palmas - Barcelona, Alaves - Levante

27. KOLO

3.3. Villarreal - Girona, Sevilla - Ath. Bilbao,
La Coruňa - Eibar, Leganes - Malaga, Real Madrid - Getafe

4.3. Levante - Espanyol, Barcelona - Atl. Madrid,
Real Sociedad - Alaves, Valencia - Betis

5.3. Celta Vigo - Las Palmas

VÝSLEDKY
25. KOLO

Sevilla - Atl. Madrid 2:5 * Valencia - Real Sociedad 2:1
Ath. Bilbao - Malaga 2:1 * Villarreal - Getafe 1:0

Barcelona - Girona 6:1 * Leganes - Las Palmas 0:0
Real Madrid - Alaves 4:0 * Celta Vigo - Eibar 2:0

La Coruňa - Espanyol 0:0 * Levante - Betis (hráno po uzávěrce)

SERIE A

Římské testy pro vedoucí duo!

Teď se ukáže, jak jsou na tom! Na italské suverény Neapol 
a Juventus čekají v sobotu nebezpeční a poslední dobou hodně 
nevyzpytatelní protivníci z Říma. Tento dvojzápas může hodně 
napovědět o budoucím mistrovi!

Fotbalisté „staré dámy“ stále nemohou dohonit vedoucí Neapol a jako by jim trochu 

docházela šťáva. Remíza s Tottenhamem v Lize mistrů, hubená výhra v turínském derby 

a teď navíc kvůli sněhu odložený ligový zápas s Bergamem, což jim mohlo rozhodit rytmus. 

V takovém rozpoložení jedou do Říma k bitvě s Laziem - třetím týmem tabulky, se kterým 

oba zápasy této sezony prohráli! Nejprve v italském Superpoháru 2:3, poté doma v Serii 

A 1:2. Tehdy Dybala v sedmé minutě nastavení zahodil penaltu...

„Máme jim co vracet, nic jiného než výhru nebereme,“ hlásil gólman Buffon. Jenže Ří-

mané se rozstříleli, osm gólů v posledních dvou duelech budí respekt! „Bude to pro nás 

svátek, a pokud chceme s Juve držet krok, musíme předvést maximum,“ řekl kouč Inzaghi, 

jenž je uchvácen střeleckou formou snajpra Immobileho. Ten v lize nastřílel už 23 branek. 

„Určitě letos vyhraje zlatou kopačku, zaslouží si to za svoji každodenní práci.“

Neapol by to mohla mít snazší, byť ji čeká slavnější z římských klubů. Jenže jednak s ním 

hraje doma, hlavně ale borci AS jsou z formy. V Lize mistrů padli v Doněcku, v ligovém 

šlágru pak doma selhali s „mládežnickou akademií“ AC Milán a prohráli 0:2! Na celých 

90 minut konečně dostal šanci Patrik Schick, ale nevyužil ji. „Byl to od nás mizerný výkon,“ 

hlesl kouč Di Francesco.

Záložníci Antonín Barák a Jakub Jankto nechyběli v základní jedenáctce Udine na hřišti 

Sampdorie a druhý jmenovaný měl dokonce první šanci zápasu, přesto se museli smířit 

s porážkou 1:2 a z posledních čtyř duelů získali jediný bod. Inter se dlouho trápil s posled-

ním Beneventem a spasily jej až góly stoperů Škriniara s Ranocchiem. 

 FOTBALISTÉ LAZIA VYHRÁLI V SASSUOLU SUVERÉNNĚ 3:0 A TEĎ SI BROUSÍ ZUBY NA JUVENTUS! 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Neapol 25 21 3 1 55:15 66
2. Juventus 25 21 2 2 62:15 65
3. Lazio 26 16 4 6 64:33 52
4. Inter 26 14 9 3 42:21 51
5. AS Řím 26 15 5 6 40:21 50
6. Sampdoria 26 13 5 8 46:34 44
7. AC Milán 26 13 5 8 37:30 44
8. Atalanta 25 10 8 7 37:29 38
9. Turín FC 26 8 12 6 36:32 36

10. Fiorentina 26 9 8 9 35:32 35
11. Udinese 26 10 3 13 37:38 33
12. Bologna 26 10 3 13 33:38 33
13. FC Janov 26 8 6 12 21:27 30
14. Cagliari 25 7 4 14 23:36 25
15. Chievo 26 6 7 13 23:43 25
16. Sassuolo 26 6 5 15 15:46 23
17. Crotone 26 5 6 15 23:47 21
18. Spal 26 4 8 14 26:49 20
19. Verona 26 5 4 17 24:51 19
20. Benevento 26 3 1 22 18:60 10

PROGRAM
27. KOLO

3.3. Spal - Bologna, Lazio - Juventus, Neapol - AS Řím
4.3. FC Janov - Cagliari, Atalanta - Sampdoria,

Benevento - Verona, Chievo - Sassuolo,
Turín FC - Crotone, Udinese - Fiorentina, 

AC Milán - Inter

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Immobile C. Lazio 23 8

2. Icardi M. Inter 18 1

3. Quagliarella F. Sampdoria 17 5

4. Mertens D. Neapol 15 6

5. Dybala P. Juventus 14 3

5. Higuain G. Juventus 14 3

7. Džeko E. AS Řím 11 3

VÝSLEDKY
26. KOLO

AS Řím - AC Milán 0:2 * Fiorentina - Chievo 1:0
Sampdoria - Udinese 2:1 * Sassuolo - Lazio 0:3

Verona - Turín FC 2:1 * Crotone - Spal 2:3
Inter - Benevento 2:0 * Bologna - FC Janov 2:0

Cagliari - Neapol (hráno po uzávěrce)

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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V šlágri kola Slovan nadelil Žilině poltucet

V predposlednom kole základnej časti Fortuna ligy dominovali do-
máce tímy, v piatich zápasoch získali plný počet bodov a nedovolili 
svojim súperom streliť ani gól. Posledné stretnutie Ružomberok - 
Nitra sa dohrávalo v pondelok pre chrípkovú epidémiu v mužstve 
nováčika. Šláger kola sa hral v Myjave, kde pre problémy s vyhrie-
vaním trávnika na Pasienkoch hostil tretí Slovan druhú Žilinu.

Belasí nastúpili v zostave s 10 legionármi, jediný Slovák bol brankár Šulla. Slovan 

prekvapujúco hladko a vysoko vyhral 6:0. Skóre otvoril už v 7. minúte Srb Aleksandar 

Čavrič, o štyri minúty neskôr pridal druhý gól Maročan so španielskym pasom Moha 

a v 17. minúte po ďalšom presnom zásahu Čavriča bol stav už 3:0. V polčase viedol Slo-

van 4:0, po prestávke pridal ešte dva góly a Žiline tak pripravil najvyššiu prehru v ére 

samostatnej slovenskej ligy. Na jar strelecky disponovaný Čavrič zaznamenal hetrik, dva 

góly vsietil Moha a jeden Holman. Slovan poskočil na druhé miesto v tabuľke, naopak 

Žilina klesla na štvrtú priečku.

Spartak Trnava zvýšil svoj náskok na čele tabuľky už na 11 bodov, hoci víťazný gól proti 

Senici strelil až v nadstavenom čase. Autorom mimoriadne cenného gólu bola nová akvi-

zícia v červeno-čiernom drese Reagy Ofosu, jeho strela z voleja pod brvno bola skutoč-

nou lahôdkou. V dobrých výkonoch pokračuje Dunajská Streda, po výhre 2:0 nad Micha-

lovcami preskočila v tabuľke majstrovskú Žilinu. Trenčín si tiež vylepšil svoje postavenie, 

o výhre nad Prešovom rozhodli v  priebehu troch minút striedajúci hráči Holanďania van 

Arnhem a Sleegers. Podbrezová naďalej usilovne zbiera body v boji o záchranu, vyhrala 

už tretí zápas v rade a opäť neinkasovala gól. Zlaté Moravce tak prišli o šancu zabojovať 

o prvú šestku. Pondelňajší zápas v Ružomberku bude duelom o 6. miesto a môže prak-

ticky rozhodnúť o zložení prvej šestky.  Peter Divéky

 RADOSŤ HRÁČOV SLOVANA PO VYSOKEJ VÝHRE NAD ŽILINOU. 

FORTUNA LIGA

FORTUNA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Trnava 21 16 1 4 34:16 49

2. Slovan Brat. 21 10 8 3 44:26 38

3. Dun. Streda 21 10 8 3 29:20 38

4. Žilina 21 12 1 8 42:34 37

5. Trenčín 21 9 6 6 50:31 33

6. Ružomberok 21 8 8 5 31:21 32

7. Nitra 21 7 9 5 19:13 30

8. Z. Moravce 21 7 4 10 27:33 25

9. Michalovce 21 5 6 10 17:25 21

10. Podbrezová 21 6 2 13 19:36 20

11. Prešov 21 3 4 14 13:44 13

12. Senica 21 2 5 14 16:42 11

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Janga R. Trenčín 14 1

2. Mareš J. Slovan Bratislava 12 3

3. Mráz S. Žilina 10 4

4. Gešnábel R. Ružomberok 9 0

4. Pačinda E. Dun. Streda 9 2

6. Cavric A. Slovan Bratislava 8 3

6. Hološko F. Slovan Bratislava 8 3

8. Černák R. Dun. Streda 7 1

9. Balaj F. Žilina 6 0

9. Egho M. Trnava 6 4

9. Haskic N. Ružomberok 6 2

9. Káčer M. Žilina 6 1

9. Koscelnik M. Michalovce 6 1

PROGRAM
22. KOLO

3.3. Dun. Streda - Trnava, Michalovce - Žilina,
Nitra - Slovan Bratislava, Prešov - Ružomberok,

Senica - Podbrezová, Z. Moravce - Trenčín

VÝSLEDKY
21. KOLO

Dun. Streda - Michalovce 2:0 * Podbrezová - Z. Moravce 3:0
Slovan Bratislava - Žilina 6:0 * Trenčín - Prešov 2:0

Trnava - Senica 1:0 * Ružomberok - Nitra 0:0

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

Foto: SFZ/Fortuna liga

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.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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Slavia nastřílela Jeseníku 

deset gólů

Červenobílí splnili v pátek večer v Edenu roli favorita a o záchranu bojují-
címu Jeseníku nastříleli deset branek. Největší zápis do statistik si připsal 
slovenský reprezentant Vojtěch Turek, který stejně jako při své premiéře 
ve slávistickém dresu nastřílel pět branek, k nimž přidal i dvě asistence.

 PO DELŠÍ DOBĚ SE SEŠÍVANÍ MOHLI RADOVAT Z VÝHRY. 

Trenéra Nenada Veljkoviče i přes vysokou výhru mrzelo, že 

jeho svěřenci nezvládli zápas lépe v obraně, když pětkrát inkaso-

vali a po přestávce málem soupeře pustili zpátky do zápasu. 

Sešívaní šli do rychlého vedení už po pár minutách, když 

po Gracianově sklepnutí vstřelil svojí první branku dne Turek. 

Ve třetí minutě Martin Brychta přidal druhý gól, když šikovnou tečí 

nasměroval do sítě střelu Vítězslava Hrubého. V sedmé minutě 

Gamaspol snížil, když se Janu Vavračovi podařilo propasírovat 

míč za záda juniorského reprezentanta Jana Žežulky.

V desáté a dvanácté minutě přidal Turek další dvě branky, obě 

po Brychtových nahrávkách, Slavia do poločasu ještě navýšila své 

vedení na 6:1, když se mezi střelce zapsal Douglas Graciano a Tu-

rek dovršil svůj hattrick.

Jeseník se ale nevzdal a po změně stran Slavii málem dotáhl. 

Mráz, Vavrač a Marcinov svými góly stanovili skóre na 6:4 a donu-

tili domácí pořádně zabrat. Nutno říct, že v té době nebyl výkon 

slávistů v obraně vůbec přesvědčivý. 

 JESENÍK VE DRUHÉ PŮLI DOTAHOVAL VEDENÍ SLAVIE, ALE TA SE VZPAMATOVALA. 

http://chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://futsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
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Ve třicáté minutě Turek situaci uklidnil po další Hrubého na-

hrávce. Přestřelka ale ještě nekončila, Plhák přidal pátou bran-

ku Gamaspolu, na ní odpověděli brankami Hrubý a znovu střelec 

zápasu Turek.

V závěru se na hřiště dostali také dva rekonvalescenti ve slá-

vistickém dresu Ondřej Míča a Martin Směřička, právě prvně 

jmenovaný nádhernou ránou z půlky hřiště vstřelil pět minut 

před koncem devátý gól. Poté se slávisté ve snaze završit desítku 

předháněli v zahazování šancí - dvakrát neproměnil dobrou šanci 

Brychta, Homola trefil tyč. Nakonec to byl slávistický kapitán, kte-

rý uzavřel skóre na 10:5 po Hrubého uvolnění.

Nenad Veljkovič (trenér Slavia): „Spokojený jsem jenom se 

třemi body, v druhém poločase jsme znovu ztratili koncentraci 

a nechali soupeře zdramatizovat zápas. Musíme se takových si-

tuací vyvarovat. Vojta Turek nastřílel pět branek, ale byl bych rád, 

kdybych ho mohl pochválit také za obrannou činnost.“

Jiří Gnida (trenér Jeseníku): „Nebyli jsme kompletní, řada klu-

ků měla v nohou i fotbalové tréninky. V prvním poločase jsme do-

stali snad šest gólů z osmi střel. Přesto jsme si o přestávce řekli, 

že je to futsal a že to ještě zkusíme zdramatizovat, kousli jsme se, 

ale na to, abychom se vrátili do zápasu už to nestačilo.“ 
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20. KOLO VARTA FUTSAL LIGY 2017/18

SK SLAVIA PRAHA - AC GAMASPOL JESENÍK 10:5 (6:1)
Branky a nahrávky: 2. Turek (Graciano), 3. Brychta (Hrubý), 10. Turek (Brychta), 12. Turek (Brychta), 
15. Graciano (Turek), 16. Turek (Brychta), 30. Hrubý (Turek), 32. Turek (Směřička), 35. Míča (Směřička), 
40. Homola (Hrubý) - 7. Vavrač, 23. Mráz, 25. Vavrač, 28. Jak. Řezníček (Vavrač), 32. Plhák (Marcinov).

SKP OCEL TŘINEC - HELAS BRNO 6:1 (2:0)
Branky a nahrávky: 5. Hudzieczek (Nieslanik), 14. Potůček (Badura), 23. Nieslanik (Hudzieczek), 
26. Buryan (Przyczko), 31. Sikora, 37. Baron (Buryan) - 40. Klimeš (Ovčačík). 

AC SPARTA PRAHA - SK OLYMPIK MĚLNÍK 12:6 (5:2)
Branky a nahrávky: 3. Belej (Brahimi), 7. Belej (Brahimi), 10. Angellot (Cupák), 16. Diego (Belej), 
18. Belej (Pimpolho), 22. Cupák (Vahala), 22. Sop (Belej), 23. Belej (Cupák), 29. Diego (Belej), 32. Bra-
himi (Angellot), 35. Brahimi (Cupák), 39. Marcelo (Brahimi) - 14. Vokoun (Stýblo), 16. Gabčo (Vobořil), 
24. Vobořil (Sedláček), 30. Buzek, 34. Vobořil, 35. Buzek.

FK ERA-PACK CHRUDIM - DÉMONI ČESKÁ LÍPA 11:0 (5:0)
Branky a nahrávky: 5. Éverton (Max), 10. Max (Doša), 13. Max (Éverton), 15. P. Drozd (D. Drozd), 
20. Éverton (Sorokin), 22. Rešetár (Sorokin), 24. D. Drozd (Doša), 25. Max (Éverton), 27. Rešetár 
(P. Drozd), 37. Rešetár (P. Drozd), 38. Max (Doša).

SK INTEROBAL PLZEŇ - SVAROG FC TEPLICE 9:3 (2:1)
Branky a nahrávky: 7. Sláma, 18. Holý (Křemen), 22. Křemen (Vnuk), 22. Holý (Vnuk), 32. Vnuk 
(Holý), 37. Vnuk (pk), 37. Künstner, 39. Štrajt (10 m kop), 40. Vnuk (Künstner) - 12. Kasal (Klíma), 
31. Černý (Kasal), 40. Kasal (Černý).

GARDENLINE LITOMĚŘICE - NEJZBACH VYSOKÉ MÝTO 8:1 (4:0)
Branky a nahrávky: 7. Rafael (Kovács), 9. Two (Vagnao), 14. Two (Vagnao), 18. Fabricio (Záruba), 
25. Rodrigo (Krok), 32. Krok (Rodrigo), 36. Záruba (Rafael), 38. Rafael (Kovács) - 37. Štanglica (Lištván).

TABULKA VARTA FUTSAL LIGY
TÝM Z V R P S B

1. FK ERA-PACK Chrudim 20 19 1 0 124 : 24 58

2. AC Sparta Praha 20 16 2 2 109 : 53 50

3. SK Interobal Plzeň 20 14 2 4 101 : 60 44

4. Gardenline Litoměřice 20 13 3 4 91 : 46 42

5. Nejzbach Vysoké Mýto 20 11 0 9 66 : 73 33

6. Svarog FC Teplice 20 11 0 9 93 : 87 30

7. SK Slavia Praha 20 9 0 11 94 : 84 27

8. Helas Brno 20 7 0 13 63 : 87 21

9. SK Olympik Mělník 20 5 0 15 65 : 117 15

10. Démoni Česká Lípa 20 3 3 14 51 : 97 12

11. AC Gamaspol Jeseník 20 3 2 15 51 : 110 11

12. SKP Ocel Třinec 20 2 1 17 43 : 113 7

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

 ZADUMANÝ PŘEDSEDA GAMASPOLU JESENÍK JIŘÍ GNIDA. 
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CHANCE FUTSAL LIGA28

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy

www.futsalliga.cz

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu
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Akce „Společně to můžeme změnit“ 

dorazila do Hradce 

Fotbalová asociace České republiky ve spolupráci s Unií českých fotba-
lových trenérů (UČFT) a také dalšími kolektivními sporty a partnery zahá-
jila projekt s mottem „Společně to můžeme změnit“. Ten postupně zamíří 
do všech krajů s cílem oživit sportování dětí a formu jejich rozvoje v klíčo-
vém věku. Po Praze a Plzni akce zavítala do města pod Bílou věží.  

 VYSTOUPENÍ TECHNICKÉHO ŘEDITELE FAČR MICHALA PROKEŠE. 

V aule univerzity Hradec Králové se uskutečnil seminář pořáda-

ný UČFT ve spolupráci s ČOV a Královéhradeckým KFS s názvem 

„Trenéři společně“. Šlo o otevřený seminář pro trenéry a všechny, 

kteří mají zájem o děti a rozvoj jejich talentu. FAČR chce touto ces-

tou informovat odbornou veřejnost o změnách v koncepci výchovy 

a sportovní přípravy dětí. Protože se jedná o společný projekt nej-

větších sportovních svazů v zemi, byl seminář zaměřen zejména 

na témata všeobecné pohybové průpravy dětí napříč všemi sporty 

a přístupu k jejich vedení v různém období jejich růstu. 

Téměř šestihodinové setkání, které za Královéhradecký KFS 

zahájil Jan Míl, mělo pohodovou atmosféru. Postupně zde vy-

stoupili sportovně technický ředitel FAČR Michal Prokeš a trenér 

Antonín Barák, oba se navíc představili při hře na kytaru a zpěvu, 

což sklidilo potlesk na otevřené scéně. Dalšími protagonisty byli 

Jiří Vorlický (coaching), basketbalová legenda Michal Ježdík, Jan 

Suchopárek (spolupráce klub - reprezentace) a internacionál Ra-

dek Bejbl, jenž mimo jiné přiblížil stáž v Atlétiku Madrid a zdejší 

fotbalovou akademii. Nechyběli ani prezident Unie českých fotba-

lových trenérů Verner Lička či předseda Královéhradeckého KFS 

Václav Andrejs.

„Spolupracujeme s dalšími kolektivními sporty. Fotbal jako 

největší sport chce dát pouze impulz, ale jinak je to společná sna-

ha. Procházíme testovacím kolem a nyní se projekt otevře i dalším 

sportům a samozřejmě i zájemcům o výchovu mládeže včetně 

rodičů, učitelů, médií a dalších,“ vysvětluje sportovně technický 

ředitel FAČR Michal Prokeš.  Lubomír Douděra

 BASKETBAL ZASTUPOVAL MICHAL JEŽDÍK. 

 PŘEDNÁŠKY SVÝCH KOLEGŮ SLEDOVALI I BÝVALÍ FOTBALOVÍ REPREZENTANTI 
 A DNES MLÁDEŽNIČTÍ TRENÉŘI RADEK BEJBL (VLEVO) A JAN SUCHOPÁREK. 

KFS Královéhradeckého kraje - www.khfotbal.cz
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