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„V Jablonci jsem už stagnoval. 
Myslím, že momentálně hraju 
asi nejlepší fotbal v kariéře, “ 
chválí si technický záložník 
přestup do polského Bialystoku.

 MARTIN POSPÍŠIL

Adam 
Jánoš   „Výsledek se Slavií je hloupý!“  

Jízda 
nahoru-dolů
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Vážení čtenáři!

Na jaře se nám v lize dějí věci! První pětice týmů 

v tabulce si zřejmě shodně řekla, že soutěž svým 

fanouškům pořádně zdramatizuje, a tak s výjim-

kou Slavie shodně v úvodních třech kolech dvakrát 

bodově zaváhala. Což platí i pro na podzim suve-

rénní Plzeňáky, jejichž víkendový duel v Ostravě 

byl pro nezpůsobilý terén odvolán – jako jediný 

v jarní části ligy. V Ostravě asi víc mrzne… Sparta 

na jaře plynule navázala na podzimní klopýtání, 

stamiliony vložené do zahraničních posil zatím 

poletují v mrazivém větru nad Letnou, ale na tráv-

ník ne a ne dopadnout. Zřejmě se zadostiučině-

ním sleduje trápení svého bývalého klubu Lukáš 

Mareček. Poctivý srdcař sice na podzim odehrál 

po stoperu Štetinovi druhou největší porci zápa-

sů pražského velkoklubu, jenže na startu zimní 

přípravy byl z přebujelého kádru nemilosrdně vy-

poklonkován. Jak se Lukáš srovnal s nečekaným 

vyhazovem a jak se mu nyní vede v jeho druhém 

domově v Belgii, kde účinkuje v již třetím tamním 

klubu, v Lokerenu, to si přečtěte v titulním rozho-

voru Gólu. V zimě dres měnil také Martin Pospíšil. 

Jablonecký šikula naopak po novém angažmá 

toužil a nám se svěřil, že v polském Bialystoku 

„chytil“ nejlepší formu ve své kariéře. Do nejlepší 

formy však mají daleko v Mladé Boleslavi. Proč 

tomu tak je, nad tím se zamýšlí její kapitán, zálož-

ník a čerstvý otec Adam Jánoš.

Přeji Vám 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...

„POTŘEBOVAL JSEM NOVÝ IMPULS“
„Z Jablonce jsem v létě odcházel s přáním, že v Polsku fotbalově ožiju. V posledním 

roce jsem stagnoval, potřeboval jsem nutně nový impuls. Moje představy se nyní sto-

procentně plní, i když jsem to čekal trochu dřív. Nemyslím herní stránku, ta byla solidní, 

trenér byl se mnou spokojený. Ale chyběla mi produktivita. Dostával jsem se do šancí, 

ale nemohl jsem to zlomit. Trefoval jsem tyčky, břevna, nebo střely létaly těsně vedle. 

Takže v efektivitě mám půl roku zpoždění, ale je super, že to nakonec přišlo. Myslím, že 

momentálně hraju asi nejlepší fotbal v kariéře.

„MOHL JSEM MÍT NA KONTĚ UŽ DESET GÓLŮ“
Cíl pro jaro je především týmový. Máme blízko k titulu, byla by pohádka, kdyby se nám to 

podařilo. Takže v hlavě mám hlavně tuto metu. Pochopitelně, góly se ode mě budou očeká-

vat, tudíž jich chci nastřílet co nejvíc. Nerad dávám tipy, ale kdyby se to na konci sezony při-

blížilo k desítce, byl bych moc spokojený. Ale teď se mi to říká, protože jsem trochu v eufo-

rii. Může zase přijít pár zápasů, kdy branku nedám. Celkově ale musím říct, že v české lize 

jsem tolik šancí nemíval. V Polsku hraju výš, mohl jsem mít na kontě klidně už deset gólů.

„NA HŘIŠTI SE CÍTÍM VÝBORNĚ“
Někdo může namítnout, že jsem mohl mít vyšší ambice než polskou ligu. Ano, měl 

jsem vždycky představu, že z Česka přestoupím přímo do nějaké top soutěže. Například 

do španělské, nebo do bundesligy. O tom asi sní každý hráč. Ale nakonec se to vyvrbilo 

tak, že jsem kývnul Bialystoku. S odstupem sedmi měsíců určitě nelituju, právě naopak. 

Mám jen pozitivní dojmy. Na hřišti se cítím výborně. Pokud si stávající výkonnost udržím 

dál, nemusela by pro mě být Jagiellonia konečná. Mohla by pro mě být mezikrokem k ně-

jaké prestižní lize. Uvidíme.

 BARVY JABLONCE HÁJIL MARTIN OD ROKU 2014 TŘI SEZONY. 

Fotbalový týden Martina Pospíšila

„Hraju nejlepší 
fotbal v kariéře!“

Restart na jedničku. Po minulé sezoně záložník 
MARTIN POSPÍŠIL vyrazil z Jablonce na první 
zahraniční angažmá. Cítil, že stagnuje, potřebo-
val „nahodit motory“. V Bialystoku chytil druhý 
dech. V poslední době se rozstřílel, dal čtyři góly, 
sní o titulu, tajně i o Lize mistrů. S Jagiellonií to-
tiž vede polskou ligu! 

 MARTIN POSPÍŠIL SE USMÍVAL UŽ PŘI PODPISU SMLOUVY, 
 JAKO BY TUŠIL, JAK SE MU BUDE V DRESU JAGIELLONIE DAŘIT. 

  Dočkal bude 
rok hostovat
Český reprezentant Bořek Dočkal definitivně 
zamířil z čínského Che-nan Ťien-jie do Phi-
ladelphie Union. Americký klub ze zámořské 
MLS dotáhl hráčovo roční hostování. „Svou 
roli hrály rodinné důvody. Očekáváme druhé-
ho potomka, setrvání v Číně by znamenalo po-
měrně dlouhé odloučení od rodiny, s čímž by-
chom se těžko smiřovali. Snažili jsme se najít 
řešení, probíhalo to poměrně komplikovaně 
a dlouho. Che-nanu patří dík, že mě pochopi-
li,“ říká devětadvacetiletý záložník a dodává: 
„Věcí, které mě na angažmá v Americe lákají, 
je samozřejmě víc. V první řadě je to fotbal, 
chci si vyzkoušet soutěž, která je na velkém 
vzestupu, objevují se v ní zajímavá jména, 
každým rokem jde kvalita výrazně nahoru. 
Taky to bude nová životní zkušenost pro mě 
i pro rodinu - ve smyslu nové kultury, zlepšení 
si jazykové vybavenosti, protože jsem nikdy 
neměl možnost žit v anglicky mluvící zemi.“

  Oddo bude 
v Udinese pokračovat
Mladí čeští reprezentanti Jakub Jankto a An-
tonín Barák, pokud v létě nezmění klubový 
dres, se nemusejí obávat změny na lavičce 
Udinese v příští sezoně italské Serie A. Massi-
mo Oddo si vysloužil důvěru klubového vede-
ní, a i když má smlouvu jen do konce června, 
měl by dál pokračovat. „Trenérův kontrakt 
bude prodloužen automaticky,“ prohlašuje 
prezident Udinese Gino Pozzo. Jedenačtyřice-
tiletý kouč převzal tým v listopadu po Luigim 
Delnerim a vyhrál šest ze třinácti ligových 
duelů, bilanci mu však trochu kazí série tří 
porážek v uplynulých týdnech. 

  Čivič stráví jaro v Trnavě
Kádr pražské Sparty opustil další hráč, bo-
senský krajní obránce Eldar Čivič. Jedna-
dvacetiletý fotbalista stráví jarní část sezony 
na hostování v týmu Spartaku Trnava, který 
je lídrem slovenské Fortuna ligy. Kapitán 
bosenské reprezentace do 21 let přestoupil 
do Sparty loni v létě ze Slovácka, ale v le-
tenském týmu si nedokázal vybojovat pevné 
místo v sestavě. Na podzim zasáhl do čtyř 
ligových zápasů a připsal si jednu asistenci. 
Jeho gól Mladé Boleslavi byl nakonec ozna-
čen za vlastní. „Byly i jiné možnosti. Chtěl 
jsem hrát a o Trnavě se mluvilo asi posledních 
deset dní. Na začátku zimní přípravy jsem byl 
zraněný, a protože jsem nevěděl, jestli dosta-
nu na jaře v dresu Sparty víc herního prosto-
ru, rozhodl jsem se pro hostování,“  říká nová 
akvizice trnavského Spartaku, se kterým si 
na jaře zahraje o slovenský mistrovský titul.

  Potvrzený Weber
Novým trenérem Mladé Boleslavi byl jme-
nován Jozef Weber, který byl považován 
za hlavního kandidáta. Bývalý kouč pražských 
Bohemians 1905 a Karviné podepsal smlouvu 
do června 2020. Ve funkci nahradil Dušana 
Uhrina mladšího, jenž byl odvolán po pěti po-
rážkách za sebou. Spolu s ním skončili i jeho 
asistent Petr Čuhel a trenér brankářů Jaromír 
Blažek. Nový kouč si do týmu přivedl asisten-
ta Jana Baránka a na pozici trenéra brankářů 
se vrátil Jiří Malík. Druhý asistent Adrian 
Rolko a kondiční trenér Jan Budějský členy 
realizačního týmu zůstali. Sedmačtyřicetiletý 
kormidelník má za úkol zachránit Středočechy 
v nejvyšší soutěži a také postoupit co nejdál 
v MOLCupu, kde má „Bolka“ poslední šanci 
vybojovat opětovný start na evropské scéně. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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„NÁVRAT DO REPREZENTACE BY MOHL VYJÍT“
Zmínil jsem reprezentaci. Byla pro mě vždy největším tématem, obléct si dres ná-

rodního mužstva je pro mě nejvíc. Doufám, že jsem se nyní připomněl. Vím, polská liga 

není tak sledovaná. Když jsem nedával góly, nebylo o mně slyšet. Doufám, že jsem teď 

dal trenérům nějaký náznak, že bych pro ně mohl být zase zajímavý. Přeju si, aby to tak 

bylo. Já to můžu ovlivnit pouze svými výkony na trávníku. Pokud bych si formu udržel, 

věřím, že by to s návratem do reprezentace vyjít mohlo.

„V BIALYSTOKU JSME SE KRÁSNĚ ZABYDLELI“
Bialystok, který leží až u běloruských hranic, je krásný. Pro Poláky je to menší město, 

má tři sta tisíc obyvatel, přirovnal bych ho k Brnu. Je tady spousta parků. Máme malou 

dcerku, na projížďky s kočárkem je to úplně ideální. Musím říct, že jsme se s rodinou po-

měrně rychle zabydleli. Přiznávám, že jsem se trochu té změny bál, přece jen je to pro mě 

první zahraniční štace. Nevěděl jsem, co od toho očekávat. Ale už se tady cítím naprosto 

skvěle. Určitě tomu pomohl i fotbal, který mi dělá radost.“ 

„LIGA MISTRŮ JE VELKÉ LÁKADLO“
Liga mistrů je pro mě pochopitelně velké lákadlo. Kdo by si nechtěl zahrát proti nej-

lepším fotbalistům Evropy. Týkalo by se nás ovšem třetí, nebo čtvrté předkolo, kde jsou 

těžcí soupeři. Je ještě brzo nad tím přemýšlet, Liga mistrů je pořád strašně daleko. Mu-

síme se hlavně soustředit, abychom udrželi první místo. Budeme Legii prohánět, jak nej-

déle to půjde. Snad se nám ji podaří udržet pod sebou. Nedávno jsme ji porazili, přispěl 

jsme gólem. Byl to nádherný zážitek, pro Bialystok to byl největší zápas. Díky tomu jsme 

teď ve městě docela populární.

„MOJI ŠAJTLI V POLSKU ZAREGISTROVALI“
V Česku se občas psalo o mojí šajtli, kterou rád používám. Přirovnávali ji k šajtli Tomá-

še Rosického, což mě moc lichotilo. Tomáš byl můj fotbalový idol. Proto mi bylo trochu 

smutno, když skončil kariéru. Ale na druhou stranu jsem rád, že se mi splnil sen být s ním 

jednou v nároďáku, sedět s ním v jedné kabině. V Polsku rychle zaregistrovali, že šajtle je 

můj oblíbený kop. Byli překvapení, co s ní dokážu udělat. Podařilo se mi dát pár pěkných 

přihrávek. Používám ji stejně jako v české lize.

MARTIN POSPÍŠIL * Narozen: 26. června 1991 * Výška: 178 cm * Váha: 73 kg * Stav: ženatý, 
manželka Alena, dcera Natali (5 měsíců) * Fotbalový post: záložník
Hráčská kariéra: SK Bělkovice-Lašťany (1998-2004), Sigma Olomouc (2004-2011), Tři-
nec (2011-2012), Sigma Olomouc (2012-2013), Viktoria Plzeň (2013-2014), Sigma Olomouc 
(2014), FK Jablonec (2014-2017), Jagiellonia Bialystok (2017-?)
Česká liga: 147 zápasů/18 gólů * Reprezentace: 3/0 * Největší úspěchy: vítěz Českého 
poháru (2012), vítěz Českého superpoháru (2012)

 V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ JAGIELLONIE SE TECHNICKÝ ŠIKULA 
 ZABYDLEL OKAMŽITĚ. STEJNĚ JAKO V JABLONCI I V POLSKU HRAJE S ČÍSLEM 26. 

STALO SE...

 MARTIN POSPÍŠIL TOUŽÍ PO LIZE MISTRŮ, K PRVNÍ PŘÍČCE 
 TABULKY POMOHL JAGIELLONII PROZATÍM ČTYŘMI GÓLY. 

  „Ševce“ má 
zvednout Petržela
Novým trenérem zlínských „Ševců“ se stal 
Vlastimil Petržela. U devátého týmu ligové ta-
bulky střídá Bohumila Páníka, kterého vedení 
klubu po špatných výsledcích v úterý odvola-
lo. Čtyřiašedesátiletý kouč v novém působišti 
uzavřel smlouvu na rok a půl. Naposledy pů-
sobil v Baníku Ostrava, který po předchozím 
sestupu dovedl loni zpět do nejvyšší soutěže. 
Následně byl do minulého týdne poradcem 
majitele ostravského klubu. Ve Zlíně si odbyl 
krutou premiéru v sobotním ligovém utkání 
proti Jablonci, kterému domácí podlehli jed-
noznačně 0:4. 

  Darida vynechal 
duel se Schalke
Reprezentační záložník Vladimír Darida přišel 
kvůli zranění prstu na noze o sobotní bunde-
sligový zápas na Schalke. Protože mu hnisá 
palec, nemohl s Herthou v minulém týdnu 
trénovat. „Vladi má velkou smůlu,“ říká ma-
ďarský kouč berlínského týmu Pal Dárdai. 
Za jak dlouho se sedmadvacetiletý český 
středopolař bude moci na trávník vrátit, ale 
neupřesnil. Darida předtím pomohl vybojovat 
bod za bezbrankovou remízu v mnichovské 
Allianz Areně proti mistrovskému Bayernu, 
na trávníku naběhal přes 13 kilometrů, nejví-
ce ze všech. Jenže mu zhnisal palec, na který 
mu šlápli protihráči již o týden dříve při do-
mácím zápase s Mohučí. Je otázkou, jestli se 
stihne uzdravit do sobotního domácího duelu 
na Olympijském stadionu s Freiburgem, kde 
předtím dvě sezony působil.
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KALENDÁRIUM

 XXXXX 

 XXXX 

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

6. BŘEZNA

1954 Jaroslav Němec 1982-1985 4/0

7. BŘEZNA

1896 Karel Koželuh 1923 2/1

1904 Ladislav Ženíšek 1926-1935 22/0

1906 Jaroslav Burgr 1929-1939 57/0

1930 Václav Pavlis 1949.1952 2/0

1960 Jozef Chovanec 1984-1992 52/4

1971 Edvard Lasota 1995-1998 15/2

8. BŘEZNA

1962 Július Bielik 1983-1990 18/0

9. BŘEZNA

1969 Martin Frýdek st. 1991-1997 37/4

1990 Lukáš Hejda 2014 1/0

10. BŘEZNA

1968 Pavel Srníček 1994-2001 49/0

11. BŘEZNA

1944 Jozef Desiatnik 1970-1971 5/0

12. BŘEZNA

1944 Jozef Jarabinský - - - - - - - -

1986 František Rajtoral 2012-2014 14/0

1992 Jiří Skalák 2015-? 16/0

 JOZEF CHOVANEC 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Normalizace 
a internacionalizace

V posledních měsících a týdnech se v tuzemském 
fotbalovém slovníku objevily dva výrazy, na které 
je našinec na základě neblahých zkušeností z ne-
dávných historických epoch dost háklivý, byť byly 
používány v politické rovině. A každopádně jaké-
koliv spojení s dneškem je pořád citlivé.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Nutno objektivně přiznat, že termín „normalizace“ byl do Čes-

ka na sklonku minulého roku importován z obou mezinárodních 

fotbalových asociací – FIFA a UEFA, které důrazně pohrozily ná-

rodnímu svazu, že pokud nezmění stávající Stanovy FAČR, aby 

opakovaně nedocházelo na valných hromadách k patu při volbě 

předsedy oběma komorami, převezme řízení tzv. „normalizační 

komise“. Jakékoliv zlehčování situace rozhodně není na místě 

a nelze rovněž předpokládat, že by se stanovený termín do kon-

ce června posunul dál nebo by úplně vyšuměl. Ostatně mocný 

místopředseda UEFA Hrihorij Surkis má pořád uloženo v pamě-

ti, jak neuctivě se na prosincové Valné hromadě v Nymburce při 

jeho vystoupení chovali někteří moravští delegáti. A odmítnutá 

nabídka české komory, aby se v tajné volbě elegantně a jednou 

provždy „rozsekl“ tento gordický uzel Stanov FAČR, se podruhé 

už rovněž opakovat nebude. Proti proudu času to dost dobře také 

nejde ani ve fotbale… Naopak termín „internacionalizace“ vzni-

kl na Letné jako výraz cesty, kterou se nyní chce majitel Sparty 

Daniel Křetínský vydat. Jeho konkrétní a hlavně rekordně drahé 

kroky na přestupovém trhu, zaměřené téměř výhradně do za-

hraničí, tomu v létě i v zimě výmluvně odpovídaly. Nejbohatší 

a nejslavnější český klub, který v posledních sezonách v domácí 

lize jen výjimečně dosáhne na mistrovský titul a o postupu do zá-

kladní fáze Ligy mistrů už tucet let jen marně sní, však tyto mno-

hamilionové investice do hráčského kádru vzhůru neposunuly. 

Letenský klub musel postupně srazit svoje ambice, nyní se upíná 

pouze ke druhému místu v HET lize, zaručujícím účast v předko-

le Champions League. Na obou pohárových frontách je totiž už 

dávno venku ze hry. Slibovaná výsledková a ruku v ruce i herní 

proměna po zpackaném podzimu, se zatím ovšem vůbec neko-

ná, což je před blížícím se derby na Letné s mistrovskou Slavií, 

která rovněž prahne aspoň titulu vicemistra, velmi alarmující 

signál. A tak v pondělí zasedlo sparťanské představenstvo, jest-

li italský kouč Andrea Stramaccioni má nadále důvěru a tápa-

jícímu sparťanskému týmu v rámci „internacionalizace“ kromě 

květnatých frází co dát… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Také Španělé 
se přidali

Příprava sudích už rovněž odstarto-
vala ve svazovém centru v Las Rozas 
nedaleko Madridu. Vedení projektu 
dostal na starost bývalý mezinárodní 
rozhodčí Carlos Velasco Carballo, který 
během své kariéry mimo jiné řídil finále 
Evropské ligy v roce 2011, pískal také 
na dvou posledních EURO v letech 2012 
a 2016, v roce 2014 se zúčastnil i mis-
trovství světa v Brazílii. 

 CARLOS VELASCO CARBALLO MÁ 
 NA STAROSTI ZAVEDENÍ VIDEA 
 DO LA LIGY. I PÁDY RONALDA 
 TAK BUDOU POD KONTROLOU… 

 PŘEDSEDA FAČR MARTIN MALÍK SI DAL JASNÝ ÚKOL – 
 ZABRÁNIT PŘÍCHODU NORMALIZAČNÍ KOMISE UEFA DO ČESKÉHO FOTBALU. 

 PROCES INTERNACIONALIZACE SE ZATÍM SPARTĚ HRUBĚ NEDAŘÍ. 

AKTUÁLNĚ

Španělská La Liga chce od příš-
tí sezony zavést videorozhodčího. 
Informovalo o tom oficiálně vede-
ní nejvyšší soutěže a národního 
svazu s tím, že technologie bude 
testována v offline provozu, aby 
před ročníkem 2018/2019 dostala 
svolení od mezinárodní pravidlo-
vé komise IFAB.

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Bývalý reprezentant Tomáš Hübschman se v sobotu ve Zlíně, kde 

sehrál 201. utkání české ligy, konečně dočkal první branky v domácí 

nejvyšší soutěži. Jablonecký kapitán je zároveň i pokladníkem, takže 

sám sobě určí formu příspěvku za premiérovou trefu.

KRESBA TÝDNE

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


Byl asi nejpřekvapivější obětí zimního personálního třesku na Letné, 
třebaže na podzim patřil do základní sestavy Sparty buď na tradičním 
postu defenzivního záložníka, nebo coby záskok ve stoperské dvojici. 
Po prvním lednovém přípravném zápase uslyšel fotbalový univerzál 
LUKÁŠ MAREČEK od italského kouč Stramaccioniho Jobovu zvěst:  
„Na jaro už s tebou nepočítám!“ Pár týdnů se připravoval na Strahově 
s kondičním trenérem a poté zamířil do belgického Lokerenu, se kte-
rým podepsal ještě o rok delší kontrakt, než měl v letenském klubu – 
do června 2021. Neodešel do neznámého prostředí, Jupiler ligu hrával 
před necelými pěti lety v Anderlechtu Brusel, se kterým získal i mis-
trovský titul, než se vrátil zpátky domů a upsal se pražské Spartě. 

Lukáš Mareček:

„Zvykám si 
na ligový styl 

nahoru-dolů!“

Lukáš Mareček:

„Zvykám si 
na ligový styl 

nahoru-dolů!“
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 VÁCLAV TICHÝ  LOKEREN/PRAHA 

	 V létě jste prodloužil smlouvu na Letné, na podzim 

jste byl po stoperu Štetinovi druhým nejvytíženějším hráčem 

a v zimě vám Sparta oznámila, že s vámi dál nepočítá. Čekal 

jste něco takového?

„Když s vámi klub v létě prodlouží smlouvu až do roku 2020, 

na podzim pravidelně hrajete, tak s něčím takovým nepočítá-

te. Určitým signálem, že se kolem mě něco děje, byla poslední 

podzimní utkání. S Jihlavou jsem nastoupil naposledy, s Olo-

moucí jsem dokonce nebyl ani v nominaci na zápas a s Mladou 

Boleslaví jsem zůstal jen na lavičce. Ale nepřikládal jsem tomu 

žádnou větší váhu, trenér se sestavou většinou točil, protože se 

nám herně ani výsledkově moc nedařilo. Proto jsem po prosin-

cové dovolené normálně nastoupil do zimní přípravy.“  

	 Jak vaše nečekané „odejití“ konkrétně vypadalo?

„Od svého manažera jsem se krátce předtím dozvěděl, že 

nepoletím s týmem na úvodní soustředění do Španělska. Měl 

jsem hrát v prvním přípravném utkání na Strahově s Tábor-

skem, ale trápily mě trochu problémy s úponem, tak jsem ne-

byl k dispozici. Hned po něm mi trenér Stramaccioni oznámil, 

že se mnou pro jaro už nepočítá, potom mi stejnou věc ještě 

potvrdili pan Kotalík a pan Ščasný. Samozřejmě, že mě to hod-

ně mrzelo, nepředpokládal jsem, že takhle ve Spartě po více 

jak čtyřech letech prakticky den ze dne skončím. Vždycky jsem 

se snažil pro tým odvádět maximum, mám to i takhle nastave-

né v povaze. Postupně jsem si ale řekl, že když něco končí, tak 

něco nového začne…“

 LUKÁŠ MAREČEK NETUŠIL, ŽE PODZIMNÍ ZÁPASY BUDOU JEHO POSLEDNÍMI V BARVÁCH SPARTY.  DERBY PROTI SLAVII HRÁL BRNĚNSKÝ ODCHOVANEC V RUDÉM DRESU OD LÉTA 2013. 

„V Lokerenu hraji 
středního záložníka, 

ale takovou osmičku…“

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Byly kromě Lokerenu ve hře ještě další kluby?

„Od ostatních zájemců to bylo jen spíš takové oťukávání, nic 

konkrétního se na stole neobjevilo.“

	 Se Spartou jste byl zvyklý bojovat o titul a o evropské po-

háry, periferní belgický klub má podstatně skromnější cíle…

„To je nesrovnatelné. Lokeren je takový spíš rodinný klub, se 

Spartou by se, co se týče slavné historie, každoročních mistrov-

ských ambicí a zázemí, mohl měřit třeba Anderlecht.“

	 Nejste zdaleka prvním českým fotbalistou, který bude 

jeho dres oblékat. Jak vzpomínají na minikolonii kolem Jana 

Kollera před dvaceti lety?

„Fanoušci Lokerenu české hráče, kteří tu na konci minulého 

století působili – Roman Vonášek, Václav Budka, Martin Pěnička, 

brankář Dan Zítka a především „Dino“ (Jan Koller) - dodnes milují, 

a i po takové době na ně nezapomněli. Všichni, co zde hrávali, sem 

totiž ihned zapadli. Vzpomínají třeba, že měli rádi pivo a že na něj 

i s příznivci občas zašli.“

	 Jste považovaný za univerzálního fotbalistu. Kde nyní 

nastupujete?

„Hraji středního záložníka, který má ale víc ofenzivních úkolů. 

Jak se nyní říká „osmičku“. Dostávám se mnohem častěji do za-

končení, dvěma střelám moc nescházelo, aby skončily brankou. 

Ale z české ligy, kde mám na kontě jen jediný gól ve 150 odehra-

ných zápasech, vím, že nejsem žádný superstřelec…“

	 Na Letné v rámci proklamované klubové „internacionali-

zace“ přišlo v této sezoně hodně cizinců. Kolik je vás v Lokerenu?

ROZHOVORROZHOVOR

 PO PŘESTUPU DO LOKERENU PÓZUJE LUKÁŠ MAREČEK NA STADIONU SPORTINGU 
 I SE SVÝM AGENTEM VIKTOREM KOLÁŘEM Z AGENTURY SPORT INVEST (VPRAVO)… 

	 Co jste dělal v dalších týdnech?

„Měli jsme možnost se připravovat se sparťanskou juniorkou, 

nebo s italským kondičním trenérem na Strahově. Vybral jsem 

si druhou možnost a nebyl jsem tam z podzimního „áčka“ Sparty 

sám – byli tam taky Biabiany, Janko nebo Mandjeck, než odešel 

zpátky do Mét. Musím říct, že kvalitní tréninky, které jsem absol-

voval během dvou nebo tří týdnů, mi kondičně velmi pomohly.“

	 Preferoval jste odchod do zahraničí?

„S manažerem jsme si sedli a řekli si, že prioritou bude odchod 

do zahraničí. Lokeren měl o mě velký zájem, což deklarovali jak 

sportovní ředitel Willy Reynders, tak trenér Peter Maes, který s klu-

bem v minulosti zažil slavnou éru, vyhrál Belgický pohár, a nyní se 

do něj opět vrátil. Říkal jsem si, že když mě tak mermomocí chtějí 

získat, tak se mnou asi nepočítají na lavičku náhradníků…“

 … A VZÁPĚTÍ POSKYTL PRVNÍ ROZHOVOR V NOVÉM PŮSOBIŠTI PRO KLUBOVOU TELEVIZI. Foto: www.sporting.be

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Sobotní výhru v Mouscronu jste proto, myslím, dost po-

třebovali!

„Předtím jsme prohráli 2:3 s posledním Eupenem, takže už 

nám začal hrozit dokonce sestup. Tohle vítězství zabránilo nej-

horšímu, bylo zároveň první, které jsem v dresu Lokerenu zažil.“

	 Nyní hostíte doma Waregem, který je bezprostředním 

sousedem v tabulce…

„Je to poslední utkání základní části, pak budeme hrát ve dru-

hé skupině play-off. Další výhra by nám pochopitelně pomohla, 

protože nyní se budou získané body dělit na polovinu. Ale týmu 

se v této sezoně bohužel víc daří venku než v domácím prostředí, 

snad to na závěr zlomíme. Potom bude týdenní přestávka, na kte-

rou naváže reprezentační pauza, a pak se zase zápasy systémem 

doma-venku rozběhnou.“

ROZHOVORROZHOVOR

 PREMIÉRU V LOKERENU ZAŽIL LUKÁŠ MAREČEK 17. ÚNORA PŘI ZÁPASE S KOTRIJKEM, KDY JEHO TÝM PADL 0:1. 

„Nepočítal jsem to, řekl bych tak půl na půl. Jsou tady Srbové, 

Islanďan, Švéd… Na Letné taková rovnováha nebyla.“

	 Co je v kabině úřední řečí?

„Mohla by to sice být vlámština, ale bavíme se anglicky. To pre-

feruje i trenér, kterému je navíc velmi dobře rozumět.“

	 Jak se Jupiler liga změnila oproti vašemu předchozímu 

angažmá v Anderlechtu?

„Přišel jsem sem jako vyjukaný osmnáctiletý nebo devate-

náctiletý kluk z Brna. Teď to už pochopitelně vnímám jinak. Řekl 

bych, že se v lize hraje nahoru-dolů, což se fanouškům líbí, dra-

matické situace jsou před oběma brankami, padá i poměrně dost 

gólů. Třeba Anderlecht v předposledním kole porazil Mouscron 

5:3. Tenhle herní styl, který praktikuje většina ligových týmů, ale 

klade velké nároky na fyzickou kondici hráčů především ve stře-

dové řadě. Abyste stíhali účinně podporovat útok a vzápětí se 

i co nejrychleji vracet na vlastní polovinu, když vyrazí soupeř 

do rychlého kontru.“

	 Belgickou nadstavbovou částí se od příští sezony inspi-

rovala i česká liga. O co budete ve druhé polovině tabulky hrát?

„Ve hře je pro první tým účast v předkole Evropské ligy, v na-

šem případě půjde, myslím, spíš o to, abychom se herně při-

pravili na novou sezonu a zvládli v ní start. Na podzim se totiž 

Lokerenu moc nepovedl, proto jsme aktuálně tam, kde jsme, 

i když na to klub i v nedávné minulosti nebyl zvyklý. Pamatuji si 

z angažmá v Anderlechtu, že hrál dokonce v nadstavbové části 

v první šestce!“ 

 I PROTI EUPENU NASTOUPIL LUKÁŠ NA POSTU „OSMIČKY“ – ZÁLOŽNÍKA S OFENZIVNÍMI ÚKOLY. 

Lukáš Mareček
Narozen: 17. dubna 1990 * Výška: 182 cm * Váha: 69 kg * Stav: svo-
bodný, přítelkyně Eva, dcera Julie (3) * Fotbalový post: defenzivní 
záložník * Hráčská kariéra: 1. FC Brno/Zbrojovka Brno (1998-
2010), RSC Anderlecht Brusel (Belgie, 2010-2012), SC Heerenveen 
(Nizozemsko, 2012-2013), Sparta Praha (2013-2018), KSC Lokeren 
(Belgie, 2018-?) * Reprezentace: tři zápasy, žádný gól
Největší úspěchy: postup do semifinále mistrovství Evropy hráčů 
do 21 let (Dánsko, 2011), postup do osmifinále mistrovství světa 
hráčů do 20 let (Egypt, 2009), postup do osmifinále Evropské ligy 
(2016), belgický mistr (2012), český mistr (2014), vítěz Poháru Čes-
ké pošty (2014), vítěz Superpoháru FAČR (2014)Foto: www.sporting.be

Foto: www.sporting.be

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 FANOUŠKY V BELGII LUKÁŠ VELMI DOBŘE ZNÁ. LOKEREN JE JIŽ JEHO TŘETÍM TAMNÍM KLUBEM. 

	 Kolik fanoušků v průměru chodí na ligové zápasy?

„Tak kolem deseti tisíc, kolísá to podle předchozích výsledků 

nebo atraktivity soupeře.“

	 Do Bruselu to není z Lokerenu příliš daleko. Bydlíte tam?

„S přítelkyní jsme se domluvili, že budeme shánět bydlení jinde 

než v Bruselu. Bydleli jsme tam, když jsem hrával v Anderlechtu, 

ve čtvrti Molenbeek, která je považována kvůli islamistům za hod-

ně nebezpečnou. Nedávno jsem viděl v televizi, že kousek od naše-

ho tehdejšího bytu vybuchla bomba… Žijeme kousek od Genku, kde 

bydlí také několik spoluhráčů. Do Lokerenu je to jen 30 kilometrů.“

	 Asi nebylo jednoduché se v tak krátké době s rodinou 

přestěhovat…

„Eva z toho nebyla nadšená. Sice to není naše úplně první stě-

hování, ale s tímhle zimním a ještě k tomu zase do zahraničí jsme 

nepočítali… První týdny jsem bydlel na hotelu, než jsem našel 

vhodný byt. Snažil jsem se ho aspoň částečně zařídit, teprve po-

tom dorazila přítelkyně s malou dcerkou.“

	 Sledujete i na dálku, jak si vede pražská Sparta?

„Mám ve Spartě spoustu kamarádů. Viděl jsem na TV 02 Sport 

její domácí ligové zápasy s Libercem a teď v neděli s Brnem, což je 

můj mateřský klub. Z tohohle pohledu mě může aspoň těšit, že si 

Zbrojovka i v deseti odvezla cenný bod pro záchranu. Ale zásadní 

herní změnu Sparty k lepšímu oproti podzimu jsem bohužel nevi-

děl, zase to bylo trápení jen s jedinou vstřelenou brankou a další 

bodové ztráty…“ 

„Zpátky do Molenbeeku 
jsme se stěhovat 

nechtěli!“

Foto: www.sporting.be

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Poslední
foto z Letné!
 19. KOLO 

Poslední
foto z Letné! Tento snímek si fotoreportér Gólu 

Jan Tauber může uložit do svého 
archívu velmi pečlivě. Další 
fotografii Andrey Stramaccioniho 
na sparťanském stadionu už totiž 
do něj zřejmě nepřidá. Po dlouhé sérii 
nepřesvědčivých výkonů a výsledků 
došla vedení pražského klubu 
trpělivost a po nedělní remíze 1:1 
se zachraňující se Zbrojovkou Brno 
italského kouče plánovalo odvolat.

Tento snímek si fotoreportér Gólu 
Jan Tauber může uložit do svého 
archívu velmi pečlivě. Další 
fotografii Andrey Stramaccioniho 
na sparťanském stadionu už totiž 
do něj zřejmě nepřidá. Po dlouhé sérii 
nepřesvědčivých výkonů a výsledků 
došla vedení pražského klubu 
trpělivost a po nedělní remíze 1:1 
se zachraňující se Zbrojovkou Brno 
italského kouče plánovalo odvolat.
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Když se stal záložník ADAM JÁNOŠ zkraje úno-
ra otcem, byl v sedmém nebi. Na trávníku však 
prožívá opačné emoce. Boleslav na jaře prohrála 
všechny tři zápasy, nevstřelila ani gól, její situa-
ce je vážná. Naposledy o víkendu padla se Slavií 
(0:3), kdy tým vedl nový kouč Jozef Weber. 

Adam Jánoš: „Výsledek 
se Slavií je hloupý!“

 PŘI LETNÍM STARTU TÉTO LIGOVÉ SEZONY ADAM JÁNOŠ 
 URČITĚ NETUŠIL, ŽE JEHO TÝM ČEKAJÍ ZÁCHRANÁŘSKÉ STAROSTI. 

 Hodinu jste byli nebezpečnější než Slavia. Považujete výsledek za krutý?

„Tři nula je moc. Když ti, kteří nebyli na zápase, vidí, že jsme dostali trojku, vypadá to 

blbě. Slavia dala první gól z ničeho, naopak my jsme měli tři velké šance. Konatého vychy-

tal skvěle gólman, potom i dvakrát Přikryla.“

 Na začátku druhé půle pak Konaté spálil další příležitost...

„Bohužel. Myslím, že i po prvním gólu jsme pokračovali v solidní hře. Po penaltě už to 

ale bylo složité. Zkusili jsme to na dva útočníky, slávisti ale chodili do přečíslení. Pak je 

z toho takový hloupý výsledek. Je to o nás, o obraně, kde jsme nedůslední.“

 Proč?

„Nemáme v defenzivě dostatek zkušených hráčů, kteří mají něco odkopáno. Jsme vzadu 

měkcí, něco tomu prostě chybí.“

 ŠŤASTNÁ RODINKA: ADAM S MANŽELKOU DENISOU A MĚSÍČNÍM SYNKEM MATYÁŠEM. 

ECHO 19. KOLA

  Pohár přetekl
Dlouho si vedení Sparty nechtělo připustit, 
že mezinárodní experiment, který odstarto-
valo pod taktovkou trenéra Andrey Stramac-
cioniho, se nevyvíjí tím správným směrem. 
Italský kouč tak s největší pravděpodobností 
vydrží na její lavičce 19 kol a s bilancí devíti 
výher, šesti remíz a čtyř porážek znamenající 
5. místo mimo pohárové příčky opustí Prahu 
zadními branami…

  Zabodovala jiná „S“
Když se nedařilo Spartě, zabodovala naplno 
jiná dvě „S“: vedle slávistů konečně i Sigma. 
„Sešívaní“ přežili v Mladé Boleslavi nebezpeč-
nou aktivitu domácích poprvé vedených Joze-
fem Weberem a s potřebným štěstím zvítězili 
vysoko 3:0. Hanáci vyhráli 1:0 nad Slováckem 
a první jarní výhra je drží na třetí příčce.

  Vzpoura 
odsouzenců pokračuje
Po podzimu by na jejich udržení v lize vsadil 
málokdo, ovšem jarní realita překračuje 
očekávání i největších optimistů v Jihlavě 
a v Karviné. Vysočina si po skalpech Slavie 
a Plzně vystavila v kabině i teplický a Kar-
viná přišla o třetí triumf v řadě pouhých 
sedm minut před koncem mače v Liberci. 
Takhle se rve o záchranu!

  Brzké jaro v Jablonci
Na severu Čech se zima drží vždy o něco déle 
než na jiných prvoligových místech. Ovšem 
pod koučem Petrem Radou rozkvetly výko-
ny jabloneckých plejerů i v tuhých mrazech. 
Třetí jarní výhrou a její výší 4:0 totálně po-
kazili Vlastimilu Petrželovi premiéru na la-
vičce trápícího se domácího Zlína.

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Plzeň 18 15 2 1 34:6 47

2. Slavia Praha 19 11 5 3 31:8 38

3. Sigma Olomouc 19 10 6 3 24:11 36

4. Liberec 19 10 4 5 27:20 34

5. Sparta Praha 19 9 6 4 25:14 33

6. Jablonec 19 8 6 5 28:21 30

7. Bohemians 1905 19 7 7 5 18:15 28

8. Teplice 19 6 6 7 22:22 24

9. Karviná 19 6 3 10 23:27 21

10. Zlín 19 5 6 8 19:32 21

11. Dukla Praha 19 5 5 9 19:33 20

12. Brno 19 5 4 10 14:25 19

13. Jihlava 19 6 1 12 20:33 19

14. Mladá Boleslav 19 5 2 12 19:34 17

15. Slovácko 19 3 7 9 16:26 16

16. Ostrava 18 2 6 10 22:34 12

PROGRAM 20. KOLA
09.03. 18:00 Dukla Praha - Jihlava

10.03. 15:00 Brno - Mladá Boleslav

10.03. 15:00 Karviná - Sparta Praha

10.03. 15:00 Slovácko - Bohemians 1905

10.03. 19:00 Teplice - Zlín

11.03. 15:00 Jablonec - Ostrava

11.03. 15:00 Slavia Praha - Sigma Olomouc

11.03. 17:15 Plzeň - Liberec

VÝSLEDKY 19. KOLA
Sparta Praha - Brno 1:1

Mladá Boleslav - Slavia Praha 0:3

Jihlava - Teplice 3:1

Liberec - Karviná 2:2

Sigma Olomouc - Slovácko 1:0

Zlín - Jablonec 0:4

Bohemians 1905 - Dukla Praha 2:0

Ostrava - Plzeň - odloženo na 4.4. 18:00
Foto: Julia Victoria

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 BUDE MÍT ADAM JÁNOŠ DŮVOD 
 K POTLESKU PO SOBOTNÍM DUELU V BRNĚ? 

Tím spíš, že jsem kapitánem necelý měsíc. V duchu si říkám, že 

bych to měl zlomit, když jsem kapitán. Ale na hřišti je nás jede-

náct, není to jenom o mě. Uvidíme, jak to bude dál.“

 Před měsícem jste se stal otcem, narodil se vám synek 

Matyáš. Pomáhá vám přijít na lepší myšlenky?

„Všichni po narození dítěte říkají, že se jim otočil život o 180 

stupňů. To je jasný, o tom žádná. Ale že by mi to na hřišti vylože-

ně pomohlo.... (smích) Možná do budoucna, až bude při mých zá-

pasech v hledišti. Samozřejmě, člověk si uvědomí, že fotbal není 

úplně na prvním místě. Ale je to moje práce, živí mě, věnuji se mu 

na sto procent.“

 Jak jste dny kolem porodu prožíval?

„Vyšlo to skvěle. Vrátil jsem se ze soustředění, druhý den jsme 

rodili. Denisa s Matyáškem na mě počkali. Stejně to měli i tři kluci 

z Plzně. Vrátili se ze soustředění, během tří dnů jejich manželky 

odrodily. Holky to měly asi v hlavě.“ (směje se) 

 Poprvé vás vedl trenér Weber. Změnil něco zásadního?

„Přišel v úterý, nebyl moc čas. Chtěl po nás zjednodušit hru. 

Přišlo mu, že předchozí zápasy jsme dlouho drželi míč. Naším 

cílem bylo hrát v přechodové fázi na jeden dva doteky, dávat pasy 

za obranu.“

 Prohráli jste pošesté v řadě. Jak pád zastavit?

„Jak se sezona oddělila zimní pauzou, netušil jsem, že série je 

tak dlouhá. Máme problémy s koncovkou. Už v přípravě nám to 

tam se silnějšími soupeři nepadalo. Pouze s druholigovými Dráž-

ďany. Na herním soustředění na Kypru už to zase nebylo ono.“

 Důvod?

„Nevím. Ať chcete nebo ne, každý neúspěšný výsledek se od-

razí na psychice. Když se daří, spadne vám tam kolikrát úplně 

všechno. Nesouhlasím s klišé, že v koncovce chybí důraz. To 

je fráze. Dát gól je nejvíc, každý pro to za každé situace dělá  

maximum.“

 Boleslav není zvyklá hrát o záchranu. Mají týmy jako Jih-

lava nebo Karviná oproti vám psychickou výhodu?

 ADAM V ZÁPASE SE SPARTOU, KTERÉ „BOLKA“ DOMA PODLEHLA 0:1. 

ADAM JÁNOŠ * Narozen: 20. července 1992 * Výška: 172 cm * 
Váha: 69 kg * Stav: ženatý, manželka Denisa, syn Matyáš (1 mě-
síc) * Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: SK Horní 
Měcholupy (1998-2005), Sparta Praha (2005-2012), Vysočina 
Jihlava (2013-2015), Mladá Boleslav (2016-?) * Česká liga: 101 zá-
pasů/5 gólů * Největší úspěchy: 2. místo na ME U19 (2011), účast 
v předkole Evropské ligy (2017)

STATISTIKA 19. KOLA

 Mladá Boleslav - Slavia  0:3 (0:1)
Branky: 40. Zmrhal (Kúdela), 66. Milan Škoda (penalta), 73. Milan Škoda (samostatná akce). Rozhod-
čí: Ardeleanu - Hrabovský, Arnošt - Zelinka (video). ŽK: J. Valenta - Bořil, L. Pokorný. Diváci: 3202.
Ml. Boleslav: Polaček - Pauschek, Šušnjar, Křapka, Sus - A. Jánoš, Hubínek (79. Ladra) - Konaté, 
J. Valenta (64. P. Mareš), Přikryl - Mebrahtu (59. Komličenko). Trenér: J. Weber.
Slavia: O. Kolář - Bořil, Kúdela, L. Pokorný, Sobol - T. Souček, Hromada - Stoch, Danny (88. Necid), 
Zmrhal (90. Bucha) - Milan Škoda (85. Tecl). Trenér: Trpišovský.

v 

 Jihlava - Teplice  3:1 (3:1)
Branky: 3. Fulnek (Ikaunieks), 7. Ikaunieks (Zoubele), 44. Ikaunieks (Levin) - 27. Hora (penalta) Roz-
hodčí: Houdek - J. Paták, Podaný. Bez ŽK. Diváci: 2159.
Jihlava: Rakovan - Vaculík, Tlustý, P. Buchta, Schumacher - Fulnek, Levin, Urblík (85. Štěpánek), 
Zoubele (72. Libor Holík) - P. Dvořák, Ikaunieks (90. Klíma). Trenér: Svědík.
Teplice: Jakub Diviš - Hyčka, Král, Čmovš, Jan Rezek - T. Kučera, Soungole - Trubač (46. Červenka), 
Hora (84. Haljeta), Vošahlík (75. Díaz) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.

 Olomouc - Slovácko  1:0 (1:0)
Branka: 36. Řezníček (samostatná akce). Rozhodčí: Prosek - Pochylý, Poživil. ŽK: Plšek, Falta - 
Hofmann, Janošek. Diváci. 3087.
Olomouc: M. Buchta (75. Reichl) - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Moulis (80. Zahradníček), 
Houska, Kalvach, Falta - Plšek - Řezníček (65. Texl). Trenér: V. Jílek.
Slovácko: Heča - Juroška, Hofmann, Břečka, Divíšek - Jan Navrátil (80. Jakub Rezek), Janošek, 
L. Sadílek (80. Machalík), Daníček, J. Petr (90.+2 Kubala) - Zajíc. Trenér: Kordula.

 Bohemians 1905 - Dukla  2:0 (1:0)
Branky: 27. D. Mašek (penalta), 86. Tetteh (M. Dostál). Rozhodčí: Berka - Kříž, Melichar. ŽK: Bez-
palec, Kušnír, Miloševič, Djuranovič, Bilovský (všichni Dukla). ČK: 89. Bilovský. Diváci: 1905.
Bohemians 1905: Fryšták - M. Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Hašek ml. - Reiter (89. Záviš-
ka), D. Mašek (78. Tetteh), Bartek - J. Nečas (84. Švec). Trenér: Hašek st.
Dukla: F. Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek, Podaný - Daniel Tetour (10. Bezpalec), Bilovský - Miloševič, 
Lukáš Holík (77. Douděra), Djuranovič (61. Brandner) - Holenda. Trenér: Hynek.

 Zlín - Jablonec  0:4 (0:2)
Branky: 13. Jovovič (Matěj Hanousek), 32. Hübschman (odražený míč), 50. Masopust (Trávník), 
54. Chramosta (Pernica). Rozhodčí: Matějček - Blažej, Antoníček. ŽK: Matejov, Železník - Pernica, 
Považanec. Diváci: 2102.  
Zlín: S. Dostál - Kopečný (43. Bartošák), Hnaníček, Gajič, Matejov - V. Vukadinovič, Jiráček, Janíček, 
Holzer (46. Ekpai) - Železník, Mehanovič (43. Beauguel). Trenér: V. Petržela.
Jablonec: V. Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Matěj Hanousek (69. Zelený) - Hübschman - Masopust, 
Trávník, Považanec, Jovovič (88. V. Kubista) - Chramosta (79. Martin Doležal II). Trenér: P. Rada.

 Liberec - Karviná  2:2 (0:1)
Branky: 54. Pulkrab (Köstl), 82. Pulkrab (vyražený míč) - 31. Wágner (T. Weber), 56. T. Weber (sa-
mostatná akce). Rozhodčí: K. Hrubeš I - Boček, Flimmel. ŽK: Oscar, Potočný, Breite - Štepanovský, 
Hošek, Čolič. Diváci: 2466.
Liberec: Hladký - Coufal, Köstl, Kačaraba, Kerbr - Breite (67. Da Silva), Folprecht - Oscar (60. Bartl), 
Bosančič, Potočný (60. Wiesner) - Pulkrab. Trenér: Holoubek.
Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Hošek, Eismann - T. Weber (71. Lingr), Panák - Štepanovský 
(78. Letič), Budínský (90. Šulek), Kalabiška - Wágner. Trenér: Mucha.

 Sparta - Brno  1:1 (0:0)
Branky: 61. Zahustel (Vatajelu) - 50. Juhar (samostatná akce). Rozhodčí: Pechanec - Myška, Ho-
rák. ŽK: Sukup, L. Krejčí II, Lutonský, J. Polák I. ČK: (69.) Kryštůfek (všichni Brno). Diváci: 7513.
Sparta: Nita - Zahustel, Kaya, Costa, M. Kadlec (57. Vatajelu) - V. Kadlec, Mavuba (81. Plavšič), 
Stanciu, Kanga, Ben Chaim - Drchal (52. Lafata). Trenér: Stramaccioni.
Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kryštůfek, Lutonský - Acosta, Kratochvíl (81. Sedlák), L. Krejčí II, 
J. Polák I, Juhar (90. Vraštil) - Růsek (68. Bazeljuk). Trenér: R. Pivarník.

 Ostrava - Plzeň  odloženo
Utkání Ostrava - Plzeň bylo pro nezpůsobilý terén odloženo na 4.4. 18:00. 

„Je pochopitelně obrovský rozdíl hrát nahoře, nebo o padáka. 

Zažil jsem to v Jihlavě, která o udržení hraje každý rok. V tom to 

bylo jednodušší. Buď, anebo. Kdežto v Boleslavi musíme. Klub má 

pověst ambiciózního klubu, který usiluje dlouhodobě o evropské 

poháry. Bohužel tato sezona je špatná. Musíme uhrát body třeba 

i nehezkou hrou a dostat se výš.“

 Cítíte jako kapitán vyšší zodpovědnost?

„Páska je pro mě novinkou, dal mi ji na začátku jara trenér 

Uhrin. Možná si zodpovědnost za tým připouštím zbytečně moc. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 SUDÍ ONDŘEJ PECHANEC DRŽÍ V LEVAČCE ČERVENOU KARTU, PO JEJÍMŽ ZHLÉDNUTÍ SE S DUELEM NA SPARTĚ PŘEDČASNĚ 
 JIŽ V 68. MINUTĚ ROZLOUČIL BRNĚNSKÝ OBRÁNCE LUKÁŠ KRYŠTŮFEK. PRAŽANÉ VŠAK PŘESILOVKU VE VÍTĚZNÝ GÓL NEPŘETAVILI. 

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „O víkendu jsem viděl v akci obě pražská „S“. Mladá Boleslav mi oproti před-
chozímu zápasu v Liberci připadala úplně k nepoznání a zhruba do šedesáté minu-
ty byla Slavii minimálně rovnocenným soupeřem. Bohužel doplácí na dlouhodobě 
málo efektivní útočnou fázi, tentokrát měli slibné šance dvakrát Konaté a jednou 
Přikryl, ale gólový efekt z nich byl nulový. Pražany podržel také jistými zákroky 
brankář Kolář. Hostům pomohl šťastný gól do šatny, za tohoto stavu ale „Bolka“ 
pořád živila naději na bodový zisk. Fatální faul domácího Suse na pronikajícího Bo-
řila, po kterém proměnil Škoda penaltu, slávisty definitivně uklidnil, při třetí bran-
ce neměl boleslavský obránce také čisté svědomí.

Sparta se v nedělní dohrávce na Letné s Brnem nevymanila z trápení předchozích 
jarních zápasů. Zase hrála profesorský, pomalý fotbal, nic překvapivého do dobře 
organizované defenzívy Zbrojovky nevymyslela. Letenská sestava se zase změni-
la ve stoperské dvojici, což s sebou vždycky nese riziko minimálně nesehranosti. 
Nevím, co tím Andrea Stramaccioni sleduje. Nepochopil jsem také, proč nešel dřív 
do hry Vatajelu, který připravil vyrovnávací gól Zahustelovi a po dalším jeho cent-
ru pomohlo hostům při hlavičce Lafaty břevno. Bohužel výraznější stopu v zápase 
nezanechali další ofenzivní hráči – Kanga, Stanciu a především Ben Chaim, celkově 
hrála Sparta jakoby bez života.“ 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
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Střelecké kopačky si v mra-

zivém březnovém dozvuku zimy 

obuli především fotbalisté Jab-

lonce, kteří nasázeli zlínským 

„Ševcům“ na jejich stadionu 

čtyři branky. O jednu méně dali 

slávisté v Mladé Boleslavi a díky 

tomu se po vedoucí Plzni, jejíž 

zápas v Ostravě byl kvůli špat-

nému terénu odložen, jako druhý 

tým v této sezoně přehoupli přes 

třicetigólovou hranici.

1. Plzeň 34 1,888
2. Slavia 31 1,631
3. Jablonec 28 1,473
4. Liberec 27 1,421
5. Sparta 25 1,315
6. Olomouc 24 1,263
7. Karviná 23 1,210
8.-9. Teplice 22 1,157
8.-9. Ostrava 22 1,222
10. Jihlava 20 1,052
11.-13. Zlín 19 1,000
11.-13. Dukla 19 1,000
11.-13. Ml. Boleslav 19 1,000
14. Bohemians 1905 18 0,947
15. Slovácko 16 0,842
16. Brno 14 0,736

 V 19. KOLE SE S 4 GÓLY NEJVÍCE ČINILI JABLONEČTÍ STŘELCI. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Slavia se přehoupla 

přes třicítku

VYCHYTANÉ NULY

10
Jan Laštůvka (Slavia/Ostrava)

9 - Miloš Buchta (Olomouc), Matúš Kozáčik (Plzeň) * 8 - Ondřej Kolář (Liberec/Slavia) * 7 - Tomáš 
Fryšták (Bohemians 1905) * 6 - Martin Dúbravka (Sparta), Vlastimil Hrubý (Jablonec), Dušan Me-
lichárek (Brno) * 5 - Jakub Diviš (Teplice), Filip Rada (Dukla)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

11
Michael Krmenčík (Plzeň)

9 - Milan Škoda (Slavia) * 8 - Stanislav Tecl (Jablonec/Slavia) * 7 - Davis Ikaunieks (Jihlava), 
David Vaněček (Teplice), Tomáš Wágner (Karviná), Tomáš Zajíc (Slovácko) * 6 - Milan Baroš (Ost-
rava), Lukáš Budínský (Karviná), Jan Holenda (Dukla), Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav), Josef Šural 
(Sparta) * 5 - Lukáš Budínský (Karviná), Martin Fillo (Teplice/Ostrava), Vladimir Jovovič (Jablo-
nec), 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), Jevgenij Kabajev (Bohemians 
1905), David Lafata (Sparta), Mirzad Mehanovič (Jablonec/Zlín), Jakub Plšek (Olomouc), Matěj 
Pulkrab (Liberec), Jaromír Zmrhal (Slavia)

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

31
Michael Krmenčík (Plzeň, 11 + 6)

21,5
Davis Ikaunieks (Jihlava, 7 + 5)

21
Milan Škoda (Slavia, 9 + 2)

20,5 - Jan Kopic (Plzeň, 5 + 7) * 18 - Lukáš Budínský (Karviná, 6 + 4) * 17,5 - Stanislav Tecl (Jab-
lonec/Slavia, 8 + 1) * 17 - Tomáš Wágner (Karviná, 7 + 2) * 16,5 - Jan Holenda (Dukla, 6 + 3) * 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), Jaromír Zmrhal (Slavia, 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) * 11,5 - Vladimir Jovovič (Jablonec, 5 + 1) * 11 - Ubong Ekpai (Zlín, 
4 + 2) * 10,5 - Dominik Mašek (Bohemians 1905, 3 + 3), Ondřej Zahustel (Sparta, 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), Lukáš Masopust 
(Jablonec, 1 + 5), Mirzad Mehanovič (Jablonec/Zlín, 4 + 1), Matěj Pulkrab (Liberec, 4 + 1) * 9 - Car-
los De Azevedo (Ostrava, 3 + 2), Jan Chramosta (Ml. Boleslav/Jablonec, 3 + 2) * 8,5 - Lukáš Hejda 
(Plzeň, 2 + 3), Tomáš Mičola (Ostrava, 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), Jakub Fulnek (Jihlava, 3 + 1), Václav Kadlec (Sparta, 3 + 1), Filip 
Panák (Karviná, 3 + 1), Bogdan Vatajelu (Sparta, 0 + 5) 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Jak se favorité trápili
  Sparta - Brno   1:1 (0:0)

  Liberec - Karviná   2:2 (0:1)

Sparťané vyhlásili cíl pro jaro: probojovat se na druhé místo. 

Jenže doma proti Zbrojovce jim ho začal hatit v 50. minutě jejich 

bývalý hráč a poté i plejer konkurenční Slavie Martin Juhar (1). 

Pražany sice rozjásal v 61. minutě vyrovnávací brankou Ondřej 

Zahustel  (2), ovšem to bylo ze strany domácích vše. Zkušený 

záložník Jan Polák pak možná utěšoval letenského kapitána Vác-

lava Kadlece: „Neboj, třeba vám to vyjde za rok…“ (3). 

Po pohárech mocně touží v Liberci, jenže Karvinští zase po zá-

chraně. Na severu Čech šli dvakrát do vedení, když jejich dru-

hý gól vstřelil v 56. minutě Tomáš Weber (4). V roli zachránce 

Slovanu však účinkoval Matěj Pulkrab, jenž svou druhou bran-

kou sedm minut před koncem zajistil favoritovi alespoň bod (5). 

Hostující kouč Josef Mucha si mohl jen povzdechnout, jak málo 

chybělo jeho svěřencům k třetí jarní výhře v řadě (6).

1)

2)

3)

6)

5)

4)



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

ROK 1926
ŽIVOT A SMRT JÁRY POLÁČKA  

Že nevíte, kdo byl Jaroslav Poláček? Není divu, jen malá sku-

pina zasvěcených, především sparťanů, zná osud tohoto fotba-

listy, jemuž nebylo dopřáno, aby naplno rozvinul svůj talent, 

o kterém později často básnil například Poláčkův o deset let 

starší spoluhráč, kapitán tehdejší Sparty a slavný reprezentant 

Karel Pešek-Káďa.

Jaroslav Poláček se narodil 5. dubna 1905 v Plzni. Od ma-

lička měl jednu velkou lásku - fotbalovou Spartu. Nebylo mu 

ještě ani devatenáct, když se mu splnil sen - ze Slavie Plzeň 

přestoupil do Prahy a mohl trénovat a později hrát se svými 

idoly. Za to by dal všechno. Když v říjnu 1924 nastoupil poprvé 

v „áčku“ Sparty, bylo to v derby proti Slavii, devatenáctile-

tý mladíček zcela vyhořel! O to více se snažil a toužil po re-

parátu. Ten přišel přesně po roce, opět v derby se Slavií dal 

dvě branky a zajistil výhru 4:2. O týden později nastoupil proti 

Maďarsku poprvé, a bohužel i naposledy, v národním týmu. 

Slavil výhru 2:0. To už samozřejmě patřil do sestavy Spar-

ty a na jaře, v prvním ročníku asociační ligy, byl s osmi góly 

nejlepším střelcem týmu. V následujícím ligovém ročníku 

1925/1926, který se hrál systémem podzim - jaro, dal třináct 

branek a byl druhý hned za Dvořáčkem. Další góly sázel v me-

zinárodních zápasech, v první polovině roku jich Sparta se-

hrála šestnáct, až na jeden ve všech zvítězila.

Na podzim se liga nehrála, Sparta toho využila, vyslyšela vo-

lání krajanů z Ameriky a přijala pozvání Sparty Chicago k vel-

kolepé cestě za velkou louži. Při loučení s úřadujícím mistrem 

na Wilsonově nádraží to byla 10. srpna velká sláva.  Tým tvořilo 

sedmnáct hráčů včetně kanonýra Jožky Silného, získaného ze 

Slavie za šedesát tisíc odstupného (což by dnes bylo asi 440 ti-

síc korun).  Nechyběl ani čtyřiatřicetiletý Antonín  Janda-Očko, 

který už dosluhoval v mateřském SK Praha VII. Jeho věhlas byl 

i za mořem tak velký, že si ho krajané jmenovitě vyžádali.

Chyběl ale útočník Jaroslav Poláček, který již nějakou dobu 

marodil a do původní nominace se nevešel. Byl to pro něj šok, 

protože fotbal ve Spartě byl jeho život. Měl ale štěstí, Sparta 

si nejprve zajela do Barcelony, kde sehrála dva zápasy s CD 

Europa s výsledky 2:2 a 2:2. Pak zamířila do francouzského 

Cherbourgu. Cestou se v Paříži k výpravě přece jen připojil 

uzdravený Poláček a společně se nalodili na parník Columbus. 

Následovala sedmidenní plavba do New Yorku. 

Zájezd to byl i z dnešního pohledu velkolepý, podle odhadu 

tehdejšího časopisu Star byly výlohy klubu kolem půl milionu 

korun! Což po přepočtu indexu inflace dělá asi 3, 8 milionu sou-

časných korun. Zájezd se stal výbornou reklamou Sparty, stačí 

několik údajů, které to dokazují. V Novém světě sehráli sparťa-

né dvanáct zápasů při skóre 44:19, sedm vyhráli, tři remizovali, 

prohráli jen s  Fall River FC 2:3 a v závěru zájezdu, už jen s tor-

zem zdravých hráčů, s Brooklyn Wanderes 1:3. V obou těchto 

týmech byli bývalí angličtí a skotští profesionálové a hráli pěk-

ně od podlahy...

SERIÁL

Výprava během dvou měsíců navštívila New York, Fall River 

ve státě Massachusetts, Cleveland, Chicago, St. Louis, znovu 

Chicago, Detroit a New York. Najezdila na pět a půl tisíce kilo-

metrů a těšila se obrovskému zájmu. První zápas s All Stars 

New York vidělo pětatřicet tisíc lidí, další s Brooklyn  Wanderes 

dokonce 75 tisíc diváků! Obrovský poprask vzbudili sparťané 

v Chicagu, kde je vítaly desetitisícové davy, na pět tisíc ozdobe-

ných automobilů a zápas s All Stars města vidělo 50 tisíc ná-

vštěvníků. A to celý den lilo!

Není divu, že o hráče Sparty byl zájem, lanaři házeli lasa 

a mávali sumičkami dolarů. Nejvíce při výletě k Niagarským 

vodopádům. Není divu, že vedení pro jistotu na čas  posbíralo 

borcům pasy... Nejčastěji se nabídky hrnuly tomu nejmladší-

mu, střelci Jaroslavu Poláčkovi. Ten ale výborům, kteří na něho 

uhodili, jak to s ním bude, řekl slova znějící v dnešní době jako 

z jiného světa: „To mě ani nenapadlo, jak bych to mohl udělat 

našim a klukům ve Spartě. Ale měl bych návrh - když mi zaru-

číte, že budu stavěn do prvního manšaftu, slibuju, že nikdy ne-

chci za hru ani halíř. Klukům to ale neříkejte. Jestli jsem někdy 

něco vzal, tak jen proto, aby se mi nesmáli, že jsem hlupák. Ale 

já hraju kopanou z lásky.“

Poláček se tak v polovině listopadu vracel s týmem, když vlak 

zastavil v domovské Plzni, kde na „svého“ Jardu čekaly tisícov-

ky lidí a ověnčený vůz na slavnostní cestu městem, omluvil se, 

 SRPNOVÁ PLAVBA SPARTY DO AMERIKY. ČAS BYL I NA SNÍMEK MUŽSTVA. DOLE ZLEVA JSOU BRANKÁŘ HOCHMAN, ČERVENÝ, DOLEJŠÍ, BRANKÁŘ KALIBA. 
NAD NIMI SEDÍ PŘEDSEDA ASOCIACE A VEDOUCÍ VÝPRAVY JOSEF FANTA, MÍSTOPŘEDSEDA SPARTY JAN MALÝ, DVA DŮSTOJNÍCI LODĚ COLUMBUS 
 Z BRÉM, MEZINÁRODNÍ TAJEMNÍK KLUBU FERDINAD SCHEINOST. NAD NIMI V DRESECH ZLEVA MALOUN, KOLENATÝ, CARVAN, SILNÝ, JANDA-OČKO, 
 HAJNÝ A PECNER. NAHOŘE ZLEVA JSOU HOREJS, POLÁČEK, FLEISCHMAN, MYCLÍK, STEINER, KÁĎA A NA KONCI V ČEPICI ANTONÍN HOJER. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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že nemůže vystoupit, protože musí prožít s mužstvem zájezd až 

do konce. Bohužel zanedlouho se cesty městem v ověnčeném 

voze dočkal...

V prvním utkání po návratu na Letné nedohrál pro nepřed-

stavitelné bolesti ledvin. Zamířil k rodičům do Plzně a pak 

do nemocnice. Tam, s fotografií milované Sparty v ruce, po-

malu prohrával boj s těžkou nemocí. O jakou se jednalo, že si 

s ní tehdy lékaři nedokázali poradit? Posledním Poláčkovým 

přáním bylo, aby byl uložen do rakve v dresu svého klubu.  

Zemřel 5. ledna 1927, dožil se 21 let a devíti měsíců. 

Měl velkolepý pohřeb, průvod městem lemovaly desítky tisíc 

lidí, kočár tažený čtyřmi bělouši, fotbaloví funkcionáři ze všech 

koutů republiky, pochopitelně výbor a mužstvo Sparty. Spo-

luhráči v čele s kapitánem Káďou stáli čestnou stráž u rakve, 

ve které odpočíval na věky Jára Poláček, v rudém dresu a s fo-

tografií milovaného týmu v rukách místo růžence.

Důkazem, co pro mužstvo Sparty tento benjamínek zname-

nal, bylo třeba to, že dlouhá léta se tým při každém zájezdu 

do Plzně chodíval poklonit k hrobu Jaroslav Poláčka, fotbalisty, 

který mohl být jednou obrovskou hvězdou, ale krutý osud s ním 

měl bohužel jiné plány… Jaroslav Kolář  

ROK 1976 
BĚLEHRADSKÉ ZLATO 

V NĚMECKÝCH DRESECH
V současné době je nepředstavitelné i nemyslitelné, aby byl 

na závěrečném turnaji mistrovství Evropy pouze jediný fotore-

portér z účastnické země. Při senzačním zlatém triumfu v Běle-

hradě 1976 tomu tak opravdu bylo, v dějišti šampionátu obrazově 

mapoval tažení Čechoslováků pouze STANISLAV TEREBA z Ve-

černí Prahy, který zde byl na výměnné pracovní stáži s bělehrad-

ským „Večerníkem“!

„Měl jsem tam cestovat už v březnu, ale po vyřazení Angliča-

nů v kvalifikační skupině jsem věřil, že kluci zvládnout postoupit 

ze čtvrtfinálového dvojzápasu v dubnu a v květnu se Sovětským 

svazem,“ přiznává v lednu osmdesátiletý fotografický doyen 

a s úsměvem dodává: „Zažádal jsem UEFA o akreditaci a za dva 

týdny jsem ji dostal s pořadovým číslem 3!“ Také týdeník GÓL 

měl mít v Jugoslávii svého fotoreportéra. Vzpomínám si, jaké 

dusno v redakci nastalo, když Karel Kučera těsně před odjez-

dem oznámil, že ztratil cestovní pas někde ve víru velkoměsta. 

A pochopitelně nikam nejel…

„Do Bělehradu jsem odletěl pár dnů před šampionátem. 

Kromě fotografického nádobíčka jsem si vzal s sebou i dva 

pytlíky se sportovními, spartakiádními a firemní odznaky pro 

případ, že bych se dostal do úzkých a potřeboval otevřít dů-

ležité dveře. Několikrát jsem si pak v duchu blahořečil, že je 

mám…“, vybavuje si i po letech jeden důležitý detail. Zatím-

co fotografie mohl vyvolávat v redakci „Večerníku“, telefota 

musel posílat přímo z hlavní bělehradské pošty. „Ještě před 

cestou do Záhřebu k semifinálovému zápasu s Nizozemskem, 

kam jsem cestoval jejich redakčním autem, jsme poštu navští-

vili, abych měl jistotu, že mi v noci po utkání otevřou. U telefota 

mě očekával technik, ze kterého se vyklubal bývalý hráč Crve-

ne Zvezdy, takže u něj odznaky pražských „S“ a Dukly zabraly 

dvojnásobně účinně…“

SERIÁL SERIÁL

 V PRODLOUŽENÍ SEMIFINÁLOVÉHO DUELU S NIZOZEMSKEM V ZÁHŘEBU VSTŘELIL ZDENĚK NEHODA POSTUPOVÝ GÓL. 

STALO SE...

  Na říjnovém zasedání československých, maďarských a rakous-
kých funkcionářů v Praze byl podán návrh na zřízení Středoevrop-
ského poháru klubů. Přijata byla i Jugoslávie, později se přidala 
Itálie, ojediněle i Švýcarsko a Rumunsko. Soutěž se těšila velkému 
zájmu a byla v meziválečném období velmi významná a ceněná.
  Sparťanská plavba do Ameriky byla klíčovou událostí roku, první 

zaoceánská výprava ryze českého klubu. Ale i Slavia si připsala vý-
znamné prvenství. Její mač s budapešťskou Hungarií (dnešním MTK) 
3. října - přesně řečeno jeho první poločas - byl předmětem prvního 
přímého rozhlasového přenosu sportovního utkání v naší historii. 
Reportoval jednatel Slavie, redaktor Josef Laufer, protože původně 
vybraný herec se nedostavil. Ohlas přenosu i Lauferova výkonu byl 
takový, že rychle následovaly další přenosy - a Radiojournal nechtěl 
o jiném reportérovi ani slyšet... JAROSLAV POLÁČEK V DRESU SPARTY PRAHA 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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V Záhřebu v den zápasu lilo jako z konve. Stanislav Tereba se roz-

hodl, že se pokusí dostat do československé kabiny ještě před výko-

pem. „Měl jsem štěstí, protože venku pokuřoval trenér Václav Je-

žek a na pár minut mě dovnitř opravdu dovedl. Ani jsem nepoužíval 

blesk, abych kluky nerušil, všichni mi připadali zaražení. Středem 

kabiny rázoval Tono Ondruš, kapitán týmu. Požádal jsem ho, aby mi 

na chvilku zastavil. Vyhověl mi, a když jsem už odcházel, tak na mě 

zavolal: „Hej, počúvaj, Terebo, sedni si za jejich bránu. Dám prvního 

banána a pak prijdú aj i dalšie!“ Po této jeho replice se předchozí 

napjatá atmosféra obrátila o 180 stupňů. Svůj slib jsem musel po-

chopitelně splnit. A tak z pětadvaceti fotoreportérů na hřišti jich šlo 

čtyřiadvacet za naši branku a jen já na druhou stranu…“

Anton Ondruš se opravdu trefil hlavou do branky „oranjes“, 

pak sice vlastním gólem i do té naší, ale v následném třiceti-

minutovém prodloužení rozhodli o postupu hlavou Zdeněk 

Nehoda po přetaženém centru střídajícího „žolíka“ Františka 

Veselého, který přidal ještě jednu brankovou pojistku. „V na-

prostém pořádku jsem odeslal v noci na pražskou Hlavní poštu 

v Jindřišské ulici deset fotografií, kde už na ně netrpělivě čekal 

kolega Vašek Jirsa,“ říká jejich autor.

SERIÁL SERIÁL

 „CÍSAŘ“ FRANZ BECKENBAUER NABÍRAL SÍLY PŘED PENALTOVÝM ROZSTŘELEM 
 NA NĚMECKÉ LAVIČCE. V PÁTÉ SÉRII PO PANENKOVĚ „DLOUBÁKU“ UŽ NA NĚJ ALE NEDOŠLO…  ČESKOSLOVENSKÝ TÝM PŘED FINÁLE MISTROVSTVÍ EVROPY V BĚLEHRADĚ. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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V KABINĚ V NEHODOVĚ BUNDĚ
„V den finále jsem přijel na stadion o dvě hodiny dřív, ale 

neměl jsem štěstí jako tři dny předtím v Záhřebu, že bych se 

potkal s našimi trenéry nebo hráči. Trochu se opozdil Zdeněk 

Nehoda. V rychlosti jsem ho poprosil, jestli by mi na utkání 

nepůjčil svoji reprezentační bundu, abych v ní mohl po utkání 

opět proklouznout do naší šatny. „A půjdeš tam, i když prohra-

jeme?“, přikývl jsem, že ano.

Nemá cenu připomínat průběh slavného finále a jeho penal-

tového rozstřelu, při kterém se za brankou tlačilo už šedesát 

fotoreportérů. Stanislav Tereba měl při něm dobré místo, pro-

tože doběhl mezi prvními. Po Panenkově nezapomenutelném 

„dloubáku“ pádil na trávník k radujícím se krajanům. Pak ná-

sledovala výměna dresů s německými fotbalisty, předání zla-

tých medaili, poháru novopečených mistrů Evropy a čestné 

kolečko kolem stadionu.

 TRENÉR VÁCLAV JEŽEK NAD HLAVAMI ČERSTVÝCH EVROPSKÝCH ŠAMPIONŮ. 

SERIÁL SERIÁL

 OBJÍMÁNÍ POKRAČOVALO I V KABINĚ, NA SNÍMKU STOPER JOZEF ČAPKOVIČ S BRANKÁŘEM IVO VIKTOREM. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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„Zdeněk Nehoda na mě nezapomněl, půjčil mi svoji slíbenou 

bundu, takže jsem mohl nafotit i emotivní okamžiky v šatně vítězů. 

V té chvíli jsem ale netušil, že si zadělávám na největší malér své 

dosavadní fotoreportérské kariéry…Šestnáct fotografií putova-

lo do Prahy téměř pět hodin, do hotelu jsem se dostal až ve čty-

ři ráno a na recepci jsem měl vzkaz od Václava Ježka, abych byl 

v osm hodin před hotelem, že pojedu s nimi na audienci k velvy-

slanci. Když jsem po ní balil věci, přišel ke mně a zeptal se, jestli 

jsem také fotografoval soudruhy fotbalisty v německých dresech. 

Řekl jsem mu, že samozřejmě. Velvyslanci ztvrdly rysy a vyštěkl 

na mě, že doufá, že jsem je nepoužil. Opáčil jsem mu, že už jsou 

nejen ve „Večerní Praze“, ale také v Rudém právu a Českosloven-

ském sportu, kam jsem je poslal v obměnách. Kdyby mě neodtáhl 

trenér Václav Ježek, nejspíš bychom se porafali ještě víc. Výhruž-

ně ale slíbil, že podá hlášení do Prahy!“

Stanislav Tereba se vracel zpátky z Bělehradu s výpravou čer-

stvých mistrů Evropy a měl představu, že vyběhne z letadla jako 

první, aby měl i snímky z triumfálního příletu na ruzyňské letiště, 

kde už čekaly tisíce fotbalových příznivců.  „Bohužel dva členové 

posádky mi to znemožnili, že prý první má jít Tono Ondruš, pak 

Tonda Panenka a po nich další hráči. Sestoupil jsem ze schůd-

ků jako úplně poslední a už z dálky vidím, jak se ke mně prodírá  

 KAPITÁN ANTON ONDRUŠ VYSTRNADIL SVOJE SPOLUHRÁČE, ABY MOHL S POHÁREM ZŮSTAT CHVILKU SÁM… 
 POHÁR SI CHTĚL KAŽDÝ Z VÍTĚZŮ ZVEDNOUT NAD HLAVU. KAROLU DOBIAŠOVI ASISTUJÍ 
 ZLEVA MARIÁN MASNÝ A ZDENĚK NEHODA, ZPRAVA PAK JÁN PIVARNÍK A JOZEF MÓDER. 

SERIÁL SERIÁL

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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uřícený vedoucí politicko-výchovného oddělení ÚV ČSTV Ján Má-

linka a hned spustil: „Ty, Terebo, kokot jeden pojebaný, čo si to 

urobil! Tákto zostudit našich súdruhov fotbalistov. Místo, abys jich 

fotil v nášich rudých drezoch so lvom a pěticípou hvezdou, tak si 

jich do Rudého práva ofotil s čiernou germánskou orlicou v bielych 

drezou západných Němcov. Súdruhovia na ÚV KSČ ti to tak spočí-

tají, že hned skončíš s fotografovaniem!“

Druhý den ráno jsem proto jel do redakce se smíšenými pocity. 

Na poradě kolegové uznávali, že jsem odvedl mimořádný profe-

sionální výkon, když jsem byl u všeho a zařídil telefota. Jen šéf-

redaktor František Nebl byl evidentně skleslý. „Máš být v deset 

hodin na ÚV KSČ u soudruha Diviše na tiskovém oddělení. Vypadá 

to, že oba přijdeme o židle v redakci…“

KAPKY OD KAPKA
Obávaný soudruh Vladimír Diviš byl noční i denní můrou stovek 

českých a slovenských novinářů. „Hned bez obalu se do mě pustil, 

že jsem pošlapal etiku socialistického novináře, že když jsem vy-

fotografoval naše reprezentanty v německých dresech, tak jsem 

nalil špínu na celou naši socialistickou tělovýchovu a sport a dal-

ší demagogické výmysly. Svůj monolog ukončil slovy, že dá návrh 

na moje odvolání z redakce, vyloučení z novinářské obce s doporu-

čením celoživotního zákazu publikování ve veškerém českém a slo-

venském tisku. A že prý bude nejlepší, když si to srovnám v hlavě 

někde v kotelně nebo ve skladišti… I když jsem si o něm nedělal 

žádné iluze, byl jsem z jeho jednání a nabubřelé arogance, zabale-

ných do stranických frází, úplně opařený. Vyšel jsem co nejrychleji 

z té ponuré budovy na vltavském nábřeží, kde se také rozhodovalo 

o bytí a nebytí lidí, v době tuhé normalizace s ještě větší intenzitou.

Napadlo mě, jestli bych právě v této krizové profesní a životní si-

tuaci neměl využít opakované nabídky jiného vysokého stranické-

ho funkcionáře Antonína Kapka, že kdybych měl nějaké problémy, 

ať se za ním na sekretariátu městského výboru KSČ v Klimentské 

ulici zastavím. Sekretářka mi řekla, že už na mě čeká. Připili jsme 

si spolu koňakem na úspěch našich fotbalistů a taky na vynikají-

cí práci, kterou jsem podle něj v Jugoslávii odvedl. A já mu začal 

líčit, co jsem právě prožil na ÚV KSČ u soudruha Diviše. Docela 

se mi přitom třásl hlas. V Kapkově obličeji jsem viděl, jak se mu 

dělají boule na lících, jak zatíná zuby. To bylo u něj typické, když 

s ním cloumal vztek. „Zítra běž normálně do práce,“ řekl při dru-

hé skleničce. Sdělil mi také, že když dopoledne volal do redakce 

s poděkováním, tak věděl od šéfredaktora o mé audienci u Diviše.

Obávaný soudruh za velmi krátký čas opravdu na ÚV KSČ 

skončil. A jak to tehdy bývalo, byl vykopnut výše na lépe place-

né místo náměstka ústřední ředitelky Československé televize 

Mileny Balašové. A já byl v redakci Večerní Prahy ještě téměř 

dvacet let…“ Václav Tichý

 HRDINA FINÁLE ANTONÍN PANENKA SI NECHAL UDĚLAT JEŠTĚ V KABINĚ 
 FOTOGRAFII SE ZLATOU MEDAILÍ, NĚMECKÝ DRES MU PŘITOM POCHOPITELNĚ NEVADIL… 

STALO SE...

  Baník Ostrava získal pod vedením trenéra Jiřího Rubáše svůj první 
mistrovský titul. Další pak přidal v letech 1980, 1981 a 2004. Z mis-
trovského týmu byl v Bělehradě brankář Pavol Michalík pouze jako tře-
tí brankář,, záložník Lubomír Knapp vypadl z nominace kvůli zranění.
  Po dvouleté přestávce opět do Prahy zavítal předseda FIFA Bra-

zilec dr. Joao Havelange, aby se zúčastnil oslav 75. výročí vzniku 
fotbalové asociace.
  Sparta Praha se po roce vrátila do nejvyšší soutěže, federální 

druhá liga však pro ni nebyla žádnou procházkou a o svém postupu 
rozhodla až v posledních kolech.  Mohla se spolehnout i na věrné 
fanoušky, kterých chodilo při domácích utkáních na Letné přes 
30 tisíc! Navíc vyhrála i Československý pohár, takže si zajistila 
účast v Poháru vítězů pohárů.

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Rozklad Arsenalu pokračuje

Kanonýři už delší dobu vyklízejí pozice a za elitou anglické ligy 
začínají výrazně zaostávat. Ovšem takovou mizérii, jakou letos 
předvádí, asi nečekal nikdo… Na hřišti nováčka z Brightonu pro-
hráli pátý z posledních šesti duelů a na čtvrtý Tottenham ztrácí 
propastných 13 bodů!

Londýnský mančaft zakončil tragický únor porážkou 0:3 od Manchesteru City ve finále 

Ligového poháru, stejný soupeř jej o čtyři dny později stejným výsledkem zesměšnil také 

v anglické lize. Do Brightonu si proto Arsenal odjel spravit chuť, s nováčkem však po dal-

ším mizerném výkonu padl 1:2 a hlasy dlouhodobě volající po vyhazovu trenéra Arsene 

Wengera tak znovu zesílily. Kanonýři za vedoucími Citizens zaostávají o 33 bodů, na čtvrtý 

Tottenham mají manko 13 bodů a do příštího ročníku Ligy mistrů se tak mohou probojovat 

už jen z Evropské ligy, kde však v osmifinále narazí na obrozený AC Milán… 

Velká spokojenost nepanuje ani u obhájců titulu z Chelsea. Úřadující šampioni v nedě-

li nestačili ve šlágru na lídry z Manchesteru City, na které vyrukovali s totální defenzívou 

a na jejich branku nevyslali ani jeden přesný střelecký pokus! Citizens prestižní duel kon-

trolovali, po brance Bernarda Silvy nakonec zvítězili 1:0 a pokračují tak v suverénní jízdě 

za ziskem titulu, Chelsea je naopak až pátá o pět bodů za čtvrtým Tottenhamem, který hlad-

ce zdolal Huddersfield 2:0. Liverpool od konce října prohrál jediný ligový duel a postupně se 

propracoval na druhou příčku tabulky, třetí vítězství v řadě ukořistil nad Newcastlem (2:0). 

Přeskočit jej ale může třetí Manchester United, který má pondělní dohrávku s Crystal Pa-

lace k dobru a na Reds ztrácí jenom jeden bod. Zatímco o titulu už je jasno, spodní polovina 

tabulky je nesmírně našlapaná - devatenácté Stoke a třinácté Swansea dělí jen tři body! 

 FORVARD GLENN MURRAY PŘEKONÁVÁ PETRA ČECHA 
 A STŘÍLÍ VÍTĚZNOU BRANKU BRIGHTONU DO SÍTĚ ARSENALU. 

Pět abonentů na tři vstupenky

Vidina přímého postupu do příštího ročníku Ligy mistrů je 
největším magnetem dění v horní polovině tabulky bundesligy. 
Za suverénním Bayernem, který s dvacetibodovým náskokem už 
míří za dalším prodloužením své mistrovské šňůry, je na tři vstu-
penky do elitní evropské soutěže pět abonentů - Schalke, Dort-
mund, Frankfurt, Leverkusen a Lipsko. Mezi druhou a šestou 
příčkou je pouze čtyřbodový rozdíl, takže se aktuální pozice 
prakticky po každém kole přesýpají.

V Mnichově spíš než letošní sezonu řeší tu nadcházející. Zatím není jisté, jestli se vedení 

bavorského velkoklubu podaří přesvědčit úspěšně zaskakujícího důchodce Juppa Hey-

nckese k prodloužení v červnu končící smlouvy. Ještě o tři roky delší kontrakt má elitní 

polský snajpr Robert Lewandowski, o kterého však eminentně stojí „bílý balet“ z Madridu, 

aby na hrotu hvězdného útoku Realu nahradil odcházejícího Karima Benzemu. Po nedáv-

né ostré rozmíšce na tréninku se stoperem Matsem Hummelsem vzkázal kouč Heynckes 

svému nejlepšímu střelci přes média, aby se hlavně soustředil na Bayern…

S blížícím se jarním finišem stoupá také nervozita mezi fanoušky, i když při dohráv-

ce minulé pondělí v Dortmundu to tak úplně neplatilo. Pětadvacet tisíc domácích diváků 

v hledišti jinak vždy beznadějně vyprodaného vestfálského stadionu dobrovolně chybělo, 

protestovali tím právě proti pondělním termínům bundesligových zápasů!  To v neděli 

dopoledne v Hamburku musela oddělit rozlícené příznivce HSV od hráčů bezpečnostní 

agentura. Bezbranková remíza doma s Mohučí, která je u dna jen o příčku výš, totiž notně 

přiblížila historicky první sestup slavného severoněmeckého klubu. 

 ZAHRAJE SI ROBERT LEWANDOWSKI PŘÍŠTÍ ROČNÍK 
 LIGY MISTRŮ V DRESU BAYERNU, NEBO MADRIDSKÉHO REALU? 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Bayern 25 20 3 2 59:18 63

2. Schalke 25 12 7 6 39:30 43

3. Dortmund 25 11 9 5 50:31 42

4. Frankfurt 25 12 6 7 33:27 42

5. Leverkusen 25 11 8 6 45:33 41

6. RB Lipsko 25 11 6 8 38:34 39

7. Hoffenheim 25 9 8 8 40:38 35

8. M ǵladbach 25 10 5 10 33:37 35

9. Stuttgart 25 10 3 12 23:29 33

10. Augsburg 25 8 8 9 33:32 32

11. Hannover 25 8 8 9 32:35 32

12. Hertha 25 7 10 8 30:31 31

13. Freiburg 25 6 11 8 25:42 29

14. Brémy 25 6 9 10 24:30 27

15. Wolfsburg 25 4 13 8 28:33 25

16. Mohuč 25 6 7 12 29:42 25

17. Hamburk 25 4 6 15 18:35 18

18. Kolín nad Rýnem 25 4 5 16 24:46 17

PROGRAM
26. KOLO

9.3. Mohuč - Schalke
10.3. Bayern - Hamburk, Hannover - Augsburg,

Hertha - Freiburg, Hoffenheim - Wolfsburg,
Leverkusen - Mönchengladbach

11.3. Stuttgart - RB Lipsko, Dortmund - Frankfurt
12.3. Brémy - Kolín nad Rýnem

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
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Rozklad Arsenalu pokračuje

Kanonýři už delší dobu vyklízejí pozice a za elitou anglické ligy 
začínají výrazně zaostávat. Ovšem takovou mizérii, jakou letos 
předvádí, asi nečekal nikdo… Na hřišti nováčka z Brightonu pro-
hráli pátý z posledních šesti duelů a na čtvrtý Tottenham ztrácí 
propastných 13 bodů!

Londýnský mančaft zakončil tragický únor porážkou 0:3 od Manchesteru City ve finále 

Ligového poháru, stejný soupeř jej o čtyři dny později stejným výsledkem zesměšnil také 

v anglické lize. Do Brightonu si proto Arsenal odjel spravit chuť, s nováčkem však po dal-

ším mizerném výkonu padl 1:2 a hlasy dlouhodobě volající po vyhazovu trenéra Arsene 

Wengera tak znovu zesílily. Kanonýři za vedoucími Citizens zaostávají o 33 bodů, na čtvrtý 

Tottenham mají manko 13 bodů a do příštího ročníku Ligy mistrů se tak mohou probojovat 

už jen z Evropské ligy, kde však v osmifinále narazí na obrozený AC Milán… 

Velká spokojenost nepanuje ani u obhájců titulu z Chelsea. Úřadující šampioni v nedě-

li nestačili ve šlágru na lídry z Manchesteru City, na které vyrukovali s totální defenzívou 

a na jejich branku nevyslali ani jeden přesný střelecký pokus! Citizens prestižní duel kon-

trolovali, po brance Bernarda Silvy nakonec zvítězili 1:0 a pokračují tak v suverénní jízdě 

za ziskem titulu, Chelsea je naopak až pátá o pět bodů za čtvrtým Tottenhmem, který hlad-

ce zdolal Huddersfield 2:0. Liverpool od konce října prohrál jediný ligový duel a postupně se 

propracoval na druhou příčku tabulky, třetí vítězství v řadě ukořistil nad Newcastlem (2:0). 

Přeskočit jej ale může třetí Manchester United, který má pondělní dohrávku s Crystal Pa-

lace k dobru a na Reds ztrácí jenom jeden bod. Zatímco o titulu už je jasno, spodní polovina 

tabulky je nesmírně našlapaná – devatenácté Stoke a třinácté Swansea dělí jen tři body! 

 FORVARD GLENN MURRAY PŘEKONÁVÁ PETRA ČECHA 
 A STŘÍLÍ VÍTĚZNOU BRANKU BRIGHTONU DO SÍTĚ ARSENALU. 

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Manchester City 29 25 3 1 83:20 78

2. Liverpool 29 17 9 3 67:32 60

3. Manchester Utd. 28 18 5 5 53:20 59

4. Tottenham 29 17 7 5 55:24 58

5. Chelsea 29 16 5 8 50:26 53

6. Arsenal 29 13 6 10 52:41 45

7. Burnley 29 10 10 9 24:26 40

8. Leicester 29 9 10 10 41:42 37

9. Watford 29 10 6 13 39:47 36

10. Brighton 29 8 10 11 28:38 34

11. Everton 29 9 7 13 33:49 34

12. Bournemouth 29 8 9 12 34:44 33

13. Swansea 29 8 6 15 25:42 30

14. West Ham 29 7 9 13 36:54 30

15. Huddersfield 29 8 6 15 25:50 30

16. Newcastle 29 7 8 14 27:40 29

17. Southampton 29 5 13 11 29:41 28

18. Crystal Palace 28 6 9 13 25:43 27

19. Stoke 29 6 9 14 28:54 27

20. West Brom 29 3 11 15 22:43 20

PROGRAM
30. KOLO

10.3. Manchester Utd. - Liverpool, Everton - Brighton,
Huddersfield - Swansea, Newcastle - Southampton,

West Brom - Leicester, West Ham - Burnley,
Chelsea - Crystal Palace

11.3. Arsenal - Watford, Bournemouth - Tottenham
12.3. Stoke - Manchester City

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Kane H. Tottenham 24 2

1. Salah M. Liverpool 24 8

3. Aguero S. Manchester City 21 6

4. Sterling R. Manchester City 15 6

VÝSLEDKY
DOHRÁVKA 28. KOLA

Arsenal - Manchester City 0:3

29. KOLO

Manchester City - Chelsea 1:0 * Brighton - Arsenal 2:1
Liverpool - Newcastle 2:0 * Leicester - Bournemouth 1:1

Southampton - Stoke 0:0 * Swansea - West Ham 4:1
Tottenham - Huddersfield 2:0 * Watford - West Brom 1:0

Burnley - Everton 2:1 * Crystal Palace - Man. Utd. (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
25. KOLO

Freiburg - Bayern 0:4 * Kolín nad Rýnem - Stuttgart 2:3
RB Lipsko - Dortmund 1:1 * Augsburg - Hoffenheim 0:2

Frankfurt - Hannover 1:0 * Hamburk - Mohuč 0:0
Schalke - Hertha 1:0 * Wolfsburg - Leverkusen 1:2

Mönchengladbach - Brémy 2:2

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Messiho razítko na titul?

Rozhodnuto? Dost možná ano! Barcelona rázně vykročila 
za 25. titulem ve španělské lize. V souboji dvou nejlepších celků 
doma porazila 1:0 Atlético, což může být v závěrečném účtování 
klíčová výhra.

V říjnu Barca v Madridu plichtila 1:1, takže má i lepší vzájemné zápasy. Fakticky vzato 

má tedy na rivala k dobru nikoli osm bodů, jak ukazuje tabulka, ale vlastně devět. A nechce 

se věřit, že by v závěrečných jedenácti kolech o náskok přišla. „Ne, tohle se Barceloně ni-

kdy nestává, titul už je její,“ řekl smířlivě hostující kouč Simeone, který po čtvrteční remí-

zové ztrátě rivala v Las Palmas živil mistrovskou naději. Jen tři dny... Domácí kontrolovali 

hru, Atlético vystřelilo pouze jednou na bránu. Rozhodující moment přišel ve 26. minutě, 

kdy se Messi z přímáku trefil do šibenice - byť gólman Oblak si na míč sáhl. Argentinec, 

pro něhož to byl 600. gól v kariéře, se prosadil střelou z přímého kopu ve třetím zápase 

La Ligy po sobě, což se mu v kariéře ještě nepovedlo! „Nejlepší fotbalista hrál, bohužel, 

za ně. Kdyby Messi oblékal náš dres, vyhrajeme,“ mínil Simeone a protějšek Valverde se 

jen usmál: „Raději si ani nechci představovat, že by Leo nenastoupil v našem dresu.“ Val-

verde až na jedenáctý pokus poprvé porazil tým vedený Simeonem!

Real si doma poradil 3:1 s Getafe, jenže už v týdnu vyhořel na Espanyolu a na první dvě 

příčky může definitivně zapomenout. Radost tak mohl mít alespoň dvougólový střelec Ro-

naldo, jenž dal v La Lize branky číslo 300 a 301. Třísté trefy dosáhl v 286. zápase, rivalovi 

Messimu to trvalo o 48 zápasů déle. Bídnou formu potvrdil Villarreal, který po porážce 

v Eibaru prohrál doma i s Gironou 0:2. Oba tito protivníci mu už dýchají na záda a šestá 

příčka znamenající postup do Evropské ligy je ve vážném ohrožení. Girona vyhrála na hřiš-

ti soupeře poprvé od 11. prosince. Beznadějně poslední Málaga padla v Leganes, prohrála 

pošesté v řadě a její sestup je, zdá se, zpečetěn. 

 LIONEL MESSI PÁLÍ Z PŘÍMÉHO KOPU NA BRANKU ATLÉTIKA. 
 ROZHODL TENTO GÓL O KORUNOVACI BARCELONY? 

SERIE A

Smrt rozplakala Itálii

Fotbalová Itálie se topí v slzách. Reprezentant squadry azzury 
a kapitán Fiorentiny Davide Astori (†31) zemřel ve spánku před 
nedělním ligovým mačem v Udine. Všechny zápasy byly oka-
mžitě zrušeny...

Šok, bolest, pláč. Jak se to mohlo stát?! Otázka, kterou od nedělního dopoledne řeší 

celá Itálie. Stopera Astoriho, který hrál za AC Milán, Cagliari i AS Řím a v letech 2011 až 

2017 si připsal 14 startů za národní tým, našli spoluhráči mrtvého v hotelovém pokoji poté, 

co se neukázal na snídani. Podle prokurátora vše nasvědčuje infarktu. „Zvláštní, že se ta-

ková věc stala profesionálovi, který je tak pečlivě sledován,“ řekl.

Vždyť všichni hráči Serie A pravidelně podstupují velmi přísné prohlídky. Stačí si vzpo-

menout na málem upečený letní přestup Patrika Schicka do Juventusu, který nakonec 

zhatily nejasné výsledky EKG. „Prevenci náhlé smrti se v Itálii věnuje velká pozornost, je 

to oblast, kterou studujeme více než kterákoliv jiná země,“ řekl i hlavní lékař Neapole De 

Nicola. Přesto Astori zemřel. Jako poslední ho viděl brankář Sportiello, který hrál s týmo-

vým kapitánem v sobotu večer videohry.

Do Fiorentiny okamžitě letěly kondolence z celého světa. „Sbohem, drahý Asto,“ napsal 

gólman Buffon. „Odpočívej v pokoji, Davide, kapitáne,“ přidal Tomáš Ujfaluši, který ve Fio-

rentině před léty také nosil kapitánskou pásku.

Z 27. kola se tak stihly odehrát pouze tři sobotní mače, ovšem ty výrazně zamotaly situa-

ci v boji o titul. Zatímco Juventus Dybalovým gólem v nastavení vyhrál 1:0 na Laziu, vedoucí 

Neapol doma senzačně ztratila všechny body s dalším římským klubem, trápícím se AS. 

Po porážce 2:4, kterou řídil hostující kanonýr Džeko, sice stále vede o bod, ale Juve má 

odložený zápas s Bergamem k dobru. Navíc příští neděli jedou Hamšík a spol. na San Siro, 

kde je čeká silný Inter. Ovšem co jsou nějaké body ve srovnání s Astoriho úmrtím... 

 FIALOVÝ DRES FIORENTINY S KAPITÁNSKOU PÁSKOU UŽ DAVIDE ASTORI NIKDY NEOBLÉKNE… 
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Messiho razítko na titul?

Rozhodnuto? Dost možná ano! Barcelona rázně vykročila 
za 25. titulem ve španělské lize. V souboji dvou nejlepších celků 
doma porazila 1:0 Atlético, což může být v závěrečném účtování 
klíčová výhra.

V říjnu Barca v Madridu plichtila 1:1, takže má i lepší vzájemné zápasy. Fakticky vzato 

má tedy na rivala k dobru nikoli osm bodů, jak ukazuje tabulka, ale vlastně devět. A nechce 

se věřit, že by v závěrečných jedenácti kolech o náskok přišla. „Ne, tohle se Barceloně ni-

kdy nestává, titul už je její,“ řekl smířlivě hostující kouč Simeone, který po čtvrteční remí-

zové ztrátě rivala v Las Palmas živil mistrovskou naději. Jen tři dny... Domácí kontrolovali 

hru, Atlético vystřelilo pouze jednou na bránu. Rozhodující moment přišel ve 26. minutě, 

kdy se Messi z přímáku trefil do šibenice – byť gólman Oblak si na míč sáhl. Argentinec, 

pro něhož to byl 600. gól v kariéře, se prosadil střelou z přímého kopu ve třetím zápase 

La Ligy po sobě, což se mu v kariéře ještě nepovedlo! „Nejlepší fotbalista hrál, bohužel, 

za ně. Kdyby Messi oblékal náš dres, vyhrajeme,“ mínil Simeone a protějšek Valverde se 

jen usmál: „Raději si ani nechci představovat, že by Leo nenastoupil v našem dresu.“ Val-

verde až na jedenáctý pokus poprvé porazil tým vedený Simeonem!

Real si doma poradil 3:1 s Getafe, jenže už v týdnu vyhořel na Espanyolu a na první dvě 

příčky může definitivně zapomenout. Radost tak mohl mít alespoň dvougólový střelec Ro-

naldo, jenž dal v La Lize branky číslo 300 a 301. Třísté trefy dosáhl v 286. zápase, rivalovi 

Messimu to trvalo o 48 zápasů déle. Bídnou formu potvrdil Villarreal, který po porážce 

v Eibaru prohrál doma i s Gironou 0:2. Oba tito protivníci mu už dýchají na záda a šestá 

příčka znamenající postup do Evropské ligy je ve vážném ohrožení. Girona vyhrála na hřiš-

ti soupeře poprvé od 11. prosince. Beznadějně poslední Málaga padla v Leganes, prohrála 

pošesté v řadě a její sestup je, zdá se, zpečetěn. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Barcelona 27 21 6 0 70:13 69
2. Atl. Madrid 27 18 7 2 45:12 61
3. Real Madrid 27 16 6 5 65:29 54
4. Valencia 27 16 5 6 52:30 53
5. Sevilla 27 14 3 10 36:40 45
6. Villarreal 27 12 5 10 36:32 41
7. Girona 27 11 7 9 38:36 40
8. Eibar 27 11 6 10 34:39 39
9. Betis 27 11 4 12 43:52 37

10. Getafe 27 9 9 9 33:25 36
11. Celta Vigo 26 10 5 11 43:38 35
12. Real Sociedad 27 9 6 12 49:48 33
13. Leganes 27 9 6 12 23:32 33
14. Ath. Bilbao 27 7 11 9 27:31 32
15. Espanyol 27 7 11 9 24:33 32
16. Alaves 27 10 1 16 24:39 31
17. Levante 27 3 12 12 22:42 21
18. Las Palmas 26 5 5 16 19:53 20
19. La Coruňa 27 4 7 16 25:57 19
20. Malaga 27 3 4 20 16:43 13

 LIONEL MESSI PÁLÍ Z PŘÍMÉHO KOPU NA BRANKU ATLÉTIKA. 
 ROZHODL TENTO GÓL O KORUNOVACI BARCELONY? 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Messi L. Barcelona 24 12
2. Suarez L. Barcelona 20 6
3. Aspas I. Celta Vigo 16 4
3. Ronaldo C. Real Madrid 16 4

PROGRAM
28. KOLO

9.3. Girona - La Coruňa
10.3. Eibar - Real Madrid, Sevilla - Valencia,

Getafe - Levante, Malaga - Barcelona
11.3. Espanyol - Real Sociedad, Atl. Madrid - Celta Vigo,

Las Palmas - Villarreal, Ath. Bilbao - Leganes
12.3. Alaves - Betis

VÝSLEDKY
26. KOLO

Alaves - Levante 1:0 * Las Palmas - Barcelona 1:1
Betis - Real Sociedad 0:0 * Atl. Madrid - Leganes 4:0

Eibar - Villarreal 1:0 * Ath. Bilbao - Valencia 1:1
Getafe - La Coruňa 3:0 * Malaga - Sevilla 0:1

Girona - Celta Vigo 1:0 * Espanyol - Real Madrid 1:0

27. KOLO

Valencia - Betis 2:0 * Real Sociedad - Alaves 2:1
Barcelona - Atl. Madrid 1:0 * Levante - Espanyol 1:1

Real Madrid - Getafe 3:1 * La Coruňa - Eibar 1:1
Leganes - Malaga 2:0 * Sevilla - Ath. Bilbao 2:0

Villarreal - Girona 0:2 * Celta Vigo - Las Palmas (hráno po uzávěrce)
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Smrt rozplakala Itálii

Fotbalová Itálie se topí v slzách. Reprezentant squadry azzu-
ry a kapitán Fiorentiny DAVIDE ASTORI (†31) zemřel ve spánku 
před nedělním ligovým mačem v Udine. Všechny zápasy byly 
okamžitě zrušeny...

Šok, bolest, pláč. Jak se to mohlo stát?! Otázka, kterou od nedělního dopoledne řeší 

celá Itálie. Stopera Astoriho, který hrál za AC Milán, Cagliari i AS Řím a v letech 2011 až 

2017 si připsal 14 startů za národní tým, našli spoluhráči mrtvého v hotelovém pokoji poté, 

co se neukázal na snídani. Podle prokurátora vše nasvědčuje infarktu. „Zvláštní, že se ta-

ková věc stala profesionálovi, který je tak pečlivě sledován,“ řekl.

Vždyť všichni hráči Serie A pravidelně podstupují velmi přísné prohlídky. Stačí si vzpo-

menout na málem upečený letní přestup Patrika Schicka do Juventusu, který nakonec 

zhatily nejasné výsledky EKG. „Prevenci náhlé smrti se v Itálii věnuje velká pozornost, je 

to oblast, kterou studujeme více než kterákoliv jiná země,“ řekl i hlavní lékař Neapole De 

Nicola. Přesto Astori zemřel. Jako poslední ho viděl brankář Sportiello, který hrál s týmo-

vým kapitánem v sobotu večer videohry.

Do Fiorentiny okamžitě letěly kondolence z celého světa. „Sbohem, drahý Asto,“ napsal 

gólman Buffon. „Odpočívej v pokoji, Davide, kapitáne,“ přidal Tomáš Ujfaluši, který ve Fio-

rentině před léty také nosil kapitánskou pásku.

Z 27. kola se tak stihly odehrát pouze tři sobotní mače, ovšem ty výrazně zamotaly situa-

ci v boji o titul. Zatímco Juventus Dybalovým gólem v nastavení vyhrál 1:0 na Laziu, vedoucí 

Neapol doma senzačně ztratila všechny body s dalším římským klubem, trápícím se AS. 

Po porážce 2:4, kterou řídil hostující kanonýr Džeko, sice stále vede o bod, ale Juve má 

odložený zápas s Bergamem k dobru. Navíc příští neděli jedou Hamšík a spol. na San Siro, 

kde je čeká silný Inter. Ovšem co jsou nějaké body ve srovnání s Astoriho úmrtím... 

 FIALOVÝ DRES FIORENTINY S KAPITÁNSKOU PÁSKOU UŽ DAVIDE ASTORI NIKDY NEOBLÉKNE… 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Neapol 27 22 3 2 62:19 69
2. Juventus 26 22 2 2 63:15 68
3. AS Řím 27 16 5 6 44:23 53
4. Lazio 27 16 4 7 64:34 52
5. Inter 26 14 9 3 42:21 51
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 27 10 3 14 33:39 33
13. FC Janov 26 8 6 12 21:27 30
14. Cagliari 26 7 4 15 23:41 25
15. Chievo 26 6 7 13 23:43 25
16. Sassuolo 26 6 5 15 15:46 23
17. Spal 27 5 8 14 27:49 23
18. Crotone 26 5 6 15 23:47 21
19. Verona 26 5 4 17 24:51 19
20. Benevento 26 3 1 22 18:60 10

PROGRAM
28. KOLO

9.3.AS Řím - Turín FC * 10.3. Verona - Chievo
11.3. Fiorentina - Benevento, Bologna - Atalanta,

Cagliari - Lazio, Crotone - Sampdoria,
Juventus - Udinese, Sassuolo - Spal,
FC Janov - AC Milán, Inter - Neapol

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Immobile C. Lazio 23 8
2. Icardi M. Inter 18 1
3. Mertens D. Neapol 17 6
3. Quagliarella F. Sampdoria 17 5
5. Dybala P. Juventus 15 3
6. Higuain G. Juventus 14 3

VÝSLEDKY
27. KOLO

Neapol - AS Řím 2:4, 
Lazio - Juventus 0:1, Spal - Bologna 1:0

Odloženo z důvodu tragické události v týmu Fiorentina:
FC Janov - Cagliari, Atalanta - Sampdoria,

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

AC Milán - Inter

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Fortuna liga ukončila základnú časť

22. kolo Fortuna ligy ukončilo základnú časť súťaže a rozhodlo 
o zložení skupín, ktoré budú pokračovať v boji o titul a o záchra-
nu. Jediným nevyriešeným otáznikom bolo či sa do elitnej prvej 
šestky dostane Ružomberok alebo Nitra. 

Nováčik z Nitry podľahol Slovanu 0:1, a tak mužstvu z Liptova stačilo na miestenku 

uhrať bezgólovú remízu s Prešovom. O tesnom víťazstve Slovana nad Nitrou, ktorá inka-

sovala v lige najmenej gólov rozhodol Slovinec Andraž Šporar. Zaznamenal tak premiérový 

gól v belasom drese. 

Zápasy sa hrali v mrazivom počasí, čo sa odzrkadlilo aj na nízkych návštevách. Najsle-

dovanejším duelom bol zápas lídra z Trnavy v Dunajskej Strede. Spartak získal v týždni 

posilu zo Sparty Praha bosnianskeho obrancu Eldara Čiviča, od úvodu nastúpil tiež Reagy 

Ofosu, strelec víťazného gólu v minulom kole. Pekná návšteva 6700 divákov videla taktic-

ký boj oboch mužstiev, hra sa odvíjala prevažne medzi šestnástkami, hráči si vypracovali 

málo gólových šancí, a tak sa súperi rozišli zmierlivo 0:0. Mužstvo zo Žitného ostrova si 

na jar stále drží čisté konto.

V šiestich zápasoch padlo len osem gólov, bilanciu zachraňovali hráči Trenčína, ktorí 

vyhrali v Zlatých Moravciach vysoko 4:1. O všetky góly sa postarali legionári. Skóre otvo-

ril už v prvej minúte Chorvát Antonio Mance, v 25. minúte pridal druhý gól a hetrik zavŕšil 

v 76. minúte, štvrtý gól pridal Holanďan Ubbink, za domácich skóroval Slovinec Harba. 

Michalovce obrali o body ďalšieho favorita, tentoraz odišla zo Zemplína naprázdno Ži-

lina. V bojovnom zápase sa rozhodlo až pred koncom, víťazstvo zariadil španielsky stopér 

José Carrillo. 

Senica sa odpútala z posledného miesta v tabuľke po výhre nad Podbrezovou. Železia-

rom tak ukončili trojzápasovú sériu víťazstiev. Jediný gól padol v samom závere, po faule 

na Vaščáka rozhodol z pokutového kopu Podhorin.  Peter Divéky

 ANDRAŽ ŠPORAR STRELIL PREMIÉROVÝ GÓL V DRESE SLOVANA. 

FORTUNA LIGA

FORTUNA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Trnava 22 16 2 4 34:16 50

2. Slovan Brat. 22 11 8 3 45:26 41

3. Dun. Streda 22 10 9 3 29:20 39

4. Žilina 22 12 1 9 42:35 37

5. Trenčín 22 10 6 6 54:32 36

6. Ružomberok 22 8 9 5 31:21 33

7. Nitra 22 7 9 6 19:14 30

8. Z. Moravce 22 7 4 11 28:37 25

9. Michalovce 22 6 6 10 18:25 24

10. Podbrezová 22 6 2 14 19:37 20

11. Senica 22 3 5 14 17:42 14

12. Prešov 22 3 5 14 13:44 14

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
8. Mance A. Trenčín 7 1
10. Balaj F. Žilina 6 0
10. Egho M. Trnava 6 4
10. Haskic N. Ružomberok 6 2
10. Káčer M. Žilina 6 1
10. Koscelnik M. Michalovce 6 1
10. Ubbink D. Trenčín 6 9

PROGRAM
SKUPINA O TITUL - 1. KOLO

10.3. Dun. Streda - Ružomberok, Trenčín - Trnava
11.3. Žilina - Slovan Bratislava

SKUPINA O UDRŽENÍ - 1. KOLO

10.3. Michalovce - Prešov, Senica - Nitra,
Z. Moravce - Podbrezová

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

VÝSLEDKY
22. KOLO

Dun. Streda - Trnava 0:0 * Michalovce - Žilina 1:0
Nitra - Slovan Bratislava 0:1 * Prešov - Ružomberok 0:0

Senica - Podbrezová 1:0 * Z. Moravce - Trenčín 1:4

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/


 PLZEŇSKÝ ZDENĚK SLÁMA DAL SLAVII PARÁDNÍ GÓL NŮŽKAMI. 
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Tři body zůstávají v Plzni! 
Interobal porazil Slavii 2:1…

Plzeňský Interobal vyhrál poslední domácí utkání před blížícím se play off, 
když porazil Slavii Praha 2:1. Před posledním kolem tak stále drží třetí místo.

 TEPLICE DOMA PŘEKVAPIVĚ PODLEHLY ČESKÉ LÍPĚ. 

Zápas se Slavií v Plzni táhnul, stařičká hala na Borech byla 

našlapaná do posledního místa a fanoušci se těšili na napínavé 

utkání tradičních rivalů. Od začátku se hrál vyrovnaný futsal, oba 

týmy dobře  bránily a snažily se o napadání rozehrávky soupeře. 

Hrálo se poměrně důrazně, už do šesté minuty ukázali rozhodčí 

tři žluté karty, naskakovaly i akumulované fauly. Po úvodních šan-

cích Plzně se do nebezpečných akcí začala dostávat i Slavia, která 

během první půle trefila dvě tyčky. Prosadil se ale až ve 13. minutě 

po dlouhé přihrávce Směřičky Jan Homola, který sice netrefil míč 

čistě, ale ten chytil velkou faleš a nakonec skončil za zády bez-

mocného Bartůňka. O minutu později bylo srovnáno. Tomáš Vnuk 

rozehrál roh na Zdeňka Slámu, který zakončil akrobaticky střelou 

přes hlavu - 1:1. Během slavení gólu se ale na druhé straně hřiště 

odehrávaly další dramatické momenty. Gólman Interobalu Michal 

Bartůněk zůstal bezvládně ležet v brankovišti a po příjezdu zá-

chranné služby odjel do nemocnice. Pravděpodobně zkolaboval 

po předchozí ráně míčem do hlavy. 

 NEJZBACH DOMA SLAVIL VÝHRU. 

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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Do druhého poločasu se dostal do hry domácích Tomáš Štve-

rák, což se ukázalo jako rozhodující moment utkání. Na pozici 

pivota se mu podařilo několikrát sklepnout nebo podržet míč 

a rozehrát ho na dobře postavené spoluhráče. Jednu z těchto 

přihrávek pak ve 28. minutě proměnil domácí kapitán Holý - 2:1. 

Slavia otevřela hru, Novotný trefil břevno branky hájené Lukášem 

Němcem, o pár minut později zachránila branková konstrukce Pl-

zeň v zápase už počtvrté! Otevřenější obrany se snažili využít i Pl-

zeňští, ale Slavík, Vnuk ani Štrajt v dobrých příležitostech nemí-

řili přesně. Slavii se nepodařilo srovnat ani při hře bez brankáře 

a z Plzně tedy tentokrát i přes velmi dobrý výkon odjela bez bodu.

David Frič (trenér Interobalu Plzeň): „Dnes to byl se Slavií opět 

velmi vyrovnaný zápas. Bylo to v podstatě remízové utkání, které 

rozhodly naše individuality. Byla to velmi dobrá příprava na play 

off, nasazením se to již blížilo k vyřazovací části. Jsem rád, že se 

rozstřílel Zdeněk Sláma, dnes dal nádherný gól a věřím, že mu to 

tam bude padat i během play off.“

Nenad Veljkovič (trenér Slavie Praha): „Byl to možná náš nej-

lepší výkon v sezoně, hráli jsme disciplinovaně, pozorně, týmově. 

Myslím, že jsme si nezasloužili prohrát, bohužel jsme nastřelili tři 

tyčky a břevno, chybělo nám asi trochu štěstí.“ 
 HELAS SI DOMA PORADIL S JESENÍKEM. TEN SESTUPUJE. 

inzerce

TABULKA VARTA FUTSAL LIGY
TÝM Z V R P S B

1. FK ERA-PACK Chrudim 21 20 1 0 127 : 24 61

2. AC Sparta Praha 21 16 2 3 109 : 56 50

3. SK Interobal Plzeň 21 15 2 4 103 : 61 47

4. Gardenline Litoměřice 21 14 3 4 101 : 49 45

5. Nejzbach Vysoké Mýto 21 12 0 9 70 : 76 36

6. Svarog FC Teplice 21 11 0 10 96 : 93 30

7. SK Slavia Praha 21 9 0 12 95 : 86 27

8. Helas Brno 21 8 0 13 68 : 90 24

9. Démoni Česká Lípa 21 4 3 14 57 : 100 15

10. SK Olympik Mělník 21 5 0 16 68 : 127 15

11. AC Gamaspol Jeseník 21 3 2 16 54 : 115 11

12. SKP Ocel Třinec 21 2 1 18 46 : 117 7

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

VÝSLEDKY 21. KOLA VARTA FUTSAL LIGY

SK INTEROBAL PLZEŇ - SK SLAVIA PRAHA 2:1 (1:1)
Branky a nahrávky: 14. Sláma (Vnuk), 28. Holý (Štverák) - 13. Homola (Směřička).

SVAROG FC TEPLICE - DÉMONI ČESKÁ LÍPA 3:6 (0:3)
Branky a nahrávky: 23. Nene, 27. Nene (Claudinho), 38. Claudinho (Nene) - 11. Fichtner (Havrda), 
12. Žampa (Švec), 19. Havrda, 28. Kotek (Fichtner), 31. Bejda (Kotek), 36. Fichtner.

SK OLYMPIK MĚLNÍK - GARDENLINE LITOMĚŘICE 3:10 (1:5)
Branky a nahrávky: 4. Šuba (Sedláček), 31. Vokoun, 35. Šuba (Sedláček) - 4. Rodrigo (Vagnao), 
6. Záruba (Rafael), 7. Kovács, 10. Rodrigo (Krok), 16. Fabricio (Záruba), 22. Záruba (Fabricio), 24. Krok 
(Rodrigo), 35. Fabricio (Rafael), 37. Fabricio (Kovács), 40. Kovács (10 m kop).

NEJZBACH VYSOKÉ MÝTO - SKP OCEL TŘINEC 4:3 (3:0)
Branky a nahrávky: 8. Jiráský (Sklenář), 10. Michalec (Lištván), 12. Novák, 30. Sklenář - 22. Ba-
ron, 28. Hudzieczek, 37. Samek (Baron).

HELAS BRNO - AC GAMASPOL JESENÍK 5:3 (2:1)
Branky a  nahrávky: 3. Klimeš (Poul), 8. Mareš (Ovčačík), 32. Klimeš, 33. Mareš (Šarközy), 
37. Ovčačík (Klimeš) - 2. Plhák, 28. Mráz, 37. Macura (Plhák).

 LITOMĚŘICE SI V MĚLNÍCE ZASTŘÍLELY. 

http://chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
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http://futsalliga.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Kompletní zpravodajství ze světa futsaluCHANCE FUTSAL LIGA28

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy
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MOL Cup: Nejbližší dvě středy

určí semifinalisty

Čtvrtfinálové souboje Mladá Boleslav - Ostrava a Hradec Králové - Zlín, jejichž uskutečnění 
v uplynulém týdnu zabránily nepříznivé klimatické podmínky, již znají své náhradní termíny. 
Oba zápasy se uskuteční 14. března 2018 se shodným výkopem v 17 hodin. Střetnutí Mladé 
Boleslavi s Baníkem Ostrava odvysílá přímým přenosem kanál ČT Sport. Termín zbylých dvou 
čtvrtfinálových duelů zůstává beze změn.

 PO LIGOVÉ REMÍZE S KARVINOU SI FOTBALISTÉ LIBERCE MŮŽOU VYLEPŠIT NÁLADU 
 POSTUPEM DO SEMIFINÁLE MOL CUPU. V NĚM JE VŠAK V EDENU ČEKÁ VE STŘEDU SLAVIA! 

PROGRAM ČTVRTFINÁLE

7.3. Jablonec - Slovácko 16:00, Slavia - Liberec 17:00 (ČT Sport)
14.3. Mladá Boleslav - Ostrava 17:00 (ČT Sport), Hradec Králové - Zlín 17:00

http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.fotbal.cz
http://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
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 ČESKÉ TRIO ROMAN HRUBEŠ, TOMÁŠ BÁRTA A DANIEL HAJNÝ DOPLŇUJE LUKAS GLÖCKNER, 
 PROJEKTOVÝ MANAŽER TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ NĚMECKÝCH FOTBALOVÝCH LIG (NA SNÍMKU DRUHÝ ZLEVA). 

Zkušenosti sbírali v centrále 
videorozhodčích bundesligy!

Začátkem tohoto týdne absolvovali zástupci Ligové fotbalové asociace a Ko-
mise rozhodčích FAČR návštěvu centrály videorozhodčích německé bundesligy. 
V Kolíně nad Rýnem měli možnost výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta, ředitel ko-
munikace Daniel Hajný a šéfinstruktor videorozhodčích Roman Hrubeš pronik-
nout do centrály projektu, který je ve finále testovací fáze i v HET lize.

 „Pozvání od našich německých kolegů si velmi vážíme. Video-

rozhodčí jsou zde nasazováni ve všech utkáních bundesligy a bě-

hem utkání jsou namísto stadionů přítomni v kolínské centrále, 

kde je v jedné místnosti možnost sledovat až pět utkání souběžně. 

Je to pro nás zajímavá i inspirativní zkušenost,“ sdělil Tomáš Bár-

ta, výkonný ředitel LFA.

Čeští zástupci sledovali duel mezi Dortmundem a Augsburgem. 

„Měli jsme možnost sledovat německé videorozhodčí přímo v akci, 

což pro nás bylo obrovsky přínosné. Navíc jsme konzultovali řadu 

věcí, které se týkaly projektu videorozhodčí. I přesto, že v HET lize 

nemáme takové možnosti jako Němci, v rámci projektu máme 

hodně společných témat,“ konstatoval Roman Hrubeš, šéfinstruk-

tor videorozhodčích. Spolupráce mezi HET ligou a německou nej-

vyšší soutěží bude pokračovat i v nadcházejících měsících. 

 VIDEOROZHODČÍ MAJÍ VŠECHNY ZÁPASY BUNDESLIGY POD KONTROLOU V KOLÍNSKÉ CENTRÁLE. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
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 POHYBOVÉ AKTIVITY JSOU ZAMĚŘENY 
 NA VŠEOBECNOU POHYBOVOU PRŮPRAVU DĚTÍ. 

skoly.mujprvnigol.cz

 INSTRUKTOŘI FAČR NAVŠTÍVILI V RÁMCI PROJEKTU JIŽ VÍCE NEŽ 50 ŠKOL. 

Projekt „Škola v pohybu“
pomáhá rozhýbat děti ve školách

„Škola v pohybu“ je projekt zaměřený na podporu pohybových aktivit v rámci 
hodin tělesné výchovy a pohybových kroužků v mateřských a základních ško-
lách. FAČR nabízí jednorázové návštěvy trenérů mládeže, kteří mohou inspi-
rovat učitele novými prvky se zaměřením na všeobecnou pohybovou průpravu 
a na organizaci hodin, zároveň školy mohou získat od FAČR i dárek v podobě 
materiálního vybavení - fotbalové míče číslo 3, molitanové míče číslo 1, rozlišo-
vací trika, lano, branky a vytyčovací mety.

„Rádi bychom ve spolupráci s učiteli zvýšili úroveň pohybových 

dovedností dětí tak, aby už i malé získávaly lásku a vztah k pohybu 

a sportu. Nejedná se pouze o fotbalový projekt, vše je zaměřeno 

na všeobecnou pohybovou průpravu, a to především hravou a zá-

bavnou formou, při které jsou děti v neustálém aktivním zapoje-

ní bez čekání a prostojů. Kromě inspirace pro učitele přinášíme 

do přihlášených škol i dárek v podobě materiálního vybavení, kte-

ré pak školy mohou dále využívat pro pohybový rozvoj dětí,“ při-

blížil záměr projektu Michal Blažej z Grassroots oddělení FAČR 

a jeden ze zástupců FAČR, kteří školy navštěvují.

V případě zájmu mohou školy kontaktovat Grassroots trenéry 

mládeže FAČR a další lektory, kteří jsou uvedeni na stránkách 

projektu www.skoly.mujprvnigol.cz a dohodnout si s nimi veškeré 

detaily návštěvy. 
V pilotní fázi projektu do února 2018 instruktoři už navštívili více 

než 50 škol, ze kterých přicházejí skvělé ohlasy, a to nejen od dětí, 

ale i od učitelů a ředitelů, kteří jsou na hodinách často osobně 

přítomni. Na rok 2018 je aktuálně připraveno vybavení pro dalších 

120 návštěv přihlášených škol, do budoucna je ale v plánu počet 

těchto návštěv nadále zvyšovat.

 PROJEKT „ŠKOLA V POHYBU“ JE URČEN PRO DĚTI MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL.  

NÁVŠTĚVU SI MŮŽETE OBJEDNAT NA

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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http://skoly.mujprvnigol.cz/
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 PŘEDSEDA UEFA ALEKSANDER ČEFERIN USILUJE 
 O SNÍŽENÍ ROZDÍLŮ MEZI BOHATÝMI KLUBY A ZBYTKEM EVROPY. 

www.fotbal.cz

 KONGRESU SE ZÚČASTNIL TAKÉ PŘEDSEDA FAČR MARTIN MALÍK (DRUHÝ ZPRAVA), 
 MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ KOMISE ROZHODČÍCH UEFA DAGMAR DAMKOVÁ ČI ŠÉF LFA DUŠAN SVOBODA (PRVNÍ ZLEVA). 

V Bratislavě proběhl 
42. řádný kongres UEFA

Za účasti předsedy FAČR Martina Malíka, generálního sekretáře FAČR 
Rudolfa Řepky a místopředsedkyně Komise rozhodčích UEFA Dagmar 
Damkové, proběhlo v Bratislavě 42. řádné zasedání kongresu UEFA. Řešilo 
se na něm tradičně finanční hospodaření UEFA, ale i jiné aktuální otázky.

Na fotbalovém mistrovství Evropy v roce 2020 si reprezenta-

ce mezi sebe rozdělí 371 milionů eur, což je o 70 milionů víc než 

na předloňském šampionátu. Na kongresu v Bratislavě o tom in-

formoval generální sekretář evropské fotbalové unie UEFA Theo-

dore Theodoridis. „Prioritou zůstává samotná sportovní motiva-

ce dostat se na mistrovství Evropy v roce 2020. I finanční otázka 

účasti na šampionátu je ale samozřejmě pro všechny národní 

asociace zajímavá, nás nevyjímaje,“ uvedl po jednání v Bratislavě 

předseda VV FAČR Martin Malík.

V letech 2020 až 2024 bude také UEFA mezi 55 účastnických 

svazů rozdělovat rekordní částku 775,5 milionu eur v rámci její-

ho projektu na rozvoj fotbalu. Šéf unie Aleksander Čeferin rovněž 

slíbil, že bude i nadále ze všech sil bojovat o snížení rozdílů mezi 

bohatými kluby a zbytkem Evropy. „Musíme se zamyslet nad sys-

témem našich soutěží, především proto, aby byly vyrovnanější,“ 

prohlásil. „FAČR dlouhodobě klade velký důraz na rozvoj Gras-

sroots aktivit, talentované mládeže a také ženského fotbalu. Jsme 

tak jednoznačně potěšeni, že se navýší objem peněz, které k pod-

poře a rozvoji těchto oblastí výkonnostního fotbalu budeme moci 

využívat,“ komentoval generální sekretář FAČR Rudolf Řepka.

Zástupci FAČR také vedení UEFA informovali o pokračujících 

jednáních vyjednávacích skupin Čech a Moravy, které řeší sys-

témovou změnu Stanov FAČR. Ta by v budoucnosti měla zabránit 

patové situaci při volbě předsedy české fotbalové asociace.

„Moravská komora se minulý týden sešla a projednala aktuální 

stav věci včetně odpovědi na dopis ze strany FIFA. Vyvodila vlast-

ní závěry a pověřila v tomto směru mandátem svoji vyjednávací 

skupinu k dalším jednáním. V tomto duchu jsme také informovali 

představitele UEFA a FIFA s tím, že po následném jednání české 

a moravské komory, doufáme, budeme už schopni říci více, včet-

ně případné časové osy jakýchkoliv změn, které by do léta vedly 

k zažehnání rizika nastolení normalizační komise,“ uvedl k celé 

záležitosti Předseda VV FAČR Martin Malík.

V Bratislavě byl také zvolen Juan Luis Larrea Sarobe ze Špa-

nělska jako nový člen VV UEFA (na jeden rok za odstoupivšího 

španělského předsedu A. M. Villara). Na stejné časové období 

a ze stejného důvodu byl pak zvolen za místopředsedu FIFA Ma-

ďar Sandora Csányi. Účastníci bratislavského kongresu byli dále 

informování také o konání Kongresu FIFA v Moskvě, kde proběhne 

již 11. 6. 2018 Konfederační meeting. Nadcházející kongres UEFA 

pak bude hostit Řím. 

 KONGRES UEFA SE USKUTEČNIL V BRATISLAVĚ 26. ÚNORA 2018 V PROSTORÁCH VÝSTAVIŠTĚ INCHEBA EXPO. 
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http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz


77INZERCE Úterý 6.3.2018
10/2018

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz


Příští číslo Gólu vyjde 
v úterý 13. 3. 2018.

www.gol.cz

Vydává AS press s. r. o. Jednatel: Václav Tichý.

Redakce, výroba: Petr Trejbal - Tevis, 

Levitova 1369, 508 01 Hořice.

Grafická úprava, zlom: Rejman Fine Arts s. r. o.

Fotografie: Jan Tauber, 

Eduard Erben - CPA Czech Photo Agency. 

Video: zdroj www.youtube.com

Kresby: Milan Kounovský.

Uzávěrka čísla: 

pondělí 5. 3. 2018 ve 22:00 hodin. 

FOTBALOVÝ 
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

78 Úterý 6.3.2018
10/2018 www.GOL.cz

http://www.gol.cz
http://www.gol.cz

	Gól č. 10/2018
	Obsah
	Můj týden: Martin Pospíšil: „Hraju nejlepší fotbal v kariéře!“
	Aktuálně: Normalizace a internacionalizace
	Rozhovor: Lukáš Mareček: „Zvykám si na ligový styl nahoru-dolů!“
	HET liga: Rozhovor: Adam Jánoš: „Výsledek se Slavií je hloupý!“
	HET liga: Fotostory: Jak se favorité trápili
	Seriál 50 let Gólu: Gólové (půl)století československého fotbalu
	Premier League: Rozklad Arsenalu pokračuje
	Bundesliga: Pět abonentů na tři vstupenky
	La Liga: Messiho razítko na titul?
	Serie A: Smrt rozplakala Itálii
	Fortuna liga: Fortuna liga ukončila základnú časť
	Futsal: Tři body zůstávají v Plzni! Interobal porazil Slavii 2:1…
	Aktuálně: MOL Cup:  Nejbližší dvě středy určí semifinalisty
	Aktuálně: Zkušenosti sbírali v centrále videorozhodčích bundesligy!
	Aktuálně: Projekt „Škola v pohybu“ pomáhá rozhýbat děti ve školách
	Aktuálně: V Bratislavě proběhl 42. řádný kongres UEFA

