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„Věřím, že se brzy chytíme 
povedeným zápasem 
a vrátíme se na vítěznou 
vlnu, “ odmítá reprezentační 
obránce nervozitu 
v kabině Plzně. 

 RADIM ŘEZNÍK

Petr 
Jiráček

„Slavii 
až ve finále!“

  „Už není čas na hrdinství!“  



3
inzerce3

AKTUÁLNĚ Úterý 13.3.2018
11/2018

Můj týden    Radim Řezník: „Věřím, že se brzy chytíme!“  .........................  4
Aktuálně    Zamíchá derby kartami?  .......................................................  8

Rozhovor    Tomáš Hübschman:  
„Slavii bych bral až ve finále!“  ................................  12

HET liga    Rozhovor    Petr Jiráček: „Není už čas na hrdinství!“  ........... 26
HET liga    Fotostory    Jak šli slávisté za stříbrem  ............................... 34

Seriál 50 let Gólu     
Gólové (půl)století československého fotbalu  ......................  38
Evropská liga    Plzeň poznala: Sporting je jiná liga  ............................... 48
Liga mistrů    Ligu mistrů za peníze nekoupíš  ........................................ 50
Premier League    Čech vychytal dvoustovku!  ...................................... 54
Bundesliga    Darida s rozřízlou kopačkou!  ............................................ 55
La Liga    Valencia vyfoukla Seville LM  ................................................. 56
Serie A    Sladký týden Juve  ................................................................. 57
Fortuna liga    Trnava na čele už s náskokom 11 bodov  ........................... 58
Futsal    Chrudim stáhla v zápase s Litoměřicemi  
dvoubrankové manko, celky se rozešly smírně  ...................................... 62
Aktuálně    Mol Cup: prvními semifinalisty jsou Jablonec a Slavia  ......... 70
Aktuálně    „Šestnáctka“ na turnaji v Srbsku: dvě výhry a jedna porážka  ... 72

OBSAH
Vážení čtenáři!

Také se vám zdá, že si v Plzni zahrávají  

s ohněm? Rozhodně si nemyslím, že by zkuše-

ný trenér Pavel Vrba nedokázal hráčům rázně 

vysvětlit, že myšlenky na předčasné oslavy jsou 

cestou do pekla. Stejně tak věřím, že na západě 

Čech rozhodně nepřistoupili k jarní jízdě ligou 

stylem „co se nám s takovým obřím náskokem 

ještě může stát?“ Ostatně o tom svědčí i odmítnu-

tí stamilionů za přestup nejlepšího střelce týmu 

Michaela Krmenčíka do zahraničí již v této zimě. 

Na Plzeňany však „padla deka“. Zatímco na pod-

zim vyhrávali možná až příliš snadno, tentokrát se 

k výhře nemůžou ani protrápit. Jak ale věří jejich 

krajní bek Radim Řezník v rubrice Můj týden, stačí 

jeden výsledkově povedený zápas a viktoriáni se 

zase naplno rozjedou směrem za titulem. Že by 

onen zlomový mač přišel již v tomto kole ve Zlíně? 

V to naopak nedoufá bývalý záložník Plzně Petr 

Jiráček. Po zisku jediného jarního bodu a s tím 

spojeným pádem do záchranářských bojů říká 

zkušený středopolař Ševců v rozhovoru pro Gól 

jasně: „Není už čas na hrdinství!“ Nejlépe se ze 

všech tří hlavních respondentů tohoto vydání Gólu 

určitě cítí Tomáš Hübschman. Pilíř Jablonce může 

těšit plný jarní bodový zisk Severočechů, díky ně-

muž se přiblížili na dostřel pohárovým příčkám. 

Do Evropy však míří hlavně přes MOL Cup, v němž 

se prodrali již do semifinále!

Přejí 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...

„REMÍZA S LIBERCEM JE SPRAVEDLIVÁ“
„Do zápasu s Libercem jsme vstoupili dobře, v prvních deseti minutách jsme si vy-

tvořili tři šance. Ale neproměnili jsme je. Prostě nám to tam teď nepadá jako na podzim. 

Nakonec jsme do přestávky dva góly dali, je velká škoda, že jsme ve druhé půli nepřida-

li třetí branku, příležitosti jsme na to měli. Bohužel jsme pak soupeře nechali srovnat 

krok. Zbytečně jsme se zatáhli, bránili se a Slovan nás potrestal. Druhý poločas se nám 

nepovedl, proto je remíza asi spravedlivá.

„VĚŘÍM, ŽE SE VRÁTÍME NA VÍTĚZNOU VLNU“
Zatímco na podzim jsme šli od vítězství k vítězství, na jaře v lize na první výhru čekáme. 

Proč to zatím drhne? Občas to tak ve fotbale chodí. Je to sport, nedá se nic dopředu naplá-

novat. Slavia náš náskok stahuje, ale o nervozitě v našem mužstvu bych nemluvil. Všich-

ni víme, o co jde, máme zkušený tým. Podobnými obdobími jsme si prošli už několikrát. 

Prostě k fotbalu patří i to, že se někdy nedaří podle představ. Věřím, že se brzy chytíme 

povedeným zápasem a vrátíme se na vítěznou vlnu.

 VE VŠECH DEVATENÁCTI DOSUD ODEHRANÝCH LIGOVÝCH 
 UTKÁNÍCH NASTOUPIL RADIM ŘEZNÍK V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ VIKTORIE. 

Fotbalový týden Radima Řezníka

„Věřím, že se brzy

chytíme!“

Plzeň je na jaře kouzla zbavená. Podzimní suve-
rén v úvodních třech zápasech ztratil sedm bodů. 
Na stejný bodový rozdíl se po nedělní domácí re-
míze Viktorie s Libercem (2:2) přiblížila lídrovi 
druhá Slavia. Navíc ve čtvrtek padla v Lisabonu se 
Sportingem v úvodním osmifinále Evropské ligy 
(0:2). Obránce RADIM ŘEZNÍK doufá, že jeho tým 
co nejdřív chytne vítr do plachet.

 RADIM ŘEZNÍK „ODJEZDIL“ NA KRAJI OBRANY VÍTĚZNOU 
 POSTUPOVOU ODVETU PLAY OFF EVROPSKÉ LIGY PROTI PARTIZANU BĚLEHRAD. 

  Spartu převzal Hapal
Novým trenérem fotbalistů Sparty se stal 
bývalý reprezentant Pavel Hapal a na Letné 
podepsal smlouvu do června 2020. Osmačty-
řicetiletý kouč u pátého týmu ligové tabulky 
nahradil Itala Andreu Stramaccioniho, který 
byl kvůli špatným výsledkům odvolán. „Ne-
bylo to lehké rozhodování. Všechno se seběhlo 
hrozně rychle. Vedení Sparty mě kontaktovalo 
v neděli večer, takže jsem moc času na roz-
mýšlení neměl,“ přiznává nový letenský trenér 
a dodává: „Sparta je pojem nejen v Česku, ale 
i v Evropě a pro mě je obrovská výzva takový 
klub trénovat. To také hrálo v rozhodování 
roli.“ Poděkoval také vedení slovenského fot-
balu, že ho uvolnilo, přestože měl smlouvu až 
do EURO v roce 2019. 

  Kučeru střídá Páník
Ke střídání na trenérské lavičce došlo v ne-
děli také v Ostravě. Vedení klubu odvolalo 
Radima Kučeru bezprostředně po porážce 0:2 
v Jablonci, po které Baník na posledním místě 
ligové tabulky ztrácí sedm bodů na záchra-
nu, ale má zápas k dobru. Čtyřiačtyřicetiletý 
kouč převzal Ostravu loni v létě poté, co se 
tým vrátil do nejvyšší soutěže. Pro bývalého 
stopera či defenzivního záložníka šlo o pre-
miérové prvoligové angažmá, předtím působil 
v druholigovém Znojmě. V 19 zápasech získal 
jen 12 bodů za dvě výhry a šest remíz. Na jaře 
si Baník připsal zatím jen bod, přestože v zimě 
vedení klubu výrazně posílilo kádr o zkušené 
hráče Jana Laštůvku, Martina Filla, Václava 
Procházku, Jiřího Fleišmana či Dame Diopa. 
Novým trenérem byl jmenován Bohumil Páník. 
Jednašedesátiletý kouč, který před dvěma 
týdny skončil ve Zlíně, se dohodl na dlouhodo-
bé smlouvě. V pondělí večer se připojí k týmu 
na krátkém soustředění v Nymburce a ve stře-
du povede Baník v odloženém utkání čtvrtfiná-
le MOL Cupu v Mladé Boleslavi.

  Derby je už vyprodané!
Přestože do pražského derby mezi fotbalisty 
Sparty a Slavie zbývá ještě několik dnů, šlágr 
21. kola HET ligy je už vyprodaný. Většinu 
vstupenek si fanoušci rozebrali v přednostním 
prodeji pro majitele permanentek, následně 
zmizely poslední zbylé lístky ve volném prodeji 
přes internet. Derby pražských „S“ na Letné 
v sobotu 17. března tak bude od 17.30 hodin sle-
dovat do posledního místa zaplněné hlediště, 
tedy přes 18 tisíc lidí. Sparta po 20 kolech ztrácí 
z pátého místa tabulky na druhou Slavii, která 
obhajuje ligový titul, sedm bodů. Podzimní derby 
v Edenu vyhráli slávisté 2:0.

  Čech se dočkal 
jubilejní 200. nuly
Brankář Petr Čech se na dvanáctý pokus dočkal 
jubilejního 200. čistého konta v anglické lize, 
když Arsenalu pomohl k výhře 3:0 nad Watfor-
dem. Na nulu čekal od prosince rekordně dlou-
hých dvanáct zápasů. Pětatřicetiletý bývalý 
reprezentační gólman, který působí v Premier 
League od sezony 2004/2005, je v počtu nul 
rekordmanem soutěže. Druhý David James má 
169 čistých kont. V Chelsea neinkasoval v 162 
zápasech, v Arsenalu za necelé tři sezony přidal 
dalších 38 utkání. Suverénní lídr historického 
pořadí Klubu ligových brankářů týdeníku GÓL 
má aktuálně v součtu s Blšany (7), Spartou (17) 
a Stade Rennes (22) na kontě 246 nul v kariéře, 
o druhou příčku se svorně dělí s propastným od-
stupem Jan Stejskalem s Jaromírem Blažkem, 
kteří vychytali 164 čistých kont. Tentokrát si ji 
musel opravdu zasloužit. Nejprve si poradil se 
dvěma střelami Richarlisona, v 61. minutě do-
konce čelil penaltě. Troy Deeney vypálil do stře-
du branky, „Čechíno“ si ale počkal a míč vyrazil. 
Byla to pro něj první chycená penalta od října 
2014. Z předchozích šestnácti pokutových kopů 
v dresu Arsenalu dostal vždy gól. 

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

 JAN POLÁK 

Další rána přišla hned po přestávce, kdy jsme dostali druhý gól. Víc štve ale ten první, 

byli jsme u šestnáctky Sportingu a z následného brejku inkasujeme. Těžko se to kousalo. 

Před oběma góly zaváhal Milan (Petržela), ale nikdo z nás mu nic nevyčítal! Každý dělá 

chyby, teď se to přihodilo Milanovi. Mohli jsme tomu zabránit my ostatní. 

„V ODVETĚ NEMÁME CO ZTRATIT“
Nakonec jsme si ale mohli z Lisabonu odvézt nadějný výsledek, v závěru jsme měli dvě 

šance. Ani Sporting nebyl vzadu bezchybný, pár okének vzadu měli. Jen jsme příležitosti 

nevyužili. Kdyby Krmi (Krmenčík) dal gól, byl by výsledek super. Na druhou stranu, Por-

tugalci měli další šance, zápas mohl dopadnout jinak. Musíme mít hlavy nahoře, jít dál. 

Uvidíme, co doma. V odvetě se pokusíme vstřelit rychlý gól, Sporting by pak mohl znervóz-

nit. Naopak pokud brzy inkasujeme my, bude to pravděpodobně ztracené. Můžeme být ale 

odvážnější než v Lisabonu, nemáme co ztratit.“ 

„SPORTING UKÁZAL OBROVSKOU KVALITU“
První osmifinále Evropské ligy nám výsledkově nevyšlo. Do zápasu jsme šli s tím, že 

chceme Sporting potrápit, zaskočit. Jenže portugalský tým ukázal obrovskou kvalitu, 

je určitě nejlepším soupeřem, proti kterému jsme v této sezoně stáli. Je složité bránit 

tak perfektně vybavené hráče. Snažili jsme se co nejvíc. Nejvíc práce měl asi Limba 

(David Limberský), který měl na sebe rychlíka Martinse. Individuálně výborní jsou ale 

úplně všichni hráči Sportingu, taková je realita. Věděli jsme, že v ofenzivě mají obrov-

skou kvalitu, nepřekvapili nás.

„VÍC MĚ ŠTVE PRVNÍ GÓL“
Byla škoda, že oba góly jsme inkasovali po našich dvou chybách. Hodně nás mrzelo, 

že jsme nedokázali uhrát první půli s nulou. Obdržet branku pár vteřin před koncem po-

ločasu je vždycky nepříjemné, proti tak silnému soupeři dvojnásob. 

RADIM ŘEZNÍK * Narozen: 20. ledna 1989 * Výška: 180 cm * Váha: 78 kg * Stav: svobodný, 
přítelkyně Míša, dcera Nina (1 měsíc) * Fotbalový post: obránce
Česká liga: 210 zápasů/ 7 gólů * Hráčská kariéra: FC Těrlicko (1997-2000), FC Karviná 
(2000-2001), Baník Ostrava (2001-2011), Viktoria Plzeň (2011-?)
Největší úspěchy: postup do základní skupiny Ligy mistrů (2013), vítěz české ligy (2013, 
2015, 2016), vicemistr Evropy U17 (2006), postup do osmifinále Evropské ligy (2014, 2017), 
postup do základní skupiny Evropské ligy (2012, 2016, 2017), člen reprezentačních výběrů 
do 16, 17, 18, 19, 20 a do 21 let

 RADIM ŘEZNÍK SI ZKOUŠÍ REPREZENTAČNÍ OBLEK. 
 DRES A-TÝMU OBLÉKL ZATÍM JEN JEDNOU PŘI ZÁPASE S USA V ZÁŘÍ 2014. 

STALO SE...

 RADIM ŘEZNÍK V PODZIMNÍM DUELU SE SLAVIÍ, KTERÝ ZÁPADOČEŠI DOMA 
 VYHRÁLI 1:0. „SEŠÍVANÍ“ TEĎ NÁSKOK VIKTORIE STÁHLI NA ROZDÍL SEDMI BODŮ. 

  Dvojnásobná radost 
Marka Suchého
Že bude osmifinále Ligy mistrů v této sezoně ko-
nečnou stanicí, bylo fotbalistům Basileje jasné 
už před odvetou na hřišti Manchesteru City, kde 
však švýcarský mistr překvapil vítězstvím 2:1 
navzdory tomu, že před tímto duelem prohrál 
ve čtyřech z pěti soutěžních zápasů a v žádném 
z nich navíc nevstřelil ani jednu branku! Kapi-
tán týmu Marek Suchý měl ještě jeden důvod 
k privátní oslavě, právě v Manchesteru, kde 
utkání řídil český sudí Pavel Královec, odehrál 
jubilejní 100. utkání v evropských pohárech 
(včetně předkol): 42 si jich připsal za Slavii, 
20 za Spartak Moskva a 38 v dresu současného 
zaměstnavatele. Stal se tak teprve čtvrtým Če-
chem, který tohoto významného milníku dosáhl, 
po Petru Čechovi (127), Pavlu Nedvědovi (119) 
a Tomáši Hübschmanovi (113).

  Město odkoupí 
Andrův stadion
Olomoucké zastupitelstvo v pondělí schválilo 
nákup Androva stadionu od prvoligové Sigmy 
Olomouc. Město za stadion zaplatí 145 milionů 
korun. Součástí realitní transakce bude i výmě-
na jedné z tribun stadionu za třetinový podíl rad-
nice ve fotbalovém klubu, v němž si město chce 
v budoucnu ponechat symbolickou jednu akcii. 
Sigma loni snížila požadovanou cenu za Andrův 
stadion o 40 milionů korun na 145 milionů. Měs-
to má stadion zaplatit ve dvanácti ročních splát-
kách ve výši 12 milionů korun, zbývajících 990 
tisíc korun bude splatných při podpisu smlouvy. 
O stadion by v budoucnu měla pečovat městská 
akciová společnost Správa sportovních zařízení 
Olomouc. Chystaný prodej Androva stadionu 
městu je součástí složité transakce stabilizující 
ekonomickou situaci Sigmy, která se v předcho-
zích letech potýkala s vysokými ztrátami v hos-
podaření a desetimilionovými dluhy. 

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

13. BŘEZNA

1957 Jozef Kukučka 1981-1985 7/0

1958 Ján Kocian 1984-1992 26/0

1963 Michal Hipp 1990-1991 5/0

14. BŘEZNA

1969 Vladimír Kinder 1993 1/0

1981 Jan Polák 1999-2011 57/7

1994 Michael Lüftner 2017-? 1/0

15. BŘEZNA

1989 Ondřej Mazuch 2010-2014 4/0

1993 Michael Krmenčík 2016-? 11/6

16. BŘEZNA

1945 Vojtech Christov - - - - - - - -

1971 Luboš Kozel 1995-1998 9/1

1988 Milan Černý 2010 3/1

1990 Josef Hušbauer 2012-? 14/1

17. BŘEZNA

1919 Karel Senecký 1937-1948 21/5

1958 Lubomír Pokluda 1980-1982 4/0

1959 Tomáš Kříž 1981-1986 10/0

18. BŘEZNA

1931 Vlastimil Bubník 1957-1960 11/4

19. BŘEZNA

1979 Petr Voříšek 2003-2004 4/0

1987 Michal Švec 2009 2/0 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Zamíchá derby kartami?

Sobotní jarní šlágr, derby pražských „S“ na Letné, 
je už hezkých pár dnů beznadějně vyprodané. Od té 
doby navíc přibyly ještě některé atributy, které při-
tažlivost tohoto duelu dvou největších rivalů ještě 
zvýraznily. Například příchod nového kouče Pavla 
Hapala, který na sparťanské lavičce nahradil „ode-
jitého“ Andreu Stramaccioniho, takže se od jeho 
mise především očekává trvalé probuzení drahými 
fotbalisty nabitého letenského souboru.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

O další atraktivitu se nechtěně postaral podzimní suverénní lídr 

z Plzně, který zatím v jarních odvetách překvapivě klopýtá, a pro-

tože ani v nedělní dohrávce doma s Libercem nedosáhl na pre-

miérové vítězství, mistrovská Slavia se na druhém místě dotáhla 

na sedm bodů, byť viktoriáni mají k dobru ještě odloženou dohráv-

ku v Ostravě. Zamíchá tedy derby kartami na špici tabulky, nebo 

zůstane vše při starém? To je zapeklitá otázka, na kterou budeme 

znát konkrétní odpověď až po závěrečném hvizdu. Každopádně 

pro Spartu to je asi poslední reálná možnost, jak se v této rozpa-

čité sezoně ještě zdravě nakopnout a pokusit se v závěrečné jarní 

třetině zachránit co se dá především ve vztahu k pohárové Evro-

pě. Ovšem ani případná výhra nad Slavií pro ni nebude místenkou 

na vysněnou druhou příčku, zajišťující start v předkole Ligy mis-

trů. Červenobílí budou mít pořád bodově navrch a jistě by z tohoto 

výsledku měli především radost v Plzni, protože by se tím nalomi-

la křídla nejvážnějšímu stíhači v cestě za titulem.

V závětří však čekají na šanci nebo klopýtnutí ještě další týmy - 

Olomouc, která zatím také marně hledá oslnivou podzimní tvář, 

houževnatý Liberec, jemuž zřejmě zase tolik nevadí zimní puštění 

žilou, i dosud stoprocentní Jablonec, zaklínající se především po-

hárovými ambicemi. Ty mají ostatně také červenobílí, kteří mer-

momocí chtějí i letos zvednout nad hlavu nějakou ceněnou trofej. 

Čtvrteční strahovský los semifinále MOL Cupu rozhodne, jestli se 

jejich cesty zkříží už nyní, nebo případně až ve finále…

A ještě jednu zásadní věc je třeba vzít do úvahy. Našlapaná dol-

ní polovina tabulky s minimálními bodovými rozdíly a nečekané 

záchranářské starosti silných klubů (Zlín, Ostrava i Brno) zákonitě 

zdramatizují ve zbývajících kolech i zápasy s týmy ze špice, proto-

že v nich půjde o bytí a nebytí! 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Hodně lukrativní „brigádu“ si vyjed-
nal trenér fotbalistů Manchesteru Uni-
ted José Mourinho. Portugalský kouč se 
dohodl na spolupráci s ruskou televizní 
stanicí RT, pro kterou bude pracovat jako 
expert během letního mistrovství světa 
v Rusku. Do studia má dorazit pouze čty-
řikrát a sdělovat své postřehy k těm nej-
zajímavějším zápasům. 

Mourinhova 
ruská brigáda

Na finále bude k dispozici po telefonu. Za to 
podle italského listu Gazzetta dello Sport inka-
suje 1,8 milionu eur (téměř 46 milionů korun). 
RT přitom nebude ze šampionátu vysílat přímé 
přenosy zápasů, protože na ně nezískala prá-
va. „Těším se, že navštívím mistrovství světa 
v Rusku a podělím se o své myšlenky,“ říká 
bývalý kouč Chelsea, Interu Milán či Realu 
Madrid, který je známý svými neotřelými výro-
ky. Ruské stanici dal přednost před BBC a další 
britskou televizí ITV, které měly o spolupráci 
během mistrovství světa rovněž zájem. Pro 
Mourinha to nebude poprvé, co si jako expert 
vydělá na světovém šampionátu zajímavé pení-
ze. V roce 2014 mu spolupráce s Yahoo vynesla 
podle španělského listu Marca milion eur. 

 JOSÉ MOURINHO 

 NEJVĚTŠÍ DERBY ČESKÉHO FOTBALU JE ZA DVEŘMI. 
 PODAŘÍ SE KADLECOVĚ SPARTĚ ODVETA ZA PODZIMNÍ PORÁŽKU V EDENU? 

 O VÝHRU SLAVIE 2:0 SE V ZÁŘÍ 2017 POSTARAL JEDNÍM GÓLEM I EXSPARŤAN JOSEF HUŠBAUER. 
 I TENTOKRÁT BY MĚL BÝT JEDNOU Z HLAVNÍCH OSOBNOSTÍ „SEŠÍVANÝCH“. 

AKTUÁLNĚ

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

Vedení pražské Sparty ukončilo nepovedenou misi italského tre-

néra Andrey Stramaccioniho, kterého nahradil na horké letenské 

lavičce český kouč slovenské „jedenadvacítky“ Pavel Hapal.

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


Už to vypadalo, že zůstane natrvalo ve stoperské dvojici, ale po zim-
ním příchodu zkušeného kouče Petra Rady se stěhoval šestatřicetile-
tý kapitán TOMÁŠ HÜBSCHMAN na jiný post - defenzivního záložníka, 
kterého hrával před lety v Šachtaru Doněck, české reprezentaci i v Jab-
lonci, kde slouží již čtvrtou sezonu. Severočeši pod novým trenérským 
koštětem neztratili v jarních odvetách ani bod a vyšplhali až ke špičce 
prvoligové tabulky. Ovšem přímo do pohárové Evropy chtějí proklouz-
nout z MOL Cupu, ve kterém jim ke splnění prioritního cíle scházejí už 
„jen“ dvě poslední výhry… 

Tomáš Hübschman: 

„Slavii 
bych bral 
až ve finále!“

Tomáš Hübschman: 

„Slavii 
bych bral 
až ve finále!“
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 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

	 Jablonec je zatím na jaře stoprocentní a dotáhl se ke špi-

ci tabulky. Co vás nakoplo, hned úvodní zápas doma s Teplicemi?

„Myslím si, že prvotním impulzem byl příchod trenéra Petra 

Rady v zimní přestávce. Se Zdeňkem Kluckým, který nás vedl 

ještě na podzim, dlouhodobě spolupracují, mají podobné trénin-

kové metody, ale zásadně se liší povahově jako lidé. Zdeněk je 

kliďas, kdežto Petr Rada je pořád temperamentní živel, i když se 

v poslední době už hodně zklidnil. Sice na nás od lajny neustále 

křičí, ale nejsou v tom žádné urážky, jde mu jako nám o stejnou 

věc - uspět v zápase, který naplno od první do poslední minuty 

prožívá. Jeho styl mančaftu pomáhá. První jarní výhra s Teplice-

mi byla taky hodně důležitá.“

	 Pak jste dvakrát za sebou vyhráli venku - na Julisce 

a ve Zlíně…

„V obou utkáních jsme byli lepší a zaslouženě jsme zvítězi-

li, samozřejmě jsme nečekali, že ve Zlíně dáme domácím čtyři 

branky. Víc si věříme a také víc si na hřišti dovolíme. Na druhou 

stranu nemá smysl tuhle dosavadní stoprocentní bilanci přece-

ňovat, protože jsme hráli proti týmům, které mají v současné 

době starosti sami se sebou a pohybují se v dolní polovině ta-

bulky. Teprve zápasy s mančafty, které patří do špičky, ukáží, jak 

na tom doopravdy jsme.“ 

 TOMÁŠ V ROLI KAPITÁNA PŘI PODZIMNÍM UTKÁNÍ SE SPARTOU, KTERÝ SEVEROČEŠI 
 DOMA KRUTĚ PROHRÁLI 0:3. DNES JSOU V TABULCE JEN O BOD ZA TÁPAJÍCÍMI PRAŽANY…  VELEZKUŠENÝ PLEJER NEPODLÉHÁ PO SKVĚLÉM JARNÍM STARTU EUFORII. VÍ, ŽE JABLONEC ČEKAJÍ ZÁPASY SE SILNÝMI SOUPEŘI. 

„Trenérův 
temperamentní styl 
mančaftu pomáhá!“

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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sebe pár jiných týmů. Jsem zvědavý, jak náš vzájemný souboj 

na jejím hřišti dopadne. Moc se nám tam nedaří, maximálně 

jsme si odvezli bod.“ 

	 Přes Slovácko jste postoupili do semifinále MOL Cupu…

„To byl už od podzimu náš prioritní cíl, jak se dostat do poháro-

vé Evropy. Nepřipouštěli jsme si, že by to šlo z ligy, ale nyní jsme 

se touhle bodovou šňůrou téměř dotáhli na špičku tabulky. V MOL 

Cupu nám zbývají již jen dva vítězné zápasy, abychom si zajistili 

jako vloni Zlín přímý postup do základní skupiny Evropské ligy.“

	 Ve čtvrtek se uskuteční na strahovském sekretariátu 

FAČR losování semifinálových dvojic, koho byste si přál nebo 

naopak nepřál?

„Dva odložené čtvrtfinálové zápasy Mladá Boleslav-Baník Os-

trava a Hradec Králové-Zlín se teprve budou hrát ve středu. Sla-

vii, která chce po dlouhé době domácí pohár opět vyhrát a je taky 

největším favoritem, bychom se rádi vyhnuli a narazili na ni, když 

tak, až ve finále.“ 

	 V nedávné minulosti jste si již dokonce dvě finále s Jab-

loncem zahrál, ale ani jednou jste nezvedl pohár nad hlavu…

„V Mladé Boleslavi jsme k tomu měli opravdu blízko, vedli jsme 

nad Libercem těsně před koncem 1:0, jenže jsme dostali z dlou-

hého nákopu laciný vyrovnávací gól a na penalty jsme se Slova-

nem prohráli, protože ty pro nás i v lize nejsou zrovna výhodou… 

Na teplických Stínadlech jsme pak podlehli Mladé Boleslavi, gól 

ROZHOVORROZHOVOR

 SPARŤANSKÝ ODCHOVANEC POPRVÉ OBLÉKL JABLONECKÝ DRES PŘI HOSTOVÁNÍ 
 V SEZONĚ 2000/2001. PODRUHÉ PAK PO PŘESTUPU Z DONĚCKU V LÉTĚ 2014. 

	 Proti poslednímu týmu se vždycky hraje obtížně, neboť 

se jiný výsledek než vítězství nepředpokládá. Potvrdil to i duel 

s ostravským Baníkem?

„Až na jednu utaženou střelu Martina Filla, která se otřela 

o břevno, Baník nic dalšího neměl. Na jeho hře bylo vidět, že 

prochází složitým obdobím, které si v klubu asi málokdo při-

pouštěl. Probíral jsem to po zápase s Márou Jankulovskim, kte-

rý je členem ostravského představenstva. Udělali pět hotových 

hráčů, aby měli klidné jaro, jenže místo toho je Baník posled-

ní s dost velkou ztrátou. Náš nedělní vzájemný zápas rozhodla 

první branka, po ní jsme už měli hru pod kontrolou, i když terén 

na žádnou extra kombinaci nebyl, ale oproti předcházejícím týd-

nům bylo příjemné teplé počasí, takže před utkáním se dokonce 

trávník pokropil. Ostrava má nyní v březnu doma Duklu a Jihla-

vu, pak jede do Zlína. Pokud aspoň dva zápasy vyhraje, tak se 

dotáhne na týmy před sebou, má ještě k dobru domácí dohrávku 

s Plzní. Ale další bodové ztráty by pro ni mohly být už osudové 

a poslat ji zpátky dolů…“

	 Nyní cestujete do Jihlavy, která rovněž ještě neztratila 

ani bod!

„Vysočina je největším překvapením úvodních kol, po podzimu 

ji drtivá většina lidí už z první ligy odepsala, také neudělala přes 

zimu žádné přestupy, spíš hráče uvolnila jinam. Zatím to Jihla-

vě pod trenérem Svědíkem neuvěřitelně šlape, namočila místo 

 V ŠACHTARU DONĚCK PROŽIL TOMÁŠ HÜBSCHMAN DESET ÚSPĚŠNÝCH LET. ODCHÁZEL Z NĚJ S BILANCÍ 
 OSMI UKRAJINSKÝCH LIGOVÝCH TITULŮ, TŘÍ TRIUMFŮ V NÁRODNÍM POHÁRU, STARTY V LIZE MISTRŮ A TRIUMFU V EVROPSKÉ LIZE! 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Přidal jste k tomu i nějaké pohoštění?

„Já klukům pořád něco nosím, skoro bych řekl, že je rozmazluju!“

	 Čím například?

„Tatarákem, gulášem, uzeným, kuřaty… Ale není jednoduché 

najít vhodný termín, který nevadí ani trenérovi, většinou to bývá 

na začátku týdne.“

	 Po sezoně vám končí v klubu smlouva. Chcete dál pokra-

čovat?

„To bude záležet na tom, jak bude držet zdraví a jakou budu mít 

fotbalovou výkonnost, jestli o mě bude Jablonec dál stát. Je mi jas-

né, že když bude mít na můj post mladšího kluka, tak dá logicky 

přednost jemu, protože ho může v dalších letech zpeněžit. Za mě už 

nic nedostane…  Když bude mít klub zájem, tak se, myslím, vždycky 

dohodneme. Na jednu ligovou sezonu bych si ještě troufal.“

	 Permanentní dojíždění z Prahy se vám nezajídá?

„Už jsem si za ty čtyři roky zvykl. Nejhorší byl hned první mě-

síc, protože v Šachtaru jsem byl zvyklý trénovat pozdě odpoledne 

ROZHOVORROZHOVOR

 NA REPREZENTAČNÍ SRAZY JEZDIL TOMÁŠ OD ROKU 2001 DO ROKU 2014, S VÝJIMKOU LET 2006 - 2008. 

vstřelil „Chram“ (Jan Chramosta), který už od zimy hraje s námi 

v Jablonci. Tak do třetice to snad konečně vyjde!“

	 Jablonec chce do pohárové Evropy, ani z ligové soutěže 

to nyní není úplně beznadějné!

„Jsem realista, dříve nebo později nějaké bodové ztráty přijdou, 

sotva můžeme udělat podobnou šňůru jako na podzim Plzeň. Ale 

faktem je, že Spartu a Liberec máme nyní na dosah, ani Olomouc 

není po porážce na Slavii výrazněji odskočená.“

	 Trenér Petr Rada vás ze stoperské dvojice posunul 

do středové řady, kde jste už v minulosti také hrával. Naběháte 

se zde asi víc, ale jste víc ve hře…

„Ještě na začátku zimní přípravy jsem nastupoval na stoperu, 

pak mě trenér Rada postrčil do zálohy. Je to opravdu víc o běhání, 

ale nemám to daleko dozadu, jsem často u balonu. Nemusím také 

chodit do hlavičkových soubojů se skoro dvoumetrovým útočníky 

soupeře nebo nahánět ty rychlonohé, protože já jsem nikdy nebyl 

rychlostní typ.“

	 Už od kouče víte, jak bude vypadat příprava během břez-

nové reprezentační přestávky?

„Každopádně budeme dobíjet baterky, protože v tomhle nabi-

tém programu v úvodu jara nebylo moc prostoru na trénování. 

A doufám, že také dostaneme i nějaké delší volno.“

	 Ve Zlíně jste konečně zažil radost z prvoligového gólu. Už 

ho máte v pokladně zaplacený?

„Hned druhý den jsem ho zaplatil, máme na to v kabině přesný 

sazebník.“

 POSLEDNÍ START S POŘADOVÝM ČÍSLEM 58 SI ZA ČESKÝ A-TÝM PŘIPSAL 
 TOMÁŠ HÜBSCHMAN 5. BŘEZNA 2014 V REMÍZOVÉM PŘÁTELSKÉM UTKÁNÍ 2:2 S NORSKEM. 

Tomáš Hübschman
Narozen: 4. září 1981 * Výška: 180 cm * Váha: 74 kg * Stav: ženatý, 
manželka Jana, dcera Michaela (11,5), syn Tomáš (8,5) * Fotbalo-
vý post:  stoper nebo defenzivní záložník * Hráčská kariéra: AC 
Sparta Praha (1988-1999), FC Zlín (1999), AC Sparta Praha (2000), 
FK Jablonec (2000-2001), AC Sparta Praha (2001-2004), Šachtar 
Doněck (Ukrajina, 2004-2014), FK Jablonec (2014 - ?)
Reprezentace:  58 zápasů, jeden gól * Největší úspěchy: bronz 
z EURO 2004 v Portugalsku, postup do čtvrtfinále EURO 2012 
v Polsku a na Ukrajině, mistr Evropy hráčů do 21 let (2002), čtvrté 
místo na ME hráčů do 18 let v Německu (2000), postup do osmi-
finále MS hráčů do 20 let v Argentině (2001), vítěz Evropské ligy 
(2009), čtvrtfinalista Ligy mistrů (2011), mistr české ligy (2003), 
mistr ukrajinské ligy (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014), vítěz Poháru ČMFS (2004), vítěz Ukrajinského poháru 
(2008, 2011, 2012), vítěz ankety Talent roku (2002)

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 V PŘÍŠTÍM KOLE POVEDE TOMÁŠ SVŮJ TÝM DO BOJE V JIHLAVĚ, KTERÁ STEJNĚ JAKO JABLONEC NA JAŘE VŠECHNY ČTYŘI LIGOVÉ MAČE VYHRÁLA. 

nebo dokonce večer, v Jablonci jsme za trenéra Jardy Šilhavého 

mívali srazy na snídani už třeba v půl osmé ráno! Teď se scházíme 

v devět, takže z Prahy vyrážím v sedm.“

	 Největší část své kariéry jste prožil v Šachtaru Doněck, 

který se musel po obsazení východu Ukrajiny proruskými se-

paratisty nuceně přesunout do Lvova. Jste s někým z bývalých 

spoluhráčů či klubových funkcionářů stále v kontaktu?

„Hlavně s Darijem Srnou, který byl dlouholetým kapitánem 

Šachtaru. Loni v březnu měl problém s dopingem a od léta nehraje. 

S týmem se připravuje, chce se ale hlavně očistit z tohoto nařčení.“

	 Máte už záložní plán „B“, až definitivně pověsíte ligové 

kopačky na hřebík?

„Rád bych u fotbalu dál zůstal, pár možností existuje. Angažu-

ji se v hráčské unii, mám trenérské „áčko“, ale nevím, jestli bych 

chtěl doopravdy trénovat…“ 

„Na jednu 
prvoligovou sezonu 

bych si ještě troufal…“

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

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
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Slavia vykročila 
ke stříbru! 20. KOLO 
Eden viděl v neděli velkou bitvu o druhé 

místo v tabulce. Domácí v ní dokázali otočit 

nepříznivý stav  ve vítězství 3:1 a nedovolili tak 

fotbalistům Olomouce vystřídat je v tabulce 

na postu zaručujícím kvalifikaci Ligy mistrů. 

Naopak jim utekli na rozdíl pěti bodů!

Slavia vykročila 
ke stříbru!
Eden viděl v neděli velkou bitvu o druhé 

místo v tabulce. Domácí v ní dokázali otočit 

nepříznivý stav  ve vítězství 3:1 a nedovolili tak 

fotbalistům Olomouce vystřídat je v tabulce 

na postu zaručujícím kvalifikaci Ligy mistrů. 

Naopak jim utekli na rozdíl pěti bodů!
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Zlín začal jaro mizerně. Ze čtyř zápasů uhrál je-
diný bod, schytal dva čtyřgólové debakly a spadl 
do boje o záchranu. K bodům mu zatím nepomohla 
ani trenérská výměna, pod novým koučem Petrže-
lou dvakrát prohrál. Naposledy v sobotu v Teplicích 
(1:2). Zkušený záložník PETR JIRÁČEK bije na po-
plach. Věří však, že tým půjde nahoru.

Petr Jiráček: „Není už 
čas na hrdinství!“

 PETR JIRÁČEK BIJE NA POPLACH: ZLÍN JE JEN DVA BODY OD SESTUPOVÉ PŘÍČKY! 

 Měli jste v Teplicích na víc?

„Stoprocentně. I na Teplicích bylo vidět, že nejsou v herní pohodě. Na nás bylo oproti po-

sledním utkáním patrné malé zlepšení, ale bylo to ještě hodně málo. Máme období, kdy 

nám to tam moc nepadá, navíc děláme chyby, které nás strašně srážejí. Je to bohužel po-

řád dokola.“

 Po vyrovnání to vypadalo, že se zvedáte. Jenže...

„...krátce potom jsme inkasovali druhý gól. To bylo zřejmě zlomové. Místo, abychom 

se do soupeře zakousli a využili jeho zaskočení, nechali jsme si vstřelit hloupou branku. 

Ve chvíli, kdy jsme byli malinko na koni. V této sezoně je už poněkolikáté, není to náhoda.“

 Vyčítáte si svoji neproměněnou šanci v prvním poločase?

„Mrzí mě to, pochopitelně. Tlačil jsem to dolů, bohužel jsem míč netrefil ideálně. Měl 

jsem to na dlouhou nohu. Ale samozřejmě, mělo by se to proměňovat.“

 Bylo těžké oklepat se ze dvou čtyřbrankových debaklů?

„Jak jsem řekl, lehké zlepšení jsem cítil. Ovšem, tři roky kluci hráli styl kouče Páníka. 

Byl to spíš jednoduchý fotbal, který se zakládal na rychlém protiútoku. Většinou dlouhý 

nákop, záložníci dobíhali a sbírali odražené míče. Zažilo se to tady. Teď přišel nový trenér 

Petržela, která má jinou vizi.“

 Jakou?

„Hrát od vlastní brány, žádné nakopávání. Jen po zemi. A neustále presovat. Je to těžké, 

myslím, že bude potřeba dost času, aby si vše sedlo. Máme zažité návyky. Věřím, že nový 

styl bude fungovat, ale nebude to otázka měsíce.“

 ZKUŠENÝ ZÁLOŽNÍK SI SE ZLÍNEM NA PODZIM 
 ZAHRÁL I EVROPSKOU LIGU. TEĎ MÁ TÝM JINÉ STAROSTI. 

ECHO 20. KOLA

  Plzeň zapomněla vítězit
Zatímco na podzim sbírali Plzeňané jed-
nu výhru za druhou, až jich nastřádali 15, 
ve třech jarních utkáních dosáhli jen na dvě 
remízy. Po domácí plichtě 2:2 s Libercem 
se tak jejich náskok na čele snížil na sedm 
bodů. K dobru však mají mač v Ostravě.

  „Stříbrný“ 
slávistický obrat
Když „sešívaní“ od 54. minuty prohrá-
vali v Edenu s Olomoucí 0:1, přepouštěli 
Hanákům druhou příčku tabulky. Jenže 
slávistická třígólová smršť odpálená Ško-
dou dvacet minut poté vynesla Pražanům 
pětibodový náskok na Sigmu i poškádlení 
bodově klopýtajícího plzeňského lídra.

  Hapal výhru nepřinesl
Ani s novým koučem na lavičce nenastalo 
kouzelné zlepšení Sparty. Po první půli 
sice v Karviné zaslouženě vedla, jenže její 
ustrašený herní projev společně s bojov-
ným probuzením domácích přinesly srov-
nání skóre. Vysněné druhé místo se partě 
Pavla Hapala vzdálilo na sedm bodů.

  Záchranářský pres
Celá druhá půlka tabulky se klepe o zá-
chranu, jmenovitě týmy od devátého mís-
ta: Karviná, Jihlava, Zlín, Mladá Boleslav, 
Dukla, Slovácko, Brno a Ostrava. Poslední 
Baník ztrácí po porážce 0:2 v Jablonci 
na patnácté Brno sedm bodů, zbývajících 
sedm celků je namačkáno v tříbodovém 
rozpětí. To bude ještě drama!

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Plzeň 19 15 3 1 36:8 48

2. Slavia Praha 20 12 5 3 34:9 41

3. Sigma Olomouc 20 10 6 4 25:14 36

4. Liberec 20 10 5 5 29:22 35

5. Sparta Praha 20 9 7 4 26:15 34

6. Jablonec 20 9 6 5 30:21 33

7. Bohemians 1905 20 7 7 6 18:16 28

8. Teplice 20 7 6 7 24:23 27

9. Karviná 20 6 4 10 24:28 22

10. Jihlava 20 7 1 12 23:34 22

11. Zlín 20 5 6 9 20:34 21

12. Mladá Boleslav 20 6 2 12 22:34 20

13. Dukla Praha 20 5 5 10 20:36 20

14. Slovácko 20 4 7 9 17:26 19

15. Brno 20 5 4 11 14:28 19

16. Ostrava 19 2 6 11 22:36 12

PROGRAM 21. KOLA
16.03. 20:15 Liberec - Brno

17.03. 15:00 Jihlava - Jablonec

17.03. 15:00 Mladá Boleslav - Slovácko

17.03. 15:00 Ostrava - Dukla Praha

17.03. 17:30 Sparta Praha - Slavia Praha

17.03. 20:00 Sigma Olomouc - Karviná

18.03. 15:00 Bohemians 1905 - Teplice

18.03. 17:00 Zlín - Plzeň

VÝSLEDKY 20. KOLA
Plzeň - Liberec 2:2

Jablonec - Ostrava 2:0

Slavia Praha - Sigma Olomouc 3:1

Teplice - Zlín 2:1

Brno - Mladá Boleslav 0:3

Karviná - Sparta Praha 1:1

Slovácko - Bohemians 1905 1:0

Dukla Praha - Jihlava 1:3

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STATISTIKA 20. KOLA

 V PŘÍŠTÍM KOLE ČEKÁ PETRA NÁROČNÝ MAČ 
 S LÍDREM Z PLZNĚ, KDE SVOU KARIÉRU NASTARTOVAL. 

Nejsme lehkonozí tak, jak bych si představoval. Možná kvůli tomu, 

že se necítíme ani fyzicky pohodě, chybí nám v klíčových situacích 

vždycky metr. Pak nejsme v rozhodujících momentech, kde by-

chom měli být. A dostáváme z toho branky.“

 Ublížila vám paradoxně Evropské liga? Na takový zápřah 

nebyl tým zvyklý.

„Možná malinko ano, ale náročným režimem to nebylo. Měli 

jsme zimní pauzu. Mohli jsme si všichni odpočinout, připravit se 

na zbytek sezony. Zřejmě nyní nejsme dostatečně koncentrova-

ní. Proti soupeřům v Evropské lize jsme se v hlavách nachysta-

li malinko lépe. V lize to vyhlíží, jako že si jdeme jenom zahrát. 

Aspoň tak to vidím já. Navíc nemáme klasického zabijáka, který 

by dával tři góly za zápas a my si mohli dovolit dva dostat. My, 

pokud dáme jeden, je to pomalu luxus. Dva góly si nemůžeme 

dovolit inkasovat.“ 

 Jenže Zlín nemá čas, na patnáctou příčku má náskok jen 

dva body.

„Souhlasím, času není moc. Zápasů už příliš nezbývá, teď už 

jsme opravdu namočení. Není prostor na hrdinství, bude důležité 

dělat body jakýmkoli způsobem. Nehledět na to, jak zápasy budou 

vypadat.“

 Zlín poslední tři sezony nehrál o záchranu, na podzim 

jste dokonce účinkovali ve skupině Evropské ligy. Je proto sou-

časné situace o to nepříjemnější?

„Předtím to bylo nahoru dolů, teď jde o něco jiného. Ale 

v první řadě si musíme říct, že si za naši situaci můžeme sami. 

Holt se nacházíme tam, kam momentálně patříme. Výkony 

na hřišti tomu nasvědčují. Je jenom na nás, jak se k tomu po-

stavíme. Musíme prostě v nadcházejících zápasech bodově za-

brat, abychom se odrazili do vyšších pater tabulky a co nejdříve 

se zachránili.“

 Proč Zlín odstartoval do jara tak mizerně?

„Těžko říct, po bitvě je každý generál. Osobně bych zásadní dů-

vod viděl v jedné věci. Přijde mi, že máme na hřišti málo pohybu. 

 V TÉTO LIGOVÉ SEZONĚ NASTOUPIL PETR JIRÁČEK DO DEVATENÁCTI ZÁPASŮ. VÍC STARTŮ VE ZLÍNĚ NIKDO NENASBÍRAL. 

PETR JIRÁČEK * Narozen: 2. března 1986 * Výška: 180 cm * Váha: 
77 kg * Stav: ženatý, manželka Linda, syn Vojtěch (3,5)
Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: Sokol Tuchořice 
(1991-1996), Baník Sokolov (1996-1998), Karlovy Vary (1998), Baník 
Sokolov (1998-2001), Slavia Praha (2001), Baník Sokolov (2001-
2008), Viktoria Plzeň (2008-2012), VfL Wolfsburg (Německo, 2012), 
Hamburger SV (Německo, 2012-2015), Sparta Praha (2015-2016), 
FK Jablonec (2016-2017), Sparta Praha (2017), Fastav Zlín (2017-?)
Reprezentace: 28 zápasů, 3 góly * Největší úspěchy: postup 
do čtvrtfinále EURO 2012 v Polsku a na Ukrajině, postup do zá-
kladní části Ligy mistrů (2011), mistr české ligy (2011), vítěz Super-
poháru FAČR (2011), vítěz Ondrášovka Cupu (2010) 

 Plzeň - Liberec  2:2 (2:1)
Branky: 21. Chorý (J. Kovařík), 40. Krmenčík (Chorý) - 38. Pulkrab (Potočný), 74. Breite (Kerbr). 
Rozhodčí: E. Marek - K. Hájek, O. Černý. Bez ŽK. Diváci: 9245.
Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, T. Hájek, Limberský - M. Zeman (78. M. Petržela), Hořava, A. Čermák 
(86. Bakoš), J. Kovařík - Chorý (64. D. Kolář), Krmenčík. Trenér: Vrba.
Liberec: Hladký - Coufal, Kačaraba, Mikula, Kerbr - Oscar (81. P. Ševčík), Folprecht, Breite, Potočný 
(56. Wesley) - Bosančič - Pulkrab (90.+2 Havelka). Trenér: Holoubek.

 Slavia - Olomouc  3:1 (0:0)
Branky: 74. Milan Škoda (odražený míč), 81. Tecl (Frydrych), 84. Van Buren (odražený míč) - 57. 
Hála (odražený míč). Rozhodčí: Orel - J. Paták, Mokrusch - Zelinka (video). ŽK: Stoch, Souček, 
Tecl - Sladký, Hála, Plšek. Diváci: 14.117.
Slavia: O. Kolář - Frydrych, Jugas, Deli, Bořil - T. Souček - Stoch, Hušbauer, Danny (70. Tecl), Sobol 
(59. Van Buren) - Milan Škoda (87. Bucha). Trenér: Trpišovský.
Olomouc: Reichl - Sladký, Radakovič, Polom, Falta - Zahradníček (83. Manzia), Houska (86. Yunis), 
Texl (70. Plšek), Kalvach, Hála - Řezníček. Trenér: V. Jílek.

 Jablonec - Ostrava  2:0 (0:0)
Branky: 50. Martin Doležal II (V. Kubista), 78. Jovovič (Masopust). Rozhodčí: Julínek - Pelikán, 
D. Pospíšil. ŽK: Fillo, Hlinka, Jirásek, Pazdera, Fleišman (všichni Ostrava). Diváci: 3420.
Jablonec: V. Hrubý - Holeš, Lischka, Pernica, Zelený - Jovovič (86. Jaroslav Diviš), Trávník 
(82. D. Breda), V. Kubista, Masopust - Martin Doležal II, Chramosta (90. Čvančara). Trenér: P. Rada.
Ostrava: Laštůvka - Pazdera (75. Diop), V. Procházka, Psyché, Fleišman - Jirásek, Hlinka - Fillo, 
R. Hrubý (58. Baroš), Granečný (46. De Azevedo) - Poznar. Trenér: R. Kučera.

 Teplice - Zlín  2:1 (1:0)
Branky: 17. Král (Krob), 58. Žitný (Vaněček) - 48. Hronek (odražený míč). Rozhodčí: Pechanec - 
Kotík, Melichar. ŽK: Soungole - Kopečný, Gajič, Džafič. Diváci: 2156.
Teplice: Jakub Diviš - Hyčka, Ljevakovič, Král, Krob - Soungole, T. Kučera - Vošahlík (10. Červenka), 
Hora (90. Kodeš), Žitný (66. Trubač) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.
Zlín: Z. Zlámal - Kopečný (46. Matejov, 67. Holzer), Gajič, Janíček (32. Jiráček), Bartošák - Hnaníček, 
Hronek - Ekpai, Mehanovič, Džafič - Železník. Trenér: V. Petržela.

 Brno - Ml. Boleslav  0:3 (0:3)
Branky: 1. J. Valenta (odražený míč), 19. J. Valenta (Konaté), 30. Pauschek (J. Valenta). Rozhodčí: 
Houdek - Moláček, Kříž. ŽK: Šušnjar, Kateřiňák (oba Boleslav). Diváci: 4122.
Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kijanskas, Lutonský - J. Polák I (25. Sedlák) - Acosta, Kratochvíl 
(80. T. Pilík), L. Krejčí II (46. Michal Škoda), Juhar - Bazeljuk. Trenér: R. Pivarník.
Ml. Boleslav: Polaček - Pauschek, Takács, Šušnjar, Křapka - Hubínek, A. Jánoš - Konaté (68. Lad-
ra), J. Valenta (86. Kateřiňák), Přikryl (75. Sus) - Komličenko. Trenér: J. Weber.

 Slovácko - Bohemians 1905  1:0 (0:0)
Branka: 79. Daníček (Machalík). Rozhodčí: Zelinka - Myška, Fišer. ŽK: Daníček - Tetteh. Diváci: 
4019.
Slovácko: Heča - Juroška, Šimko, Břečka, Divíšek - Janošek, Daníček - Jan Navrátil (90. Jakub 
Rezek), L. Sadílek (62. Machalík), J. Petr (70. Kubala) - Zajíc. Trenér: Kordula.
Bohemians 1905: Fryšták - M. Dostál, Šmíd, Hůlka, Kocič - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Reiter, 
D. Mašek (59. Tetteh), Bartek (73. Záviška) - J. Nečas (82. Dias). Trenér: Martin Hašek st.

 Karviná - Sparta  1:1 (0:1)
Branky: 87. Wágner (Lingr) - 24. Kanga (Kulhánek). Rozhodčí: Franěk - Arnošt, Dresler. ŽK: Budín-
ský, Panák - M. Frýdek. Diváci: 4833 (vyprodáno).
Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Hošek, Eismann - Panák, Janečka (70. T. Weber) - Voltr 
(65. Šisler), Budínský, Kalabiška (54. Lingr) - Wágner. Trenér: Mucha.
Sparta: Nita - Zahustel, Hovorka, Costa, M. Frýdek - Kulhánek - V. Kadlec, Kanga, Stanciu (89. Ris-
tič), Ben Chaim (74. Vatajelu) - Lafata (64. Juliš). Trenér: Hapal.

 Dukla - Jihlava 
v 

 1:3 (0:2)
Branky: 85. Holenda (Podaný) - 10. Ikaunieks (Fulnek), 30. Zoubele (Ikaunieks), 69. Urblík (Levin). 
Rozhodčí: Machálek - Wilczek, Vít. ŽK: Podaný - Levin, Fulnek, Ikaunieks. Diváci: 1154.
Dukla: F. Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek (46. Djuranovič), Podaný - Bezpalec, Holek (79. Schranz) - 
Brandner, Lukáš Holík, Preisler (60. Douděra) - Holenda. Trenér: Hynek.
Jihlava: Rakovan - Vaculík (66. Nový), Tlustý, P. Buchta, Schumacher - Fulnek, Levin, Urblík 
(83. Mara), Zoubele (46. Libor Holík) - P. Dvořák, Ikaunieks. Trenér: Svědík.

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 PŘÍZNIVCI SLAVIE VYTVOŘILI KE KONCI PRVNÍHO POLOČASU DUELU S OLOMOUCÍ SVOU PYROTECHNIKOU 
 TAKOVOU MLHU, ŽE SUDÍ PAVEL OREL DOKONCE MUSEL ZÁPAS NA CHVÍLI PŘERUŠIT. 

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „Sestava Sparty v Karviné mě nepřekvapila, Pražané odehráli slušnou první 
půli, ale po přestávce začali postupně vyklízet pozice, přenechali aktivitu soupeři, 
což se jim na jaře stává opakovaně. A znovu za to byli potrestáni, když těsně před 
koncem nechali stopeři rozběhnout Tomáše Wágnera, který si v samostatných ná-
jezdech počíná chladnokrevně a také technicky je zvládá. Je to pro sparťany další 
zbytečná ztráta, tentokrát se mi líbil aktivní Kanga, ale moc podobně naladěných 
spoluhráčů k sobě bohužel neměl. Uvidíme, jak se připraví na sobotní derby se Sla-
vií a jestli se nový trenér Pavel Hapal trefí do optimální sestavy. Karviná mě pře-
kvapila kvalitním výkonem, nezatřásl s ní ani inkasovaný gól. Hned po něm mohla 
vyrovnat Kalabiškou a nakonec se jí to povedlo až v závěru.

Výhra Slavie nad Olomoucí vypadá jednoznačně, ale hodinu se červenobílí 
v Edenu docela trápili. Sigma šla sice do vedení, ale potom domácím narůstající 
tlak sama umožnila, vůbec jí nevycházela taktika čekání na brejky, protože hráči 
ztráceli laciné míče. Slavia trestala ze standardních situací, které jsou její velkou 
zbraní, vydařila se jí obě střídání, protože jak Van Buren, tak Tecl přinesli oživení 
a zapsali se i mezi střelce. Velkou pochvalu si zaslouží i slávističtí fanoušci, kte-
ří svůj tým především v nepříznivých pasážích zápasu podrželi a pak ho neúnavně 
hnali za obratem i důležitým vítězstvím.“

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.strompraha.cz/
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Pod slunečními paprsky se ro-
zehřáli na většině stadionů i prvo-
ligoví fotbalisté, po čtyřech gólech 
padlo ve vzájemných zápasech týmů 
z elitního kvarteta Plzeň-Liberec 
a Slavia-Olomouc. Třemi góly se 
venku blýskla na jaře neuvěřitelně 
rozjetá Jihlava na pražské Julisce 
i poměrně nečekaně Mladá Boleslav 
v Brně, které stále zůstává v soutěži 
ve střelecké efektivitě na posled-
ním místě. Naopak přes třicítku 
se jako třetí tým přehoupl rovněž 
Jablonec, který má zatím také sto-
procentní jarní bilanci.

1. Plzeň 36 1,895
2. Slavia 34 1,700
3. Jablonec 30 1,500
4. Liberec 29 1,450
5. Sparta 26 1,300
6. Olomouc 25 1,250
7.-8. Teplice 24 1,200
7.-8. Karviná 24 1,200
9. Jihlava 23 1,150
10.-11. Ml. Boleslav 22 1,100
10.-11. Ostrava 22 1,157
12.-13. Zlín 20 1,000
12.-13. Dukla 20 1,000
14. Bohemians 1905 18 0,900
15. Slovácko 17 0,850
16. Brno 14 0,700

 NEJOFENZIVNĚJŠÍM CELKEM LIGY ZŮSTÁVAJÍ PLZEŇANÉ. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Konečně blýskání 
na lepší časy?

VYCHYTANÉ NULY

10
Jan Laštůvka (Slavia/Ostrava)

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

NEJLEPŠÍ STŘELCI

12
Michael Krmenčík (Plzeň)

10 - Milan Škoda (Slavia) * 9 - Stanislav Tecl (Jablonec/Slavia) * 8 - Davis Ikaunieks (Jihlava), To-
máš Wágner (Karviná) * 7 - Jan Holenda (Dukla), David Vaněček (Teplice), Tomáš Zajíc (Slovácko) * 
6 - Milan Baroš (Ostrava), Lukáš Budínský (Karviná), Vladimír Jovovič (Jablonec), Golgol Mebrahtu 
(Ml. Boleslav), Josef Šural (Sparta) * 5 - Lukáš Budínský (Karviná), Mick Van Buren (Slavia), Martin 
Fillo (Teplice/Ostrava), Milan Kerbr (Liberec), Daniel Kolář (Plzeň), Jan Kopic (Plzeň), Ondřej Mihá-
lik (Jablonec), Matěj Pulkrab (Liberec), Jan Rezek (Teplice), Michal Škoda (Brno)

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU

(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

33
Michael Krmenčík (Plzeň, 12 + 6)

25
Davis Ikaunieks (Jihlava, 8 + 6)

23
Milan Škoda (Slavia, 10 + 2)

20,5 - Jan Kopic (Plzeň, 5 + 7) * 19,5 - Stanislav Tecl (Jablonec/Slavia, 9 + 1) * 19 - Tomáš Wágner 
(Karviná, 8 + 2) * 18,5 - Jan Holenda (Dukla, 7 + 3) * 18 - Lukáš Budínský (Karviná, 6 + 4) * 15,5 - 
David Vaněček (Teplice, 7 + 1) * 14,5 - Martin Fillo (Teplice/Ostrava, 5 + 3), Milan Kerbr (Liberec, 5 
+ 3)Daniel Kolář (Plzeň, 5 + 3) * 14 - Tomáš Zajíc (Slovácko, 7 + 0) * 13,5 - Vladimír Jovovič (Jab-
lonec, 6 + 1), Roman Potočný (Liberec, 3 + 5) * 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), Josef Šural (Sparta, 6 + 0) * 11,5 - Mick Van 
Buren (Slavia, 5 + 1), Jakub Podaný (Dukla, 2 + 5), Matěj Pulkrab (Liberec, 5 + 1) * 11 - Ubong Ekpai 
(Zlín, 4 + 2), Lukáš Masopust (Jablonec, 1 + 6) * 10,5 - Dominik Mašek (Bohemians 1905, 3 + 3), 
Ondřej Zahustel (Sparta, 3 + 3) * 10 - Ondřej Mihálik (Jablonec, 5 + 0), Jan Rezek (Teplice, 5 + 0), 
Michal Škoda (Brno, 5 + 0) * 9,5 - Robert Hrubý (Ostrava, 4 + 1), Mirzad Mehanovič (Jablonec/Zlín, 4 
+ 1) * 9 - Carlos De Azevedo (Ostrava, 3 + 2), Vlastimil Daníček (Slovácko, 3 + 2), Jakub Fulnek (Jih-
lava, 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 (Olo-
mouc, 3 + 1), Tomáš Chorý (Olomouc/Plzeň, 3 + 1), Václav Kadlec (Sparta, 3 + 1), Jan Krob (Teplice, 
0 + 5), Filip Panák (Karviná, 3 + 1), Bogdan Vatajelu (Sparta, 0 + 5) * 7 - Vladimír Coufal (Liberec, 2 
+ 2), Dame Diop (Zlín/Ostrava, 2 + 2), Uroš Djuranovič (Dukla, 2 + 2), Pavel Dvořák (Jihlava, 2 + 2)

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Jak šli slávisté za stříbrem
  Slavia - Olomouc   3:1 (0:0)

V bitvě o druhou příčku tabulky se v Edenu nejprve po brance 

Martina Hály radovali v 54. minutě hosté z Olomouce (1).

Dvacet minut poté však už jásali slávisté, jimž zařídil vyrov-

nání Milan Škoda hrající svůj 250. ligový zápas (2). V 80. minutě 

se držel za hlavu Stanislav Tecl, jehož branku na 2:1 neuznal 

sudí pro ofsajd (3). 

Jenže vzápětí požádal Pavel Orel o  pomoc videorozhodčí-

ho (4) a gól střídajícího slávistického útočníka označil za plat-

ný! Třetí gólovou pojistku přidal čtyři minuty poté další náhrad-

ník Mick Van Buren (5). Euforie trenéra Jindřicha Trpišovského 

a jeho realizačního týmu (6) byla oprávněná: Pražané se utrhli 

třetí Olomouci na pět „stříbrných“ bodů.

1)

2)

3)

6)

5)

4)
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Velký padesátidílný seriál, který trochu jiným pohledem připomíná vý-
znamné okamžiky jednotlivých let od vzniku Československa a od prvního 
vydání týdeníku GÓL a přispívá k oslavě obou významných jubileí.

ROK 1927  
REKORD, KTERÝ UŽ NIKDO 

NEPŘEKONÁ 
Klapzubova jedenáctka, až do našich časů stále vydávaný 

humoristický románek Eduarda Basse o strmém vzestupu ro-

dinného týmu z Dolních Bukviček až na vrcholnou mezinárodní 

scénu, vyšel poprvé roku 1926. A nejenom knižně, ale součas-

ně i na pokračování v brněnském týdeníku Sport, jehož šéfre-

daktorem byl pozdější duchovní otec Ferdy Mravence a Brouka 

Pytlíka Ondřej Sekora. Bassovi literární Klapzubáci se v tom 

nesmrtelném příběhu po zdolání evropských fotbalových výšin 

nakonec vypravili až k protinožcům - stejně jako o rok později 

mužstvo z masa a kostí z pražských Vršovic!

Nic proti fantazii. Zprvu se však mohlo zdá, že budoucí au-

tor slavného Cirkusu Humberto to s klapzubáckou výpravou 

z Čech až na konec světa opravdu pořádně přepískl. Vždyť před 

expedicí z „Ďolíčku“ se na půdě nejmenšího kontinentu vylo-

dili fotbalisté jen dvou zemí. U Angličanů se to jaksi rozumělo 

samo sebou;  Austrálie, i dnes věrná členka Britského spole-

čenství národů, patřila k nejvýznamnějším dominiím ostrovní-

ho impéria. A co se týče Číňanů, ti ji měli (alespoň v porovnání 

s její vzdáleností z Evropy) takřka za humny. Přesto se těmi 

třetími stali Češi!  

Nehledejme v Bassovi nějakého novodobého Nostradama. 

Byl redaktorem (byť ne sportovním) Lidových novin, a tak se 

mohl se značným předstihem dostat k nějaké důvěrné infor-

maci o možnosti zájezdu a na poslední chvíli ji pohotově pro-

mítnout do rukopisu knihy. Jednání se vleklo dlouhé měsíce. 

Pozvání, určené původně národnímu mužstvu, bylo projevem 

velkého respektu k našemu fotbalu. Jenže jádrem reprezenta-

ce byli tenkrát hráči obou „S“ a jejich bezmála čtyřměsíční ne-

přítomnost by znamenala nepřijatelné ochrnutí činnosti obou 

klubů. Navíc sparťané měli v živé paměti, jak dlouho se vy-

rovnávali s poklesem formy po návratu z amerického zájezdu 

v předešlém roce. A poučeni jejich trampotami s díky odmítli 

i slávisté a žižkovští viktoriáni.  

Když už se zdálo, že nabídka z Austrálie u nás spadne pod 

stůl, zvedl ji podnikavý mezinárodní sekretář AFK Vršovice, v té 

době předměstského klubu se skromným hřištěm, ale s od-

vážnými ambicemi. Zdeněk Kalina vycítil ohromnou příležitost 

a rozvinul čilou korespondenci s konzulem v Sydney doktorem 

Světlíkem. A obratný diplomat dokázal zařídit, že pozvání platí 

pro klubový celek, pokud bude z propagačních důvodů vystu-

povat pod hlavičkou své země. Název státu asociace odmítla 

schválit. Dumalo se, koumalo a debatovalo, až se zrodil kom-

promis, přijatelný pro obě strany: Vršovičtí tam budou hrát jako 

Bohemians, Češi. Ne že by označení bylo ve Vršovicích přijato 

rovnou a s nadšením.  Odpůrci poukazovali na hanlivý názvuk 

toho slova ve francouzštině, tehdy světovém jazyku diplomatů. 

„Ale jděte,“ nedali se zastánci navrhovaného řešení. „Bohemia 

je přece dávné a všeobecně známé latinské pojmenování naší 

země.“ A prosadili svou.

SERIÁL

Rozjely se horečné přípravy. Zelenobílí se v kalupu vypo-

řádali s jarní ligou. Klub pořídil jednotné oblečení v krejčov-

ském salonu Dolejš, klobouky u Čekana, vycházkové polobotky 

u Bati. A hurá do světa!

Až dlouho po návratu se Kalina přiznal k obavám, zda ces-

ta k protinožcům nepřišije Vršovickým přezdívku Klapzubova 

jedenáctka. Nedivme se mu, šlo o plavbu do světadílu, vedle 

jehož jména by tehdy na fotbalové mapě světa muselo stát 

i klasické označení neprozkoumaných zemí: hic sunt leones, 

zde jsou lvi. Byl to po čertech odvážný průkopnický čin, dob-

rodružství s neodhadnutelnými výsledky. Vždyť jen cesta tam 

od výjezdu rychlíku Praha - Terst přes plavbu na parolodi Or-

sova Středozemním a Rudým mořem a Indickým oceánem 

(s mezipřistáním na Srí Lance, které se ovšem tenkrát říkalo 

Ceylon) až do vylodění v západoaustralském Freemantlu trvala 

třiadvacet dní!   

 PRVNÍ SNÍMEK AFK VRŠOVICE POŘÍZENÝ NA AUSTRALSKÉ PŮDĚ, KONKRÉTNĚ V PERTHU. 
 NAHOŘE ZLEVA JSOU KREJČÍ, MAŠÁT, ŠEJBL, PRŮŠEK, HOCHMANN, KAŠPAR, DOLE ZLEVA SEDÍ SPITZ, WIMMER, PINC, KNÍŽEK A HAVLÍN. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Naštěstí byl vedoucím výpravy známý lehký atlet Zdík Prager. 

Vedle spousty dalších schopností a předností prokázal, že je 

také zkušený kondiční trenér. Dokázal dokonale využít palubu  

zaoceánské lodi i se všemi jejími nástavbami a zábradlími. Ne-

být jeho každodenních rozcviček za úsvitu, kdoví, kolik by každý 

z borců cestou přibral... Dokonce si zahráli i fotbálek. Jak doká-

zali, že míč už po několika minutách hry neskončil ve vlnách? To 

věděl snad jediný Neptun, který celou výpravu křtil, když Orsova 

přeplouvala rovník. 

Kalinovy obavy byly zbytečné, sportovní výsledky předčily 

i nejodvážnější očekávání. S úctou se připomínají dodnes. A tak 

jen telegraficky shrňme, že z devatenácti zápasů čtrnáct skon-

čilo vítězstvím, dva remízami a jen tři prohrami. Na tak dlouhý 

a vyčerpávající zájezd vskutku neuvěřitelná bilance! 

Na nedozírných plochách slané vody se vzdálenosti měří v mí-

lích. Převedeno na míry, ve kterých se lépe orientujeme, urazila 

výprava z Vršovic 36 tisíc kilometrů po Středozemním a Rudém 

moři a Indickém oceánu a v obráceném pořadí zpět. Dále 15 tisíc 

kilometrů z menší části po evropských, ale hlavně po austral-

ských kolejích. K tomu u protinožců zhruba 500 kilometrů ces-

tou necestou v automobilech. A ještě se hráči na zpáteční cestě 

vzorně starali o párek klokanů, dar z daleké země pro preziden-

ta Masaryka. 

O čtyřicet let později slávisté s fotbalovým míčem dokonce 

obkroužili zeměkouli. Jenže to bylo už v časech leteckého ces-

tování, a tak to stihli za čtyřiačtyřicet dní. Vršovičtí byli roku 1927 

na cestách od 7. dubna do 30. července. Ten rekord už nikdy žádná 

česká fotbalová výprava nepřekoná. 

Po návratu se jim doma dařilo ještě hůře, než před nimi sparťa-

nům. A právě, když byli docela na dně, rozhodli se pro změnu klu-

bového jména. Mnozí to považovali za furiantství.  Ale oni vykročili 

do nového roku 1928 jako Bohemians - a začali znovu válet! To už 

jsme ale dorazili na začátek jiného příběhu... Miloslav Jenšík

ROK 1977
OD PELÉHO 

PO BECKENBAUERA
Ve všeobecné euforii po senzačním zlatém triumfu na mistrov-

ství Evropy v Bělehradě se málokdo zaobíral kacířskou myšlen-

kou, jak dlouho ještě tým čerstvých kontinentálních šampionů 

zůstane pohromadě. Odpověď však přišla nečekaně brzy a z klí-

čového brankářského postu, který měl už od roku 1966 až na malé 

výjimky propachtovaný IVO VIKTOR. A ne že by se nejlepší hráč zá-

věrečného turnaje dobrovolně svoji veleúspěšnou reprezentační 

kariéru přímo na jejím vrcholu ukončit…

„Byl jsem sice z celého mančaftu nejstarší, měsíc před Běle-

hradem mi bylo čtyřiatřicet, ale když dosáhnete na takový úspěch, 

tak se vám nechce odcházet. Jenže mě trápily bolesti v krční  

SERIÁL SERIÁL

STALO SE...

  Abychom samým obdivem nad expedicí šestnácti vršovických plejerů 
nezapomněli: toho roku se hrál premiérový ročník legendárního Středo-
evropského poháru. Sparta v prvním kole vyklepla vídeňskou Admiru 5:1, 
takže jí i prohra 3:5 v Rakousku stačila k postupu. Bylo to o fous, Vídeňáci 
doma už jednu chvíli také vedli o čtyři góly... Kliku měl rudí i v semifinále. 
S Hungarií (dnešním MTK) hráli v Budapešti 2:2, na Letné 0:0, vypadalo to 
na baráž na neutrální půdě. Neoprávněný start slavného Kalmána Konrá-
da však způsobil vyřazení Maďarů. V pražském prvním finále s vídeňským 
Rapidem padala sparťanům karta.  Už v 1. minutě skóroval kapitán Káďa 
a nakonec to bylo 6:2. A ještě, že tak! Ve Vídni domácí s vydatnou pod-
porou zfanatizovaného hlediště rozpoutali peklo, v něm Pražané hráli víc 
o přežití než o skóre. Prohra 1:2 za takových okolností byla vlastně úspě-
chem a k dosažení trofeje bohatě stačila.

  Budapešťský Ferencváros byl v té době na zájezdu v USA, ale po návra-
tu rozjel mohutnou tiskovou kampaň, že pohár je pohár, ale o tom, kdo je 
v střední Evropě nejlepší, může rozhodnout pouze vzájemný zápas. Dost 
arogantní výzvu Sparta přijímat nemusela, ale rukavici zvedla a pyšné 
„Fradi“ na Letné vyklepla 4:1.

  Ještě jeden rekord: národní mužstvo sehrálo do té doby rekordních 
deset mezistátních zápasů (ten počet bude o jeden překonán až roku 
1937), nenašlo v nich přemožitele a sedmkrát vyhrálo. Dvakrát porazilo 
Rakušany i Maďary a Italům ve dvou zápasech pustilo jen jeden bod. V re-
prezentačním dostihu slávistických kanonýrů Franci Svoboda přestřílel 
Antonína Puče 7:6.

  Zářijové střetnutí s Rakušany (2:0) se neodbylo na Letné, ale na Stra-
hově. Sportovní stadion tam ovšem ještě neexistoval ani v plínách. 
V rámci sportovních slavností se hrálo na obrovské písčité ploše nového 
sletového stadionu poblíž hlavní tribuny. 

 IVO VIKTOR V OBJETÍ S KLUBOVÝM A REPREZENTAČNÍM SPOLUHRÁČEM ZDEŇKEM NEHODOU 
 PO PENALTOVÉM ROZSTŘELU VE FINÁLE MISTROVSTVÍ EVROPY 1976 BĚLEHRADĚ. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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páteři, na které se nejspíš podepsaly stovky pádů na zem při 

trénincích a zápasech. Doporučovali mi, abych šel na operaci 

k profesoru Kuncovi do Ústřední vojenské nemocnice ve Stře-

šovicích, že mi to pomůže. Dnes by to byl možná jen rutinní 

operační zákrok, jenže tehdejší medicína nebyla zdaleka ještě 

na takové úrovni. Radši jsem zvolil konzervativní léčbu, bral 

jsem i prášky na utišení bolesti…“, vrací se do léta 1976, kdy 

už pomalu začínala nová prvoligová sezona a také kvalifikace 

o postup na mistrovství světa 1978 v Argentině.

Deset let předtím si v Jižní Americe odbyl debut v reprezen-

tačním „áčku“ a rovnou proti Brazilcům na jejich proslulém 

stadiónu Maracaná. „V jejich útoku nastoupil Pelé a za necelou 

půl hodinu mi dal dvě branky, hlavně ta druhá dokazovala jeho 

fotbalovou genialitu. Obešel Láďu Nováka i Jána Popluhára 

a proti jeho střele jsem neměl šanci… Pár minut před koncem 

jsme vstřelili aspoň čestný gól, takže z toho byla přijatelná po-

rážka 1:2,“ vzpomíná na křest ohněm v Riu de Janeiru.

V odvetě s „kanárky“ o tři dny později již chytal jeho dlouho-

letý parťák Alexander Vencel, který od trenéra Marka v té době 

dostával více příležitostí. Ale v listopadu v dalším fotbalovém 

svatostánku ve Wembley stál mezi tyčemi opět Ivo Viktor. Ang-

ličané nastoupili se stejnou jedenáctkou jako ve vítězném finále 

domácího mistrovství světa s Německem, jenže přes obrovskou 

převahu nemohli překonat neznámého brankáře Čechoslováků 

po zemi ani ze vzduchu. Statistici spočítali, že na Viktora letělo 

neuvěřitelných 35 ran! Nebylo divu, že od tohoto památného bez-

brankového zápasu se už o něm vědělo a brzy si také s Vencelem 

prohodili dosavadní pozice „jedničky“ a „dvojky“…

Komplex z ostrovních týmů na jejich půdě se tím však zdale-

ka nezlomil, což ostatně potvrdila zmíněná kvalifikace mistrov-

ství světa 1978, ve které úřadující mistři Evropy dostali do sku-

piny Skoty a Velšany. I když na Letné v úvodním duelu dokázali 

nepříjemného a houževnatého skotského soupeře porazit 2:0, 

přišli o vyloučeného kapitána Ondruše, na kterém stála celá 

defenzíva. 

No a duely za kanálem La Manche v roce 1977 dopadly bíd-

ně - 0:3 v březnu ve Wrexhamu a 1:3 v září v Glasgowě zname-

naly konec postupových argentinských nadějí… „Tehdejší hra 

britských týmů nám nikdy neseděla, hlavně u nich doma, kde 

bylo ještě bouřlivé prostředí. Věděli jsme, podle jaké šablo-

ny budou hrát - centry nebo přihrávky do stran, odkud létaly 

balony do šestnáctky, ale prostě jsme nedokázali jejich důraz 

ve vzdušných soubojích účinně eliminovat. Jejich tvrdost byla 

dost často na hranici faulů a někdy i za ní zápasy rozhodovala, 

pro brankáře bylo velmi složité tyto nacvičené situace úspěš-

ně řešit, protože ne pokaždé jste se v tom chumlu před sebou 

dostal včas k míči. Platilo reprezentaci i o klubech, protože 

s Duklou nás v Poháru mistrů vyřadil Celtic Glasgow,“ připo-

míná prožité zápasy, které bolely nejen výsledkově, ale i na těle 

hostujících fotbalistů.

NECHAL SE PŘEMLUVIT 
NA DERBY…

Ivo Viktor se vrátil mezi tyče pouze v lize, ale jen v úvodních 

čtyřech kolech - doma se Slovanem (5:2), v Plzni (0:0), kde 

vychytal svoje poslední čisté konto, na Julisce se Žilinou (2:1) 

a v malém pražském derby se Spartou na Letné (1:2). „Nechal 

jsem se přemluvit, abych šel do branky, i když jsem nebyl úplně 

zdravotně v pořádku, protože druhý gólman Dukly na tom byl, 

myslím, ještě hůř. Jak se říká, za blbost se platí, protože jsem 

SERIÁL SERIÁL

 LOUČENÍ LEGENDÁRNÍHO BRANKÁŘE PO NĚKOLIKA MINUTÁCH MEZISTÁTNÍHO UTKÁNÍ S MAĎARSKEM NA LETNÉ V LISTOPADU 1977. 
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si bolavou krční páteř ještě víc pochroumal a přidaly se k tomu 

ještě problémy s bederní,“ vybavuje si i po letech svůj epilog 

ve vrcholovém fotbale. 

Nehodil však okamžitě flintu do žita, jen co mu jen trochu 

otrnulo, pokoušel se o další comeback. „Zkoušel jsem to při 

tradiční zimní lize na Tatře Smíchov i v průběhu jara, ale bolesti 

zad neodcházely, spíš se pravidelně vracely. Stačil k tomu jen 

třeba nějaký prudší nebo nekoordinovaný pohyb. Stále víc jsem 

si uvědomoval, že to zřejmě s chytáním už dál prostě nepůjde. 

A tak jsem v Dukle převzal jako trenér její juniorku…“

K jeho osobitému brankářskému stylu neodmyslitelně pa-

třily dlouhé výhozy míčů rukou na spoluhráče, který dával 

přednost před tradičními výkopy z ruky nebo ze země. „Moc 

mi to nešlo nohama, nebyl jsem typem brankáře, který to 

s balonem umí pomalu jako hráči, takže je mu pak jedno, jestli 

ho dostane od spoluhráčů na pravou nebo levou nohu. Na voj-

ně v Brně jsem se proto s dalším skvělým brankářem Frantou 

Schmuckerem věnoval nácvikům vyhazování rukou, které bylo 

oproti výkopům i podstatně přesnější, když jsem chtěl založit 

rychlý protiútok. Dokázal jsem míč hodit až za půlící čáru, aby 

z akce něco kloudného bylo, tak jsem musel najít vhodného 

adresáta. Pepík Masopust nebo Tonda Panenka zvládli si 

hned balon najít a zpracovat ho. Pokud ale letěl na nějakého 

dřeváka, který tuhle základní věc neuměl, tak jsem za to vět-

šinou následně mohl já špatně zvoleným nebo zbytečně rych-

lým výhozem,“ hodnotí svoji speciální disciplínu, která je však 

v současném fotbale už na úbytě: „Dnešní brankáři už nemo-

hou malé domů vzít do ruky a musejí zpětné míče rozehrávat 

nohama, také pohyb v blocích možnosti k přesným výhozům 

výrazně omezuje…“    

Velký brankář si však zasloužil důstojné rozloučení. V listo-

padu 1977 nastoupil na Letné na úvodní dvě minuty přátelského 

mezistátního utkání s Maďarskem, po nichž ho vystřídal Zdeněk 

Hruška. „Byli jsme domluveni, že mě Maďaři budou šetřit a nevy-

střelí…“, usmívá se Ivo Viktor, pětinásobný vítěz ankety Fotbalista 

roku, který v ní naposledy triumfoval v „bělehradském“ roce 1976. 

Tehdy také skončil na třetím místě v prestižní anketě France Foot-

ballu Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy. Výš než on v celé 

její historii skončili z českých fotbalistů jen oba její vítězové Josef 

Masopust (1962) a Pavel Nedvěd (2003).  Václav Tichý

STALO SE...

  V březnu 1977 se československá reprezentace poprvé v historii 
střetla s Řeckem (4:0). Z tehdejších 34 členských národních svazů zů-
staly bílým místem již jen Malta, Island a Lichtenštejnsko, s nimiž od té 
doby národní tým už také změřil síly v mezistátním duelu…

   „Klokani“ dostali zálusk získat do vršovického „Ďolíčku“ některého 
z mistrů Evropy z Bělehradu 1976. V bratislavském Slovanu, kde si vy-
hlédli tandem Anton Ondruš-Marián Masný, ale s nabídkou nepochodili. 
Mnohem úspěšnější byli v Trnavě, odkud získali na přestup Karola Dobi-
aše, takže následně v zelenobílém dresu nastupovala skvělá reprezen-
tační záloha Dobiaš-Panenka-Bičovský!

  V první červnový den zemřel ve věku 65 let Rudolf Vytlačil, legendár-
ní trenér vicemistrů světa z Chile 1962, který s čs. reprezentací získal 
o dva roky dříve ve Francii bronz na tehdejším Poháru národů, předchůd-
ci mistrovství Evropy. S olympijským týmem přivezl stříbro z Tokia 1964, 
dařilo se mu i v zahraničí. Bulharsko přivedl poprvé z kvalifikace na MS 
1966 v Anglii, o rok později se stal s Rapidem Vídeň rakouským mistrem, 
v roce 1970 získal bulharské double s Levski Sofia.

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.fotbal.cz
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PLZEŇ POZNALA: 
Sporting je jiná liga

Možná jen největší optimisté věřili, že úvodní osmifinále Evropské 
ligy v Lisabonu bude mít jiný scénář. Stačilo deset minut a bylo všech-
no jasné. Sporting dominoval v technice, rychlosti, herní kvalitě. Vik-
toria poznala v reálu to, co tušila: Sporting je jiný level, jiná liga. 

 KOLUMBIJSKÝ FORVARD FREDY MONTERO GÓLOVĚ UDEŘIL NA KONCI PRVNÍHO 
 A KRÁTCE PO ZAHÁJENÍ DRUHÉHO POLOČASU A DOVEDL SPORTING K VÝHŘE 2:0. 

 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

„Jak se dá čelit takové kvalitě? Pokud se podíváte na složení 

mužstva Sportingu a našeho, pochopíte. Výběr i kvalita jeho hráčů 

je obrovská,“ konstatoval trenér Pavel Vrba. To sedí. Portugalské 

mužstvo, které má tržní hodnotu o 4,5 miliardy korun vyšší než 

Viktoria, dokázalo ve skupině Ligy mistrů sehrát na domácí půdě 

vyrovnanou partii s Barcelonou.

Pokud proti vám stojí kvalitativně mnohem zdatnější soupeř, 

zásada číslo jedna zní: vyvarovat se zbytečných chyb, a v ofenzí-

vě vytěžit z minima maximum. Plzeň ji nenaplnila. Za bezbran-

kového stavu promrhala dvě přečíslení, Krmenčík neproměnil 

dvě šance. Navíc k oběma gólům hosté Portugalcům pomohli. 

To je smrtící mix.

V zaváháních, která předcházela brankám Montera, měl prsty 

Milan Petržela. Nejprve zle vyřešil přečíslení, když před velkým 

vápnem Sportingu přišel o míč. Domácí následně z brejku udeřili. 

Hned po přestávce, byť s faulem, ztratil balon na půlce vlastní po-

loviny. A Montero trestal podruhé.

„Právě takové situace rozhodují. Pokud ztratíte jednoduché 

míče, zkušené týmy vás potrestají. V české lize se s tím tolik ne-

setkáváme, ale na této úrovni je z toho problém,“ podotkl Vrba. 

„Stačilo vystřelit klidně pánubohu do oken. Nic by se nestalo, byla 

by přestávka. Těžko někomu něco vyčítat, ale takový gól prostě 

dostat nemůžeme,“ doplnil brankář Aleš Hruška.

Pokud se v odvetě nestane fotbalový zázrak, čtvrtfinále Evrop-

ské ligy zůstane Plzni i potřetí zapovězeno. 

 LEVÝ BEK FÁBIO COENTRÃO ASISTOVAL U PRVNÍ TREFY SPORTINGU. 

 AARON RAMSEY GÓLEM POMOHL K VÝHŘE ARSENALU NAD AC MILÁN. 

SPORTING LISABON - VIKTORIA PLZEŇ 2:0 (1:0)
Branky: 45.+1 a 49. Montero. Rozhodčí: Kulbakov - Žuk, Masljanko (všichni Běl.). ŽK: 
Battaglia, Coates, William Carvalho - Hořava, Limberský. Diváci: 26.090.

Sporting: Rui Patrício - Ristovski, Coates, Mathieu, Fábio Coentrao (85. Rúben Ribeiro) 
- William Carvalho, Bruno Fernandes - Gelson Martins, Ruiz (78. Bruno César), Acuňa 
(57. Battaglia) - Montero. Trenér: Jesus.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela 
(62. Chorý), Kolář (75. Kovařík), Zeman (82. Čermák) - Krmenčík. Trenér: Vrba.

OSMIFINÁLE EVROPSKÉ LIGY 

08.03. 

Lazio - Dyn. Kyjev 2 : 2 * Marseille - Ath. Bilbao 3 : 1
RB Lipsko - Zenit Petrohrad 2 : 1 * Sporting - Plzeň 2 : 0
AC Milán - Arsenal 0 : 2 * Atl. Madrid - Lok. Moskva 3 : 0

CSKA Moskva - Lyon 0 : 1 * Dortmund - Salcburk 1 : 2

15.03. 17:00 Lok. Moskva - Atl. Madrid

15.03. 19:00
Ath. Bilbao - Marseille, Dyn. Kyjev - Lazio,

Plzeň - Sporting, Zenit Petrohrad - RB Lipsko

15.03. 21:05 Arsenal - AC Milán, Lyon - CSKA Moskva, Salcburk - Dortmund

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Další rok, další masivní investice, další obrovské zklamání. Francouzský 
gigant Paris St. Germain podporován od roku 2011 neomezeným katar-
ským kapitálem znovu předčasně skončil v Lize mistrů a jeho maximem 
v prestižním poháru pod novými majiteli zůstává čtvrtfinále… 

LIGA MISTRŮLIGA MISTRŮ

OSMIFINÁLE LIGY MISTRŮ

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

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

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

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

06.03. Liverpool - FC Porto 0:0, PSG - Real Madrid 1:2

07.03. Manchester City - Basilej 1:2, Tottenham - Juventus 1:2

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

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

Ligu mistrů za peníze

NEKOUPÍŠ
 OFENZIVNÍ HVĚZDY GONZALO HIGUAÍN A PAULO DYBALA SVÝMI GÓLY DOVEDLY JUVENTUS K POSTUPU PŘES TOTTENHAM. 

 NAŠLAPANÁ OFENZÍVA PSG V ČELE S EDINSONEM CAVANIM VE DVOJZÁPASE S REALEM 
 JEN 2x ROZVLNILA SÍŤ. TO BÍLÝ BALET NAOPAK 5X SKÓROVAL A POSTOUPIL DO ČTVRTFINÁLE. 

Oryx Qatar Sports Investments každoročně pumpuje do klubu 

z Paříže miliardy s vidinou triumfu v Lize mistrů. Ovšem celek 

zpod Eiffelovky v prestižní soutěži pravidelně selhává. V po-

sledních šesti letech došel nejdále do čtvrtfinále a v konfrontaci 

s nejlepšími kluby kontinentu pravidelně tahá za kratší konec 

provazu. Loni spektakulárně selhal v bitvě s Barcelonou, ačkoliv 

první osmifinále vyhrál 4:0, letos ve stejné fázi soutěže nestačil 

na madridský Real - na stadionu Santiaga Bernabeua padl 1:3, 

v úterní odvetě před svými fanoušky pak s Bílým baletem pro-

hrál 1:2. Ani letní angažování Mbappého, Dani Alvese a Neymara 

(za rekordních 222 milionů eur) tak ambiciózní PSG neposunulo 

blíž vysněnému cíli… 

LEKCE PRO SPURS
Evropskými poháry protřelý Juventus uštědřil pořádnou lekci 

Tottenhamu. Anglický mančaft si sice z Turína odvezl nadějnou 

plichtu 2:2 a doma se zásluhou Sona v 39. minutě ujal vedení, 

přesto se s Ligou mistrů nakonec musel rozloučit. Stará dáma 

totiž v druhém poločase v rozmezí tří minut zásluhou ostrostřelců 

Higuaína s Dybalou skóre otočila a postup už si nenechala utéct… 

Do čtvrtfinále prošel navzdory porážce 1:2 s Basilejí také Man-

chester City, švýcarského mistra s českými reprezentanty Vaclí-

kem a Suchým totiž už v prvním vzájemném utkání zdolal hladce 

4:0. Také Liverpool si zadělal na postup v úvodním duelu s Portem 

(5:0), odveta na Anfieldu pak skončila bezbrankovou plichtou. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Čech vychytal dvoustovku!

Zatímco po minulém kole byl za padoucha kvůli chybám, kte-
rými přispěl k nečekané porážce v Brightonu, tentokrát se stal 
hrdinou, jenž se zapsal do historie! Petr Čech proti Watfordu 
zlikvidoval i penaltu a jako první gólman vůbec vychytal 200 nul 
v Premier League!

Arsenal se pomalu zvedá z vleklé krize, do níž upadl na začátku minulého měsíce, a vel-

kou zásluhu na tom má i český brankář Petr Čech. Někdejší reprezentační kapitán před-

vedl v duelu s Watfordem výborný výkon okořeněný chycenou penaltou a při vítězství 3:0 

se zapsal do historie rekordní dvoustou vychytanou nulou. „Je to pro mě obrovská pocta 

a vyznamenání. Jen jsem se trochu načekal,“ přiznal po utkání Petr Čech, jenž předchozí 

čisté konto v Premier League udržel v bitvě s Newcastlem (1:0) v polovině prosince a od té 

doby dlouho marně vyhlížel jubilejní zápis…  

Šlágr kola hostil Old Trafford, kde síly změřili rivalové z Manchesteru United a Liver-

poolu. A v bitvě o druhé místo byli úspěšnější domácí, kterým vítězství 2:1 zařídil dvěma 

zásahy Marcus Rashford! Mladý anglický forvard nedostává pod José Mourinhem tolik 

příležitostí a nečekané nasazení do základní jedenáctky využil na výbornou. Reds po první 

ligové porážce od konce ledna klesli dokonce na čtvrtou příčku, třetí pozici jim po triumfu 

4:1 v Bournemouthu uzmuli borci Tottenhamu. Pátá Chelsea v předešlých pěti kolech čty-

řikrát padla a nutně potřebovala zabrat, což se jí proti Crystal Palace podařilo (2:1). Trápící 

se West Ham doma prohrál s Brunley 0:3, což někteří jeho fanoušci neunesli a v průběhu 

druhé půle vtrhli na hřiště, kvůli čemuž byl zápas na několik minut přerušen. Kladiváře asi 

čeká tučná pokuta…  

 PETR ČECH LIKVIDUJE PENALTU TROYE DEENEYHO 
 V BITVĚ S WATFORDEM, KTEROU ARSENAL OVLÁDL 3:0. 

Darida s rozřízlou kopačkou!

Mnichovský Bayern má ideálního bundesligového sparingpart-
nera ve svém dlouholetém rivalovi ze severu Německa, který však 
na rozdíl od něj nesbírá v posledních letech mistrovské vavříny, ale 
opakovaně se klepe o příslušnost mezi elitou. Když totiž vyběh-
ne Hamburk na trávník Allianz Areny, většinou ho po závěrečném 
hvizdu opouští s pořádným výpraskem od domácí bavorské mašiny. 

Ani tentokrát tomu nebylo jinak, inkasoval půltucet branek, hattrickem se blýskl nejlep-

ší střelec Robert Lewandowski, který ještě neproměnil penaltu, Franck Ribéry zase po-

tupil hosty brazilským sólem a zasunutím míče do branky. Bilance HSV je opravdu tristní, 

všech osm posledních zápasů prohrál a má z nich nefotbalové skóre 3:50! Debakl stál mís-

to trenéra Bernda Hollerbacha, který na hamburskou lavičku usedl teprve 22. ledna, od té 

doby jeho svěřenci získali pouhé tři body za tři remízy a vstřelili také stejný počet branek, 

což ve svém důsledku znamenalo, že se žádný vzestup od dna tabulky nekonal, naopak se 

zvýšila ztráta i na šestnáctou barážovou pozici. Tým, který je zároveň i pod stále výrazněj-

ším tlakem vlastních nespokojených fanoušků, zatím převzal kouč juniorky Christian Titz.

V Dortmundu si všichni hluboce oddechli. Klíčová ofenzivní opora Marco Reus už totiž 

uzavřel otázku ohledně své další fotbalové budoucnosti. Osmadvacetiletý německý repre-

zentant, který po dlouhé rekonvalescenci operovaného kolena odehrál v této sezoně zatím 

pouze sedm zápasů, se dohodl s vedením Borussie na prodloužení kontraktu až do června 

2023! Tím padly i obavy, že by mohl zamířit do některého ze špičkových zahraničních týmů, 

které o něj dlouhodobě projevovaly zájem.

Z českého pohledu zaujal především urychlený návrat reprezentačního středopolaře 

Vladimíra Daridy do sestavy berlínské Herthy v domácím utkání s Freiburgem. Sedmadva-

cetiletého záložníka totiž po nedávné bezbrankové remíze v Mnichově začaly sužovat bo-

lesti se zanícenými palci na nohou, kvůli nimž vynechal v minulém kole utkání na Schalke. 

Chuť už zase nastoupit byla však očividně větší, než se stoprocentně vykurýrovat, a tak se 

v 66. minutě dostal na trávník se speciálně uvnitř rozřízlou kopačkou! Důvod? Aby se do ní 

noha vešla a zároveň se trochu otupil i tlak na doléčovaný palec! 

 VLADIMÍR DARIDA NASTOUPIL DO UTKÁNÍ S FREIBURGEM 
 PRO KOMPLIKACE S PALCEM SE SPECIÁLNĚ UPRAVENOU KOPAČKOU… 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Bayern 26 21 3 2 65:18 66
2. Schalke 26 13 7 6 40:30 46
3. Dortmund 26 12 9 5 53:33 45
4. Leverkusen 26 12 8 6 47:33 44
5. Frankfurt 26 12 6 8 35:30 42
6. RB Lipsko 26 11 7 8 38:34 40
7. Hoffenheim 26 10 8 8 43:38 38
8. Augsburg 26 9 8 9 36:33 35
9. M ǵladbach 26 10 5 11 33:39 35

10. Stuttgart 26 10 4 12 23:29 34
11. Hertha 26 7 11 8 30:31 32
12. Hannover 26 8 8 10 33:38 32
13. Freiburg 26 6 12 8 25:42 30
14. Brémy 25 6 9 10 24:30 27
15. Wolfsburg 26 4 13 9 28:36 25
16. Mohuč 26 6 7 13 29:43 25
17. Hamburk 26 4 6 16 18:41 18
18. Kolín nad Rýnem 25 4 5 16 24:46 17

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Manchester City 29 25 3 1 83:20 78
2. Manchester Utd. 30 20 5 5 58:23 65
3. Tottenham 30 18 7 5 59:25 61
4. Liverpool 30 17 9 4 68:34 60
5. Chelsea 30 17 5 8 52:27 56
6. Arsenal 30 14 6 10 55:41 48
7. Burnley 30 11 10 9 27:26 43
8. Leicester 30 10 10 10 45:43 40
9. Everton 30 10 7 13 35:49 37

10. Watford 30 10 6 14 39:50 36
11. Brighton 30 8 10 12 28:40 34
12. Bournemouth 30 8 9 13 35:48 33
13. Newcastle 30 8 8 14 30:40 32
14. Swansea 30 8 7 15 25:42 31
15. Huddersfield 30 8 7 15 25:50 31
16. West Ham 30 7 9 14 36:57 30
17. Southampton 30 5 13 12 29:44 28
18. Crystal Palace 30 6 9 15 28:48 27
19. Stoke 29 6 9 14 28:54 27
20. West Brom 30 3 11 16 23:47 20

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
5. Lukaku R. Manchester Utd 14 7
5. Vardy J. Leicester 14 1
7. Firmino R. Liverpool 13 7

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Lewandowski R. Bayern 23 1
2. Aubameyang P. Dortmund 13 3
3. Petersen N. Freiburg 12 1
4. Finnbogason A. Augsburg 11 2
4. Gregoritsch M. Augsburg 11 2
6. Fullkrug N. Hannover 10 3
6. Uth M. Hoffenheim 10 2
6. Volland K. Leverkusen 10 2
6. Werner T. RB Lipsko 10 3

VÝSLEDKY
30. KOLO

Bournemouth - Tottenham 1:4 * Arsenal - Watford 3:0
Chelsea - Crystal Palace 2:1 * Everton - Brighton 2:0

Huddersfield - Swansea 0:0 * Newcastle - Southampton 3:0
West Brom - Leicester 1:4 * West Ham - Burnley 0:3

Man. Utd. - Liverpool 2:1 * Stoke - Manch.r City (hráno po uzávěrce)

PROGRAM
31. KOLO

17.3. Bournemouth - West Brom, Stoke - Everton
Huddersfield - Crystal Palace, Liverpool - Watford

Odloženo: Tottenham - Newcastle, Burnley - Chelsea,
Leicester - Arsenal, Swansea - Southampton, 

West Ham - Manchester Utd., Manchester City - Brighton

PROGRAM
27. KOLO

16.3. Freiburg - Stuttgart
17.3. Augsburg - Brémy, Frankfurt - Mohuč,

Hamburk - Hertha, Mönchengladbach - Hoffenheim,
Wolfsburg - Schalke

18.3. Dortmund - Hannover, Kolín nad Rýnem - Leverkusen,
RB Lipsko - Bayern

VÝSLEDKY
26. KOLO

Dortmund - Frankfurt 3:2 * Stuttgart - RB Lipsko 0:0
Leverkusen - Mönchengladbach 2:0

Bayern - Hamburk 6:0 * Hannover - Augsburg 1:3
Hertha - Freiburg 0:0 * Hoffenheim - Wolfsburg 3:0

Mohuč - Schalke 0:1 * Brémy - Kolín nad Rýnem (hráno po uzávěrce)

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Valencia vyfoukla Seville LM

Hotovo, španělská čtyřka pro příští ročník milionářské Ligy 
mistrů je zkompletována! Ve šlágru 28. kola totiž Valencia ne-
čekaně vyhrála 2:0 v Seville a nechce se věřit, že by ještě přišla 
o jedenáctibodový náskok.

Měl to být zápas kdo s koho. Sevillští byli favority a malovali si, jak ukrojí manko na sou-

peře na pět bodů. Jenže na Valencii letos nemají - po podzimním debaklu 0:4 na jejím hřiš-

ti selhali i doma, když se dvakrát trefil hostující Rodrigo. „Hráli jsme s naším největším 

rivalem o vstupenku do Champions League a teď už máme náš velký cíl na dosah,“ jásal 

střelec zápasu, který si výrazně řekl o nominaci na MS. Marná byla převaha domácích, z 21 

střel se neujala žádná. Na Sevillu tak zbude jen boj o Evropskou ligu.

Elitní trio nezaváhalo. Barcelona vyhrála 2:0 na půdě poslední Málagy, přestože hrála 

bez Messiho. Ten sledoval zápas v porodnici, kde očekával narození syna. „Volali mi to ráno 

před zápasem. Věděli jsme, že se tato věc blíží a byli na ni připraveni,“ usmál se trenér 

Valverde, jemuž po boku Suáreze s Coutinhem výborně zahrál Dembélé.

Atlético doma zametlo 3:0 s Vigem, když každá jeho střela na bránu skončila gólem! 

Přesto byla hlavním tématem další zaručená zpráva o letním odchodu Griezmanna 

do Barcy. „Zajímá mě dnešek, ne co bude zítra. A dnes hrál opět fantasticky,“ poklonil se 

trenér Simeone francouzskému útočníkovi.

Real se zapotil na hřišti Eibaru, výhru 2:1 dvěma góly zařídil Ronaldo. „Cristiano je prostě 

z jiné galaxie,“ chválil ho kouč Zidane. Portugalská superstar má z posledních pěti duelů 

na kontě osm branek. Přesto se po zápase nejvíce mluvilo o hostujícím kapitánu Ramoso-

vi, kterého dvacet minut před koncem za stavu 1:1 přepadly střevní problémy, a musel ze 

hřiště utéci na toaletu. „Myslím, že Sergio se trochu připos*al,“ smál se Zidane, jemuž se 

kapitán po minutce v kabinách vrátil do akce a pomohl k povinným třem bodům. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Barcelona 28 22 6 0 72:13 72
2. Atl. Madrid 28 19 7 2 48:12 64
3. Real Madrid 28 17 6 5 67:30 57
4. Valencia 28 17 5 6 54:30 56
5. Sevilla 28 14 3 11 36:42 45
6. Villarreal 28 13 5 10 38:32 44
7. Girona 28 12 7 9 40:36 43
8. Eibar 28 11 6 11 35:41 39
9. Celta Vigo 28 11 5 12 45:42 38

10. Betis 27 11 4 12 43:52 37
11. Getafe 28 9 9 10 33:26 36
12. Ath. Bilbao 28 8 11 9 29:31 35
13. Espanyol 28 8 11 9 26:34 35
14. Real Sociedad 28 9 6 13 50:50 33
15. Leganes 28 9 6 13 23:34 33
16. Alaves 27 10 1 16 24:39 31
17. Levante 28 4 12 12 23:42 24
18. Las Palmas 28 5 5 18 20:57 20
19. La Coruňa 28 4 7 17 25:59 19
20. Malaga 28 3 4 21 16:45 13

 ÚTOČNÍK RODRIGO (VPRAVO) VSTŘELIL V TÉTO SEZONĚ LA LIGY JIŽ 12 GÓLŮ. 
 DVĚMA POSLEDNÍMI V SEVILLE PŘIBLÍŽIL VALENCII K BRANÁM LIGY MISTRŮ. 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Messi L. Barcelona 24 12
2. Suarez L. Barcelona 21 6
3. Ronaldo C. Real Madrid 18 4
4. Aspas I. Celta Vigo 16 5
4. Griezmann A. Atl. Madrid 16 8
6. Stuani C. Girona 15 0
7. Gomez M. Celta Vigo 13 2

SERIE A

Sladký týden Juve

Takový týden si snad ani nevysnili! Fotbalisté Juventusu 
po sladkém postupu v Lize mistrů přes Tottenham skočili v do-
mácí soutěži poprvé od září do čela tabulky. „Stará dáma“ letí 
za sedmým titulem v řadě!

Itálie se po týdenním smutku loučila se zesnulým reprezentantem Davidem Astorim 

a Fiorentina svého kapitána uctila výhrou 1:0 nad Beneventem. Emotivně nesmírně vypja-

tý zápas začal minutou ticha, po které fanoušci na vyprodaném stadiónu vypustili do nebe 

tisíce bílých a fialových balónků. Ve 13. minutě, na počest Astoriho čísla 13, byl duel přeru-

šen a diváci vytvořili choreo na jeho počest. Utkání gólem rozhodl brazilský obránce Hugo, 

který v sestavě nahradil právě Astoriho...

Juventus si doma zásluhou dvou Dybalových tref poradil 2:0 s Udine, v jehož základní 

sestavě nechyběli čeští reprezentanti Jakub Jankto a Antonín Barák. „Zažíváme teď po-

vedené období, práci jsme odvedli dobře, ale není důvod slavit - ještě jsme letos nevyhráli 

vůbec nic,“ upozornil kouč Allegri. „Ve středu nás čeká další test, musíme být připraveni,“ 

vyhlížel dohrávku s Bergamem. Nicméně titul č. 34 se blíží!

V nedělním šlágru kola totiž Neapol hrála na Interu bez branek a po minulé porážce s AS 

Řím to pro ni byla druhá ztráta v řadě. Za turínskými šampióny tak najednou zaostává o bod, 

a to mají rivalové ještě zápas k dobru! Vysněné scudetto tak pomalu mizí v dáli... „Zápas 

v Miláně jsme měli vyhrát,“ povzdychl si kouč Sarri, zatímco jeho domácí protějšek Spalletti 

souhlasil: „Nemáme kvality jako Neapol, nejsme tak dobrý tým, jak si mnozí myslí...“

Římské Lazio vydřelo jen bod v Cagliari díky šťastné Immobileho patičce v 95. minutě, 

a tak třetí příčku si upevnili městští rivalové z AS. Za ně odehrál celý zápas Patrick Schick, 

ovšem při výhře 3:0 nad FC Turín dávali góly jiní. Milánský AC vyhrál počtvrté v řadě, ten-

tokrát 1:0 v Janově, a počtvrté za sebou nedostal gól - v lize neinkasoval už 374 minut! 

 BORCI JUVENTUSU SE RADUJÍ. PO VÝHŘE NAD UDINE 
 A DALŠÍ ZTRÁTĚ NEAPOLE MÍŘÍ OPĚT ZA TITULEM! 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Juventus 27 23 2 2 65:15 71
2. Neapol 28 22 4 2 62:19 70
3. AS Řím 28 17 5 6 47:23 56
4. Lazio 28 16 5 7 66:36 53
5. Inter 27 14 10 3 42:21 52
6. AC Milán 27 14 5 8 38:30 47
7. Sampdoria 27 13 5 9 47:38 44
8. Atalanta 26 11 8 7 38:29 41
9. Fiorentina 27 10 8 9 36:32 38

10. Turín FC 27 8 12 7 36:35 36
11. Udinese 27 10 3 14 37:40 33
12. Bologna 28 10 3 15 33:40 33
13. FC Janov 27 8 6 13 21:28 30
14. Cagliari 27 7 5 15 25:43 26
15. Chievo 27 6 7 14 23:44 25
16. Crotone 27 6 6 15 27:48 24
17. Sassuolo 27 6 6 15 16:47 24
18. Spal 28 5 9 14 28:50 24
19. Verona 27 6 4 17 25:51 22
20. Benevento 27 3 1 23 18:61 10

PROGRAM
DOHRÁVKA 26. KOLA

14.3. Juventus - Atalanta

29. KOLO

17.3. Udinese - Sassuolo, Spal - Juventus
18.3. Sampdoria - Inter, AC Milán - Chievo,

Benevento - Cagliari, Crotone - AS Řím,
Turín FC - Fiorentina, Verona - Atalanta,

Lazio - Bologna, Neapol - FC Janov

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Immobile C. Lazio 24 8
2. Icardi M. Inter 18 1
3. Dybala P. Juventus 17 3
3. Mertens D. Neapol 17 6
3. Quagliarella F. Sampdoria 17 5

PROGRAM
29. KOLO

16.3. Levante - Eibar
17.3. La Coruňa - Las Palmas, Valencia - Alaves,

Real Sociedad - Getafe, Betis - Espanyol
18.3. Leganes - Sevilla, Barcelona - Ath. Bilbao,

Celta Vigo - Malaga, Villarreal - Atl. Madrid,
Real Madrid - Girona

VÝSLEDKY
28. KOLO

Ath. Bilbao - Leganes 2:0 * Las Palmas - Villarreal 0:2
Atl. Madrid - Celta Vigo 3:0 * Espanyol - Real Sociedad 2:1

Malaga - Barcelona 0:2 * Getafe - Levante 0:1
Sevilla - Valencia 0:2 * Eibar - Real Madrid 1:2

Girona - La Coruňa 2:0 * Alaves - Betis (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
28. KOLO

Inter - Neapol 0:0 * FC Janov - AC Milán 0:1
Bologna - Atalanta 0:1 * Cagliari - Lazio 2:2

Crotone - Sampdoria 4:1 * Juventus - Udinese 2:0
Sassuolo - Spal 1:1 * Fiorentina - Benevento 1:0

Verona - Chievo 1:0 * AS Řím - Turín FC 3:0

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Trnava na čele už s náskokom 11 bodov

Rozbehli sa boje v nadstavbovej časti. V skupine o titul vedúca 
Trnava vyhrala v Trenčíne 2:1. Hoci domáci boli aktívnejší, ve-
denia sa ujali Trnavčania, v 22. minúte skóroval strelou z voleja 
Erik Jirka. Druhý gól pridal Kubilay Yilmaz, za domácich znižoval 
v závere Čatakovič. Dunajská Streda porazila doma Ružomberok 
rozdielom triedy 3:0, český gólman Patrik Macej neinkasoval už 
369 minút. Naposledy lovil loptu zo svojej siete 9. decembra 2017 
pri remíze so Zlatými Moravcami.

Skóre otvoril už v druhej minúte Roland Černák. Ružomberok od 39. minúty oslabe-

ný o vylúčeného brankára Macíka inkasoval v druhom polčase ešte dva góly z kopačiek 

Pačindu a Šatku. Kolo sa dohrávalo v nedeľu, Žilina hostila Slovan, ktorému mala splácať 

šesťgólovú prehru spred dvoch týždňov. V zápase hranom vo svižnom tempe mal v úvode 

mierne navrch Slovan, no gólovo sa nepresadil. Naopak do vedenia išli domáci, v 38. min-

úte po pokuse Jánošíka a Mihalíkovej strele do žrde sa trafil Samuel Mráz. Aj druhý polčas 

začal miernym tlakom belasých, no domáci odolali a kapitán Michal Škvarka strelil druhý 

gól po zlom odkope slovanistu Rabia. Znížiť mohol Moha, po prihrávke striedajúceho Vit-

teka však mieril do žrde. Výsledok zápasu zahral do kariet Trnave, ktorá má pred druhou 

Dunajskou Stredou už 11-bodový náskok.

V troch stretnutiach skupiny hrajúcej o udržanie sa padli len dva góly. Zlaté Moravce 

prehrali na domácom trávniku s Podbrezovou 0:1. Rovnakým rozdielom podľahla Senica 

Nitre a po týždni znovu klesla na posledné miesto tabuľky. Východniarske derby medzi 

Michalovcami a Prešovom prinieslo hru medzi šestnástkami s minimom gólových príleži-

tostí. Domácim chýbala myšlienka v strede poľa a keď k tomu prirátame už sedem zápasov 

trvajúcu streleckú nemohúcnosť Tatrana výsledkom bola remíza 0:0. Prešov môže uspo-

kojiť jedine fakt, že opustil poslednú priečku.  Peter Divéky

 TRNAVA SA TEŠILA Z VÝHRY V TRENČÍNE. 

FORTUNA LIGA

FORTUNA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

SKUPINA O TITUL
1. Trnava 23 17 2 4 36:17 53

2. Dun. Streda 23 11 9 3 32:20 42

3. Slovan Brat. 23 11 8 4 45:28 41

4. Žilina 23 13 1 9 44:35 40

5. Trenčín 23 10 6 7 55:34 36

6. Ružomberok 23 8 9 6 31:24 33

SKUPINA O UDRŽENÍ
1. Nitra 23 8 9 6 20:14 33

2. Michalovce 23 6 7 10 18:25 25

3. Z. Moravce 23 7 4 12 28:38 25

4. Podbrezová 23 7 2 14 20:37 23

5. Prešov 23 3 6 14 13:44 15

6. Senica 23 3 5 15 17:43 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

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
SKUPINA O TITUL - 1. KOLO

Žilina - Slovan Bratislava 2:0, Trenčín - Trnava 1:2,
Dun. Streda - Ružomberok 3:0

SKUPINA O UDRŽENÍ - 1. KOLO

Michalovce - Prešov 0:0, Senica - Nitra 0:1,
Z. Moravce - Podbrezová 0:1

PROGRAM
SKUPINA O TITUL - 2. KOLO

17.3. Trnava - Žilina, Ružomberok - Trenčín
18.3. Slovan Bratislava - Dun. Streda

SKUPINA O UDRŽENÍ - 2. KOLO

16.3. Prešov - Senica
17.3. Nitra - Z. Moravce, Podbrezová - Michalovce

Foto: SFZ/Fortuna liga

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.gatetobohemia.com/
http://krusne-hory.org/
http://www.ceskestredohori.info/
http://www.dolnipoohri.eu/
https://www.ceskesvycarsko.cz/
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Chrudim stáhla v zápase s Litoměřicemi dvoubrankové manko, 

celky se rozešly smírně

Ve šlágru posledního kola základní části VARTA futsal ligy remizovala 
v pátek mistrovská Chrudim na palubovce Gardenline Litoměřice 2:2.

 VÁCLAV KUBÍČEK PODRŽEL LITOMĚŘICE A PŘISPĚL K ZISKU BODU. 

První poločas branky slušně zaplněné sportovní hale nepři-

nesl, z největších šancí lze vzpomenout zakončení Maxe a doráž-

ku nejlepšího hráče měsíce února Lukáše Rešetára, na opačné 

straně se Litviněnko zapotil proti zakončení Twa či Radima Záru-

by. Bezbrankový první poločas začal na obrátkách nabírat krátce 

po přestávce. Úvodní velké příležitosti Koudelky či Záruby přinesly 

skvělé zákroky Kubíčka a Litviněnka, na úvodní trefu se tak čekalo 

až do 29. minuty. A byl to litoměřický Gardenline, kdo se jako první 

radoval ze vstřelené branky. Během minuty hned dvakrát. Nej-

prve po pěkné akci skončil míč na noze Fabricia, který z ostrého 

úhlu prostřelil ukrajinského brankáře ve službách ERA-PACKu, 

o chvíli později se blýskl ukázkovou akcí Lukáš Krok, po jehož ná-

střelu již neměl Vagnao těžkou práci. S Chrudimí, která byla do té 

doby neporažena, bylo zle. Ještě před oddechovým časem trené-

ra Condeho a následnou hrou v power play přišlo snížení poté, co 

Max usměrnil přesně k tyči milimetrový nástřel kapitána Rešetá-

ra. ERA-PACK se nevzdával, odvolal brankáře a necelé tři minuty 

 SOUBOJ CHRUDIMSKÉHO MATĚJE SLOVÁČKA (VLEVO) A LITOMĚŘICKÉHO RADIMA ZÁRUBY. 

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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před koncem s přispěním štěstí vyrovnal zmiňovaný Lukáš Reše-

tár. Chrudim dokonce usilovala o vítězství, hru bez brankáře zvolily 

i Litoměřice, čehož mohly litovat po červené kartě pro Vagnaa, jenž 

minutu před koncem zabránil cestě balonu do sítě rukou.

Ani závěrečná přesilová hra nepřinesla Chrudimi třetí gólovou 

radost, počtvrté z posledních tří vzájemných střetnutí tak utkání 

skončilo nerozhodně, tentokrát výsledkem 2:2. ERA-PACK jde 

do play off z první pozice na Helas, Gardenline klesly na čtvrté 

místo a čeká je bitva s Nejzbachem Vysoké Mýto.

Felipe Conde (trenér FK ERA-PACK Chrudim): „Dnešní zápas 

byl pro nás velmi dobrý. Čelili jsme skvělému týmu, který nám 

to udělal velmi složité. Vyrovnané zápasy, to je přesně to, co po-

třebujeme. Cílem bylo dostat hráče do rytmu, vyzkoušet různé 

složení formací a nějaké taktické varianty. Vše, co jsme chtěli, se 

povedlo, až na výsledné skóre zápasu. Nyní se totálně soustře-

díme na play off, kde nás nezajímá nic jiného než zisk mistrov-

ského titulu.“ 

 TRENÉR ERA-PACKU FELIPE CONDE. 
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TABULKA VARTA FUTSAL LIGY
TÝM Z V R P S B

1. FK ERA-PACK Chrudim 22 20 2 0 129 : 26 62

2. SK Interobal Plzeň 22 17 1 4 112 : 59 52

3. AC Sparta Praha 22 15 1 6 103 : 64 46

4. Gardenline Litoměřice 22 14 4 4 103 : 51 46

5. Nejzbach Vysoké Mýto 22 13 0 9 78 : 77 39

6. SK Slavia Praha 22 11 0 11 101 : 81 33

7. Svarog FC Teplice 22 11 0 11 99 : 100 30

8. Helas Brno 22 8 0 14 68 : 94 24

9. Démoni Česká Lípa 22 5 3 14 61 : 104 18

10. SK Olympik Mělník 22 5 0 17 72 : 134 15

11. AC Gamaspol Jeseník 22 3 2 17 55 : 123 11

12. SKP Ocel Třinec 22 3 1 18 53 : 121 10

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

VÝSLEDKY 22. KOLA VARTA FUTSAL LIGY

GARDENLINE LITOMĚŘICE - FK ERA-PACK CHRUDIM 2:2 (0:0)
Branky a nahrávky: 29. Fabricio (Kovács), 30. Vagnao (Krok) - 32. Max (Rešetár), 38. Rešetár (Max).

SK SLAVIA PRAHA - HELAS BRNO 4:0 (1:0)
Branky a nahrávky: 13. Graciano (Novotný), 22. Graciano (Novotný), 30. Turek (Brychta), 40. Smě-
řička (Novotný).

NEJZBACH VYSOKÉ MÝTO - AC GAMASPOL JESENÍK 8:1 (3:0)
Branky a nahrávky: 12. Novák (Jiráský), 12. Jiráský (Sklenář), 14. Lištván (Vágner), 29. Novák 
(Sklenář), 32. Kubát (Lištván), 32. Kubát (Sklenář), 35. Štanglica (Vágner), 40. Jiráský - 27. Mráz.

SKP OCEL TŘINEC - SK OLYMPIK MĚLNÍK 7:4 (5:2)
Branky a nahrávky: 7. Csikán (Baron), 12. Cieslar (Hudzieczek), 14. Blahut (Buryan), 16. Baron 
(Cieslar), 20. Cieslar (Baron), 22. Buryan (Przyczko), 34. Buryan (Hudzieczek) - 4. Šuba (Mažári), 
20. Šuba (Gabčo), 29. Mažári (Sedláček), 36. Vokoun (Gabčo).

AC SPARTA PRAHA - SVAROG FC TEPLICE 7:3 (2:1)
Branky a nahrávky: 3. Cupák (Belej), 11. Angellot (Diego), 22. Diego (Cupák), 23. Diego (Cupák), 25. Be-
lej (Angellot), 29. Angellot, 35. Cupák (Pimpolho) - 10. Claudinho (Jean), 24. Nene (Jean), 28. Künzl.

FC DÉMONI ČESKÁ LÍPA - SK INTEROBAL PLZEŇ 2:8 (1:1)
Branky a nahrávky: 6. Rott (Kotek), 38. Kubelka (Bažant) - 16. Štrajt (10 m kop), 21. Sláma (Vnuk), 
23. Künstner (Havel), 25. Štverák (Vnuk), 26. Sláma (Štverák), 28. Mižár (Vnuk), 31. Rozboud (Štve-
rák), 40. Vnuk (Štverák). 
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Kompletní zpravodajství ze světa futsaluCHANCE FUTSAL LIGA28

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy
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 JINDŘICH TRPIŠOVSKÝ POPRVÉ OD ZIMNÍHO 
 PŘÍCHODU DO SLAVIE NASTOUPIL PROTI „SVÉMU“ LIBERCI. 

 SOUBOJ REŽISÉRŮ - LIBERECKÉHO MILOŠE BOSANČIČE 
 A SLÁVISTICKÉHO JOSEFA HUŠBAUERA 
 VE ČTVRTFINÁLOVÉM MAČI MOL CUPU. www.fotbal.cz

Mol Cup: prvními semifinalisty
jsou Jablonec a Slavia

Fotbalisté Jablonce a Slavie postoupili do semifinále MOL Cupu. Ve čtvrt-
finále zdolali Severočeši Slovácko 3:1 a Pražané liberecký Slovan 2:0. Zbý-
vající dva semifinalisté vzejdou ze středečních utkání Hradce Králové se 
Zlínem a Mladé Boleslavi s Baníkem Ostrava.

Jablonečtí potvrdili dobrou jarní formu, když po zimní pře-

stávce a nástupu trenéra Petra Rady do funkce vyhráli v řadě 

všechny čtyři soutěžní zápasy. Brankami se o postup zasloužili 

Jakub Považanec, Martin Doležal a Jan Chramosta. 

Za hosty snížil Filip Kubala. „Jsme rádi, že jsme postoupi-

li. Brali jsme zápas se vší vážností, a tak by se k poháru mělo 

přistupovat. Je to druhá soutěž, ze které se postupuje do ev-

ropských pohárů,“ řekl na tiskové konferenci jablonecký trenér 

Petr Rada.

Slavia, úřadující ligový mistr, rozhodl o postupu přes Liberec 

už v první půli, kdy se trefili Milan Škoda z penalty a po něm Mi-

chal Frydrych. Trenérovi červenobílých Jindřichu Trpišovské-

mu tak vyšel souboj s bývalým klubem, z něhož v zimě do Sla-

vie zamířil.

Slávistům vyšla odveta za podzimní ligovou porážku 1:2 

a stále mohou pomýšlet na první triumf v domácím poháru 

od sezony 2001/02. 

MOL CUP - ČTVRTFINÁLE
FK JABLONEC - 1.FC SLOVÁCKO 3:1 (1:0)

Branky: 24. Považanec, 63. Doležal, 76. Chramosta - 67. Kubala. Rozhodčí: Franěk - Wilczek, Vla-
sjuk. ŽK: Divíšek (Slovácko). Diváci: 1 142.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - V. Kubista, Hübschman (32. Doležal), Považa-
nec - Masoupust (87. Pleštil), Chramosta (83. Breda), Jovovič. Trenér: Rada.

Slovácko: Daněk - Šimko, Břečka, Šumulikoski, Divíšek (66. Sadílek) - Petr, Daníček, Machalík, 
Havlík (46. Rezek), Vasiljev (46. Navrátil) - Kubala. Trenér: Kordula.

SK SLAVIA PRAHA - FC SLOVAN LIBEREC 2:0 (2:0)

Branky: 25. Škoda z pen., 35. Frydrych. Rozhodčí: Berka - Pelikán, Kubr. ŽK: Jugas, Bořil, Necid, 
Frydrych - Breite, Kačaraba, Pulkrab, Karafiát. Diváci: 4967.

Slavia: Kolář - Frydrych, Jugas, Pokorný (82. Deli), Bořil - Souček, Hromada (46. Danny) - Stoch, 
Hušbauer, Sobol - Škoda (71. Necid). Trenér: Trpišovský.

Liberec: Nguyen - Coufal, Karafiát, Kačaraba, Kerbr - Bosančič, Folprecht - Oscar (76. Ševčík), 
Breite (61. Da Silva), Potočný (61. Bartl) - Pulkrab. Trenér: Holoubek.

 LIBERECKÝ BRANKÁŘ NGUYEN INKASOVAL V EDENU OD DOMÁCÍCH HRÁČŮ 
 DVA GÓLY: PRVNÍ Z PENALTY OD MILANA ŠKODY A DRUHÝ OD MICHALA FRYDRYCHA. 
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 TRENÉR VÁCLAV KOTAL VYUŽIL UEFA DEVELOPMENT TOURNAMENT K VYZKOUŠENÍ DALŠÍCH ADEPTŮ NA REPREZENTAČNÍ DRES. 

„Šestnáctka“ na turnaji v Srbsku: 
dvě výhry a jedna porážka

Reprezentace do 16 let má za sebou UEFA Development Tournament, 
v rámci kterého odehrála celkem tři zápasy. Po úvodní výhře nad Slovinci 
a následné těsné porážce od Srbska zdolala v posledním utkání Nory 3:1. 

„Jsem rád, že jsme i třetí utkání výsledkově zvládli, i když 

v prvním poločase jsme podali velmi špatný výkon. Naštěstí 

po domluvě v kabině šli kluci do sebe a druhý poločas už byl 

úplně o něčem jiném. Jednoznačně jsme soupeře přehráva-

li, vytvořili jsme si množství šancí, ze kterých jsme dokázali 

tři realizovat a zaslouženě tak vyhráli. Ale zase je to varo-

vání, že je potřeba každý zápas hrát hned od začátku s ma-

ximální koncentrací,“ hodnotil po třetím utkání trenér U16 

Václav Kotal. 

„Když se ohlédnu za celým turnajem, myslím si, že až 

na první poločas duelu s Norskem, byl výkon mužstva celkem 

na úrovni. Vyzkoušeli jsme zase další hráče, což je určitě plus, 

a toto poslední utkání nám ukázalo, s kým můžeme počítat 

a kdo ještě na sobě musí pracovat,“ shrnul působení na turnaji 

trenér Kotal. 

 REPREZENTACE DO 16 LET NA TURNAJI V SRBSKU OBSTÁLA. 

UEFA DEVELOPMENT TOURNAMENT
NORSKO U16 - ČESKO U16 1:3 (1:0)

Branky: 8. Sannes- 50. Hroník, 54. Šíp, 62. Šíp. Sestava ČR: Mastný - Koželuh, Štětka, Borkovec 
(41. Hellebrand), Kurka - Gedeon - Wojatschke (57. Šilhart), Sinu (41. Hroník), Nováček (70. Pravda), 
Kirschner - Sejk (57. Pech).

SRBSKO U16 - ČESKO U16 1:0 PEN. (0:0)

Sestava ČR: Fülöp - Bartoš, Neruda (41. Štětka), Borkovec, Kirschner - Hroník (67. Gedeon) - Šilhart 
(57. Pech), Pravda (67. Nováček), Hellebrand, Šíp (57. Wojatschke) - Sejk (67. Koželuh).

ČESKO U16 - SLOVINSKO U16 3:1 (1:0)

Branky: 27. Nováček, 46. Wojatschke, 74. Pravda- 69. Brkič. Sestava ČR: Mastný - Koželuh, Štět-
ka, Hellebrand, Kůrka - Gedeon (77. Neruda) - Wojatschke (57. Šilhart), Nováček (69. Pravda), Sinu 
(69. Hroník), Šíp (57. Kirschner) - Pech (57.Sejk).
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