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„Trenérovi jsem v zimě 
slíbil, že dám za sezonu 
dvanáct gólů. A k téhle hranici se 
pomalu přibližuji, “ těší útočníka 
Slovácka a českých „lvíčat“.

 TOMÁŠ ZAJÍC

Edinson 
Cavani 

„Jdu 
na důvěru!“

  El Matador letí za snem  
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Vážení čtenáři!

Chtěl jsem původně napsat, že máme za sebou 

reprezentační týden. Ale nebylo by to přesné, pro-

tože někteří fotbalisté svůj další start v národním 

týmu ještě v nejbližších hodinách přidají. Bude to 

zřejmě platit i o Tomáši Zajícovi, útočníkovi „Lví-

čat“, kteří se pod koučem Vítězslavem Lavičkou 

nadechli (možná pro mnohé už nečekaně) k té-

měř se již ztrácející jízdě za postupem na evrop-

ský šampionát hráčů do 21 let. Forvard Slovácka 

vypráví v rubrice Můj týden, jak se českým mladí-

kům povedlo porazit silné Chorvaty, jak vidí šance 

týmu na půdě dosud vedoucích Řeků a co čeká 

jeho tým v nadcházejícím ligovém finiši. Do konce 

HET ligy již totiž žádná reprezentační pauza nebu-

de, takže zbývajících devět kol pojede v rychlém 

kvapíku. Během něj by neradi ztratili dech jablo-

nečtí plejeři, které po svém zimním příchodu na-

startoval Petr Rada k vítězné pětizápasové jízdě. 

Zkušený kouč Gólu svěřil, jaké tajemství se skrý-

vá za výkony nejlepšího celku dosud odehrané 

jarní části ligy. Jaké tajemství v sobě skrývá Edin-

son Cavani, to doopravdy nevím. A nepřišli na to 

na China Cupu ani čeští reprezentanti, kterým 

uruguayský snajpr doslova vystřihl nádherný gól. 

V rubrice Profil hvězdy se o vlasaté útočné kome-

tě PSG dozvíte podstatně víc.

Tak příjemné fotbalové čtení 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...

„Po dvou třech úvodních trénincích na reprezentačním srazu jsem už začal tušit, že 

v pátek v Karviné proti Chorvatům nenastoupím v základní jedenáctce. Na lavičce to byly 

pořádné nervy, protože jsme bezpodmínečně potřebovali vyhrát, jinak by už byla kvali-

fikace pro nás ztracená. Klukům se povedl skvěle v první půli rohový kop, po kterém se 

přesně hlavou trefil stoper David Lischka. Dlouho jsme nejtěsnější vedení drželi, ale pak 

jsme inkasovali podobný vyrovnávací gól.

„SNAŽIL JSEM SE CO NEJVÍC DRŽET BALON…“
Šel jsem na hřiště dvacet minut před koncem za stavu 1:1, ale za dvě minuty se nám 

povedl rychlý brejk. Táhl ho Dan Trubač a ve vápně pak nahrál volnému „Hašanovi“ (Filipu 

Haškovi), který k bližší tyči prostřelil chorvatského brankáře. Pak už jsme se především 

soustředili udržet vedení 2:1, Chorvaté nás ale dostali pod dost silný závěrečný tlak, při 

několika jejich akcích a závarech v šestnáctce jsme měli i potřebné štěstí. Na hrotu útoku 

jsem se snažil co nejvíc držet balon a tahat tak čas, proto jsem většinu akcí záměrně do-

hrával u postranní čáry nebo u rohového praporku.

 TOMÁŠ NA TRÉNINKU REPREZENTACE 
 PŘED KVALIFIKAČNÍM DVOJUTKÁNÍM S CHORVATY A V ŘECKU. 

Fotbalový týden Tomáše Zajíce

„Slíbil jsem trenérovi
dvanáct branek!“

Podsaditý forvard táhne svými trefami za prvo-
ligovou záchranou Slovácko, v reprezentační „je-
denadvacítce“ se dělí o pozici hrotového útočníka 
s jinou mladou puškou - libereckým Matějem Pul-
krabem, který je na jaře v ještě větší gólové ráži. 
V dalším těžkém duelu kvalifikační skupiny o po-
stup na mistrovství Evropy 2019 v úterý v řeckém 
Xanthi si třeba role z pátečního vítězného zápasu 
s Chorvaty prohodí, a TOMÁŠ ZAJÍC vyběhne po-
třetí v základní sestavě českých „lvíčat“.   

 V ZÁPASE S CHORVATSKEM POMOHL TOMÁŠ ZAJÍC ČESKÉMU TÝMU K DŮLEŽITÉMU VÍTĚZSTVÍ 2:1. 

  Bundesliga zavede video
V německé lize bude od příští sezony oficiálně 
zaveden videorozhodčí. Dosud novinka fungova-
la jen v testovacím režimu, bundesligové kluby 
na zasedání ve Frankfurtu téměř jednomyslně 
odhlasovaly definitivní přijetí techniky VAR (Vi-
deo Assistant Referee). Z osmnácti účastníků 
se jediný zdržel hlasování. Kluby podle vedení 
německé fotbalové ligy DFL přesvědčily dosa-
vadní zkušenosti, podle kterých možnost pře-
zkoumání videa dodává sportovním soubojům 
na spravedlnosti. V dosavadním průběhu sezony 
totiž při 68 příležitostech videorozhodčí v 49 pří-
padech odhalil jednoznačně chybné rozhodnutí. 
Video začne v Německu nově používat i druhá 
bundesliga, ale zatím jen v offline režimu, tedy 
bez možnosti ovlivnit průběh utkání.

  Rosického rozlučka 
9. června na Letné
Rozlučka bývalého kapitána české reprezenta-
ce Tomáše Rosického s profesionální kariérou 
se uskuteční v sobotu 9. června na stadionu 
Sparty.  Na Letné se utkají jeho spoluhráči z ná-
rodního týmu a zahraniční hvězdy světového 
fotbalu. Kromě letenského klubu budou spolu-
pořadatelem atraktivního zápasu FAČR a STES. 
„Vím, že rozlučkové zápasy nemají v Česku vel-
kou tradici, ale pro mě byla možnost uspořádání 
podobné akce jasným rozhodnutím. Neměl jsem 
zatím možnost rozloučit se s fanoušky Sparty 
a národního týmu přímo na hřišti,“ říká „Rosa“, 
který v prosinci oznámil konec hráčské kariéry 
a přesunul se do sportovního vedení Sparty. 
V charitativním utkání by se měli představit 
i jeho bývalí spoluhráči z Borussie Dortmund 
a londýnského Arsenalu. „Neskutečně mě těší, 
jak pozitivní reakce na tuto akci dostávám. 
Oslovil jsem spoustu spoluhráčů z různých etap 
své kariéry a mohu fanouškům slíbit, že na Let-
né se dočkají skvělých fotbalistů,“ konstatuje. 

  Sparťané proti sobě
Fotbalista pražské Sparty Nicolae Stanciu si 
střeleckou formu z nedávného derby se Slavií 
přenesl i do národního týmu a pomohl Rumun-
sku k výhře 2:1 v přípravném utkání v Izraeli. 
Celkově šlo o jeho sedmý zásah ve 20 zápasech 
v reprezentačním dresu. Začal utkání na lavič-
ce a do hry se dostal po hodině hry hned poté, 
co Hemed poslal Izrael do vedení. Sparťanský 
záložník už po třech minutách na trávníku 
předvedl parádu, zhruba 30 metrů od branky 
se zbavil obránce a skvělou ranou do šibenice 
srovnal. Rumuni pak sedm minut před koncem 
dokonali obrat poté, co Tucudean utekl obraně 
a přeloboval brankáře. K výhře přispěl i brankář 
Sparty Florin Nita. Za Izrael na 68 minut nastou-
pil jejich letenský spoluhráč Tal Ben Chaim, ale 
ve svých dvou šancích za bezbrankového stavu 
Nitu nepřekonal.

  Hapal slovenským 
trenérem roku!
Trenér fotbalistů pražské Sparty Pavel Hapal byl 
zvolen nejlepším koučem za rok 2017 na Slo-
vensku, kde vedl reprezentaci do 21 let. Stejné 
ocenění jako on převzal i trenér slovenského 
„áčka“ Ján Kozák, oba totiž v hlasování získali 
shodně 60 bodů. Osmačtyřicetiletý český kouč 
vedl slovenskou „jedenadvacítku“ od ledna 
2015. Probojoval se s ní na loňské mistrovství 
Evropy v Polsku, kde týmu těsně unikl postup ze 
skupiny do semifinále. „Všude, kde jsem tréno-
val, jsem se snažil pracovat, jak nejlépe umím. 
Ať to bylo v Česku, Polsku anebo na Slovensku, 
ale nejvíc úspěchů jsem dosáhl právě tady. 
Jsem vděčný za šanci, kterou jsem dostal u re-
prezentace do 21 let. Pro mě tato cena znamená 
krásnou rozlučku se Slovenskem,“ prohlásil 
na slavnostním galavečeru.

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

 JAN KOLLER 

„SE SLOVÁCKEM NÁS ČEKÁ KLÍČOVÁ PASÁŽ!“
Po návratu z Řecka zase naskočíme zpátky do ligového kolotoče. Se Slováckem nás 

zřejmě čeká klíčová pasáž jara, v sobotu kopeme doma s Libercem, potom jedeme do Kar-

viné a pak hrajeme dvakrát za sebou v Uherském Hradišti - derby se Zbrojovkou Brno 

a s pražskou Duklou. Když budeme ve všech třech domácích zápasech naplno bodovat, 

uděláme, myslím, výrazný krok k záchraně. Věřím, že k tomu nějakým vstřeleným gólem 

přispěji, od útočníků se branky očekávají, od toho jsou také na hřišti. Trenérovi Kordulovi 

jsem v zimě slíbil, že dám za sezonu dvanáct gólů. V tu dobu jsem jich měl na kontě pět 

a nyní jsem na osmi, takže se k téhle hranici pomalu přibližuji…

Neřeším, co bude v létě a v příští sezoně, koncentruji se především na to, aby bylo Slo-

vácko dál prvoligové. Samozřejmě bych se chtěl fotbalově posouvat výš a výš, ale o žádné 

nabídce nevím, navíc mám v klubu smlouvu do června 2020… 

Myslím si, že to bylo vítězství srdce a vůle, tím jsme dokázali eliminovat fotbalové kvality 

Chorvatů, kteří byli sice techničtějším týmem, ale na rozdíl od podzimního zápasu ve Va-

raždinu jsme měli i lépe nastavené hlavy, tam jsme se nejspíš naivně domnívali, že dobrý 

výsledek přijde sám od sebe…

„DO ŘECKA LETÍME TAKÉ VYHRÁT!“
V sobotu dopoledne jsme měli regenerační trénink, ti, co nehráli nebo jen ke konci 

střídali, o něco intenzivnější. Po obědě jsme vyrazili rychlíkem zpátky do Prahy. V ne-

děli jsme absolvovali dva tréninky a také jsme se podrobněji seznámili s hrou našeho 

úterního soupeře. V pondělí jsme pak odletěli do Řecka s jediným cílem - vyhrát. Bude 

to podobně těžký soupeř jako Chorvati, zatím ztratil jen dva body za remízu v jejich pod-

zimním vzájemném utkání. Nejspíš nás čeká i bouřlivá atmosféra v hledišti, sám jsem 

zvědavý, jaký herní prostor od trenéra v tomto zápase dostanu. Zatím jsem byl v základní 

jedenáctce pouze dvakrát.

„ŠKODA DOMÁCÍ REMÍZY S BĚLORUSKEM…“
Pořád nám citelně scházejí dva body hned z úvodního kvalifikačního zápasu s Bělorus-

kem v Jablonci. Měl jsem v něm dvě vyložené šance, abych pojistil naše jednobrankové 

vedení. Z první jsem trefil břevno a druhou mi vykopl hostující hráč z brankové čáry. A jak 

to bývá, v nastaveném čase jsme smolně inkasovali vyrovnávací gól…  

TOMÁŠ ZAJÍC * Narozen: 12. srpna 1996 * Výška: 182 cm * Váha: 77 kg * Stav: svobodný * 
Fotbalový post: útočník * Hráčská kariéra: Velká nad Veličkou (2003-2007), 1. FC Slovác-
ko (2007-?) * Největší úspěchy: starty a góly za reprezentační „jedenadvacítku“ v kvalifi-
kaci EURO 2019

 VÍTĚZNÉ PLÁCNUTÍ DLANÍ S ÚTOČNÝM PARŤÁKEM 
 MATĚJEM PULKRABEM V KABINĚ PO BOJI S CHORVATSKEM. 

STALO SE...

 DO SPLNĚNÍ DVANÁCTIGÓLOVÉHO PLÁNU ZBÝVAJÍ ÚTOČNÍKOVI SLOVÁCKA JEŠTĚ ČTYŘI ZÁSAHY. 

  Biabiany se vrací, ale…
Francouzský útočník Jonathan Biabiany se v minu-
lých dnech vrátil do tréninkového procesu pražské 
Sparty, od začátku ledna, kdy mu tehdejší kouč 
Andrea Stramaccioni oznámil, že s ním pro jarní 
část sezony nepočítá, se připravoval individuálně, 
navíc měl také v tomto období problémy s kole-
nem. Na své vyřazení z kádru navzdory platné 
smlouvě si prostřednictvím agenta stěžoval FIF-
PRo, i to byl zřejmě jeden z důvodů, proč ho v klubu 
vzali na milost. Ale jen dočasně. „Bude ve Spartě 
do června, pak se naše cesty rozejdou,“ konstatuje 
lakonicky sportovní ředitel Sparty Zdeněk Ščasný, 
protože v tu dobu třicetiletému křídelníkovi skončí 
na Letné roční hostování z milánského Interu...

  Dva světové testy 
na soustředění v Rakousku
Čeští reprezentanti se na soustředění v Rakous-
ku utkají nejprve 1. června s Austrálií a 6. června 
s Nigérií. Pro oba soupeře budou zápasy finální 
herní přípravou na mistrovství světa v Rusku. 
„Chceme od 28. května do 7. června na soustředění 
do Rakouska. Prvního tam budeme mít Austrálii 
a šestého pak Nigérii. Oba zápasy mám víceméně 
potvrzené, jsou to velmi kvalitní týmy,“ říká mana-
žer reprezentace Jaromír Šeterle. Austrálie se bude 
na šampionát připravovat v Turecku, odkud 1. červ-
na přiletí do Rakouska a v St. Pöltenu se utká 
s Českem. Následně 9. června v generálce změří 
síly s Maďarskem. Největší hvězdou Austrálie, kte-
rou vede nizozemský kouč Bert van Marwijk, je zku-
šený útočník Tim Cahill, k dalším osobnostem patří 
kapitán Mile Jedinak z Aston Villy a Mathew Leckie 
z Herthy Berlín. V nominaci na březnové přípravné 
zápasy byl také stoper Aleksandar Šušnjar z Mladé 
Boleslavi, který dal rodné Austrálii přednost před 
Srbskem. Češi se s Austrálií dosud utkali jen v roce 
2000 v přípravě v Teplicích, kde vyhráli 3:1. Čes-
koslovensko se střetlo s Austrálií osmkrát a vždy 
na její půdě. Šestkrát vyhrálo a dva zápasy skončily 
nerozhodně. S Nigérií se dosud národní celek utkal 
pouze jednou, na turnaji v marocké Casablance 
v prosinci 1996 zvítězil po brankách Radka Druláka 
a René Wagnera 2:1.

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

BŘEZEN
27. BŘEZNA

1902 Josef Jelínek I 1921-1927 14/2

1950 Anton Ondruš 1974-1980 58/9

28. BŘEZNA

1911 Oldřich Rulc 1933-1938 17/2

29. BŘEZNA

1988 Marek Suchý 2010-? 39/1

1989 Tomáš Vaclík 2012-? 20/0

30. BŘEZNA

1939 Jozef Bomba 1960-1970 13/0

1972 Karel Poborský 1994-2006 118/8

1973 Jan Koller 1999-2009 91/55

31. BŘEZNA

1894 Antonín Hojer 1920-1930 35/3

1967 Ĺubomír Luhový 1990-1993 2/0

DUBEN
1. DUBNA

1931 Ladislav Kačáni 1953-1962 20/3

1953 Pavol Biroš 1974-1977 9/0

2. DUBNA

1904 František Hochmann 1924-1931 7/0

1958 Zdeněk Válek 1981-1984 5/1

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

INVENTURA

V poslední březnové dekádě se na mezinárodní 
scéně představily všechny české reprezentační vý-
běry v přípravných nebo kvalifikačních duelech. Je-
jich bilance není ještě úplně uzavřená, protože „je-
denadvacítka“ a „dvacítka“ hrají svoje druhé zápasy 
až v úterý v Řecku, resp. Nizozemsku. Nejvíc pozor-
nosti pochopitelně poutalo „áčko“, které se zúčast-
nilo druhého ročníku China Cupu.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Původní představy trenéra Karla Jarolíma dostaly dvě citel-

né rány. Kvůli velkému počtu omluvených či zraněných hráčů 

musel výrazně „překopat“ původně oznámenou nominaci a jako 

by to nestačilo, vážná porucha leteckého speciálu způsobila, že 

se odlet do čínského dějiště turnaje o den opozdil… S tímto akli-

matizačním handicapem čeští fotbalisté nastoupili den po pří-

letu proti největšímu favoritovi Uruguayi, účastníkovi letošního 

mistrovství světa v Rusku. Ani změna v rozestavení defenzívy 

se třemi stopery a dvěma krajními obránci nedokázala účinně 

eliminovat střelecké kvality dvou špičkových útočníků opravdu 

světového formátu Suaréze s Cavanim, kteří brzy dostali svými 

góly zkušený a kompaktní jihoamerický tým do dvoubrankového 

vedení a herní pohody. 

 V dalším průběhu se Darida a spol. sice snažili nepřízni-

vý vývoj zvrátit, ale opakovaně je brzdila především zdlouhavá 

rozehrávka, případně nepřesné průnikové či finální přihráv-

ky. Když k tomu připočteme ještě rychlostní rozdíly mezi hráči 

v přechodu do útoku a (ne)schopnost úspěšného prvního doteku 

s míčem, reálně se nenechalo pomýšlet na lepší výsledek. Nic 

na tomto konstatování nemění ani fakt, že jsme cestu k výhře 2:0 

a postupu do finále umetli soupeři vlastními hrubými taktický-

mi chybami… Bohužel i v pondělním zápase o třetí místo s Čínou 

je Jarolímovi svěřenci znovu zopakovali, do kabin šli o přestáv-

ce za nepříznivého stavu 0:1 a teprve ve druhé půli i po změ-

nách v sestavě snaživý domácí výběr položili na lopatky čtyřmi 

brankami. Každopádně do červnového soustředění v Rakousku 

a dvou duelů s Austrálií, resp. Nigérií, které budou posledními 

generálkami před podzimním startem Ligy národů, má nyní rea-

lizační tým „áčka“ spoustu poznatků k přemýšlení.

„Lvíčata“ v boji o třetí účast na mistrovství Evropy v řadě na-

stupovala proti favorizovaným Chorvatům v Karviné s pověst-

ným nožem na krku. Jen vítězství totiž znamenalo uchování 

postupové naděje. Tvář týmu bez větších hvězd se však oproti 

rozpačitému kvalifikačnímu podzimu změnila k nepoznání a od-

měnou byla pro české mladíky cenná výhra 2:1. Ale Lavičkovi 

hoši na ni musejí navázat v Xanthi!

Také „dvacítka“ si připsala cenný skalp v soutěži „Elite Tour-

nament“, když v Plzni porazila 1:0 Itálii. Naopak ve druhé fázi 

svých kvalifikací neuspěly jak „devatenáctka“ v Itálii, tak „sedm-

náctka“ v domácím prostředí, takže mistrovství Evropy těchto 

věkových kategorií budou bez české účasti… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Osminásobný olympijský šampion Usain 
Bolt se na tréninku Borussie Dortmund ne-
ztratil. Slavný jamajský sprinter si s třetím 
týmem bundesligové tabulky zatrénoval 
ve čtvrtek ještě za zavřenými dveřmi a v pá-
tek už v přítomnosti médií a diváků. Při hře 
například jednomu ze soupeřů se štěstím 
prostrčil míč mezi nohama a dal mu „jesle“ , 
posléze dokonce hlavou skóroval. 

Bolt trénoval 
s Dortmundem!

Na světového rekordmana, který loni ukončil 
atletickou kariéru, se do tréninkového centra 
Dortmundu přišlo podívat asi 1500 fanoušků. 
Někteří příznivci přinesli jamajské vlajky a je-
denáctinásobného mistra světa hlasitě podpo-
rovali. Bolt po konci atletické kariéry několikrát 
zopakoval, že by se nyní rád profesionálně věno-
val fotbalu. Minulou středu si v Basileji zahrál 
charitativní exhibici v malém fotbale, kde na-
stoupil vedle hvězd jako Diego Maradona, Patrick 
Kluivert, Roberto Carlos nebo Marco Materazzi. 
Po utkání žertoval, že doufá, že příprava s Dort-
mundem mu pomůže ke smlouvě s Manches-
terem United, který je jeho oblíbeným klubem. 
Trenér Borussie Peter Stöger si však myslí, že 
na profesionální kariéru ve fotbale je v Boltově 
případě už příliš pozdě… 

 BOLT VYMĚNIL 
 TRETRY ZA KOPAČKY. 

 REPREZENTANTI DO 21 LET ZDOLALI SILNÉ SRBY 
 A DO ŘECKA JEDOU PRO POSÍLENÍ POSTUPOVÉ NADĚJE NA ME. 

 PATRIK SCHICK GÓLEM NA 2:1 OTÁČÍ NEPŘÍZNIVÝ VÝSLEDEK V UTKÁNÍ S ČÍNOU O BRONZ NA CHINA CUPU. 

AKTUÁLNĚ

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Záložník berlínské Herthy a české reprezentace Vladimír Darida 

se stal poprvé ve své kariéře vítězem ankety Fotbalista roku.

KRESBA TÝDNE

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


Po deseti letech se vrátil do Jablonce a dělá s ním divy. Severo-
češi pod zkušeným trenérem PETREM RADOU vlétli do jara jako 
uragán: v lize vyhráli všech pět zápasů a vyhoupli se do špičky, 
k tomu přidali triumf ve čtvrtfinále MOL Cupu.

Petr Rada:

„Poháry? 
Jsme nahoře, 
chceme s tím 
zamíchat!“

Petr Rada:

„Poháry? 
Jsme nahoře, 
chceme s tím 
zamíchat!“
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 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

 Tým vyhrává, dává góly, neinkasuje, herně se mu daří. 

Existuje lepší mix?

„Ideál je silné slovo. Ve fotbale se pohybuji desítky let, moc 

dobře vím, že mezi úspěchem a neúspěchem je tenká hranice. 

Přijde období nebo zápas, kdy se prohraje, soupeř bude lepší. 

My ale chceme současnou vítěznou šňůru a herní pohodu držet 

co nejdéle. Samozřejmě, když se vyhrává, je to vždycky příjemný. 

Jsem ale především rád, že kluci mají chuť. Vidím na nich, že chtějí 

něčeho dosáhnout.“

	 Jaké jsou stěžejní důvody jabloneckého vzestupu?

„Pochopitelně hodně záleží na nasazení, přístupu hráčů. 

V Jablonci jsou kluci, kteří umějí hrát. A co je zásadní, nebojí se 

to v zápasech prodat, což je pro nás obrovsky důležité. Díky vyni-

kajícímu jarnímu startu jsme se navíc dostali do klidu. Po podzi-

mu měl Jablonec jedenadvacet bodů, potřebovali jsme ještě na-

točit kolem deseti bodů. Je o to příznivější, že se nám je povedlo 

získat tak brzy. Hráči si toho váží, makají na tréninku na doraz. 

Je to jedno s druhým.“

 PETR RADA PŘI ZÁPASECH DOKAZUJE, ŽE S MUŽSTVEM NAPLNO ŽIJE. A K TOMU PATŘÍ I GESTA PO NĚKTERÝCH VERDIKTECH ROZHODČÍCH… 
 PŘED ROKEM NA JAŘE JEŠTĚ PETR RADA KOUČOVAL SPARTU V DERBY SE SLAVIÍ. 
 ANI V POZADÍ STOJÍCÍ JAROSLAV ŠILHAVÝ UŽ NENÍ NA LAVIČCE DRUHÉHO TÝMU PRAŽSKÝCH „S“… 

„Po prohře v přípravě 
od Hradce dostali hráči 

ceres. Pomohlo to!“

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Jenže na konci přípravy jste přišel o klíčového útočníka 

Tecla, kterého si stáhla Slavia. Neobával jste se, že jeho nečeka-

ný odchod s mužstvem zamává?

„Určitě. Kdybych tvrdil opak, lhal bych. Standa byl v Jablon-

ci zabydlený, líbilo se mu tady. Dal na podzim osm gólů, zapadal 

do naší koncepce. Prostě přišla Slavia, nemohli jsme nic dělat. 

Museli jsme realitu akceptovat.“

	 Ovšem když týmu odejde před startem soutěže osm 

gólů, je to tvrdá rána.

„Jako kdyby Plzni odešel Krmenčík nebo Slavii Škoda. Museli 

jsme se s tím smířit a začali se poohlížet po náhradě.“

	 Do toho navíc přestoupil do Alkmaaru záložník Mihálik.

„Neříkám, že byl stabilním hráčem, ale byl produktivní, na pod-

zim dal pět branek. Takže nám během krátké doby odešlo třináct 

gólů. To je pochopitelně oslabení. Museli jsme to řešit. Naštěs-

tí jsme se trefili, vybrali jsme boleslavského Honzu Chramostu. 

Z mého pohledu potřeboval změnu. Zapadl do mužstva výborně, 

je podobný typ jako Standa Tecl. Jsme rádi, že tady je.“

	 Hodně se mluví o mladém stoperovi Davidu Lischkovi. 

Jste překvapený, že se mu tolik daří?

„Upřímně, zpočátku jsem ho neznal. V Karviné nastupoval ne-

pravidelně. Jinou variantu, jak sestavit stoperskou dvojici, tedy 

ROZHOVORROZHOVOR

 NA SEVERU ČECH SE PETRU RADOVI LÍBÍ. VEDLE JABLONCE UŽ VEDL I TÝM LIBERCE A NA SNÍMKU SE RADUJE PO VÝHŘE PŘI ANGAŽMÁ V TEPLICÍCH. 

	 Byl jste před jarem v očekávání, nebo podle průběhu pří-

pravy jste cítil, že by to mohlo šlapat?

„V očekávání jsem samozřejmě byl. V zimě jsme dostali ťafku 

od Hradce Králové, vyškolil nás tři nula. Umělka je sice něco ji-

ného, ale každá prohra je nepříjemná. Tehdy ode mě dostal man-

čaft ceres. Nechci vůbec podceňovat Hradec, vždyť ještě loni hrál 

první ligu. Když jsem vedl Spartu, porazili jsme ho jen o gól. Ale 

klukům jsem důrazně vytknul, že takhle nemůžou hrát ani v přá-

teláku. Tudy cesta nevedla.“

	 Evidentně si to zavčasu uvědomili.

„Slova padla na úrodnou půdu. Následně na soustředění v Por-

tugalsku jsme odehráli turnaj výborně, přestože proti nám stáli 

těžcí soupeři. Až pro mě bylo složité vybrat základní jedenáctku 

pro první jarní zápas s Teplicemi. V přípravě jsem s ní hodně točil, 

kromě generálky. Kluci hráli do jednoho dobře. Pohodu ze sou-

středění si přenesli do ligy, navázali v ní na povedený turnaj. Co ale 

bylo podstatné – vyhýbala se nám zranění, celé mužstvo odtréno-

valo kompletní náplň.“

 V TRENÉRSKÉM ŽIVOTOPISE MÁ PETR RADA ZAPLNĚNOU I KOLONKU: KOUČ ČESKÉ REPREZENTACE. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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výborný, chce na sobě pracovat, naslouchá. U něj neexistuje, že 

by přijel z reprezentace a dával to najevo. Stejně by měl smůlu.“ 

(směje se)

	 Nemáte strach, že některý z jeho spoluhráčů naroste?

„V Jablonci to vůbec nehrozí. Kluci jsou pracovití. S každým 

jsem měl individuální pohovor. Sdělil jsem jim, jak si spolupráci 

s nimi představuju. Spousta lidí si myslí, že Rada je rapl. Já jdu 

ale s hráči na důvěru. Když mě někdo podruhé zklame, má to 

těžší. Jsem spokojený a hrdý, že hráči v Jablonci makají, neod-

mlouvají. Nejen základní jedenáctka, ale i ti, kteří momentálně 

nenastupují. Jaro určitě neodehrajeme v jedné sestavě, musí být 

připraveni všichni.“

	 Reprezentační akce se týkají čtyř vaši svěřenců (Trávník, 

Masopust, Lischka, Jovovič). Je to důkaz, že Jablonci se daří?

„Stoprocentně. Daří se nám, proč to neříct? Může se zdát, že 

mluvím nabubřeně, ale všechny jarní zápasy jsme vyhráli za-

slouženě. Pro každého hráče je vyznamenání, když je v repre-

zentaci. Stejně tak pro klub, když je jeho fotbalista nominovaný. 

Všichni čtyři kluci jsou tam zaslouženě, v současné době tam 

patří. Zaslouží si to.“

ROZHOVORROZHOVOR

 PETR RADA BY SE MOHL PO PĚTI VÝHRÁCH V ŘADĚ USMÍVAT, ALE RADĚJI PLÁNUJE, JAK SE S JABLONCEM NA VÍTĚZNÉ VLNĚ UDRŽET. 

Pernicu s Lischkou, jsme neměli. Vypadl nám před soustředě-

ním Kysela, který musel skončit s fotbalem ze zdravotních dů-

vodů. Lischka se v přípravě jevil velice dobře, se zkušeným Per-

nicou se výborně doplňují. Když má tým levonohého stopera, je 

to velké plus. Má navíc dobrou kopací techniku a přehled. Jsem 

rád, že mu to jde.“

	 Dokonce se už prosazuje v reprezentační jedenadvacít-

ce, gólem pomohl k cenné výhře nad Chorvaty v kvalifikaci.

„Reprezentace je pro něj odměnou za jarní výkony. Je kon-

struktivní, proto si musí dát větší pozor na chyby. Rozhodně 

nechci, aby ustupoval od hry, kterou se prezentuje. Těší mě, 

že je typem, kterému úspěch nestoupne do hlavy. Povahově je 

 PETR RADA SE NESCHOVÁVÁ ZA FRÁZE, A TAK JE PRO ZÁSTUPCE MÉDIÍ VYHLEDÁVANÝM RESPONDENTEM. 

Petr Rada
Narozen: 21. srpna 1958 * Hráčská kariéra: Dukla Praha (1979-
1988), Fortuna Düsseldorf (Německo, 1988-1990), Rot-Weiss Es-
sen (Německo, 1990-1991), Dukla Praha (1991), Toronto Blizzard 
(Kanada, 1991-1992), SSV Jahn Regensburg (Německo, 1992), 
Chmel Blšany (1992-1993), Fortuna Düsseldorf (1993-1995), 
Bohemians Praha (1995-1996) * Největší úspěchy: vítěz česko-
slovenské ligy (1982), dva vstřelené góly Itálii v kvalifikaci o ME 
(1983) * Československá reprezentace: 11 zápasů, 2 góly
Trenérská kariéra: Fortuna Düsseldorf (asistent, 1996-1997), 
Slavia Praha (asistent, 1997-1998), Slavia Praha (hlavní, 1998), 
FK Teplice (2000-2001), Viktoria Plzeň (2001-2002), FK Jablonec 
(2003-2007), FK Teplice (2007-2008), Slovan Liberec (2010-2011), 
FK Teplice (2011-2012), Slavia Praha (2012-2013), Vysočina Jihlava 
(2013-2014), FK Teplice (2015), 1.FK Příbram (2016-2017), Sparta 
Praha (2017), FK Jablonec (2017-?) * Reprezentace: asistent 
(2006-2008), hlavní (2008-2009) * Největší úspěchy: 3. místo 
v české lize (2017), Trenér měsíce Gambrinus ligy za září 2012 
a za březen 2014, semifinále Českého poháru (2012, 2018)

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 „TAK KLUCI, JEŠTĚ VYHRÁT MOL CUP A BUDU SPOKOJENEJ!“ 

	 Na druhou stranu nemáte celek pohromadě. Vnímáte to 

jako problém?

„Snahou trenéra je mimo jiné také to, aby měl hráče v repre-

zentaci. Daří se to, což je potěšující. Mám samozřejmě obavy 

ze zranění, aby se všichni vrátili v pořádku. Pro zachování pohody 

je nejdůležitější, aby tým zůstal pohromadě.“

	 Jarní jízdou jste se vyhoupli na pohárové příčky. Má klu-

bový boss Miroslav Pelta chuť na Evropskou ligu?

„Každý má na poháry chuť. Bylo by špatné, kdyby ne. Bylo by 

alibistické se skrývat, a říkat, že my poháry nechceme. Že jsme 

zachráněni a chceme být v klidném středu. Ne. Pokud šance je, 

budeme se o ni prát. I samotní hráči by měli mít touhu a motiva-

ci o něco chtít hrát. Teď jsme vyhráli pět zápasů, jsme ve špičce, 

chceme s tím zamíchat. Uvidíme.“

	 Větší šance, jak se dostat do Evropské ligy, je přes MOL 

Cupu, kde vás v semifinále čeká Zlín.

„Pohár je v Česku podceňovaný. Hráčům toto zdůrazňuju. Jed-

ná se přece o druhou nejvyšší trofej v každé zemi. Přináší šanci 

kvalifikovat se do Evropy, letos druhý ročník po sobě dokonce pří-

mo do základní skupiny. Loni všichni koukali na Zlín, který MOL 

Cup vyhrál a šel rovnou do hlavní fáze. Hráči se v Evropě zviditel-

ní, pro klub je účast ve skupině finanční injekcí.“

	 Říká se, že Jablonec je Peltovo dítě. Musí být spokojený...

„Dává fotbalu strašně moc, neskutečně jím žije. Ať si každý 

říká a myslí, co chce. Je určitě spokojený. S hráči má jiný vztah 

než ostatní lidé v jeho pozici. Umí to s nimi, oni ho respektují. To 

je velké plus. Jsem tomu moc rád. Když jsme hráli v Jihlavě, pan 

Pelta se objevil v kabině. Tak by to mělo být. Aby tým viděl, že s ním 

vedení žije. Nejen doma, ale i venku.“ 

„Všechny jarní 
zápasy jsme vyhráli 

zaslouženě!“

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


2322 INZERCEINZERCE Úterý 27.3.2018
13/2018

Úterý 27.3.2018
13/2018

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
http://www.fotbal.cz
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Bronzový obrat až po přestávce

Čeští fotbalisté porazili v utkání o třetí místo na přípravném turnaji v čín-
ském Nan-ningu domácí výběr 4:1 a spravili si chuť po páteční porážce 
0:2 s Uruguayí. Asijský outsider vedl po poločase po rychlé brance Fan 
Siao-tunga, ale po změně stran hosté čtyřmi góly skóre otočili. Mezi 58. 
a 62. minutou se trefili Tomáš Kalas, Patrik Schick a Michael Krmenčík 
a v 78. minutě uzavřel skóre Pavel Kadeřábek.

 MICHAEL KRMENČÍK STŘÍLÍ TŘETÍ ČESKÝ GÓL DO SÍTĚ ČÍNY. 

 RÁNU VLADIMÍRA DARIDY Z POKUTOVÉHO KOPU ČÍNSKÝ BRANKÁŘ JEN ŤÜN-LING VYRAZIL. 

Trenér Karel Jarolím udělal oproti pátečnímu utkání s Uru-

guayí hned šest změn v základní sestavě. Premiérový start 

za reprezentační „áčko“ si připsal Masopust a nově nastoupili 

také brankář Vaclík, obránce Kalas, záložníci Kopic s Trávníkem 

a v útoku Tecl.

Číňané vstoupili do prvního vzájemného souboje v historii ak-

tivně, vysoko napadali a český tým se pět minut nedostal do hry. 

Domácí toho využili k překvapivé vedoucí trefě. Odražený balon 

po centru poslal Čao Sü-ž‘ na Fan Siao-tunga, ten převzal míč 

na hranici ofsajdu a se štěstím propálil Vaclíka. Domácí zálož-

ník oslavil první gól v národním dresu. Češi pak outsidera v poli 

přehrávali, ale postrádali kvalitu ve finální fázi. Po čtvrthodině si 

Barák naskočil na Masopustův centr a hlavou z dobré pozice trefil 

jen střed branky. Pět minut před pauzou naopak mohli domácí, 

kteří na úvod turnaje podlehli Walesu 0:6, zvýšit. Pomezní rozhod-

čí pustil další spornou situaci, za obranu si naběhl tentokrát Tchan 

Lung, ale Vaclíka nepřekonal.

ČÍNA - ČESKO 1:4 (1:0)
Branky: 5. Fan Siao-tung - 58. Kalas, 59. Schick, 62. Krmenčík, 78. Kadeřábek. Rozhodčí: James - 
Lakrindis (oba Austrálie), Abidin (Malajsie). ŽK: Darida (Česko). Diváci: 15.013.

ČÍNA: Jen Ťün-ling - Teng Chan-wen, Liou I-ming, Che Kuan, Čeng Čeng (46. Ťiang Č‘-pcheng) - Che 
Čchao (46. Cchaj Chuej-kchang), Čao Sü-ž‘ - Jü Ta-pao (64. Wu Lej), Fan Siao-tung (73. Pcheng Sin-li), 
Tchan Lung (55. Wang Šen-čchao) - Siao Č‘ (64. Wei Shihao). Trenér: Lippi.

ČESKO: Vaclík (46. T. Koubek) - Gebre Selassie (46. Kadeřábek), Kalas, Suchý, Novák - Trávník (79. T. 
Souček), Darida - Masopust (46. Schick), Barák, J. Kopic - Tecl (46. Krmenčík). Trenér: K. Jarolím.

JAK TO VIDĚL TRENÉR KAREL JAROLÍM? 

„Prospali jsme začátek, nechtěl jsem tomu ani věřit, že je to možné… Přestože jsme 
šli do zápasu s tím, že nemůžeme nic podcenit, blbě jsme řešili situace. Domácí se sna-
žili o vysoký presink a nás to asi zaskočilo. Místo abychom to řešili bezpečně, tak jsme 
si zadělali na problém sami. Navíc to byla voda na mlýn soupeře a my jsme ani nebyli 
schopni pořádně zakončit. Něco jsme si k tomu o přestávce řekli, udělali nějaké korek-
tury v sestavě. Chtěli jsme to posílit směrem dopředu tak, abychom si vytvořili větší tlak 
v šestnáctce. To se nakonec podařilo, ale spousta dalších šancí zůstala nevyužita včet-
ně penalty. Útočníci se v druhé půli slušně pohybovali, dokázali udržet balon, byli cítit 
ve vápně. Ne nadarmo se říká, že jak vám hrají útočníci, tak hraje celé mužstvo.“

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Kouč Jarolím o přestávce čtyřikrát vystřídal, když poslal 

na trávník brankáře Koubka, obránce Kadeřábka a dvojici útoční-

ků Schicka s Krmenčíkem. Jeho svěřenci výrazně přidali a brzy 

otočili stav. V 53. minutě ještě Novák z malého vápna neprotlačil 

balon do sítě, ale za pět minut už se hosté dočkali. Novákův centr 

usměrnil patičkou na branku Kalas a s přispěním tyče vyrovnal. 

Dočkal se první trefy v reprezentačním A-týmu. Hned za minutu 

český celek skóre otočil. Kopicův pokus vyrazil domácí brankář 

před sebe a Schick doklepl balon do sítě. Byl to jeho druhý gól 

za „áčko“. V 62. minutě podobně zvýšil na 3:1 druhý z útočníků Kr-

menčík, jenž dorazil z metru míč do sítě po Schickově střele.

V 70. minutě mohl přidat další branku Kadeřábek, ale v situa-

ci tří na brankáře trestuhodně nedal. Po faulu na Krmenčíka pak 

Darida neproměnil penaltu, vzápětí se ale po Barákově centru 

dočkal hlavičkující Kadeřábek. V nastavení ještě napálil Souček 

bombu z hranice šestnáctky jen do tyče.

NEUHLÍDALI OBÁVANÉ SNAJPRY
Českým reprezentantům první letošní zápas nevyšel. Ve svém 

úvodním vystoupení na přípravném turnaji čtyř zemí China Cup 

v Nan-ningu proti Uruguayi nepřekvapili a s favoritem prohráli 

0:2. Jihoamerický účastník letního světového šampionátu v Rusku 

rozhodl o výhře už v prvním poločase, kdy se trefili oba hvězdní 

útočníci. V desáté minutě proměnil penaltu za vlastní sražení 

brankářem Pavlenkou Luis Suárez a v 37. minutě přidal efektními 

nůžkami druhý gól úplně volný Edinson Cavani. 

Kouč Karel Jarolím se proti Uruguayi vrátil k rozestavení se tře-

mi středními obránci, které použil v zářijových zápasech kvalifika-

ce. Na stoperu netradičně hrál Gebre Selassie. Mezi tyčemi dostal 

šanci Pavlenka a v útoku operovala dvojice Krmenčík - Schick.

Uruguajci se na ze třetiny zaplněném stadionu pro 60 tisíc di-

váků rychle ujala vedení. Reprezentanti si chtěli dát pozor hlavně 
 TRENÉR KAREL JAROLÍM S ASISTENTEM MIROSLAV KOUBKEM NA TRÉNINKU MEZI OBĚMA ZÁPASY NA CHINA CUPU. 

 V ÚVODNÍM DUELU ČESKÝ TÝM NA URUGUAY NESTAČIL A CAVANIMU A SPOL. PODLEHL 0:2. 

ČESKO - URUGUAY 0:2 (0:2)
Branky: 10. Suárez z penalty, 37. Cavani. Rozhodčí: Al-Adba - Dharman, Al-Buršaíd (všichni Katar). 
Bez ŽK. Diváci: 22.537.

ČESKO: Pavlenka - Gebre Selassie, Suchý, F. Novák - Kadeřábek, Barák, Darida, T. Souček (76. Tráv-
ník), Bořil (38. M. Frýdek) - Schick, Krmenčík (61. J. Kopic). Trenér: K. Jarolím.

URUGUAY: Muslera - Varela, Godín, Gimenéz, Laxalt - Nández (60. Sánchez), Bentancur (79. Rodrí-
guez), Vecino (68. Torreira), De Arrascaeta (61. Ramírez) - Suárez (79. Gómez), Cavani (80. Stuani). 
Trenér: Tabárez.

JAK TO VIDĚL TRENÉR KAREL JAROLÍM?

„Mrzí mě, že oba góly byly takové nešťastné. Kdybychom Suáreze s Cavanim měli 
na své straně, třeba by výsledek byl opačný. Jen potvrdili, že jsou rozdíloví hráči. Navíc 
spolu hrají dlouho, takže pomalu mohou hrát poslepu. Na druhou stranu tam od nás 
nebyly špatné pasáže. Bohužel ve finální fázi nám chyběla větší údernost a možná ně-
kdy i rozhodnost. Mohli jsme se snažit hru ještě rychleji přenášet, využívat prostory 
po stranách, aby tam chodily centry. Je škoda, že jsme v druhém poločase aspoň nedali 
kontaktní branku, závěr mohl být zajímavější.“ 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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na útočníka Suáreze, ale barcelonský kanonýr se hned v deváté 

minutě rozběhl za přihrávkou do vápna, kde přepadl přes Pavlen-

ku, a katarský sudí nařídil penaltu. Suárez ji s přehledem proměnil 

střelou nahoru a dal jubilejní 50. gól v národním dresu.  Další gól 

mohl přidat v 17. minutě stoper Godín, ale tentokrát Pavlenka proti 

jeho hlavičce zasáhl. O chvíli později Suárez mířil mimo. Češi proti 

čtvrtému týmu ze světového šampionátu v roce 2010 vyrovnali hru 

v polovině úvodního dějství. Ve 23. minutě pálil Barák, ale Muslera 

jeho přízemní pokus kryl. V 37. minutě udeřil i druhý z obávaných 

útočníků Cavani. Nández mu přiťukl míč hlavou a on parádními 

nůžkami překonal Pavlenku. Čechům se totiž kvůli pozdě vybíha-

jícímu Kadeřábkovi nepovedlo vystavit Cavaniho do ofsajdu… 

„Uruguay nás potrestala ze dvou nezvládnutých situací dvěma 

brankami a to rozhodlo. Hlavně ten druhý gól byla extratřída, tre-

fil to dokonale,“ oceňuje Cavaniho český záložník Vladimír Darida, 

který nastoupil k jubilejnímu 50. zápasu za reprezentaci. V 56. mi-

nutě právě on připravil pohotovým centrem do šestnáctky největ-

ší šanci českého týmu, ale Schick hlavičkoval zády k brance těsně 

vedle.  Mladému forvardovi AS Řím v zakončení nebylo přáno, ne-

boť v 77. minutě po akci střídajícího Kopice v další velké příležitosti 

napálil zblízka jen břevno. 

 POŘADATELÉ TURNAJE PŘIPRAVILI PRO FOTBALISTY PERFEKTNÍ PODMÍNKY. JÍDLO V HOTELU VYZKOUŠEL I PAVEL KADEŘÁBEK. 

 PŘI VEDENÍ 1:0 BYLI DOMÁCÍ FANOUŠKY SPOKOJENÍ, ALE PAK SE MUSELI SMÍŘIT SE ZASLOUŽENOU VÝHROU ČESKÉHO CELKU 4:1. 

GIGGSOVA PŮLTUCTOVÁ PREMIÉRA
Velšané při premiéře trenéra Ryana Giggse zahájili přípravný turnaj 

čtyř zemí v Číně suverénní výhrou 6:0 nad domácím výběrem. Prvním 
hattrickem v  národním týmu se blýskl hvězdný útočník Gareth Bale, 
který s 29 reprezentačními góly překonal dosavadní rekord Iana Rushe.

Wales v Nan-ningu poslal do vedení už ve druhé minutě Bale a křídelní útoč-
ník Realu Madrid zvýšil za dvacet minut po další přihrávce Vokese. Ten se sám 
prosadil ve 38. minutě a těsně před pauzou přidal čtvrtý gól debutant Wilson 
v den svých 21. narozenin. Hosté i po změně stran dominovali a hladce prochá-
zeli čínskou obranou. V 58. minutě skóroval podruhé Vokes, chvíli po něm Bale 
zkompletoval premiérový reprezentační hattrick. Svěřenci Marcella Lippiho se 
v závěru nedočkali ani čestného úspěchu. Jü Chan-čchao po uvolnění dobře vy-
střelil, ale brankář Hennessey míč konečky prstů vytáhnul na tyčku. 

ČÍNA - WALES 0:6 (0:4)

Branky: 2., 21. a 62. Bale, 38. a 58. Vokes, 45. Wilson. 

FINÁLE: URUGUAY - WALES 1:0 (0:0)
Branka: 49. Cavani.

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Po pěti jarních kolech dostaly prvoligové kluby 
při březnové reprezentační přestávce možnost se 
nadechnout do dlouhého finiše sezony. Jak s obli-
bou říkají trenéři „dobít baterky“, což jinými slovy 
znamená kvalitně potrénovat a také případně do-
léčit lehčí marody, aby byli opět k dispozici.

Začíná jít do tuhého!

 PLZEŇANŮM UŽ SKONČILY POVINNOSTI V EVROPSKÉ LIZE 
 A TEĎ SE MŮŽOU NAPLNO SOUSTŘEDIT NA JÍZDU ZA TITULEM. 

 V MINULÉM KOLE SE ROZEŠLI SMÍRNĚ 3:3, ALE ZATÍM MAJÍ K VĚTŠÍ SPOKOJENOSTI SLÁVISTÉ, 
 KTERÝM BY EVROPSKÉ POHÁRY NEMĚLY UTÉCI, ZATÍMCO SPARŤANÉ JSOU ZATÍM MIMO POHÁROVÉ PŘÍČKY! 

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Letos je opravdu zaděláno na dramatickou koncovku až do po-

sledního kola na obou pólech tabulky HET ligy, byť suverénní 

podzimní lídr z Plzně navzdory nečekaně bodově slabému vstu-

pu do jara už nyní zřejmě nedopustí další vážnější komplikace 

v cestě za mistrovským titulem a přímým postupem do základní 

skupiny Ligy mistrů.

Obhájce titulu z Edenu si jinou pozici než vicemistra vůbec ne-

připouští, nahrává mu k tomu solidní jarní bodový zisk a odstup 

od dalších pronásledovatelů. Slávisté zároveň chtějí po dlouhé 

době opět zvednout nad hlavu národní pohár (opět s bonusem 

přímého postupu do skupinové fáze Evropské ligy!) a ze semifi-

nálového kvarteta jsou jednoznačně největším favoritem. Pokud 

může některý z potencionálních soupeřů zkřížit tyto ambiciózní 

červenobílé plány, tak zřejmě jen náramně rozjetý Jablonec, kte-

rý díky své dosavadní stoprocentní bilanci rázem aspiruje na Ev-

ropu nejen z MOL Cupu, ale i z nejvyšší soutěže, kde se už dotáhl 

na špici! Je samozřejmě otázkou, jestli svěřencům trenéra Petra 

Rady dosavadní týmová forma i pohoda nadále vydrží, když už za-

číná jít opravdu do tuhého…

Nováček z Olomouce i přes zimu tradičně personálně „provět-

raný“ Liberec naopak nejsou pod tlakem, že musejí bezpodmíneč-

ně hrát v evropských pohárech, což je diametrální rozdíl od Letné, 

kde si nikdo ani po loňském brzkém vypadnutí nedovede předsta-

vit ještě tristnější scénář – že by se do nich „internacionalizovaná“ 

Sparta vůbec neprobojovala!

JARNÍ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Jablonec 5 5 0 0 13:1 15

2. Jihlava 5 4 0 1 8:6 12

3. Slavia Praha 5 3 1 1 10:5 10

4. Karviná 5 2 3 0 9:4 9

5. Bohemians 5 3 0 2 5:2 9

6. Liberec 5 2 2 1 7:6 8

7. Slovácko 5 2 2 1 5:4 8

8. Sparta Praha 5 1 4 0 8:6 7

9. Plzeň 4 1 2 1 3:3 5

10. Sigma Olomouc 5 1 2 2 3:5 5

11. Mladá Boleslav 5 1 1 3 4:6 4

12. Teplice 5 1 1 3 4:8 4

12. Dukla Praha 5 1 1 3 4:8 4

14. Brno 5 1 1 3 2:7 4

15. Ostrava 4 0 1 3 2:6 1

16. Zlín 5 0 1 4 2:12 1 

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Plzeň 20 16 3 1 37:8 51

2. Slavia Praha 21 12 6 3 37:12 42

3. Liberec 21 11 5 5 31:22 38

4. Sigma Olomouc 21 10 7 4 26:15 37

5. Jablonec 21 10 6 5 34:21 36

6. Sparta Praha 21 9 8 4 29:18 35

7. Bohemians 1905 21 8 7 6 20:16 31

8. Teplice 21 7 6 8 24:25 27

9. Karviná 21 6 5 10 25:29 23

10. Dukla Praha 21 6 5 10 22:37 23

11. Jihlava 21 7 1 13 23:38 22

12. Mladá Boleslav 21 6 3 12 23:35 21

13. Zlín 21 5 6 10 20:35 21

14. Slovácko 21 4 8 9 18:27 20

15. Brno 21 5 4 12 14:30 19

16. Ostrava 20 2 6 12 23:38 12

PROGRAM 22. KOLA
30.03. 18:00 Dukla Praha - Sigma Olomouc

30.03. 20:15 Ostrava - Jihlava

31.03. 15:00 Brno - Karviná

31.03. 15:00 Jablonec - Bohemians 1905

31.03. 15:00 Slovácko - Liberec

31.03. 18:00 Teplice - Sparta Praha

31.03. 20:15 Plzeň - Mladá Boleslav

01.04. 18:00 Slavia Praha - Zlín

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Snad jen „Klokani“ a Teplice budou dohrávat závěrečnou ligo-

vou třetinu bez stresu, neboť výš se jim nejspíš vyšplhat nepove-

de a od pásma ohrožení sestupem je už dělí dostatečně široký 

příkop. Při pohledu na aktuální jarní tabulku je jasné, kdo si za-

vařil nejvíc – Mladá Boleslav, Dukla (v minulém kole ale přivezla 

zlaté tři body z Ostravy), Brno a především tandem Zlín-Ostrava, 

který si navíc v minulých týdnech kuriózně vyměnil i odvolané 

trenéry! Jejich duel o příštím víkendu na hřišti „Ševců“ pro-

to bude mít nejen mimořádný náboj, ale především i  klíčovou 

záchranářskou důležitost. Baník má sice k dobru ještě domácí 

dohrávku s vedoucí Plzní, ale na stadionu ve Vítkovicích rozdá-

vá body plnými hrstmi a to je jeden z hlavních důvodů jeho fa-

tální situace. Předčasně jásat nad definitivou pro příští ročník 

nemohou pochopitelně ani v Jihlavě, Karviné a na Slovácku, ale 

na rozdíl od trápících se týmů může tento trojlístek naopak hřát 

nečekaně nadýchaný polštář jarních bodů! 

VYCHYTANÉ NULY

10
Matúš Kozáčik (Plzeň), Jan Laštůvka (Slavia/Ostrava)

9 - Miloš Buchta (Olomouc) * 8 - Tomáš Fryšták (Bohemians 1905), Vlastimil Hrubý (Jablonec), 
Ondřej Kolář (Liberec/Slavia) * 6 - Martin Dúbravka (Sparta), Dušan Melichárek (Brno) * 5 - Jakub 
Diviš (Teplice), Filip Rada (Dukla) * 4 - Milan Heča (Slovácko)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

12
Michael Krmenčík (Plzeň)

10 - Milan Škoda (Slavia) * 9 - Stanislav Tecl (Jablonec/Slavia) * 8 - Davis Ikaunieks (Jihlava), 
Tomáš Wágner (Karviná), Tomáš Zajíc (Slovácko) * 7 - Milan Baroš (Ostrava), Lukáš Budínský (Kar-
viná), Jan Holenda (Dukla), Matěj Pulkrab (Liberec), David Vaněček (Teplice) * 6 - Daniel Kolář (Pl-
zeň), Vladimír Jovovič (Jablonec), Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav), Josef Šural (Sparta) * 5 - Mick 
Van Buren (Slavia), Martin Fillo (Teplice/Ostrava), Milan Kerbr (Liberec), Jan Kopic (Plzeň), Ondřej 
Mihálik (Jablonec), Jakub Plšek (Olomouc), 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) * 20 - Lukáš Budínský (Karviná, 7 + 4) * 19,5 - Stanislav Tecl 
(Jablonec/Slavia, 9 + 1) * 19 - Tomáš Wágner (Karviná, 8 + 2) * 18,5 - Jan Holenda (Dukla, 7 + 3) * 
16,5 - Vladimir Jovovič (Jablonec, 6 + 3), Daniel Kolář (Plzeň, 6 + 3) * 16 - Tomáš Zajíc (Slovácko, 
8 + 0) * 15,5 - Matěj Pulkrab (Liberec, 7 + 1), David Vaněček (Teplice, 7 + 1) * 15 - Lukáš Masopust 
(Jablonec, 3 + 6), Roman Potočný (Liberec, 3 + 6) * 14,5 - Martin Fillo (Teplice/Ostrava, 5 + 3), 
Milan Kerbr (Liberec, 5 + 3), Jakub Plšek (Olomouc, 5 + 3) * 14 - Milan Baroš (Ostrava, 7 + 0) * 13,5 
- Josef Hušbauer (Slavia, 3 + 5) * 12,5 - David Houska (Olomouc, 4 + 3), Jaromír Zmrhal (Slavia, 4 + 
3) * 12 - Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav, 6 + 0), Josef Šural (Sparta, 6 + 0) * 11,5 - Mick Van Buren 
(Slavia, 5 + 1), Jakub Podaný (Dukla, 2 + 5) * 11 - Ubong Ekpai (Zlín, 4 + 2) * 10,5 - Jan Chramosta 
(Ml. Boleslav/Jablonec, 3 + 3), 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 (Jihlava, 3 + 2), Václav 
Kadlec (Sparta, 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), Rudolf Reiter (Bohemians 1905, 1 + 4), Jan Šisler (Karviná, 
1 + 4) * 7,5 - Šimon Falta (Olomouc, 3 + 1), Tomáš Chorý (Olomouc/Plzeň, 3 + 1), Jan Krob (Teplice, 
0 + 5), Filip Panák (Karviná, 3 + 1), Nicolae Stanciu (Sparta, 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), Martin Sladký (Olomouc, 2 + 2) 

 BANÍKOVCI ZÍSKALI NA JAŘE JEDINÝ BOD. 
 NAŠLÁPNOU JEŠTĚ K JÍZDĚ ZA ZÁCHRANOU? 

VÝSLEDKY 21. KOLA
Zlín - Plzeň 0:1 * Bohemians 1905 - Teplice 2:0 * Sigma Olomouc - Karviná 1:1

Sparta Praha - Slavia Praha 3:3 * Jihlava - Jablonec 0:4 * Mladá Boleslav - Slovácko 1:1
Ostrava - Dukla Praha 1:2 * Liberec - Brno 2:0

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Velký padesátidílný seriál, který trochu jiným pohledem připomíná vý-
znamné okamžiky jednotlivých let od vzniku Československa a od prvního 
vydání týdeníku GÓL a přispívá k oslavě obou významných jubileí.

ROK 1929
A DIVÁCI VTRHLI DO HŘIŠTĚ… 

Nejen prvními, ale po celých dvacet let První republiky také 

nejčastějšími soupeři československého národního mužstva 

byli Jihoslované. Mezistátně jsme se s nimi utkali devatenáct-

krát, když nepočítáme utkání amatérů z roku 1928. Premiéra 

byla dílem náhody, v úvodním kole olympijského turnaje roku 

1920 v Antverpách postavil naší jedenáctce Jihoslovany do ces-

ty los. Následující časté soupeření však už bylo logickým vý-

razem tehdejších mimořádně srdečných vztahů obou států. 

Někdy se jejich reprezentanti střetli i dvakrát v jednom roce. 

Třeba právě v devětadvacátém. Na Vidov dan (28. června, státní 

svátek Jugoslávie), to bylo v Záhřebu 3:3, 28. října v Praze 4:3.   

Naproti tomu vztahy naší mladé republiky s Rakouskem 

a Maďarskem byly dlouho velmi napjaté a to se nemohlo neod-

razit také na poli sportu. K prvním mezistátním utkáním s tě-

mito soupeři došlo až roku 1925. Dějištěm byl v obou případech 

stadion Sparty. Rakušany jsme 23. května, v předvečer a na po-

čest zahájení pražského kongresu FIFA, porazili 3:1, Maďary 11. 

října 2:0. A od těch dnů se našimi nejčastějšími soupeři stali 

právě oba jižní sousedé. S Rakušany jsme se do roku 1939 

utkali osmnáctkrát, s Maďary sedmnáctkrát.     

Roku 1927 byla spolu se Středoevropským pohárem klubo-

vých týmů založena také dvoukolová soutěž národních muž-

stev. Honosný název Evropský pohár přeháněl, však také FIFA 

turnaji přiznala pouze přídomek Mezinárodní. Česká sportovní 

žurnalistika nejčastěji hovořila o Švehlově poháru – to podle 

dárce trofeje, tehdejšího premiéra Antonína Švehly.  Stálými 

účastníky turnaje byly (podle naší abecedy) Československo, 

Itálie, Maďarsko, Rakousko a Švýcarsko. Do roku 1938 se usku-

tečnil čtyřikrát, ale poslední „ročník“ zůstal nedohrán.        

Do prvního cyklu vstoupil náš fotbal už v roce 1927, ale onoho 

i následujícího roku sehrál vždy jen po dvou utkáních. Nejprve 

doma s Rakouskem 2:0 a s Itálií 2:2, později na půdě soupeřů 

s Rakouskem 1:0 a s Maďarskem 0:2. Naplno jsme se rozjeli 

až roku 1929. A po vítězství 4:1 ve Švýcarsku nastal 8. září den 

pražského utkání s Maďary. Měli jsme jim co oplácet, ale to oni 

nám také: pět měsíců po svém triumfu u Dunaje si z Letné od-

vezli debakl 1:6. Byl to jen přátelský mač, ale prestiž je prestiž. 

Teď přijeli nažhaveni odčinit zahanbující výsledek. 

Do rozšířeného hlediště sparťanského stadionu se vměst-

nala návštěva, jakou Praha ještě nezažila: oficiálně třicet tisíc 

fotbalových nadšenců (ale ve skutečnosti spíše ještě o dva tisí-

ce víc). Atmosféra by se už před prvním hvizdem švýcarského 

arbitra Ruoffa dala krájet. Jen křísnout jiskřičku...

Asociační kapitán Rudolf Henčl namíchal směs pěti borců ze 

Sparty, čtyř ze Slavie a dvou ze své Viktorie Žižkov. Výběr byl 

vystaven kritice snad ze všech stran. Slávisté (mocně podpo-

rovaní svými příznivci v tisku, zejména v redakci Českého slo-

va), žehrali, že nedocenil jejich triumf v lize i úspěšný postup 

ve Středoevropském poháru.  Na pravém halvu by byli místo 

Ferdinanda Hajného z týmu rudých raději viděli svého „Sapé-

SERIÁL

ra“ Antonína Vodičku. A poukazovali i na to, že jejich kapitán Jo-

sef Pleticha je nejen o pět let mladší, ale v současnosti i v lepší 

formě než čtyřiatřicetiletá sparťanská „Zlatovlasá primadona“ 

Káďa. Také Josef Junek by se jim na pravém křídle rozhodně 

líbil víc než žižkovský Karel Podrazil.  Všichni kritici se shod-

li v tom, že jeho jmenovec a klubový kolega Meduna v centru 

má svá nejlepší léta nepochybně už za sebou. Však také toho 

dne nastoupil v dresu s lvíčkem naposled. A fotbalovou Prahou 

šel jeden hlas, který týdeník Star vyjádřil v referátu po utkání:  

„Podívejte se příkladně na Maďarsko a Rakousko, kolik již hrá-

čů vystřídaly za posledních 10 let v národním mužstvu, zatímco 

my hrajeme ještě s mnoha hráči z Pershingovy olympiády…“ 

Hvězdou Maďarů už tehdy byl dvacetiletý Géza Toldi z Fe-

rencvárose na levé spojce. Urostlý mládenec byl ale také vy-

hlášený ranař. Jeho mužstvo šlo hned zkraje do boje pěkně 

zostra a on v tom spolu se středním útočníkem Turayem hrál 

prim. Nezchladila je – spíš naopak!  - ani bomba Franciho Svo-

body z trestného kopu po faulu na Medunu z nějakých osm-

nácti metrů. Prosvištěla kolem gólmana Achta dříve, než se 

stačil pohnout! 

Všechno mohlo být jinak, kdyby sudí včas reagoval na vzá-

jemné potyčky, vyvolané nejčastěji maďarskými provokacemi 

i ve chvílích, kdy se o míč bojovalo na jiném místě. Míra trpě-

livosti našich přetekla nedlouho po zahájení druhé půle, když 

Turay drsně sestřelil Hajného. Toho běželi chránit spoluhráči 

v záloze sparťan Káďa se slávistou Karlem Čiperou, ale Turay 

s Toldim se do nich pustili jako na vesnické tancovačce kolem 

půlnoci. Rozzuření diváci z míst k sezení kolem hrací plochy 

vtrhli mezi hráče a byla z toho mela, kterou uklidnil až policejní 

zásah. Turay šel po zásluze ven, Maďaři opustili hřiště, po ně-

kolika minutách se vrátili už v deseti, ale přesto dvě minuty 

před koncem nečekaným gólem z dálky (v duchu poučky když 

 V TÉHLE CHVÍLI BYLO NA SPARTĚ HORKO: Z NAŠICH JSOU NA SNÍMKU ZLEVA 
 MEDUNA, PODRAZIL, ČIPERA A ZCELA VPRAVO V BÍLÉM SVETRU PLÁNIČKA, 
 TOLDI NEJEVÍ RESPEKT ANI K ZASAHUJÍCÍMU POLICISTOVI  
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nevíš, co s míčem, vypal!) vyrovnali na konečných 1:1. Meziná-

rodní skandál se pak žehlil dlouho předlouho... 

Na konci roku měli naši s Rakušany po 10 bodech a shod-

né skóre 17:10, Italové a Maďaři po 9. Každý z tohoto kvarteta 

týmů se ještě mohl stát vítězem soutěže, protože souboj Maďa-

rů s Italy zbyl na jaro 1930. Squadra azzurra v Budapešti sen-

začně triumfovala 5:0, a tak jsme se nakonec s Rakušany dělili 

o druhé a třetí místo.  Miloslav Jenšík

ROK 1979  
POHÁROVÁ POHÁDKA

Bylo - nebylo, kdesi uprostřed Evropy byla země, kde vyrůs-

tali fotbalisté schopní konkurovat všem soupeřům, což dokázali 

v roce 1976 v Bělehradě po světoznámé Panenkové penaltě zis-

kem titulu mistra Evropy. Už o devět let dříve postoupila Dukla 

Praha do semifinále Poháru mistrů evropských zemí, předchůdce 

Ligy mistrů. V roce 1969 Spartak Trnava jen těsně prohrál v semi-

finále PMEZ s Ajaxem a Slovan Bratislava porazil ve finále Poháru 

vítězů pohárů v Basileji slavnou Barcelonu. Nebyla to náhoda.

Také na jaře 1979 se Evropa divila, jak to ti Čechoslováci děla-

jí? V březnových čtvrtfinále byly dva kluby: Dukla Praha v Pohá-

ru UEFA a Baník Ostrava v PVP. Německý renomovaný časopis 

KICKER psal před odvetným čtvrtfinálovým zápasem s Herthou 

– tehdy ještě - Západní Berlín, hraném na Julisce v první jarní 

den, o vojenském klubu z Prahy jako o postrachu Bundesligy. 

Důvodem byla čerstvá zkušenost z prosince 1978, kdy sice 

Dukla podle všeobecného očekávání prohrála ve Stuttgartu 1:4, 

ale pak přišla odveta. Ani silný mráz nezabránil hráčům VfB, aby 

si vyjeli na Staroměstské náměstí podívat se na Orloj. Zmrzlý 

trávník byl pro oba týmy stejný, ale jak později rozhlašoval Die-

ter Hoeness, domácí s Němci vyběhli, protože prý měli „divné“ 

kopačky... Byl to právě Hoeness, který si dal vlastní gól, po pře-

stávce se trefili Vízek, Pelc z penalty a dílo korunoval Gajdůšek. 

Kdo dnes ví, jak se na senzační výhře 4:0 a postupu podílelo pod-

cenění ze strany Stuttgartu a nakolik pomohli šikovně přizpůso-

bené kolíky na kopačkách Dukly? Třicet tisíc zmrzlých fanoušků 

odcházelo z Julisky v obrovské euforii.

Že výhra nad Stuttgartem nebyla dílem podivných čachrů, se 

mohla německá fotbalová veřejnost přesvědčit 7. března na Olym-

pijském stadionu v Berlíně. Dukla tam herně vyučovala Herthu, 

výsledkem půltuctu vyložených šancí byla ale jen jedna vstřelená 

branka Pelcem. Navíc domácí z ojedinělého protiútoku vyrovnali.

O dva týdny později zažila Praha německou invazi. Síly spojili 

fanoušci z obou stran zdí rozděleného města. Vlaky, auta i auto-

busy přivážely fanoušky a nakonec ve zcela zaplněném třicetiti-

sícovém hledišti Julisky bylo skoro patnáct tisíc Němců z Berlí-

na. Jak sami později konstatovali, došlo v Praze k „zázraku“. Tím 

byl postup Herthy, protože Dukla zažila „den blbec“. Vzpomíná 

na to Jan Fiala, který hrál levého obránce a byl i u klíčového oka-

mžiku zápasu: „Dodnes na to nezapomenu, ten zápas jsme měli 

vyhrát. Zdeněk Nehoda dal gól, vedli jsme a pak asi po půl ho-

dině přišla ta situace. Ztratili jsme míč ve středovém kruhu, oni 

šli rychle středem, dali to do uličky útočníkovi. Já ho stíhal a šel 

do skluzu. Míč jsem mu vypíchl, jenže tak, že ho trefil do nohy 

a kutálel se pomalu na naši branku. Jenže Karel Stromšík se 

mezitím rozhodl vyběhnout, byl tak metr od nás a na míč nedo-

sáhl. To nás srazilo, je naopak nakoplo a pak dali ještě postupový 

gól.“ Tím útočníkem, který k vyrovnání přišel jak slepý k hous-

lím, byl Agerbeck, Dán, který v Berlíně působil dva roky, než za-

mířil do Francie. Stejný hráč pak v 52. minutě rozjel další akci 

středem, ke střele se dostal pravý křídelník Milewski a rozhodl. 

Cestou do čtvrtfinále vyřadila Dukla také italský klub Lanerossi 

Vicenza a Everton FC. Semifinále se pak Dukla dočkala až v roce 

1986, kdy v PVP vypadla s Dynamem Kyjev.

Prohra s Herthou byla teprve druhá v evropských pohárech 

na Julisce. Tento pražský stadion nebyl při ligových zápasech 

příliš zaplněn, ale jak šlo o evropské poháry, měnil se v nedobyt-

nou tvrz. Nevyhrála zde ani Barcelona, ani Manchester United, 

vyřazen například byl Everton, Benfica Lisabon. Celkem prošlo 

na mezinárodní pohárové zápasy branami Julisky téměř půl mi-

lionu fanoušků, přesně 443 650! Sehráno bylo 36 pohárových 

zápasů, 26 vyhrála Dukla, sedm skončilo nerozhodně a jen tři 

SERIÁL SERIÁL

STALO SE...

  Po třech ročnících půstu dobyli v tom roce slávisté svůj druhý mis-
trovský titul. S Viktorií v jednom utkání prohráli 0:5, ale nakonec jí utekli 
o tři body, třetí Spartě o plných osm! A v Středoevropském poháru čer-
venobílí došli až do finále, zatímco rudí vypadli už v prvním kole. V obou 
případech to měl na svědomí fialový a bílý Ujpest. Porážky z Budapešti 
si obě „S“ za rámeček nedala: Sparta tam byla bita 1:6, Slavia „pouze“ 
1:5. Sparťané ovšem kontrovali, že oni alespoň doma Ujpest zdolali 2:0, 
zatímco jejich věční rivalové s ním na Letné hráli jen 2:2... 
  Absolutní senzací roku se stalo květnové vítězství I. ČsŠK Bratislava 

nad Newcastle United neuvěřitelným poměrem branek 8:1. Slovenský 
fotbal nabíral dech... Angličané na svém tažení Evropou porazili v Milá-
ně Ambrosianu (dnešní Inter) 1:0 a po bratislavském výprasku remizo-
vali na Slavii 1:1. K hrdinům bratislavského střetnutí patřil dvacetiletý 
autor tří gólů Štefan Čambal, budoucí centrhalv Slavie a našich „zla-
tých hochů“ z Říma 1934. 
  Prvním slovenským reprezentantem ČSR v oficiálním mezistát-

ním střetnutí se v říjnu téhož roku v již zmíněném utkání s Jugoslávií 
na Letné stal Čambalův klubový spoluhráč z pravého křídla Pavol Šo-
ral, rodák z Martina.

 TAKTO VYPADALY TITULNÍ STRÁNKY BULLETINŮ KE ČTVRTFINÁLOVÝM ZÁPASŮM DUKLY S HERTOU. 
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vyhráli soupeři - Honvéd Budapešť v roce 1965, Hertha Berlín 

ve zmíněném duelu a Inter Milán v roce 1986. Také skóre je ob-

divuhodné: 73:20.

V první jarní den roku 1979 ještě dozníval smutek nad vyřaze-

ním Dukly a o 350 kilometrů dál v Ostravě se rodila radost Baní-

ku. Ten si přivezl prohru 1:2 z Magdeburgu, ale v odvetě už vedl 

3:0, aby nechal hosty snít po snížení na 2:3 o postupu. Vše ale 

změnil krásnou ranou ze dvaceti metrů do horního rohu branky 

Zdeněk Rygel a tři minuty před koncem zajistil postup!

V semifinále čekali v dubnu zase Němci, tentokráte Fortuna 

Düsseldorf. Jaromír Nohavica zpívá, že by chtěl vidět, jak Baník 

poráží Barcelonu. Tehdy k tomu chybělo málo – jen štěstí a mohl 

se Baník s Barcelonou ve finále PVP opravdu o výhru porvat! 

Jenže to by tu nesměli být bratři Allofsové. V prvním zápase 

v Düsseldorfu vedl Baník v poločase brankou Petra Němce, pak 

ale Klaus Allofs našel dvakrát místo těsně u paty levé tyče bran-

káře Michalíka a naneštěstí se míč nakopnutý v poslední minu-

tě do pokutového území odrazil k volnému Thomasi Allofsovi 

a Fortuna, věrna svému jménu, jela s dvoubrankovým násko-

kem do odvety. Ten ještě před 33 tisíci diváky navýšila, po hodině 

hry dal Lička na 1:1 a gól Antalíka minutu před koncem už byl 

na prodloužení málo! 

„Dost jsme si na ně věřili, vždyť do té doby jsme v poháru pro-

hráli jenom v Magdeburgu. Říkali jsme si, že je doma splách-

neme a postoupíme. Když se mě dnes někdo na ten zápas ptá, 

řeknu jen, mohli jsme hrát finále s Barcelonou, více není třeba 

dodávat. Měli jsme na to, ale asi nám scházelo štěstí,“ litoval 

ve vzpomínkách po více než pětatřiceti letech Zdeněk Šreiner. 

Barcelona pak ve finále porazila Düsseldorf 4:3 v prodloužení...

Také cesta Ostravy do čtvrtfinále byla pozoruhodná – dvě 

výhry nad Sportingem Lisabon a dvě nad Shamockem Ro-

vers. Československý klubový fotbal zažíval konjunkturu, vždyť 

ve stejném ročníku mistr Zbrojovka Brno vypadl neporažen, 

když po domácí remíze 2:2 s Dószou Ujpest  vyhrál 2:0 v Buda-

pešti, pak zopakoval doma 2:2 s Wislou Krakov a v odvetě re-

mizoval 1:1 a vypadl na góly vstřelené venku. Pozoruhodné bylo 

i vystoupení Lokomotivy Košice v Poháru UEFA proti AC Milan. 

Prohrála venku 0:1, doma vyhrála 1:0, nerozhodlo prodloužení 

a až na penalty v poměru 7:6 postoupil favorit.

Ne nebyly to pohádky, jen fotbal se od té doby změnil. Teh-

dy bylo pravidlem, že německý tým je složený z Němců, an-

glický z Angličanů. Krajánků bylo po Evropě minimum. Pak 

přišla Evropská unie a s ní případ Bosman, umožňující volný 

pohyb pracovních sil, tedy i fotbalistů, exploze talentovaných 

afrických hráčů, toužících po pohádkových podmínkách a není 

málo případů, kdy přijede třeba klub z Anglie hrát pohár 

a v základní sestavě má jednoho nebo dva Angličany. Ale to už 

je jiný příběh... Jaroslav Kolář

SERIÁL SERIÁL

STALO SE...

  Fotbalová reprezentace vyhrála svoji skupinu, ve které byly napří-
klad Francie či Švédsko, a zajistila si účast na závěrečném turnaji mis-
trovství Evropy 1980 v Itálii, kde obhajovala titul z Bělehradu.
  Dukla Praha získala po roční odmlce titul mistra, jubilejní desátý. 

Trenérem byl Jaroslav Vejvoda, asistentem Jan Brumovský.
  Šestatřicetiletý František Veselý sehrál v Trenčíně 400. ligový zá-

pas. Drtivou většinu jich nasbíral v dresu Slavie Praha. Jeho bilance se 
zastavila na 424 utkáních, deset z nich bylo za Duklu Praha.
  Rudá hvězda Cheb zdolala v kvalifikaci VP Frýdek- Místek a postou-

pila do nejvyšší soutěže. Byla po třináct let vhodným „učilištěm“ pro 
řadu mladých talentovaných fotbalistů, na které z různých důvodů 
nezbylo místo v Dukle.

 SOUBOJ ZDEŇKA ŠREINERA S KAPITÁNEM FORTUNY GERDEM ZEWEM SLEDOVALY ZCELA ZAPLNĚNÉ BAZALY. 
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Edinson Cavani:

El Matador 

letí 
za snem

Ani na vteřinu nezaváhal - k překvapení všech se zavěsil do vzdu-
chu a famózními nůžkami napral míč do Pavlenkovy brány. Čeští 
reprezentanti právě bolestně poznali, s kým mají tu čest. EDIN-
SON CAVANI (31), uruguayský fotbalový zabiják, patří mezi neju-
znávanější kanonýry fotbalového světa.

Edinson Cavani:

El Matador 

letí 
za snem
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Momentka z pátečního duelu Česko - Uruguay na Čínském po-

háru jen podtrhla střeleckou genialitu superhvězdy Paris Saint 

Germain. Kde by jiní zpracovávali míč a otáčeli se k bráně, on 

na nic nečekal. Prásk! Geniální řešení, chirurgicky přesné. Jakoby 

mimochodem předvedl parádu, na kterou ostatní ani nepomyslí. 

Ano, tohle je slovutný El Matador!

BATISTUTOVA KOPIE
Porodnice v Saltu netušila, jaká slavná fotbalová mimča vrhla 

v zimě 1987 do světa. Nejprve v lednu Suáreze, tři týdny po něm 

Cavaniho. Teď oba válejí bok po boku v útoku uruguayské repre-

zentace...

Fotbal miloval odmala, vždy hrál se staršími kluky a musel se 

ohánět. Měl velké sny. S tátou, vášnivým fotbalistou, jezdíval často 

na ryby k nedalekému jezeru. Rybařili z korby jejich staré dodávky 

a pozorovali nablýskané jachty místní smetánky majestátně za-

parkované u mola. „Povídal mi: Tati, až jednou vyhraju něco velké-

ho ve fotbale, taky ti koupím velké auto a takovou jachtu. Bylo mu 

jedenáct a zasmál jsem se tomu. A dnes mám největší auto i loď 

v Uruguayi,“ směje se Luis Cavani.

 SVÉMU DĚTSKÉMU IDOLU GABRIELU BATISTUTOVI 
 SE EDINSON CAVANI UŽ VYROVNAL. 

Fotbalově se synek Edinson stejně jako jeho slavní předchůdci 

Sosa, Recoba či Forlán vyučil v mládežnické akademii Danubia - 

klubu ze severní periferie Montevidea pojmenovanému po největ-

ší evropské řece Dunaji. Jako by už to mělo signalizovat, že právě 

v Evropě jednou pobere nehynoucí slávu.

Jako kluk ovšem zbožňoval argentinského šutéra Batistutu, 

líbila se mu nekompromisnost, s jakou uklízel míče do sítě, vi-

záž dobrodruha, divoké oslavy. „Vždycky jsem se ho snažil na-

podobovat,“ přiznal. Nosil stejný účes, stejně slavil své góly. Ale 

hlavně stejně dobře uměl pálit do mičudy. V devatenácti hrál 

za áčko, o rok později už pěti góly pomohl vykopat titul. Po sezoně  

2006-2007 vyrazil do světa, nejlepšího střelce jihoamerického 

šampionátu do 20 let, kolem něhož se motaly i Juventus s AC Mi-

lán, koupilo za 4,5 milionu eur Palermo.

Na Sicílii odehrál čtyři sezony, během nichž jeho forma i stře-

lecká potence letěly nahoru. „Jako fotbalista i muž jsem tam vy-

spěl,“ řekl. Zabydlel se v uruguayském nároďáku a v létě 2010 se 

přesunul o něco severněji, když za něj Neapol zaplatila 17 milionů 

eur. A byl doslova neudržitelný! Jeho spolupráce s ofenzivními 

tahouny Lavezzim a Hamšíkem neměla chybu, média je přejme-

novala na „Tři tenory“. Bylo jasné, že pětiletý kontrakt v klubu 

nedodrží, zájem největších gigantů byl enormní. Ve třetí sezoně 

v blankytně modrém dresu nastřílel v Serii A 29 gólů. Navzdory 

vábení Realu, Chelsea či Manchesteru City se v létě 2013 upsal 

PSG, kteří za něj zaplatili 64 milionů eur.

 GÓLOVÁ PARÁDA CAVANIHO V UTKÁNÍ S ČESKEM NA CHINA CUPU. 

 SMRTÍCÍ DUO SUAREZ – CAVANI POZNALI NA SVÉ KŮŽI I NAŠI FOTBALISTÉ. 

 NA SVÉ PRVNÍ EVROPSKÉ ANGAŽMÁ SE TEHDY 
 DVACETILETÝ MLADÍK VYPRAVIL DO PALERMA. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 ELITNÍ ÚTOK PARIS SG: CAVANI, MBAPPÉ A NEYMAR. 

 CAVANI SE V TRÉNINKU NEŠETŘÍ, COŽ JE VIDĚT NA JEHO KONDICI A VYPRACOVANÉM TĚLE. 

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY

MEZI KOHOUTY...
V útoku pařížského klubu už rok vládl hvězdný šutér Ibrahi-

movic a bylo jasné, že se coby nováček bude muset o svoje místo 

na slunci tvrdě bít. Švédská primadona hrající bez pohybu a hlav-

ně na sebe měla místo na hrotu předplacené, zato Cavani létal 

po hřišti tak trochu v roli jeho lokaje. Nicméně konečně byl v klu-

bu top kvality, kde mohl pomýšlet na největší trofeje. „Kvůli tomu 

jsem do Paříže šel. Posunul jsem se zase dopředu a věřím, že mě 

zde čekají velké triumfy,“ maloval si.

Borci PSG ve Francii dominovali a při Ibrahimovicových stře-

leckých hodech zbyly slušné „drobky“ i na Edinsona - 16, 19 

a 19 ligových gólů byla pěkná porce branek. Sotva „Ibra“ předloni 

zmizel, spustil koncert: 35 gólů v Ligue 1, ve všech soutěžích pak 

49 v 50 zápasech! „Užívám si to, teď chceme konečně vyhrát Ligu 

mistrů,“ říkal v euforii. A jeho sen začínal mít reálné obrysy. Minu-

lé léto do PSG přišli nejen zázračný mladík Mbappé, ale i brazilská 

megastar Neymar. 

 V NEAPOLI SE Z URUGUAYSKÉHO ÚTOČNÍKA STALA HVĚZDA SVĚTOVÉHO FORMÁTU. 

BLÁZEN DO KONDICE: 
ČINKY, SPRINTY, ZDRAVÁ STRAVA

Hrudník jako profesionální plavec, šlachovité tělo, výbušnost i vytr-
valost, výskok jako basketbalista. Pokud může být Cavani na něco hrdý, 
tak je to v prvé řadě jeho kondice. Ale nezískal ji zadarmo.

O jeho tréninkové morálce se pějí ódy. Nikdy nic nevypustí, vždy naprosto 
koncentrovaný, navíc si tuze rád přidává. Uruguayec platí za jednoho z nejpraco-
vitějších fotbalistů současnosti.

„Ano, snažím se pořád zlepšovat a kondice je základ,“ vysvětloval, proč tráví 
hodiny v posilovně pod činkami. „Klíčové jsou cviky na zpevnění těla a nabrání 
síly do nohou,“ prozradil. Vedle toho ale pochopil, že současný fotbal je o výbuš-
nosti, a tak je velkým fanouškem sprintů - během léta si vždy naordinuje dvou-
hodinové bloky sprintů. Každé ráno!

Zodpovědný je i co se týče stravy, vše nezdravé vyloučil ze svého jídelníčku 
už v pubertě. „Snažím se tělu dát hlavně hodně sacharidů, bílkovin a minerálů,“ 
vyjmenoval. Ještě se divíte, proč je tak úžasně fit?

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Útok snů, psalo se, když ti tři zesměšňovali jednu obranu 

za druhou. Ovšem ve vzduchu bylo cítit i napětí mezi jihoameric-

kými kohouty. To vygradovalo, když se málem poprali o zahrává-

ní penalty. „Jsem tady už dlouho, zasloužím si respekt,“ zlobil se 

Uruguayec, kterému Neymar začal dělat tak trochu naschvály.

Dlouhé týdny se pak objevovaly zaručené zvěsti, jak ti dva se 

nesnášejí a odmítají hrát spolu v jednom klubu. „Byla to nešťast-

ná věc, všechno se to zbytečně nafouklo. Vycházíme spolu vážně 

úplně v pohodě,“ tvrdil Cavani.

Jenže pochybnosti zůstaly. Klid přineslo paradoxně až Ney-

marovo zranění, po kterém ale Pařížané nedokázali konkurovat  

Realu a sen o triumfu v Champions League byl opět pryč. „Fotbal 

je nevyzpytatelný. Jednou bych si rád zahrál finále Ligy mistrů 

a dal v něm vítězný gól, nejlépe nůžkami,“ usmál se Cavani. Pro 

zabijáka jeho kalibru není nic nemožné. 

Edinson Cavani
Národnost: Uruguay * Narozen: 14. února 1987 v Salto * Výška: 
184 cm * Kluby: Danubio (2000-2007), Palermo (2007-2010), Nea- 
pol (2010-2013), Paris SG (2013-?) * Pozice: útočník
Reprezentace: 100 zápasů/42 gólů * Sbírka trofejí: vítěz Copa 
America, mistr Uruguaye, 3x mistr Francie, vítěz Italského pohá-
ru, 3x vítěz Francouzského poháru, 4x vítěz Francouzského ligo-
vého poháru, 3x vítěz Francouzského superpoháru

PODVEDENÁ MANŽELKA: 
ZMĚNIL SE...

Vypadali jako ideální pár. Maria byla Edinsonova dětská láska, celý život mu 
stála po boku. Vzali se, během angažmá v Neapoli se jim narodili synkové Bautis-
ta a Lucas. Jenže krátce poté se rozešli, později rozvedli. Důvod? Nevěra. 

„Jak chcete věřit manželovi, který opustí svoji ženu jen pár dní po narození 
jejich dítěte? Když se narodil Lucas, zjistila jsem, že byl s jinou dívkou. Byla 
jsem v šoku, když jsme viděla ty fotky,“ vypovídala se Maria, kterou Cavani 
poslal rodit domů do Uruguaye, zatímco sám si v Neapoli užíval... „Po návratu 
jsem se snažila naše manželství slepit, ale bylo to zbytečné. Edinson se změnil, 
už to byl jiný člověk.“ Od té doby se po jeho boku vystřídalo několik krásek.  RODINNÁ POHODA UŽ JE MINULOSTÍ. 

 DVA KOHOUTI NA JEDNOM DVORKU? CAVANI A NEYMAR JAKÉKOLIV SPORY DŮRAZNĚ ODMÍTAJÍ. 

 NA CHINA CUPU DOSÁHL VE FINÁLOVÉM DUELU S WALESEM CAVANI NA METU 
 100 REPREZENTAČNÍCH STARTŮ A SVÝM 42. GÓLEM ROZHODL O TRIUMFU URUGUAYE. 

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

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

3. 4. 2018

http://www.upivrnce.cz/
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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

Reprezentácia Slovenska 
triumfovala na Kráĺovskom pohári

Fortuna liga mala uplynulý víkend prestávku, ktorú vyplnili repre-
zentačné povinnosti. A-mužstvo sa zúčastnilo turnaja o Kráľovský po-
hár v Bangkoku. Tréner Ján Kozák nominoval popri osvedčených me-
nách aj štvoricu debutantov z domácej ligovej súťaže. 

Premiéru v drese Slovenska si odkrútili brankár Michal Šulla 

a Boris Sekulič zo Slovana a dvojica Erik Pačinda-Ľubomír Šat-

ka z Dunajskej Stredy. Sekulič, rodák z Belehradu, sa po prijatí 

slovenského občianstva stal tretím naturalizovaným cudzincom 

v reprezentácii Slovenska. Pred ním mali tú česť Karim Guédé 

s togsko-francúzskym pôvodom a Argentínčan David Depetris.

V prvom zápase turnaja sme vyhrali nad Spojenými arabský-

mi emirátmi 2:1, góly strelili Albert Rusnák a Michal Ďuriš, ktorý 

sa strelecky prebudil na hosťovaní v cyperskom Anorthosise Fa-

magusta. Vo finále nás čakal výber Thajska, tréner Kozák spravil 

osem zmien v zostave, pričom do hry zasiahlo aj kvarteto nová-

čikov z Fortuna ligy. Ondrej Duda a Róbert Mak obstarali dvojgó-

lové vedenie, súper do polčasu znížil. Tretí gól Erika Pačindu bol 

lahôdkou, strelou spoza šestnástky trafil od žrde horný roh brány. 

Domáci v závere strelili druhý gól, no po výhre 3:2 získali Kráľov-

ský pohár naši reprezentanti. Po roku 2004 to bol druhý triumf 

Slovenska na tomto turnaji.

FUTBALISTA ROKA 2017
Na slávnostnom galavečere v Senci boli ocenení najlepší hráči 

a tréneri minulého roka. Víťazom najsledovanejšej kategórie sa 

stal piaty raz za sebou Marek Hamšík z SSC Neapol, pre ktorého 

to bol už celkove siedmy triumf v ankete.  Na stupienkoch víťazov 

mu asistovali členovia úspešnej dvadsaťjednotky a predstavite-

lia nastupujúcej generácie Milan Škriniar (Inter Miláno) a Stani-

slav Lobotka (Celta Vigo). Marek Hamšík bol zároveň vyhlásený 

za najlepšieho futbalistu štvrťstoročia pred Petrom Dubovským 

a Ľubomírom Moravčíkom. Cenu Petra Dubovského určenú pre 

najlepšieho hráča do 21 rokov si prevzal Denis Vavro (FC Kodaň), 

najlepšou futbalistkou sa stala podobne ako Hamšík už sied-

mykrát Dominika Škorvánková z Bayernu Mníchov. Najlepšími 

trénermi sa stali Ján Kozák (Slovensko A) a Pavel Hapal (Sloven-

sko 21) , medzitým už tréner pražskej Sparty.

SIEŇ SLÁVY
Do siene slávy slovenského futbalu boli uvedení ďalší velikáni. 

Do elitnej spoločnosti sa tento rok navždy zaradili košický rodák 

a Sparťan storočia Andrej Kvašňák, vicemajster sveta z Čile 1962, 

kapitán strieborných olympionikov z Tokia 1964 Anton Urban, fut-

balový virtuóz Ladislav Petráš, majster Európy z Belehradu 1976 

Marián Masný a trénerský mág a tvorca úspechov veľkej Trnavy 

Anton Malatinský.  Peter Divéky

SLOVENSKO

 REPREZENTÁCIA SLOVENSKA VYHRALA TURNAJ V BANGKOKU. 

Foto: SFZ

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/


 CHRUDIM ZVLÁDLA SÉRII S HELASEM BRNO 3:0 NA ZÁPASY. 
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První krok splněn! 
ERA-PACK postupuje do semifinále…

Tři zápasy, tři vítězství a úctyhodné skóre 16:1. ERA-PACK proklouzl mezi 
čtyři nejlepší týmy VARTA futsal ligy s lehkostí i přesto, že ve třetím utkání 
střelecky příliš nevynikal. Nakonec si ale připsal hladké vítězství v poměru 
4:0. Může tak slavit postup do semifinále, soupeře se dozví v pondělí. So-
kem mu budou buď Litoměřice, nebo Teplice.

 V PÁTEK SE POPRVÉ PŘEDSTAVIL V PLAY OFF BRAZILEC FELIPE (VLEVO), KTERÉMU VYPRŠEL TREST. 

Chrudim na brněnského soupeře vlétla a velmi rychle se do-

stala do vedení. Jak to již v této čtvrtfinálové sérii bývalo, pomohla 

jim k tomu standardní situace. Tomáš Koudelka z rohového kopu 

našel Matěje Slováčka, který z první zamířil přímo do černého. 

Tím ale radost chrudimského publika na dlouho utichla. Ještě 

v prvním poločase měli velké šance Max či navrátilec do sesta-

vy Felipe, jejich zakončení ale znamenaly pouze skvělé zákroky 

brankáře Konečného. Ani Jakub Žďánský na opačné straně se 

mezi tyčemi vyloženě nenudil, Helas si dokázal vypracovat řadu 

příležitostí, ale míč do chrudimské sítě nedostal.

Poločasový výsledek 1:0 Chrudim neuspokojil, ERA-PACK se 

celou dobu tlačil na dobře hrající obranu Helasu, ale úleva v podo-

bě gólu přišla „až“ ve 25. minutě. Poprvé totiž zafungovala spolu-

práce Éverton – Lukáš Rešetár, na jejímž konci byla přesná trefa 

prvního jmenovaného. O pět minut později si oba chrudimští hráči 

role vyměnili a chrudimský kapitán zvyšoval již na 3:0.

Helas stále cítil šanci s výsledkem něco udělat, a tak zvo-

lil, stejně jako v předchozích dvou zápasech, hru bez brankáře. 

Po několika vteřinách ale vyrobil minelu, která znamenala střelu 

Évertona do prázdné branky z poloviny hřiště. Chrudim v poklidu 

dovedla vítězství do konce, zvítězila 4:0 a po třech zápasech po-

stoupila do semifinále. I přesto, že zatím není jasné o jejím soupe-

ři, víme, že se úvodní semifinálová bitva uskuteční před kamerami 

ČT ve středu 28. března od 20 hodin!

Felipe Conde (trenér FK ERA-PACK Chrudim): „Dnes jsme ne-

začali vůbec dobře, ale klíčovou věcí je pro nás postup do semifi-

nále. Nyní musíme čekat na soupeře, ale již od neděle se budeme 

na semifinále aktivně připravovat. Chtěl bych poděkovat Helasu 

za skvělou sérii. Opravdu se mi líbí jejich práce s mladými hráči. 

Doufám, že budou v daném trendu pokračovat, což jim může při-

nést slibnou budoucnost.“

Tomáš Poul (Helas Brno): „Zápas jsme si užili a odehráli ho se 

ctí. Opět jsme dobře bránili první poločas. Ve druhém poločase 

soupeř odskočil na rozdíl dvou branek a zápas se už jen dohrával. 

Musím Chrudimi pogratulovat k postupu do semifinále.“ 

PÁTEČNÍ VÝSLEDKY PLAY OFF

FK ERA-PACK CHRUDIM – HELAS BRNO 4:0 (1:0)
Branky a nahrávky: 2. Slováček (Koudelka), 25. Éverton (Rešetár), 30. Rešetár (Éverton), 33. Éver-
ton. Konečný stav série: 3:0.

SVAROG FC TEPLICE – SK INTEROBAL PLZEŇ 6:3 (3:1)
Branky a nahrávky: 5. vlastní, 8. Nene (Jean), 19. Kasal (Černý), 26. Černý (Nene), 32. Baran 
(Nene), 38. Baran (Nene) – 4. Štverák (Holý), 26. Křemen, 33. Křemen (Holý). Stav série: 2:2.

 RADOST HRÁČŮ CHRUDIMI PO POSTUPU DO SEMIFINÁLE. 

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/
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Fotbalová asociace
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 PO VÍTĚZNÉ BITVĚ S CHORVATY SE ČEŠTÍ MLADÍCI VRÁTILI DO POSTUPOVÉ HRY. 

„Jedenadvacítku“ čeká v Řecku

další důležitý duel

Reprezentaci do 21 let čeká v úterý v Řecku další důležitý zápas s fa-
voritem kvalifikace mistrovství Evropy. Zatímco prohra by výběr trené-
ra Vítězslava Lavičky nejspíš odsoudila už jen k boji o druhou příčku, 
která může vynést místo v baráži, po vítězství by naopak mohl pomýš-
let i na přímý postup z prvního místa.

Jedenadvacítka v pátek v Karviné díky vítězství 2:1 ukončila ne-

porazitelnost Chorvatska a pokud by se jí to stejné podařilo i proti 

Řecku, výrazně by zamíchala postupovými vyhlídkami. „Byl to do-

sud náš nejlepší výkon. Ale pozor, Řekové zatím ze šesti zápasů 

ztratili jen dva body, zatímco my a Chorvaté už pět. Je tedy jasné, 

co nás čeká,“ řekl pro FAČR trenér Lavička.

Lvíčata jsou zatím o skóre čtvrtí za Běloruskem. Od druhých 

Chorvatů je dělí tři body a od vedoucího Řecka šest. Ve prospěch 

českého týmu však hraje skutečnost, že zatímco všichni jeho 

soupeři v boji o postup už odehráli šest zápasů, Lavičkovi svě-

řenci jen pět.

Řekové dosud v kvalifikaci ztratili body jen remízou 1:1 v Chor-

vatsku a mají skóre 19:2. Český tým to však neřeší. „Jedeme pro 

tři body, co jiného. Doufám, že to zvládneme,“ uvedl stoper David 

Lischka, který k nečekané výhře nad Chorvatskem přispěl svým 

prvním gólem v jedenadvacítce.

Úterní zápas na stadionu v Xanthi odstartuje v 15:00 hodin. Dal-

ší duely pak českou reprezentaci čekají až začátkem září, kdy se 

nejprve představí na hřišti San Marina, které zatím v kvalifikaci 

nezískalo ani bod, poté doma přivítá Řecko. 

 „LVÍČATA“ PŘED VÍTĚZNÝM DUELEM S CHORVATSKEM. 

ČESKO U21 - CHORVATSKO U21 2:1 (1:0)

Branky: 13. Lischka, 71. Hašek - 63. Čaleta-Car. Rozhodčí: Boucaut - Conotte, Godelaine (všichni 
Belg.). ŽK: Knejzlík, Macek - Majer. Diváci: 2248. 

Česko: Staněk - Wiesner, Král, Lischka, Knejzlík - Trubač (78. Ladra), Hašek, Kulhánek, Sáček, 
Macek (90.+1 Bačo) - Pulkrab (70. Zajíc). Trenér: Lavička.

Chorvatsko: Posavec - Karačič, Šimič, Čaleta-Car, Sosa - Halilovič, Moro, Balič, Brekalo - Čorič (62. 
Majer), Vlašič (82. Fiolič). Trenér: Gracan.

1. Řecko 6 5 1 0 19:2 16

2. Chorvatsko 6 4 1 1 17:5 13

3. ČR 5 3 1 1 10:9 10

4. Bělorusko 5 2 1 2 6:6 7

5. Moldavsko 6 1 0 5 5:16 3

6. San Marino 6 0 0 6 1:20 0

http://www.fotbal.cz
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 VÝBĚR U20 NA UMĚLÉ TRÁVĚ V PLZNI ZASLOUŽENĚ PORAZIL ITALY 1:0. 

Mládežnické reprezentace v akci

U19: „DEVATENÁCTKA“ 
NA ME NEPOSTOUPÍ

Po úvodní remíze s Polskem odehrála česká devatenáctka 

v Itálii druhé utkání elitní fáze kvalifikace ME. Šťastnější ve vzá-

jemném měření sil bylo nakonec Řecko, které vyhrálo nad svě-

řenci trenéra Luboše Kozla 3:2. Český tým tak na šampionát 

nepostoupí.

„Jsme samozřejmě zklamaní, protože jsme to nezvládli, měli 

jsme dneska vyhrát a vybojovat si šanci bojovat s Itálií o postup,“ 

začal své hodnocení trenér U19 Luboš Kozel.

„První poločas jsme měli obrovský problém s rychlostí 

soupeře při jeho přechodu do útoku. Z přihrávky za obranu se 

dostal vlastně soupeř do vedení. Pak jsme ze standardní si- 

tuace vyrovnali, provedli jsme jedno střídání o poločase, které 

U20: „DVACÍTKA“ PŘEHRÁLA ITÁLII, 
VÝHRA MOHLA BÝT I VYŠŠÍ

Česká reprezentační dvacítka odstartovala podzimní část 

turnaje Elite tournament doma proti Itálii a předvedla se 

ve skvělém světle. Po výhře 1:0 svému soupeři odskočila v ta-

bulce a nebýt promarněných šancí, mohla soupeři uštědřit 

i vyšší porážku.

„Už jsem si myslel, že to bude takové nešťastné utkání. Neda-

li jsme penaltu, měli jsme tyčku po standardce a dvě další dobré 

šance. Takže jsem rád, že jsme to v tom závěru urvali pro sebe,“ 

neskrýval spokojenost po cenné výhře trenér Karel Krejčí. „Kon-

trolovali jsme balón a hlavně v prvním poločase, kdy jsme nedali 

i penaltu, jsme si vytvářeli šance. Soupeře jsme do šancí pustili 

jen po vlastních chybách, když jsme někdy zbytečně moc vymýšle-

li, ale myslím, že jsme to měli jinak pod kontrolou. Druhý poločas 

to bylo trochu agresivnější ze strany Italů a to nás hodně nakoplo. 

Pak jsme dali gól, takže myslím zasloužené vítězství,“ hodnotil 

utkání jeho jediný střelec Matěj Chaluš.

 VÍTĚZNÝ TÝM REPREZENTAČNÍ „DVACÍTKY“ PŘED DUELEM S ITÁLIÍ. 

UTKÁNÍ ELITNÍ LIGY FOTBALISTŮ DO 20 LET V PLZNI

ČESKO U20 - ITÁLIE U20 1:0 (0:0)

Branka: 90.+ 1́  Chaluš. Česko: Sváček - Souček, Chaluš, Chlumecký, Holík - Havelka, Janošek - 
Vodháněl (83. Bucha), Hlavatý (45. Matoušek), Lingr (69. Blecha) - Šašinka (69. Kuchta). Trenér: Krejčí.

ELITNÍ FÁZE KVALIFIKACE O POSTUP 
NA MISTROVSTVÍ EVROPY 2018

ČESKO U19- ŘECKO U19 2:3 (1:1)

Branky: 15. Heidenreich, 70. Žitný - 55. a 71. Duvikas, 12. Karkalatzidis. Česko: Bačkovský - Kadar, 
Heidenreich, Mareš, Dudl - Žitný, Sadílek, Krejčí (46. Vais), Frýdek (62. Štursa) - Růsek, Drchal (80. 
Šípek). Trenér: Kozel.

ČESKO U19 - POLSKO U19 0:0

Česko: Bačkovský - Kadar, Heidenreich, Mareš, Dudl - Žitný, Krejčí, Sadílek, Pfeifer (56. Štursa) - 
Růsek, Drchal (85. Šípek). Trenér: Kozel.

1. Itálie 2 2 0 0 6:3 6

2. Řecko 2 1 0 1 3:4 3

3. Polsko 2 0 1 1 3:4 1

4. ČR 2 0 1 1 2:3 1

http://www.fotbal.cz
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 V PRVNÍM DUELU V HRADCI KRÁLOVÉ SI „OSMNÁCTKA“ PORADILA S DÁNY 3:0. 

chyběla v pokutovém území přesnost, Češi byli efektivnější. „Sou-

peř ukázal, že kvalitu má, i když prostřídal spoustu hráčů, tak byl 

nebezpečnější a lepší na míči než my. My jsme byli slušní v útočné 

fázi, dobrou pasáž jsme měli hlavně ze začátku druhého poločasu, 

jinak si myslím, že se potvrdily věci, které nám nejdou,“ hodnotil 

odvetné utkání trenér U18 Jan Suchopárek.

„Určitě jsme měli před nominací představu, že budeme víc kom-

pletní, chybí nám několik hráčů, ale zase jsme vyzkoušeli další as-

piranty. Myslím si, že práce s hráči je dobrá, že i oni pracují na sto 

procent, ale musíme ještě pracovat na nastavení ve hře i na technic-

ko-taktických detailech, ve kterých jsme trošku zaostávali,“ shrnul 

jinak výsledkově vydařený dvojzápas s Dánskem Suchopárek. 

myslím naší hře hodně pomohlo a začátek druhé půle byl vel-

mi dobrý. Bohužel jsme zase z rohu inkasovali my, nicméně 

nás to nepoložilo a dokázali jsme si vytvořit taky šance. Na-

konec Žitný dokázal vyrovnat a věřili jsme, že v závěru bude 

muset hrát soupeř vabank, protože v prvním utkání prohrál.  

Bohužel hned minutu po naší vstřelené brance jsme inkaso-

vali potřetí a to se ukázalo jako rozhodující,“ popsal průběh 

utkání Kozel.

K poslednímu utkání kvalifikace proti domácí Itálii nastoupí 

česká U19 v úterý 27. 3. v Udine.

U18: „OSMNÁCTKA“ PROTI DÁNŮM: 
VÝHRA A REMÍZA

Po páteční výhře 3:0 nad Dánskem nastoupila v pondělí česká 

osmnáctka v přípravném zápase k odvetě proti stejnému soupeři. 

V Hradci Králové nakonec svěřenci trenéra Jana Suchopárka re-

mizovali se severským soupeřem 2:2. 

Oba celky nastoupily dle očekávání v odlišných sestavách 

a obrázek hry byl podobný jako v prvním duelu. Zlepšení si čes-

ký kouč mohl pochvalovat především v ofenzivě opět podpořené 

kvalitním zakončením. Zatímco soupeři po velmi dobré mezihře 

 REPREZENTACE DO 19 LET NA MISTROVSTVÍ EVROPY NEPOJEDE. 

PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ FOTBALISTŮ DO 18 LET

ČESKO U18 - DÁNSKO U18 3:0 (2:0)

Branky: 13.+ 22. Kaloč, 64. Zlatohlávek. Česko: Vyklický - Finěk, Míka, Hušek, Béňa - Krunert, Ka-
loč (84. Doležal) - Šplíchal (65. Kohút), Zlatohlávek (84. Kepl), Hönig (65.Valenta) - Kušej (46. Šulc).

ČESKO U18 - DÁNSKO U18 2:2 (1:1)

Branky: 28. Kohút, 80. Kepl - 34. Tue, 75. Nartey. Česko: Číž - Chyla, Béňa, Fišl, Finěk - Krunert - 
Doležal (75. Zlatohlávek), Valenta (75. Kaloč), Šulc (56. Kušej), Kohút - Kepl (86. Šplíchal).

http://www.fotbal.cz
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 NA SVÉ ŠPANĚLSKÉ VRSTEVNÍKY REPREZENTANTI U17 NESTAČILI. www.fotbal.cz

 REPREZENTAČNÍ CELEK U17 PŘED PRVNÍM UTKÁNÍM SKUPINY SE SRBY, KTERÝM PODLEHL 0:2. 

U17: DVĚ PORÁŽKY 
VYSTAVILY „SEDMNÁCTCE“ STOPKU

Fotbalisté do 17 let prohráli v druhém utkání elitní fáze kvali-

fikace ME se Španělskem 0:2 a po stejném úvodním výsledku se 

Srbskem tak mají smutnou definitivu, že se na mistrovství Evropy 

do Anglie nepodívají. Čeští mladíci budou hrát v úterý proti Ukra-

jině především o čest.

Většina reprezentantů porážku se Španělskem oplakala, ta-

kový smutek se rozhostil v domácí kabině. „Kluky jsme pochválili 

za bojovnost, do poslední chvíle s výsledkem zkoušeli něco udě-

lat, ale dnes byl soupeř nad naše síly. Je třeba to uznat. Především 

naše herní dovednosti na soupeřově polovině a kvalita v ofenzivní 

fázi nebyly na takové úrovni. Oni jsou technicky a pohybově vyni-

kající,“ řekl trenér Radek Bejbl.

Jeho tým favorizovanému Španělsku, které v prvním zápase 

s Ukrajinou zachraňovalo remízu až v samém závěru, dokázal 

vzdorovat většinu prvního poločasu, domácí na hranici abso-

lutního nasazení dokázali odvracet soupeřovy ataky vedené 

hlavně po křídelních prostorech. Až ve 30. minutě olomoucký 

odchovanec Markovič v české bráně neměl naději: Mollejo se 

fantasticky položil do vzduchu a v akrobatické pozici nezadrži-

telně skóroval. 

„Byla to nádherná akce se skvělým zakončením, těžko brá-

nitelné… Ten gól nám udělal dost paseky. Španělé pak trochu 

mohli změnit taktiku, ve druhé půli si počkali na rychlý protiú-

tok. Pro nás to pak bylo o to těžší,“ uvedl Bejbl. 

 VÝKONY TÝMU U18 BEDLIVĚ SLEDOVAL I JEHO NOVÝ PATRON JAN KOLLER. 

ELITNÍ FÁZE KVALIFIKACE 
O POSTUP NA MISTROVSTVÍ EVROPY

ČESKO U17 - ŠPANĚLSKO U17 0:2 (0:1)

Branky: 30. Mollejo, 63. Touaizi. Česko: Markovič - Halász, Gabriel, Hasala, Žilák - Holzer, Kodýdek 
(58. Radosta), Žambůrek, Penner, Kubáň (51. Krobot) - Firbacher (68. Vrba). Trenér: Bejbl.

ČESKO U17 - SRBSKO U17 0:2 (0:2)

Branky: 26. a 35. Savič. Česko: Markovič - Zálešák (41. Halász), Hasala, Gabriel, Kosek - Radosta 
(50. Kodýdek), Penner (75. Holzer), Vít, Žambůrek - Krobot, Firbacher. Trenér: Bejbl.

1. Španělsko 2 1 1 0 3:1 4

2. Ukrajina 2 1 1 0 3:2 4

3. Srbsko 2 1 0 1 3:2 3

4. Česko 2 0 0 2 0:4 0

http://www.fotbal.cz
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