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„Cítil jsem, že v Teplicích 
šanci dostanu. Ve Slavii jsem 
takový dojem neměl, “ říká 
mladý stoper Severočechů 
a reprezentační jedenadvacítky.

 ALEX KRÁL

Jozef 
Weber

„S rolí lídra 
počítám!“

  „Výhra v Plzni? Dar z nebes!“  
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Vážení čtenáři!

Velikonoční fotbalová nadílka byla hodně ne-

čekaná, stejně jako počasí posledních dnů. Podle 

předpovědi odborníků nás měly trápit chlad, deště 

a silné větry, místo toho jsme se mohli téměř opa-

lovat. A ještě více nevyšly prognózy fotbalových 

znalců, protože v domácím prostředí padli s outsi-

dery jak lídři z Plzně, tak i jejich rádoby pronásle-

dovatelé ze slávistického Edenu… Jestli je naopak 

nějaká fotbalová jistota, pak že se v základní sesta-

vě berlínské Herthy objeví Vladimír Darida. Pokud 

tedy reprezentačního záložníka netrápí nějaké 

zranění. Sedmadvacetiletý Fotbalista roku 2017 

v rozhovoru pro Gól vypráví nejen o zdravotních 

komplikacích, které jej v této sezoně sužovaly až 

nečekaně dlouho. Jistotu prvoligové příslušnost 

přišel před čtyřmi koly do Mladé Boleslavi zařídit 

trenér Jozef Weber. Jak se mu o víkendu povedlo 

vyplenit i v deseti lidech plzeňské Štruncovy sady, 

se dozvíte v tomto vydání našeho týdeníku. Jisto-

tu herního vytížení sice při loňském přestupu ze 

Slavie do Teplic stoper Alex Král neměl, ale naději 

ano. A teprve devatenáctileté reprezentační „Lví-

če“ ji dokázalo proměnit – z Alexe se stal pravidel-

ný člen základní sestavy Severočechů. Víc už vám 

prozradí v rubrice Můj týden.

Tak příjemné fotbalové počtení na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

SPARTĚ JSME MOHLI DÁT VÍC NEŽ GÓL“
„Před zápasem bychom bod brali, pořád jde o Spartu, byť se jí v letošní sezoně nedaří 

podle jejích představ. Hrát proti ní je vždycky speciální. Podle průběhu utkání, kdy byl 

soupeř v první půli silnější na míči, ale my jsme si zase po přestávce vypracovali několik 

velkých šancí, je remíza zřejmě zasloužená. Jsme za ni rádi, i když jsme mohli určitě 

vstřelit víc než jeden gól. Bylo skvělé, že přišlo přes deset tisíc diváků. V Teplicích delší 

dobu taková návštěva nepřišla, moc jsme si atmosféru užili. Přivítali bychom, kdyby tolik 

fanoušků chodilo častěji.

„DOMA JSME SILNÍ, JEŠTĚ JSME NEPROHRÁLI“
„Sparťané po zápase říkali, že cítí, že z nich už soupeři nemají strach. Vyloženě strachem 

bych to nenazýval, náš respekt ale Sparta určitě má. Takový ten zdravý. Víme, že i když se 

soupeřům ze špičky ligy tolik nedaří, má i tak velkou sílu. Proti těmto týmům se můžeme 

naopak jen ukázat. Myslím, že favorit má určitou nevýhodu. Od něj se čeká pouze vítězství, 

cokoli jiného je považované za neúspěch. Určitě jsme nespoléhali na špatné druhé poločasy 

Sparty, tak jsme nepřemýšleli. Spíš jsme věřili, že doma jsme silní. Nakonec jsme prodlou-

žili neporazitelnost na Stínadlech, kde nás v této sezoně ještě nikdo nepokořil. 

 V ZÁŘÍ UTRPĚLI TEPLIČTÍ I S ALEXEM KRÁLEM NA SPARTĚ NEJTĚŽŠÍ 
 PORÁŽKU V TOMTO ROČNÍKU – 0:3. V ODVETĚ S FAVORITEM REMIZOVALI 1:1. 

Fotbalový týden Alexe Krále

„Přestup do Teplic byl 

správný krok!“

Loni v zimě dal vale Slavii a kývl na nabídku 
Teplic. Následující měsíce ukázaly, že stoper 
ALEX KRÁL zvolil správně. Na Stínadlech pra-
videlně nastupuje, nedávno vstřelil premiérový 
ligový gól. Obránce, přezdívaný pro svůj atypický 
účes český David Luiz, se navíc začíná prosazo-
vat v jedenadvacítce. O víkendu pomohl Severo-
čechům k remíze se Spartou.

 ALEX KRÁL ZAŽÍVÁ V TEPLICÍCH POVEDENÉ ANGAŽMÁ. 
 TEPRVE DEVATENÁCTILETÝ STOPER SE ZABYDLEL V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ SEVEROČECHŮ. 

  Baroš dostihl „Bombera“!
Druhý nejlepší střelec reprezentační historie 
Milan Baroš otevřel v klíčovém záchranář-
ském duelu Baníku doma s Jihlavou skóre, 
byl to v této sezoně v ostravském dresu již 
jeho osmý gól. V aktuálním pořadí prestižního 
Klubu ligových kanonýrů týdeníku GÓL se še-
statřicetiletý forvard dotáhl na svého neméně 
slavného předchůdce na hrotu útoku národní-
ho týmu - „Bombera“ Tomáše Skuhravého, 
se kterým mají nyní shodně na kontě 133 
ligových branek, třetím do party je pak slá-
vista Ota Hemele. Nyní má „Bary“ před sebou 
dlouholetého parťáka z české reprezentace 
a pražského souseda Vratislava Lokvence, 
který nastřílel ve své klubové kariéře 136 
gólů v evropských ligových soutěžích.

  Vydrova paráda 
nepomohla
Český reprezentační útočník Matěj Vydra, 
který se omluvil trenéru Karlu Jarolímovi 
kvůli drobnému zranění z nedávného zájez-
du do Číny, se gólově prosadil v pátečním 
večerním zápase anglické Championship, 
ve kterém hostilo Derby County poslední 
Sunderland. Pětadvacetiletý forvard se v zá-
věru prvního poločasu parádně trefil z voleje 
přímo pod břevno, byla to už jeho osmnáctá 
branka v této sezoně, díky které se osamo-
statnil v čele tabulky kanonýrů. Kontaktní gól 
na 1:2 však nepřinesl kýžený obrat v nepří-
znivém vývoji utkání. Hosté nakonec zvítězili 
4:1 a Derby prodloužilo černou sérii bez vítěz-
ství, která již trvá od 10. února, kdy se také 
naposledy zapsal mezi střelce mladý český 
útočník. Po osmi duelech, v nichž vážný aspi-
rant na postup do play-off pětkrát remizoval 
a třikrát prohrál, však konečně vyhrál v pon-
dělním velikonočním duelu na hřišti jednoho 
z konkurentů: desátého Prestonu.

  Suchý se dočkal gólu
Kapitán fotbalistů Basileje i české reprezenta-
ce Marek Suchý prvním gólem v sezoně pomohl 
k remíze 2:2 na hřišti vedoucího týmu švýcar-
ské Super ligy Young Boys Bern. Dělba bodů 
však více vyhovuje lídrovi, který má i po 27. 
kole v čele výrazný náskok 16 bodů. Čerstvě 
třicetiletý stoper Suchý se prosadil v 47. mi-
nutě lehkou tečí přímého kopu a prvním gólem 
od loňského února poslal úřadujícího mistra 
do vedení 2:1. O devět minut později ale pře-
konal dalšího českého reprezentanta Tomáše 
Vaclíka v brance hostujícího týmu Christian 
Fassnacht a stanovil konečné skóre zápasu. 
Basilej mohla vítězstvím ještě zdramatizovat 
boj o titul a udržet si naději na devátý ligový 
triumf za sebou. Remíza spíše nahrála bern-
ským Young Boys, kteří se o další krok přiblížili 
k zisku prvního titulu od roku 1986. 

  Možnost 
čtvrtého střídání
Evropská fotbalová unie UEFA zavedla pro 
Ligu mistrů a Evropskou ligu od příští sezony 
2018/2019 možnost čtvrtého střídání. Trenéři 
však budou moci novinku využít pouze v jarní 
vyřazovací fázi obou soutěží a jen během pro-
dloužení. UEFA také výlučně pro finále Ligy 
mistrů, Evropské ligy a zápas evropského Su-
perpoháru rozšířila soupisky týmů z 18 na 23 
hráčů. Na lavičce tak bude moci sedět dvanáct 
místo původních sedmi náhradníků. Od příští-
ho ročníku budou kluby oprávněny v jarní části 
LM a EL nasadit až tři fotbalisty, kteří na pod-
zim hráli skupinovou fázi stejné soutěže za jiný 
tým. Kvůli dosavadním regulím například už 
v této sezoně Ligy mistrů nemůže za Barcelonu 
nastoupit její drahá zimní posila z Liverpoolu 
brazilský útočník Philippe Coutinho. 

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

 JIŘÍ NOVOTNÝ 

„V ŘECKU BYLO VŠECHNO ŠPATNĚ“
S jedenadvacítkou jsme teď zažili obrovské zklamání. Po výhře nad Chorvatskem 

jsme byli plni nadějí na postup, jenže tři dny na to přišla tvrdá prohra v Řecku. V Xanthi 

nás hodně ovlivnily podmínky, bylo o dvacet stupňů víc než v Česku. Sešlo se všech-

no špatně. Den před zápasem jsme trénovali na vedlejším hřišti, hlavní bylo po deštích 

podmáčené. A Řekové si trávník nechali těsně před výkopem ještě pokropit. Hodně se 

trhal, přestože jsme měli na kopačkách nejvyšší kolíky, stejně jsme podkluzovali. Řeko-

vé se prostě podmínkám přizpůsobili líp než my.“

„PRVNÍ GÓL JE PRO MĚ VELKÝ MOMENT V KARIÉŘE“
V březnu jsem vstřelil svůj první gól v lize. Dosáhl jsem ho hlavou. Těšil mě o to víc, 

neboť přispěl k důležitému vítězství nad Zlínem. Rodina i kamarádi mi gratulovali. Je 

to pro mě velký moment v kariéře, budu si ho pamatovat celý život. Když na tréninku 

zakončujeme a někomu nevyjde hlavička, říkáme v legraci, že má na hlavě krabici. Spo-

luhráči si stříleli několikrát i ze mě. O to víc kvůli mým dlouhým vlasům. Tak jsem jim 

všechno mohl krásně vrátit.“ 

„V TEPLICÍCH JSEM SE HERNĚ POSUNUL“
Na Stínadlech jsem něco přes rok. Kývnout na nabídku Teplic byl pro mě důležitý krok. 

S odstupem času vidím, že byl určitě správný. Dostal jsem šanci, myslím, že jsem se 

chytil. Klubu teď vracím důvěru. Cítím na sobě, že jsem se herně posunul. Hlavním dů-

vodem, proč jsem odešel ze Slavie, byla touha po pravidelném herním vytížení. To se mi 

splnilo. Loni v únoru jsem chtěl přejít do dospělého fotbalu, cítil jsem, že v Teplicích šanci 

dostanu. Ve Slavii jsem takový pocit neměl. Bylo mi to i řečeno. Společně s mým mana-

žerem Karolem Kiselem jsme zvolili tuto cestu. Jsem moc spokojený.

„O ZAHRANIČNÍ NABÍDCE BYCH PŘEMÝŠLEL“
Poslední rok byl pro mě celkově úspěšný. S devatenáctkou jsme v červenci uhráli 

semifinále na mistrovství Evropy devatenáctek, teď nastupuji za jedenadvacítku. Tyto 

zápasy navštěvuje spousta zahraničních skautů. Občas se ke mně dostane, že se ně 

mě nějaký klub vyptával. Ale nejsou to vyloženě nabídky, že by někdo položil smlouvu 

na stůl. Manažer mě s tím příliš nezatěžuje, nemá cenu se nad tím pozastavovat, pokud 

není nic vážného. Pokud by v létě přišla nabídka, u které bych měl jistotu, že dostanu 

šanci, přemýšlel bych o ní.

ALEX KRÁL * Narozen: 19. května 1998 * Výška: 185 cm * Váha: 72 kg * Stav: svobodný * 
Fotbalový post: obránce * Hráčská kariéra: Moravská Slavia Brno (2004-2008), Zbrojov-
ka Brno (2008-2013), Slavia Praha (2013-2017), FK Teplice (2017-?)
Česká liga: 22 zápasů/ 1 gól * Největší úspěchy: semifinalista EURO U19 (2017), účastník 
EURO U17, člen české reprezentace do 21 let

 PO DUELU S CHORVATY SE ALEX (ČÍSLO 13) 
 V KABINĚ LVÍČAT RADOVAL SE SPOLUHRÁČI Z VÝHRY 2:1. 

STALO SE...

 PORÁŽCE 0:3 V ŘECKU NEZABRÁNIL ANI ALEX KRÁL. 
 POSTUP Z KVALIFIKAČNÍ SKUPINY ME U21 SE TAK POSUNUL DO OBLASTI SCI-FI. 

  Řezníčkův 
premiérový hattrick
Útočník Jakub Řezníček v minulosti už sedm-
krát vstřelil v jednom utkání první ligy dva 
góly, ale premiérového hattricku se dočkal 
až při 238. startu v české nejvyšší soutěži. 
V předehrávce 22. kola na Julisce s Duklou si 
nazul nové kopačky v tyrkysové barvě a pak 
třemi brankami zajistil hostující Olomouci 
výhru 3:2. „Čekal jsem na první hattrick v lize 
hrozně dlouho a konečně jsem se ho dočkal. 
Myslím, že v ČFL jsem dal i čtyři pět gólů. Ale 
v lize nikdy víc než dva, až teď skoro ve třiceti 
letech. Jsem za hattrick samozřejmě rád, 
ale hlavně za tři body protože jsme konečně 
venku vyhráli!,“ přiznává devětadvacetiletý 
forvard, který na jaře v Sigmě hostuje z Plzně.

  Po Biabianym 
se vrací i Vácha
Záložníci pražské Sparty Jonathan Biabiany 
a Lukáš Vácha se znovu zapojili do tréninku 
A-týmu. S oběma fotbalisty nepočítal bývalý 
trenér Andrea Stramaccioni, nový kouč Pa-
vel Hapal jim chce dát šanci. Sparta přivedla 
Biabianyho loni v létě z Interu Milán na hos-
tování do konce sezony, ale po nevydařeném 
podzimu ho vyřadila z „áčka“. Devětadvace-
tiletý Francouz, kterého limitovalo i zranění 
kolena, byl již na lavičce při sobotním utkání 
na teplických Stínadlech. Vácha strávil pod-
zimní část sezony na hostování v Liberci, 
po návratu se opět do ligového týmu nevešel, 
ale trénoval a nastupoval za sparťanskou ju-
niorku. Osmadvacetiletý středopolař s osmi 
reprezentačními starty má na Letné platnou 
smlouvu do konce letošního roku. „Zapojení 
těchto hráčů bylo přáním trenéra a sportovní 
vedení vyšlo Pavlu Hapalovi vstříc,“ vysvět-
luje sportovní ředitel Sparty Zdeněk Ščasný.

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

3. DUBNA

1947 Ladislav Kuna 1966-1974 47/9

1973 Marek Kincl 2000 2/0

4. DUBNA

1932 Ladislav Přáda 1953-1956 11/5

5. DUBNA

1984 Ondřej Kušnír 2010-2011 4/0

6. DUBNA

1952 Ivan Pekárik 1972-1974 8/1

1958 Vladimír Kinier 1984-1990 10/0

7. DUBNA

1924 Jaroslav Cejp 1946-1951 14/10

1945 Jozef Fillo 1964 1/0

1970 Jiří Novotný 1991-2002 33/2

8. DUBNA

1926 Ladislav Pavlovič 1952-1960 14/2

1942 Karel Knesl 1966 1/0

1943 Bohumil Smolík 1965-1966 8/0

1976 Marek Čech 2006 1/0

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Shoda komor 
na úpravě Stanov FAČR

Česká a moravská komora se dohodly na úpravě 
Stanov Fotbalové asociace ČR v bodu volbě před-
sedy, jak po nich požaduje UEFA a FIFA. Ve druhém 
a třetím kole by rozhodovaly hlasy všech delegátů 
bez ohledu na komory. Tento návrh schválil na svém 
úterním zasedání výkonný výbor FAČR. O změně 
bude rozhodovat Valná hromada FAČR, která se 
uskuteční 24. května v pražském hotelu Clarion.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

„Jsem maximálně rád, že se podařilo touto shodou zažehnat 

příchod normalizační komise ze strany FIFA a UEFA a zároveň 

uchovat ve fotbale dvoukomorový systém,“ říká předseda FAČR 

Martin Malík a dodává: „Česká i moravská strana musely shod-

ně udělat ve svém přístupu k věci zásadní kompromisy. Za to 

patří všem zúčastněným velké díky. Myslím, že jsme ukázali 

partnerům i všem fanouškům, že dokážeme v zásadních věcech 

českého fotbalu táhnout za jeden provaz, a z toho mám radost.“ 

Aktuální návrh výrazně v bodu volby předsedy omezuje sou-

časný dvoukomorový systém. Pouze v prvním kole by předseda 

potřeboval pro zvolení nadpoloviční počet hlasů z Čech i z Mo-

ravy. Ve druhém kole už bude stačit prostý nadpoloviční počet 

hlasů, získaných dohromady v obou komorách od přítomných 

delegátů. Ve třetím kole bude zvolen ten z kandidátů, jehož pros-

tý součet hlasů získaných dohromady v obou komorách od pří-

tomných delegátů je vyšší než protikandidáta. Pokud by oba zís-

kali stejný počet hlasů, musel by ve čtvrtém kole rozhodnout los.

Zástupci Čech a Moravy se na úpravě stanov dohadovali 

od loňského června, kdy Valná hromada FAČR zablokovala volbu 

předsedy a ani tři kola nerozhodla o nástupci Miroslava Pelty. 

UEFA a FIFA proto volaly po změně, která podobnému zabloko-

vání zabrání. V prosinci na mimořádné Valné hromadě FAČR byl 

sice předsedou Miroslav Malík zvolen, ale Morava neodsouhla-

sila navrhovanou změnu stanov, podle které by se bez ohledu 

na komory rozhodovalo až ve čtvrtém kole. UEFA a FIFA násled-

ně pohrozily, že pokud nenastane změna do 15. června, vyšlou 

na FAČR normalizační komisi. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Lepší debut v zámořské MLS si 
hvězdný útočník Zlatan Ibrahimović, 
který ukončil angažmá v Mancheste-
ru United, ani nemohl přát. Do derby 
mezi losangeleskými týmy Galaxy 
a FC zasáhl šestatřicetiletý forvard 
sice až od 71. minuty, zanedlouho 
ale obstaral vyrovnání a v nastave-
ném čase rozhodl o výhře domácích 
Galaxy 4:3. 

Zlatanův 
galaktický debut

A to jeho tým ještě po hodině hry pro-
hrával 0:3! V 61. minutě snížil Lletget 
a po příchodu Ibrahimoviće, který teprve 
v pátek absolvoval s týmem první trénink, 
se na vyprodaném stadionu StubHub ode-
hrál velký obrat. Vzápětí dal totiž kontakt-
ní gól Pontius a „Ibra“ vyrovnal šest mi-
nut po příchodu na hřiště, když překonal 
pohotovou dalekonosnou střelou z téměř 
čtyřiceti metrů v polovině šestnáctky sto-
jícího brankáře… A v první nastavené mi-
nutě pak korunoval švédský ostrostřelec 
skvostnou premiéru vítěznou hlavičkou 
po centru Ashleyho Colea! 

 „IBRA“ UŽ ŘÁDÍ V MLS! 

 NOVÝ PŘEDSEDA FAČR MARTIN MALÍK SI PO ÚPRAVĚ 
 SVAZOVÝCH STANOV MŮŽE ODŠKRTNOUT JEDEN VELKÝ ÚKOL. 

 SLOŽITÁ JEDNÁNÍ JSOU U KONCE: ZÁSTUPCI ČECH A MORAVY SE KONEČNĚ SHODLI. 

AKTUÁLNĚ

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Na velikonoční ligové kolo nebudou fotbalisté Plzně, 

Slavie i Sparty v dobrém vzpomínat, neboť si dohro-

mady „vykoledovali“ jen jediný bodík...

KRESBA TÝDNE

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


Kalendářní přelom zimy a jara pro něj letos rozhodně nebyl fádní. Sedma-
dvacetiletý středový motor berlínské Herthy a české reprezentace VLADIMÍR 
DARIDA poprvé v kariéře zvedl nad hlavu korunu pro vítěze ankety Fotbalista 
roku. Potom odcestoval s jednodenním zpožděním přes půl světa na blesko-
vý mezinárodní turnaj do Číny, kde završil padesátku startů za národní tým, 
který si v posledních letech bez jeho neúnavné aktivní hry sotva dovedeme 
představit. Rád by si do třetice zahrál na mistrovství Evropy 2020, zvlášť když 
se Česko zase neprobojovalo na světový šampionát…  

Vladimír Darida: 

„S rolí 

lídra 
počítám!“

Vladimír Darida: 

„S rolí 

lídra 
počítám!“
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 VÁCLAV TICHÝ  BERLÍN/PRAHA 

	 Zažil jste někdy takhle hektický program jako v posled-

ních dnech?

„Když jsem byl ještě v Plzni a hrávali jsme evropské poháry, 

tak to byl často hodně nabitý program. Ale cestování k zápasům 

trvalo jen dvě hodiny. Nyní jsme letěli půl dne do Číny a půl dne 

zpátky.“

	 Jak jste dvanáctihodinovou dobu v letadle strávil?

„Dost času jsem v letadle prospal, byl jsem vzhůru jen tři-čtyři 

hodiny, ale při cestě do Číny jsem si vzal prášek na spaní. Nazpá-

tek jsme letěli v noci, takže to bylo se spaním přirozenější.“

	 Co bylo pro vás náročnější – zvládnout na hřišti pozdní 

přílet do Číny, nebo pronést děkovací řeč na pódiu Vinohradské-

ho divadla při vyhlášení Fotbalisty roku?

„Těžší to bylo na pódiu, i když moje řeč nebyla příliš dlouhá. 

Na hřišti se přece jen cítím mnohem líp a jistější než s mikrofonem.“

	 Vaše premiérové prvenství je považované za poměrně 

překvapivé, už jste ho stihl vnitřně strávit?

„Čím dál víc jsem nadšený, že jsem ve Fotbalistovi roku zvítězil, 

protože jsem se zařadil mezi velké osobnosti, které tuto prestižní 

anketu v její dlouhé historii vyhrály. A skleněnou cenu, kterou jsem 

natrvalo dostal, už mám doma vystavenou na čestném místě!“

	 Jaké to pro vás bylo po fyzické stránce nastoupit proti 

Uruguayi prakticky den po příletu a hlavně předchozím půlden-

ním letu?

„Myslím si, že jsme po celý zápas prali se dvěma soupeři – 

s Uruguajci a sami se sebou. Narazili jsme na velmi kvalitní tým 

a jsem docela zvědavý, jak daleko dojde na mistrovství světa 

v Rusku. Výrazný časový posun a minimální aklimatizace po dlou-

hém letu se na nás zákonitě musely projevit, hlavně v začátcích 

zápasů, kdy nám všem chvíli trvalo, než jsme se dokázali pořádně 

rozběhat a dostat se do provozní teploty.“

	 V této době jste také inkasovali obě branky, které vstřeli-

li Suaréz s Cavanim!

„Mohlo to hrát také svoji roli, ale jen částečnou, takže se na to 

nechci vymlouvat. Oběma brankám bohužel předcházely naše 

zbytečné taktické chyby, které Uruguajci dokázali ihned potrestat.“

 VLADIMÍR DARIDA SPÍŠ GÓLY SPOLUHRÁČŮM PŘIPRAVUJE, NEŽ ABY JE SÁM STŘÍLEL. V TÉTO BUNDESLIGOVÉ SEZONĚ NA PRVNÍ TREFU JEŠTĚ ČEKÁ.  VINOU ZRANĚNÍ STIHL VLADIMÍR ZATÍM NASTOUPIT DO PATNÁCTI UTKÁNÍ TOHOTO ROČNÍKU NEJVYŠŠÍ NĚMECKÉ SOUTĚŽE. 

„Jsem čím dál víc 
nadšený, že jsem vyhrál 

Fotbalistu roku!“

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Druhá půle byla jednoznačně českou záležitostí, vy jste 

neproměnil penaltu… Kdy se vám to naposledy přihodilo?

„Letos v zimě, když jsme hráli s Herthou přípravné utkání. Při 

angažmá ve Freiburgu jsem v bundeslize proměnil snad čtyři 

penalty za sebou. Teď jsem byl rozhodnutý, že budu kopat dopra-

va a ani jsem se na čínského brankáře nedíval. Kdybych na něj 

po očku koukl, viděl bych, že právě tam jde už v předstihu, a mohl 

bych směr střely ještě změnit. Ale mám to takhle nastavené i na-

cvičené, druhou variantou je dívat se do poslední chvíle na gólma-

na a podle jeho pohybu se teprve rozhodnout.“

	 Chodíte zahrávat většinu standardních situací, ale tento-

krát moc účinnou zbraní nebyly. Tušíte proč?

„Nestihli jsme je moc nacvičovat, měli jsme je na papíře, takže 

jsme věděli, jak to máme udělat. Jenže samotná realizace standar-

dek se nám skoro pokaždé z nějakého důvodu bohužel zadrhla.“

	 Připadá mi, že v reprezentaci málo střílíte ze střední 

vzdálenosti a často akce nakonec překombinujete… I vy se umí-

te do míče pořádně opřít!

„To je pravda, střelbu za šestnáctkou moc často nevyužíváme, 

i trenér Jarolím nám opakovaně zdůrazňuje, abychom to zkoušeli. 

Brankáři může míč vypadnout nebo ho někdo před ním tečuje…“

	 Jak vypadal váš přechod z reprezentačního na klubový 

program?

„Nebyl úplně jednoduchý, naštěstí zpáteční cesta byl příjem-

nější. Z Číny jsme se vrátili v úterý ráno, ve středu jsem v Berlíně 

absolvoval jen lehčí trénink a od čtvrtka jsem se naplno zapojil 

do přípravy Herthy. Trenér Dárdai se mě ale hned po návratu ptal, 

jak se cítím, jestli nemám nějaké problémy. V sobotu dopoledne 

jsme také trénovali, protože jsme hráli až večer. V neděli dopoled-

ne byla regenerace a v pondělí jsme měli volno.“

ROZHOVORROZHOVOR

 KRÁLOVA ŘEČ. VLADIMÍR DARIDA S TROFEJÍ PRO FOTBALISTU ROKU 2017. 

	 Co vám osobně tato fotbalová konfrontace ukázala?

„Zahráli jsme si proti špičkovým jihoamerickým hráčům, kteří 

působí ve špičkových evropských klubech. Suaréz s Cavanim vyu-

žívají v národním týmu své dlouhodobé sehranosti, dopředu vědí, 

kam si ten druhý naběhne, těží ze zažitých herních automatismů, 

které je jen velmi obtížné včas na hřišti přečíst a zastavit, abyste 

si nemuseli pomoci faulem okolo šestnáctky. Překvapilo mě taky, 

že se o penaltu vůbec nehádali, kdo ji půjde kopat. Balon si vzal 

Suaréz a s přehledem ji proměnil. Cavani si to pak vynahradil pa-

rádními nůžkami, i když si myslím, že je střihl hlavně pro diváky, 

protože se možná domníval, že je v jasném ofsajdu…“ 

	 Také s domácí Čínou jste vstoupili do zápasu o třetí místo 

prachbídně!

„To je pravda, ale po inkasovaném gólu jsme jasně dominovali 

a bylo jen otázkou času, kdy se dokážeme prosadit v koncovce.“

	 Neobával jste se po prvním poločase, který skončil 0:1, 

že si můžete uříznout pořádnou ostudu?

„Vůbec ne! Naopak nálada v kabině byla velmi odhodlaná a bo-

jovná, všichni jsme věřili, že nepříznivý vývoj zápasu s Číňany 

zlomíme. Potřebovali jsme k tomu i ušmudlané góly, které nám 

pomohly. Když jsme se dostali do vedení, mohlo být naše vítězství 

ještě výraznější, šancí jsme k tomu měli dost.“

 DVĚ LIGOVÉ SEZONY STAČILY ŠIKOVNÉMU ZÁLOŽNÍKOVI, ABY JEJ Z PLZNĚ VYKOUPIL BUNDESLIGOVÝ FREIBURG. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Když jsme u těch zranění, tak jste si před časem v nadsáz-

ce posteskl, že u těch posledních byla vždy zrovna na návštěvě 

vaše maminka a že bude mít zákaz chodit na zápasy. Dorazila 

i nyní na Velikonoce, takže tentokrát je všechno v pořádku?

„Však si na to mamka po sobotním večerním utkání s Wolfsbur-

gem sama vzpomněla, jestli se mi nic špatného nepřihodilo. Řekl 

jsem jí, že kromě další domácí bodové ztráty je vše jinak o.k.“ 

	 Vyhlížíte už konec sezony, jak dlouhou dovolenou dosta-

nete?

„Přesný program ještě neznáme, po skončení bundesligy nás 

čeká ještě několik exhibičních utkání, potom na přelomu května 

a června jedeme s nároďákem na soustředění do Rakouska, kde 

sehrajeme dva zápasy s účastníky mistrovství světa v Rusku – 

Austrálií a Nigérií.“

ROZHOVORROZHOVOR

 NEJLEPŠÍ FOTBALISTA LOŇSKÉHO ROKU VLADIMÍR DARIDA A TALENT ROKU JAKUB JANKTO ČEKAJÍ NA ODBAVENÍ PŘED ODLETEM NA TURNAJ DO ČÍNY. 

	 V sobotu večer jste na Olympijském stadionu hostili 

Wolfsburg, který podobně jako Mainz je namočený do možné 

účasti v baráži. Ani jednomu z těchto týmů jste doma nevstřelili 

ani gól a celkově ofenzíva byla, mírně řečeno, platonická…

„Ofenzíva v domácích utkáních je v této sezoně největším 

problémem, který nás trápí. Nedokážeme dostat soupeře pod 

výraznější tlak, ani jejich defenzívu nezaskočíme nějakou pře-

kvapivou kombinací. Vypracujeme si proto jen velmi málo šancí, 

které ani aspoň k jednomu vstřelenému gólu nevedou. Nedivím 

se proto nespokojenosti fanoušků Herthy, že nejsou zvěda-

ví na bezbrankové remízy… Přitom před sezonou nebo v jejím 

průběhu přišli hráči, kteří měli právě naši efektivitu zvednout – 

Selke, Lazaro, Leckie. Venku se nám daří mnohem lépe, protože 

z obranného bloku vyrážíme do brejků. Nyní jedeme do Gladba-

chu a potom máme doma Kolín. Snad s ním tuhle nulovou bilan-

ci zlomíme!“

	 Hertha je jedním z mála bundesligových týmů, který ne-

hraje o evropské poháry nebo naopak o udržení se mezi elitou. 

Jaká je aktuální klubová motivace?

„Chtěli bychom skončit v Top 10, tedy první desítce týmů. Pro 

příští sezonu jsou vyšší cíle - posunout se do horní poloviny ta-

bulky bundesligy a bojovat zase o účast v evropských pohárech.“ 

	 Na jak dlouho máte v Berlíně ještě smlouvu?

„Ještě tři roky do června 2021, vloni jsem ji prodlužoval.“

	 Vaši nedávnou absenci na hřišti způsobil poměrně ku- 

riózní problém – s palci u nohou. Jak vůbec vznikl a jak se nechá 

u fotbalisty vůbec vykurýrovat?

„Po domácím utkání s Mainzem se mi asi po střetu s některým 

protihráčem dostala krev pod nehet. Před zápasem s Bayernem 

mi „štěnici“ pod nehtem navrtali, aby vnitřní tlak povolil. Jenže den 

před utkáním v Mnichově jsem cítil, že mi palec hoří. Ale v Allianz 

Areně, kde jsme uhráli bezbrankovou remízu, jsem odkopal de-

vadesát minut. Druhý den jsem zašel za doktorem, který mi řekl, 

že se mi do palce dostala infekce a že postižené místo se musí 

otevřít. Bral jsem pak antibiotika a celý týden s týmem netréno-

val. Před utkáním s Freiburgem jsem si musel naříznout kopačku, 

aby netlačila tolik na palec, ale teď už nic takového, zaplaťpánbůh, 

dělat nemusím.“   

 NA CHINA CUPU SI PROTI URUGUAY PŘIPSAL SEDMADVACETILETÝ STŘEDOPOLAŘ UŽ PADESÁTÝ REPREZENTAČNÍ START! 

Vladimír Darida
Narozen: 8. srpna 1990 * Výška: 171 cm * Váha: 66 kg * Stav: svo-

bodný, přítelkyně Kateřina * Fotbalový post: záložník

Hráčská kariéra: Viktoria Plzeň (1995-2011), Baník Sokolov 

(2011), Viktoria Plzeň (2011-2013), SC Freiburg (Německo, 2013-

2015), Hertha BSC Berlín (Německo, 2015-?) * Reprezentace: 

51 zápasů, 4 góly * Největší úspěchy: postup do čtvrtfinále EURO 

2012 v Polsku a na Ukrajině, účast na EURO 2016 ve Francii, 

postup do osmifinále Evropské ligy (2013), postup do základní 

části Ligy mistrů (2011, 2013), mistr české ligy (2011, 2013), vítěz  

Ondrášovka cupu (2010), vítěz ankety Fotbalista roku 2017

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 SLUŽEB VLADIMÍRA DARIDY SI V BERLÍNĚ CENÍ. NEDÁVNO S HERTHOU PRODLOUŽIL SMLOUVU AŽ DO ROKU 2021. 

	 Kolik vašich klubových spoluhráčů může balit kufry 

do Ruska?

„Mnohem víc je nás bohužel těch, kteří jsme pohořeli v kvalifi-

kaci… Vypadá to, že na mistrovství světa se podívají Leckie s Aus-

tralany a možná i Haraguči s Japonci, slušnou šanci má také Plat-

tenhardt dostat se do našlapané německé nominace.“ 

	 V Číně jste se přehoupl přes padesátku reprezentačních 

startů. Cítíte na sobě i větší zodpovědnost za hru národního týmu?

„Když hraju středního záložníka a mám na kontě oproti většině 

ostatních kluků tolik mezistátních zápasů, tak logicky musím být 

jedním z lídrů národního týmů.“

	 Dvakrát jste si s ním zahrál na mistrovství Evropy. Příští 

EURO 2020 bude „cestovní“ a bude mu hlavně předcházet nově 

vytvořená Liga národů…

„Když jsme se zase neprobojovali na letošní mistrovství 

světa, o to víc cítím v současném týmu, že se musíme kvalifi-

kovat na příští mistrovství Evropy v roce 2020. Postupový klíč 

na něj je také mnohem přijatelnější než ten světový. Ideální 

by bylo zvládnout už na podzim skupinu Ligy národů, která je 

velmi vyrovnaná. Věřím, že český nároďák má potenciál skon-

čit před Ukrajinou i Slovenskem! To by nám zároveň pomohlo  

při losování kvalifikace EURO, protože bychom se dostali 

do druhého koše.“ 

„V Číně jsme se 
vždycky prali se dvěma 

soupeři najednou…“

 S PŘÍTELKYNÍ KATEŘINOU NA PROCHÁZCE BERLÍNEM. 

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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„Bolka“ 
v euforii! 

 22. KOLO 

„Bolka“ 
v euforii! 

Střelec Michal Hubínek v obklopení 
šťastných spoluhráčů. V 66. minutě 
vystřídal Marka Matějovského 
a po třinácti minutách pobytu 
na plzeňském trávníku vstřelil 
mladý záložník druhou, a jak se 
ukázalo, vítěznou branku hostů 
v duelu s favorizovaným 
lídrem tabulky!

Střelec Michal Hubínek v obklopení 
šťastných spoluhráčů. V 66. minutě 
vystřídal Marka Matějovského 
a po třinácti minutách pobytu 
na plzeňském trávníku vstřelil 
mladý záložník druhou, a jak se 
ukázalo, vítěznou branku hostů 
v duelu s favorizovaným 
lídrem tabulky!
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Nové koště dobře mete. Příchod trenéra JOZE-
FA WEBERA Mladou Boleslav razantně zvedl. Vý-
sledkově i herně. Ze čtyř ligových zápasů pod ním 
Středočeši získali sedm bodů, prezentují se ofen-
zivním pojetím. Třešničkou na dortu byl sobotní 
nečekaný triumf 2:1 na půdě lídra z Plzně. 

Jozef Weber: „Výhra v Plzni? 

Dar z nebes!“

 DO TOHOTO LIGOVÉHO ROČNÍKU VSTUPOVAL JOZEF WEBER 
 NA LAVIČCE KARVINÉ. NA BOHEMIANS JEHO TEHDEJŠÍ TÝM PADL 1:2. 

 Štípal jste se po utkání v Plzni, jestli se vám to nezdá?

„Musím říct, že vítězství nad Viktorkou je nad plán. Byli bychom asi hodně troufalí, 

pokud bychom tvrdili, že jsme jeli do Plzně vyhrát. Tři body jsou pro nás darem z nebes. 

Moc si jich vážíme. Líbil se mi hlavně výkon v první půli, soupeře jsme zaskočili aktivní 

hrou, navíc jsme dali gól.“

 Jaký taktický plán jste proti favoritovi zvolil?

„Přiznávám, šli jsme do značného rizika. První poločas jsme hráli hodně nahoře, na-

padali jsme domácí u jejich branky, aby nemohli rozehrát. Věděli jsme, že pokud je Plzeň 

někde zranitelná, tak při rozehrávce na vlastní polovině. Pokud bychom zalezli, dostali 

bychom se pod tlak, stejně by nás Viktorka uválcovala. Kluci zápas super odmakali, jsem 

moc spokojený.“

 Zápas jste zvládli, přestože jste od 58. minuty hráli oslabeni kvůli vyloučení 

Komličenka. Vyčítal jste mu červenou kartu?

„V zápase jsem na něj vyjel. Byl jsem naštvaný i na sebe, že jsem nezareagoval 

s jeho vystřídáním dřív. Po první žluté kartě jsem nechal rozcvičovat Lukáše Mageru. 

Už byl nachystaný u postranní čáry, jenže v tom vyfasoval Komličenko druhou žlutou... 

Po shlédnutí videa jsem ale trochu změnil názor. Oba souboje, za které byl napomínaný, 

byly v zápalu boje, nejednalo se o úmysl.“

 V PLZNI UŽ VE ČTVRTÉM ZÁPASE VEDL SEDMAČTYŘICETILETÝ KOUČ MLADOU BOLESLAV. 

ECHO 22. KOLA

  Vzpoura podceňovaných
Před zápasy v Plzni či v Edenu by na bodo-
vý zisk fotbalistů Mladé Boleslavi respek-
tive Zlína vsadil asi jen málokterý i nejza-
rytější fanoušek obou klubů. Přesto se pod 
vedením nedávno instalovaných nových 
koučů Jozefa Webera a Vlastimila Petržely 
zrodily nejpřekvapivější výhry kola: Bolka 
v sobotu porazila lídra tabulky a den poté 
„ševci“ zvítězili na Slavii také 2:1.

  Stíhači nezaváhali
Zaváhání „stříbrných“ slávistů využil troj-
lístek bojující o pohárové příčky i o šanci 
na kvalifikaci Ligy mistrů. Liberec vy-
loupil Slovácko 1:0, Olomouc přestřílela 
prvním ligovým hattrickem Jakuba Řez-
níčka v Praze Duklu 3:2 a Jablonec přidal 
na Střelnici páté jarní vítězství v řadě, a to 
nad Bohemians 2:1.

  Umí jen remízy? 
Ani léčba Pavlem Hapalem zatím nezabírá 
a sparťané si i ve třech duelech pod no-
vým trenérem popáté připsali jen po bodu, 
z toho čtyřikrát po skóre 1:1. Naposledy 
neudrželi vedení v Teplicích a jsou až na pro 
ně potupném šestém, nepohárovém místě.

  Ostrava se nadechla
V utkání o vše konečně poslední baníkovci 
zabrali naplno a porazili rovněž o záchra-
nu bojující Jihlavu 3:1. Na vytouženou čtr-
náctou pozici Slovácka ztrácejí pět bodů 
a k dobru mají domácí středeční dohrávku 
s klopýtající Plzní.

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Plzeň 21 16 3 2 38:10 51

2. Slavia Praha 22 12 6 4 38:14 42

3. Liberec 22 12 5 5 32:22 41

4. Sigma Olomouc 22 11 7 4 29:17 40

5. Jablonec 22 11 6 5 36:22 39

6. Sparta Praha 22 9 9 4 30:19 36

7. Bohemians 1905 22 8 7 7 21:18 31

8. Teplice 22 7 7 8 25:26 28

9. Karviná 22 6 6 10 25:29 24

10. Mladá Boleslav 22 7 3 12 25:36 24

11. Zlín 22 6 6 10 22:36 24

12. Dukla Praha 22 6 5 11 24:40 23

13. Jihlava 22 7 1 14 24:41 22

14. Slovácko 22 4 8 10 18:28 20

15. Brno 22 5 5 12 14:30 20

16. Ostrava 21 3 6 12 26:39 15

PROGRAM 23. KOLA
07.04. 13:00 Brno - Slavia Praha

07.04. 15:00 Sparta Praha - Dukla Praha

07.04. 17:00 Mladá Boleslav - Jablonec

07.04. 17:00 Sigma Olomouc - Jihlava

07.04. 17:00 Zlín - Ostrava

07.04. 18:00 Liberec - Teplice

08.04. 16:00 Karviná - Slovácko

08.04. 18:00 Bohemians 1905 - Plzeň

DOHRÁVKA 19. KOLA
04.04. 18:00 Ostrava - Plzeň

VÝSLEDKY 22. KOLA
Slavia Praha - Zlín 1:2

Plzeň - Mladá Boleslav 1:2

Teplice - Sparta Praha 1:1

Brno - Karviná 0:0

Jablonec - Bohemians 1905 2:1

Slovácko - Liberec 0:1

Ostrava - Jihlava 3:1

Dukla Praha - Sigma Olomouc 2:3

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STATISTIKA 22. KOLA

 CO VYMYSLÍ JOZEF WEBER NA ROZJETÝ JABLONEC? 

 Souhlasíte, že Boleslav není celek, který by měl hrát 

o záchranu?

„To sedí. Jenže každý tým, který propadne dojmu, že fotbal 

půjde sám, špatně skončí. Není to vždycky jenom o trenérech. 

Na nás koučích je, abychom svěřence přesvědčili, aby tvrdě pra-

covali pro tým. Viděli jste, co znamenalo, když se vynikající fot-

balista Mára Matějovský odevzdá proti Plzni celku. Nebo Konaté 

a další kluci. Mužstvo jde pak obrovsky nahoru.“

 V Karviné jste skončil v listopadu, chyběl vám ligový ko-

lotoč?

„Myslel jsem si, že volno bude delší. Ne, že bych nechtěl tré-

novat, ale předpokládal jsem, že tak rychle nabídka nepřijde. 

Tím, že šlo o Boleslav, která je ambiciózním klubem, nerozmýš-

lel jsem se ani vteřinu.“ 

 Spoléháte, že skalp lídra bude pro tým velkou vzpruhou 

do závěru soutěže?

„Pochopitelně jde o psychický doping. Mužstvo poznalo, že má 

herní kvalitu. Ne, že bych měl obavu, ale mám pocit, že možná 

těžší práci budeme mít se slabšími soupeři.“

 Proč myslíte?

„Bude dobývat, navíc si na nás další soupeři dají pozor. Na nás 

je, abychom dokázali výkon z Plzně opakovat, aby nebyl jen výkři-

kem do tmy.“

 Herně nebyla špatná už vaše premiéra proti Slavii. Byť 

jste nakonec vysoko prohráli, po prvním poločase jste klidně 

mohli vést o dva góly.

„Výsledek byl poměrně krutý. Tehdy ještě byla na mužstvu pa-

trná psychická deka, po prvním inkasovaném gólu se složilo. Zá-

pas jsme dohrávali v takovém rozpoložení, že jsme mohli prohrát 

nula pět. Těší mě, že kluci ukazují herní i vnitřní sílu.

 Záložník Mareš si pochvaluje, že od vašeho příchodu je 

tým víc kompaktní, věří si. Jak se jeho věty poslouchají?

„Myslím, že jakékoli mužstvo by mělo být kompaktní za kaž-

dého trenéra. Je to vždycky o hráčích. Nerad bych, aby se tým 

zvedal, jen když přijde nový trenér. Doufám, že to bude mít dlou-

hodobý progres.“

 TAKTO VYPADÁ EUFORIE TRENÉRA, JEHOŽ PODCEŇOVANÝ CELEK ZVÍTĚZIL NA PŮDĚ LÍDRA TABULKY 2:1. I V OSLABENÍ… 

JOZEF WEBER * Narozen: 25. prosince 1970 * Hráčská karié-
ra: MŠK Žilina (1980-1989), AC Sparta Praha (1989-1991), Union 
Cheb (1991-1994), Drnovice (1994-1999), Jablonec (1999-2007), 
Drnovice (2014) * Největší úspěchy: vítěz československé ligy 
(1990, 1991) * Bilance v první lize: 408 zápasů/ 25 gólů * Trenér-
ská kariéra: Bohemians 1905 (2012-2014), MFK OKD Karviná 
(2014-2017), FK Mladá Boleslav (2018-?) * Největší úspěchy: 
postup do první ligy (2013, 2016)

 Plzeň - Mladá Boleslav  1:2 (0:1)
Branky: 89. Bakoš (M. Zeman) - 40. P. Mareš (Komličenko), 79. Hubínek (A. Jánoš). Rozhodčí: Ze-
linka - Kotík, Pochylý. ŽK: Chorý - Šušnjar, Přikryl, Komličenko, Polaček. ČK: (58.) Komličenko. 
Diváci: 8722.
Plzeň: Kozáčik - Řezník, R. Hubník (74. M. Zeman), T. Hájek, Limberský - Hořava, Hrošovský - J. Ko-
pic, D. Kolář (46. Chorý), J. Kovařík - Krmenčík (42. Bakoš). Trenér: Vrba.
Ml. Boleslav: Polaček - Pauschek, Šušnjar, Chaluš, Křapka - A. Jánoš, Matějovský (66. Hubínek) - 
Konaté (86. Magera), Přikryl (74. Ladra), P. Mareš - Komličenko. Trenér: J. Weber.

 Teplice - Sparta  1:1 (0:1)
Branky: 57. Červenka (Hyčka) - 40. Stanciu (Plavšič). Rozhodčí: E. Marek - Dobrovolný, D. Pospíšil. 
ŽK: Ljevakovič - Zahustel. Diváci: 10.142.
Teplice: Jakub Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Ljevakovič, T. Kučera - Hyčka, Trubač, Hora 
(90. Shejbal) - Červenka (71. Vaněček). Trenér: Šmejkal.
Sparta: Nita - Zahustel, Štetina, Costa, M. Frýdek (46. Michal Kadlec) - Kulhánek - Stanciu (60. Ris-
tič), Sáček, Kanga, Plavšič - V. Kadlec (75. Josef Šural). Trenér: Hapal.  

 Slovácko - Liberec  0:1 (0:1)
Branka: 7. Pulkrab (Kerbr). Rozhodčí: Pechanec - Pelikán, Horák. ŽK: Janošek, Daníček, Jan Na-
vrátil - Kerbr, Mikula, Karafiát, Breite. Diváci: 4226.
Slovácko: Heča - Juroška, Břečka, Šimko, Divíšek - Jan Navrátil, Janošek (46. Machalík), L. Sadílek 
(60. Kubala), Daníček, J. Petr (77. Jakub Rezek) - Zajíc. Trenér: Kordula.
Liberec: Hladký - Coufal, Mikula, Karafiát, Kerbr (46. Knejzlík) - Breite, Folprecht, Oscar, Havelka, 
Potočný (86. Bartl) - Pulkrab (64. Da Silva). Trenér: Holoubek.

 Jablonec - Bohemians 1905  2:1 (1:1)
Branky: 26. Lischka (Trávník), 63. Jovovič (přímý kop) - 43. Martin Hašek ml. (Reiter). Rozhodčí: 
Machálek - Kubr, Pfeifer. ŽK: Pernica - D. Mašek, Reiter. Diváci: 3512.
Jablonec: V. Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - Masopust (85. Hübschman), V. Kubista, Tráv-
ník, Jovovič (78. Matěj Hanousek) - Chramosta, Martin Doležal II (74. Považanec). Trenér: P. Rada.
Bohemians 1905: Fryšták - M. Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Reiter (83. 
Záviška), D. Mašek (46. J. Nečas), Bartek (46. Luts) - Tetteh. Trenér: Martin Hašek st.

 Brno - Karviná  0:0
Rozhodčí: Berka - K. Hájek, Flimmel. ŽK: Lutonský, L. Krejčí II, T. Pilík - Šisler, Panák. Diváci: 3093.
Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kryštůfek, Lutonský - Acosta, Kratochvíl (32. L. Krejčí II), Sedlák 
(86. T. Pilík), Juhar - Michal Škoda - Zikl (70. Bazeljuk). Trenér: R. Pivarník.
Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Hošek, Eismann - Šisler - Voltr (66. Lingr), Janečka (59. Panák), 
Budínský, Kalabiška (90. T. Weber) - Wágner. Trenér: Mucha.

 Ostrava - Jihlava 
v 

 3:1 (1:0)
Branky: 31. Baroš (Hlinka), 72. R. Hrubý (Poznar), 80. V. Procházka (odražený míč) - 50. Popovič 
(P. Buchta). Rozhodčí: Příhoda - Moláček, Arnošt. ŽK: Jirásek, R. Hrubý, Hlinka - Tlustý, Levin. ČK: 
(86.) P. Buchta (Jihlava). Diváci: 4446.
Ostrava: Laštůvka - Pazdera, V. Procházka, Šindelář, Fleišman - Fillo, Hlinka, R. Hrubý, Jirásek 
(61. Granečný) - Poznar (76. Diop), Baroš (87. Stáňa). Trenér: Páník.
Jihlava: Rakovan - Vaculík, Tlustý, P. Buchta, Schumacher - Levin - Fulnek, P. Dvořák, Urblík 
(90. Mara), Libor Holík (46. Popovič) - Klíma. Trenér: Svědík.

 Dukla - Olomouc  2:3 (1:1)
Branky: 27. Schranz (Lukáš Holík), 71. Kušnír (přímý kop) - 31. Řezníček (samostatná akce), 58. 
Řezníček (Houska), 68. Řezníček (Zahradníček). Rozhodčí: Franěk - Hrabovský, Vlček. ŽK: Douděra, 
Bilovský, Lukáš Holík, Ostojič - Manzia. Diváci: 1761.
Dukla: F. Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek, Miloševič - Bilovský - Lukáš Holík (64. Djuranovič), Brand-
ner (72. Néstor), Douděra (64. Marek Hanousek), Podaný - Schranz. Trenér: Hynek.
Olomouc: M. Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Hála - Zahradníček, Houska (89. Polom), Kal-
vach, Plšek, Manzia (61. Falta) - Řezníček (81. Texl). Trenér: V. Jílek.

 Slavia - Zlín  1:2 (1:1)
Branky: 28. Milan Škoda (T. Souček) - 7. Holzer (Jiráček), 90.+2 Ekpai (V. Vukadinovič). Rozhodčí: 
K. Hrubeš I - Kříž, Myška. ŽK: Ekpai, Matejov, Bartošák, Hnaníček, Džafič, Z. Zlámal (všichni Zlín). 
Diváci: 13.477.
Slavia: O. Kolář - Bořil, Jugas, L. Pokorný, Sýkora (61. Tecl) - T. Souček, Kúdela - Mingazov 
(46. Bucha), Hušbauer, Stoch (84. Necid) - Milan Škoda. Trenér: Trpišovský.
Zlín: Z. Zlámal - Matejov, Bačo, Gajič, Bartošák - Jiráček, Traoré (86. Džafič) - Ekpai, Hronek (69. Hna-
níček), Holzer - Vyhnal (74. V. Vukadinovič). Trenér: V. Petržela.

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 KUDY Z TÉ BÍDY VEN?! SPARŤANSKÝ TRENÉR PAVEL HAPAL MÁ PO DALŠÍ REMÍZE, TENTOKRÁT V TEPLICÍCH, O ČEM PŘEMÝŠLET… 

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „Jablonec znovu potvrdil, že má na jaře ze všech týmů nejlepší formu. Petru Radovi 
se podařilo vtisknout herní disciplínu a vnitřní semknutost, která se projevuje i na hřišti, 
kde Severočeši těží i z výborné kondiční připravenosti. S Bohemkou to neměli jednoduché 
v cestě za další jarní výhrou v řadě, trefil ji z trestného kopu až Jovovič, kterého považuji 
i za rozdílového hráče.

Byl jsem zvědavý, jak se na závěrečnou část sezony nachystala Sparta. Na teplic-
kých Stínadlech se ale představila ve stejném světle, po dobrém prvním poločase přišel 
po přestávce nepochopitelný útlum, který vyústil v další bodovou ztrátu. A to ještě Pra-
žany podržel brankář Nita, takže mohli odjet domů klidně s prázdnou. Myslím si, že leten-
ský tým, který je složený z kvalitních fotbalistů, není v této sezoně v psychické kondici, 
není v něm nikdo, kdo by na sebe vzal zodpovědnost, když se nedaří. Přirozený vůdce, 
který spoluhráče ukočíruje přímo na trávníku i třeba v případě potřeby seřve…

Slavia nevyužila dalšího zaváhání Plzně, aby stáhla její náskok. Se Zlínem se jí na roz-
díl od předchozích zápasů v Mladé Boleslavi nebo na Letné už nepovedlo zvrátit nepří-
znivý vývoj utkání. Vlasta Petržela hosty velmi dobře připravil na očekávaný herní styl 
červenobílých, kteří se postupem času uchýlili k nakopávání dlouhých míčů, s nimiž si 
„Ševci“ dokázali většinou poradit včetně těch odražených. A jak to ve fotbale bývá, v po-
slední minutě jim naopak vyšel brejk do otevřené slávistické obrany…“   

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.strompraha.cz/
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Oba týmy Plzeň s pražskou 
Slavií, které se dělí o první příčku, 
v domácím prostředí zaváhali stře-
lecky i výsledkově, neboť jeden gól 
jim nestačil ani na bod! Dotahuje se 
na ně třetí Jablonec, který prodlou-
žil dosavadní stoprocentní bilanci 
i o výhru nad Klokany. Po třech 
brankách zaznamenal tandem Olo-
mouc-Ostrava, v dresu Hanáků to 
na Julisce zvládl jediný střelec – 
útočník Jakub Řezníček. Baník se 
v gólové efektivitě dostal dokonce 
do horní poloviny tabulky, i když má 
středeční dohrávku doma s vedoucí 
Plzní ještě před sebou. Ale bodově 
je na tom pořád ze všech týmů u dna 
jasně nejhůř…

1. Plzeň 38 1,810

2. Slavia 38 1,727

3. Jablonec 36 1,636

4. Liberec 32 1,455

5. Sparta 30 1,364

6. Olomouc 29 1,318

7. Ostrava 26 1,238

8.-10. Teplice 25 1,136

8.-10. Karviná 25 1,136

8.-10. Ml. Boleslav 25 1,136

11.-12. Dukla 24 1,091

11.-12. Jihlava 24 1,091

13. Zlín 22 1,000

14. Bohemians 1905 21 0,955

15. Slovácko 18 0,818

16. Brno 14 0,636

 HATTRICKEM ZAŘÍDIL ŘEZNÍČEK VÝHRU SIGMY 3:2 NA DUKLE. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Jablonec 
šplhá vzhůru!

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) * 7 - Dušan Melichárek (Brno) * 6 - Martin Dúbravka (Sparta)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

12
Michael Krmenčík (Plzeň)

11 - Milan Škoda (Slavia) * 9 - Stanislav Tecl (Jablonec/Slavia) * 8 - Milan Baroš (Ostrava), Davis 
Ikaunieks (Jihlava), Matěj Pulkrab (Liberec), Tomáš Wágner (Karviná), Tomáš Zajíc (Slovácko) * 
7 - Lukáš Budínský (Karviná), Jan Holenda (Dukla), Vladimír Jovovič (Jablonec), David Vaněček 
(Teplice) * 6 - Daniel Kolář (Plzeň), Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav), Josef Šural (Sparta) * 5 - Mick 
Van Buren (Slavia),Ubong Ekpai (Zlín), Martin Fillo (Teplice/Ostrava), Robert Hrubý (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), Milan Škoda (Slavia, 11 + 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), Vladimir Jovovič (Jablonec, 7 + 3) * 
17,5 - Matěj Pulkrab (Liberec, 8 + 1) * 16,5 - Daniel Kolář (Plzeň, 6 + 3) * 16 - Milan Baroš (Ostrava, 
8 + 0), Milan Kerbr (Liberec, 5 + 4), Tomáš Zajíc (Slovácko, 8 + 0) * 15,5 - David Vaněček (Teplice, 7 
+ 1) * 15 - Lukáš Masopust (Jablonec, 3 + 6), Roman Potočný (Liberec, 3 + 6) * 14,5 - Martin Fillo 
(Teplice/Ostrava, 5 + 3), Jakub Plšek (Olomouc, 5 + 3) * 14 - David Houska (Olomouc, 4 + 4) * 13,5 
- Josef Hušbauer (Slavia, 3 + 5) * 13 - Ubong Ekpai (Zlín, 5 + 3) * 12,5 - 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), Robert Hrubý (Ostrava, 5 + 1), Jakub Podaný (Dukla, 2 + 5) * 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 - Mirzad Mehanovič (Jablonec/Zlín, 4 + 1), Rudolf Reiter (Bohemians 1905, 1 + 5), Nicolae 
Stanciu (Sparta, 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), Jakub Řezníček (Plzeň/
Olomouc, 4 + 0), Jan Šisler (Karviná, 1 + 4), Michal Trávník (Jablonec, 1 + 4) 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Jak Jablonec stále vládne jaru
  Jablonec - Bohemians 1905   2:1 (1:1)

Na  Střelnici nastoupily týmy vyznávající zelenobílé bar-

vy, přednost samozřejmě měl domácí Jablonec, takže hosté 

se oděli do  modročerných dresů  (1). Severočechy rozjásal 

ve  26.  minutě zimní navrátilec z  hostování z  Karviné, teprve 

dvacetiletý stoper David Lischka  (2). Jenže „klokanům“ při-

nesl přestávkový klid vyrovnávací brankou stejnojmenný syn 

jejich trenéra Martin Hašek (3). 

1)

2)

3)

6)5)

4)

V domácí záloze dával Pražanům opět pořádně „zabrat“ novo-

pečený reprezentant Michal Trávník (4). Rozhodující trefu utká-

ní si přichystal Černohorec Vladimir Jovovič, kterého spoluhráči 

objímali po přesné ráně z trestného kopu v 62. minutě (5). Kouč 

Petr Rada si tak mohl spokojeně oddechnout (6): jeho Jablonec 

stále vládne jarní části ligy, v níž vyhrál všech šest zápasů!     



http://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
http://top4football.cz/
http://top4football.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 1930

KDYŽ PŘIŠEL RAYMOND BRAINE 
Slavia obhájila v roce 1930 mistrovský titul, když v čtrnácti 

zápasech neztratila ani bod! Druhou Spartu od ní dělila propast 

deseti bodů. Rudí prohráli nejen obě ligová derby „S“ (0:2 a 2:3); 

další porážky utržili od třetí Viktorie Žižkov, pátého Teplitzeru 

a dokonce i od sedmé, předposlední vinohradské Čafky, kterou 

červenobílí rozdrtili 10:0 a 11:0. Kdo patří do některého z obou 

věčně se špičkujících táborů, umí si představit, jak sparťanští 

fanoušci dostávali v těch hořkých dnech zabrat...  

Přitom zadní řady mužstva byly v lize nejlepší. V obraně Jaro-

slav Burgr a Antonín Perner nebo Antonín Hojer, v záloze kolem  

„Zlatovlasé primadony“ Karla Peška-Kádi František Kolenatý, 

Antonín Carvan a dále rovnocenní Jan Knobloch-Madelon, Fer-

dinand Hajný nebo nový muž Erich Srbek z DFC. Ta jména mají 

dodnes břink! Rozdíl byl v strážcích branky. Zatímco Sparta 

teprve hledala náhradu za Františka Hochmana, který se vrá-

til do vršovického „Ďolíčku“, slávista František Plánička byl jen 

jeden, báječný a nevyrovnatelný. Ale hlavní slabinou rudých byl 

útok, hlavně post centrforvarda. Často tam hrával Jožka Silný, 

kanonýr k pohledání, leč konstruktérská práce v poli nebyla jeho 

silnou parketou. Naproti tomu Antonín Modrý měl cit pro kom-

binaci, ale ta střelba! Sparťanský výbor si hodně sliboval od ra-

kouského internacionála Otto Haftla, získaného z Teplitzeru. Ani 

to nebylo ono... 

Sparťanům se stýskalo po legendárním Václavu Piláto-

vi - po jeho rozhledu, důvtipu a chladnokrevnosti, na centi-

metr přesných a na vteřinu dokonale načasovaných uličkách.  

A góly? Ligu už si za Spartu nezahrál, ale předtím jich v jejím 

dresu nastřílel 323. 

Jenže kde vzít rovnocennou náhradu? Jednu chvíli na to vy-

padal Karel Koželuh, stejně skvělý fotbalista i hokejista, ale ze 

všeho nejlepší tenista. Ten však nejprve odešel do Vídně a na-

konec dal vale trávníku i ledu a rozhodl se pro kurty, které zna-

menaly svět. Potom rudí  zalasovali budapešťského „Goal-kirá-

lyiho“, chlapíka nefotbalového vzezření s neuvěřitelně křivýma 

nohama a neobyčejně tvrdými střelami, Jenže „Král gólů“ se 

v Praze ukázal být svého přídomku hoden jen tu a tam a brzy 

jí ukázal paty.  

Na prahu léta 1930, těsně před rozehráním Středoevropského 

poháru, který mohl dát rudým satisfakci za ligové trampoty, se 

jejich anglický trenér Johnny Dick sebral a odcestoval na Západ. 

Po několika dnech se vrátil s elegantně oblečeným podsaditým 

mladým mužem, za kterým zanedlouho přicestovala i manžel-

ka s dvěmi dětmi. „Well,“ řekl Johnny. „To je Raymond Braine 

z Beerschotu. On je náš fellow. My potřebujeme ho.“

Vlastně třiadvacetiletého Belgičana měli znát. Pět z nich pro-

ti němu stálo v květnu 1927 v mezistátním utkání. Hrál v cent-

ru, jeho o sedm let starší bratr na pravém halvu. „Vážně? Tak 

to si na nás moc neškrt‘,“ řekl tvrdý zadák Perner, zvaný „Ton-

da Péro“. Naši tehdy vyhráli 4:0. Kdo by si ukládal do paměti 

benjamínka poražených? Co věděla Praha o tom, že v Londýně 

SERIÁL

kopal za přední amatérský Clapton Orient? Dostal i nabídku 

profismlouvy, ale v těžké hospodářské krizi, kterou roku 1929 

rozpoutal černý pátek na newyorské burze, se mu v Anglii ne-

podařilo získat pracovní povolení. Teď, v zatím amatérské Belgii 

usvědčený z tajného profesionalismu (podle strážců andělské 

čistoty se projevil tím, že si v Bruselu otevřel kavárnu) a diskva-

lifikovaný, je k mání prakticky zadarmo.    

Stačí jeden trénink a je jasné, že tenhle několikanásobný mis-

tr své země v šermu fleretem  je především Pan Fotbalista. Už 

tři dny po příjezdu do Prahy dá na Letné vítězný gól proti First 

Vienně (2:1) a zopakuje to i ve Vídni. V semifinálových soubojích 

s Ambrosianou (dnešním Interem) má lví podíl na milánské re-

míze 2:2 i pražském triumfu 6:1 s jeho dvěma góly. 

V prvním finálovém mači Sparta nečekaně doma podlehne ví-

deňskému Rapidu 0:2. Všichni nad ní lámou hůl, ale Raymond, 

který mluví plynně francouzsky, anglicky a německy, řekne no-

vinářům: „Ještě není nic ztraceno. To se může stát až ve Vídni.“ 

Bojuje tam jako lev a zaslouží se o výhru 3:2. Ta samozřejmě 

nestačí, ale sparťanské cti netratí. To už je všem jasné, že klub 

získal útočníka mezinárodní extratřídy. Něco, jako kdyby jej dnes 

posílil - no, Cristiano Ronaldo tak úplně ne, ale třeba Robert 

Lewandowski.  

Bezmála sedm let bude Raymond na Letné sloužit a v každém 

utkání bude soupeřem střežen jako nikdo jiný, Každý jeho výkon 

bude zpytován pod drobnohledem. Běda, když nebude excelent-

ní. Hned se objeví úvahy o náladovosti, nevyrovnanosti formy. 

Vždy znovu na to odpoví excelentními výkony. Jedu však už bylo 

ukápnuto a působí. V hledištích se mu začne říkat „Šafář“. Vět-

šinou křivdivě, ale někdy... I velké hvězdy mají své špatné dny. 

Jenomže některým to tak snadno neprojde.

 KANONÝR SPARTY BELGIČAN BRAINE UNIKÁ V DERBY SE SLAVIÍ KRČILOVI. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Jedno je jisté: centři jeho formátu by se v té době na evropské 

pevnině dali spočítat na prstech jedné ruky. I proto se k němu 

v tomto historickém seriálu ještě tu a tam vrátíme. 

 Miloslav Jenšík 

ROK 1980

DVA VRCHOLY - DVĚ MEDAILE!
Bělehradské zlato zavál čas i prach, ale při jeho obhajobě 

o čtyři roky později v Itálii bylo i dost úřadujících evropských 

šampionů, doplněných o mladší hráče, kteří v tomto mezidobí 

dorostli z československé ligy až do reprezentačního dresu. Pat-

řili mezi ně především záložník Jan Berger s útočníkem Ladisla-

vem Vízkem, kteří v následujících letech třikrát zvítězili v anketě 

„Fotbalista roku“.

Tentokrát se již hrálo s osmi účastníky a los skupiny se s ob-

hajujícími Čechoslováky moc nemazlil - čekali je stejně jako 

v Jugoslávii opět Němci s Holanďany a nováčci z Řecka. Právě 

duel s nimi byl klíčem k postupu do bojů o medaile. Po úvodní 

porážce s Německem totiž svěřenci Jozefa Vengloše Řecko po-

razili 3:1, takže jim v závěrečném utkání stačila s „oranjes“ re-

míza, aby si prodloužili pobyt na Apeninském poloostrově, kde 

zrovna doznívala aféra s černými fotbalovými sázkami, což se 

následně odrazilo i na poměrně nízké návštěvnosti utkání mis-

trovství Evropy včetně těch italských…

„Nad Holanďany jsme brzy vedli 1:0, ale potom jsme nepocho-

pitelně zalezli a nechali hrát soupeře. Po vyrovnání, které zařídil 

ve druhé půli držitel Zlaté kopačky za rok 1979 Kist, to už byla 

hra na jednu, naši branku. Díky brankáři Jardovi Netoličkovi 

jsme zuby nehty drželi remízu 1:1 a účel světil prostředky. Balo-

ny létaly na tribunu, kde diváci pochopitelně nespokojeně na nás 

pískali kvůli tomuhle antifotbalu. Byl to asi jeden z nejhorších zá-

pasů a výkonů, které jsem v nároďáku zažil. Ale po závěrečném 

hvizdu to pro mě nebyl ještě konec utrpení,“ vzpomíná na zápas 

v Miláně útočník LADISLAV VÍZEK, který ideální přihrávkou při-

pravil postupovou branku svému klubovému a reprezentačnímu 

parťákovi Zdeňku Nehodovi.

Byl totiž vylosovaný spolu s obráncem Kolomanem Göghem 

a s nizozemským tandemem Nanninga-Hovenkamp na dopingo-

vou kontrolu. „Kluci už byli dávno vysprchovaní a čekali na nás 

v autobuse, jenže ani jeden z nás nemohl ze sebe požadovaný vzo-

rek moči vymáčknout. Nezabíralo ani pivo, které jsme tam měli. 

Čas od času se za dveřmi ozval nějaký dobrák-spoluhráč a samo-

zřejmě se to neobešlo bez poznámek typu, že ať tam klidně pře-

nocujeme, že se pro nás ráno zastaví… „Kolo“ (Koloman Gögh) se 

dal německy do řeči s Nanningou, který byl na tom stejně jako my. 

Nadhodil, abychom tam nebyli tak dlouho jako jeho spoluhráč Su-

urbier na mistrovství světa před dvěma lety v Argentině. Odpovědi 

jsem rozuměl i bez překladu. Šest a půl hodiny! Po jedenáctém 

pivu to konečně šlo, lépe řečeno, ze mě vyšlo. „Kolo“ si musel dát 

ještě dvě navrch, než mě následoval…“

SÁZKA NA BĚLEHRADSKOU PĚTKU
Malé finále o bronzové medaile s domácí Itálií však bylo ještě 

větším nervákem nejen pro všechny aktéry na trávníku, ale i fa-

noušky na stadionu v Neapoli a doma u televizních obrazovek. 

Čechoslováci znovu vedli, když jim ve druhé půli vyšel nacvičený 

signál „Klokanů“ po rohovém kopu Antonína Panenky, kterému 

však na šestnáctce nenabíhal Karol Dobiaš, ale Ladislav Jurke-

mik. Jeho nechytatelná bomba málem protrhla síť za zády legen-

dárního brankáře Dina Zoffa. Jenže Italové přidali na obrátkách, 

SERIÁL SERIÁL

STALO SE...

  Přímo se nabízí rozdělit zápasy národního mužstva v tomto roce 
do dvou rozdílných celků.  V lednu podlehlo v Barceloně Španělům 
a v Lisabonu Portugalalcům vždy 0:1. Asociace na sebe strhla lavinu 
kritiky za to, že přijala tak nevýhodné termíny. Za úspěchy nelze ozna-
čit ani pražské plichty s Rakušany 2:2 a s Maďary 1:1. Obratníkem lep-
ších časů se stalo vítězství 3:2 nad Francií v Paříži, po němž už přišly 
jen úspěchy: v Praze se Španěly 2:0, v Bruselu s Belgičany 3:2 a znovu 
1:1 s Maďary, ale tentokrát na horké půdě v Budapešti. 
  Premiérového světového šampionátu v uruguajském Montevideu 

se naši nezúčastnili. Národní mužstvo bývalo v těch časech převáž-
ně kombinací obou „S“. Cesta do Jižní Ameriky lodí trvala deset dnů, 
zpáteční jakbysmet. Účast na mistrovství by v plné sezoně oba kluby 
s bohatým mezinárodním programem ochromila na dlouhou řadu týd-
nů. Nabídla se kombinace Viktoria Žižkov - Bohemians, ale tu asociace 
nepovažovala za odpovídající reprezentaci. Z Evropy se zúčastnili pouze 
Jihoslované, Francouzi, Belgičané a Rumuni.
  Kouzelná kniha Karla Poláčka „Muži v ofsajdu“ vyšla poprvé až roku 

1931. Její autor však nezapřel žurnalistu nejen tím, že fotbalové reálie 
včetně výsledků a střelců branek sedí, ale i pohotovou reakcí: oba nej-
podrobněji popisované mače, mezi žižkovskou Viktorkou a Slavií a na-
šimi a maďarskými reprezentanty, se odehrály na jaře 1930.  

 V TUHLE CHVÍLI SE LADISLAV VÍZEK A KOLOMAN GÖGH JEŠTĚ SMÁLI S PIVEM V RUCE, 
 PROTOŽE JEJICH DOPINGOVÉ MARTYRIUM PO UTKÁNÍ S NIZOZEMSKEM TEPRVE ZAČÍNALO… 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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vyrovnali a poslední minuty se dohrávaly pod jejich taktovkou. Vý-

sledek 1:1 se však nezměnil, takže o držiteli evropského bronzu 

musel rozhodnout až penaltový rozstřel.

„Kdyby mě necelou půlhodinu před koncem nevystřídal, proto-

že při italském náporu potřeboval vyztužit záložní řadu „Gajdou“ 

(Miroslavem Gajdůškem), určitě bych byl jedním z penaltových 

exekutorů. Takhle jsem si musel tohle infarktové drama pod Ve-

suvem protrpět na lavičce,“ vrací se Ladislav Vízek do 21. června 

1980. Jozef Vengloš nasadil do úvodní pětice všechny hráče, kteří 

byli úspěšní i před čtyřmi lety v bělehradském finále a dokon-

ce i ve stejném pořadí: Masný, Nehoda, Ondruš, Jurkemik a Pa-

nenka. Tentokrát však jen dotahovali náskok soupeře, protože 

„squadra azzurra“ neměla ve svém středu žádného Hoenesse, 

který by rozstřel ukončil. Muselo se pokračovat dál ve dvojicích. 

„První šel „Kolo“, který ve Slovanu penalty nekopal, ale Zoffovi 

nedal šanci. Potom si vzal balon „Gajda“, který byl bílý jako kří-

da, protože neměl na penaltové souboje nikdy žaludek, ale prostě 

tentokrát musel jít a dát gól. Ján Kozák po něm zvolil ránu jistoty 

do středu branky. Na lavičce už zůstali jen dva možní exekutoři 

- obránci Jožka Barmoš a Rosťa Vojáček, který byl úplně zelený 

z hrůzné představy, že na něj taky dojde řada. Ještě před ním by 

šel na penaltu brankář Jarda Netolička, který byl ve výhodě, že 

mohl dobrým zákrokem sebe ze seznamu střelců vyřadit. V de-

váté sérii vystihl ránu Collovattiho k pravé tyči, ale neudržel míč, 

který se koulel k brankové čáře. Stačil však znovu vyskočit a chy-

tit ho opravdu přesně na lajně! Italové marně protestovali, že už ji 

přešel…“

Jozef Barmoš unesl tíhu odpovědnosti, a zatímco Zoff skočil 

napravo, balon letěl nezadržitelně k opačné tyči. Máme bronz! 

Nejšťastnější mužem v československém hroznu byl ostravský 

stoper a vyhlášený hlavičkář Rostislav Vojáček, který objímal 

jednoho spoluhráče za druhým, neboť si nemusel prožít rýsují-

cí se penaltové trauma. V rozjásaném autobuse, který se vracel 

do hotelu „Selene“ s čerstvými medailisty, neustále opakoval, že 

v žádném zápase své kariéry penaltu nekopal. „Já si to s jeho ko-

pací technikou také nedovedu dost dobře představit,“ usmívá se 

Ladislav Vízek a přidává i trefnou odpověď na Vojáčkovu repliku: 

„Někdo z kluků mu tehdy řekl: „Tak bys ji, Rosťo, dal hlavou!“ 

FINÁLOVÁ SESTAVA V PÍSKU     
Jenže červnové mistrovství Evropy nebylo jediným vrcholem 

roku 1980, protože jen o pár týdnů později začínala letní olym-

piáda v Moskvě, kam se také kvalifikoval československý výběr. 

Do něj zařadil trenér František Havránek šest „Evropanů“ - 

brankáře Jaroslava Netoličku se Stanislavem Semanem, zálož-

níky Jana Bergera s Františkem Štambachrem a útočníky Ladi-

slava Vízka s Vernerem Ličkou. Středopolaři Oldřich Rott a Petr 

Němec se sice zúčastnili závěrečného soustředění ve Vysokých 

Tatrách, ale do konečné nominace na EURO se nevešli a zůstali 

pouze mezi náhradníky.

Všichni se tak po krátké době vrátili pod tatranské štíty na dal-

ší soustředění, tentokrát olympijské. Zkušený trenérský praktik 

František Havránek vsadil na osu ze tří ligových týmů - pražské 

Dukly, ostravského Baníku a brněnské Zbrojovky. Olympionici svůj 

potenciál ukázali už v kvalifikaci, ve které vyřadili Bulhary a pře-

devším Maďary, kteří měli rovněž velké ambice jet do Moskvy, 

kam však nakonec nedorazily západoevropské výpravy na protest 

proti invazi sovětské armády do Afghánistánu na sklonku roku 

1979. Projevilo se to i na složení skupin, Čechoslováci se v ní v Le-

ningradě, dnešním Petrohradě střetli postupně s Kolumbií (3:0), 

Nigérií (1:1) a Kuvajtem (0:0). Ve čtvrtfinále pak na ně čekala Kuba, 

kterou porazili jednoznačně 3:0 a na závěr olympijského turnaje 

se stěhovali do Moskvy. 

„V semifinále jsme narazili na Jugoslávce. Měli silný tým - 

brankář Pantelič, bratři Vujovičové, Primorac a další skvělí fotba-

SERIÁL SERIÁL

 ČESKOSLOVENSKÝ TÝM SLAVÍ NA STADIONU V MOSKEVSKÝCH LUŽNIKÁCH OLYMPIJSKÉ ZLATO! 
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listé, kteří se prosadili i v zahraničních ligách. Vyšel nám náram-

ně vstup do zápasu, brzy jsme dostali do dvoubrankového vedení, 

které jsme udrželi až do konce. Měli jsme tak jistou minimálně 

stříbrnou medaili. Z finálových soupeřů se už nedalo moc vybí-

rat, nechtěli jsme ani domácí Rusy, kteří byli největším favoritem, 

ani nepříjemně tvrdé východní Němce,“ líčí Ladislav Vízek cestu 

olympijským turnajem, na kterém byl se čtyřmi brankami jedním 

z nejlepších střelců.

Tým NDR, který obhajoval zlato z Montrealu 1976, se postaral 

však o překvapení, když porazil před 100 tisíci zklamaných diváků 

v moskevských Lužnikách 1:0 sovětskou „sbornou“, které nebyla 

nic platná výrazná převaha po celé semifinálové utkání… 

„Finále se hrálo v poslední den olympiády. Československo mělo 

jen jednu zlatou medaili zásluhou vzpěrače Oty Zaremby, takže ve-

dení výpravy spoléhalo na nás, že bychom mohli naši chudou me-

dailovou sbírku přece jen vylepšit. Den před utkáním s NDR jsme 

se šli projít do parku. Trenéři kráčeli kus za námi. Chtěli jsme jim 

dát vzkaz, jak by podle nás měla vypadat finálová sestava. Tak jsme 

ji napsali kusem klacku do písečné cesty a jméno jednoho hráče 

vedle ní a přeškrtli. Havránek s Brumovským se u toho výtvoru 

zastavili, pokývali hlavami a potom ho nohama rozmazali. Na tak-

tické poradě pak trenér šalamounsky prohlásil: „Ne, že bych, klu-

ci, na vás dal, ale společně jsme trefili do sestavy!“ A oznámil ji…“ 

Vypadala následovně: Seman - Mazura, Macela, Radimec, Rygel 

- Rott, Berger, Štambachr - Pokluda, Vízek, Lička.

BERGER JAKO BEZRUČ 
Nebyl to zápas pro fotbalové fajnšmekry, protože na trávníku 

se odehrávaly ostré vzájemné souboje a sovětský rozhodčí Azim-

-Zade měl co dělat, aby stihl vše včas uhasit. Zejména Berger 

s maličkým špílmachrem Steinbachem byli každou v chvíli v sobě, 

a když jim u toho jednou chyběl i míč, tak oba kohouty sudí vylou-

čil! „Honza ho dostal na starost a vzal tenhle úkol opravdu zod-

povědně. Když šli oba ven, tak to byla mnohem větší ztráta pro 

východní Němce, kteří přišli o svého klíčového hráče a dirigenta. 

Já jsem je do kabin poměrně brzy následoval, ale z jiného důvodu. 

Dostal jsem dvakrát naloženo do stejného místa od obránce Bau-

ma, který mě nejdřív kopl do žeber a pak mě do nich trefil ještě 

loktem. Nemohl jsem se pořádně nadechnout a musel říct u la-

vičky trenérovi, že to dál už opravdu ve finále nepůjde… Havránek 

pokýval hlavou a ukázal na Jindru Svobodu, pozdějšího autora 

našeho zlatého gólu! Já bych do té jeho pozice na zadní tyči, kam 

přiletěl centr, už asi nenaběhl…“

Konec finále, které rozhodl střídající brněnský žolík, sledo-

vali Jan Berger s Ladislavem Vízkem v rehabilitačním bazénku 

v šatně, kdy byla také televize. Proto také oba nejsou na dobo-

vých fotografiích bezprostředně po zlatém olympijském trium-

fu. „Ale potom jsme se už do dalších oslav na trávníku i mimo 

plnohodnotně zapojili. Předseda ČSTV Antonín Himl byl také 

šťastný jako blecha, říkal z legrace, že jsme ho prý zachránili. 

Jenže když viditelně docházelo pivo ze zásob, které tam vedení 

výpravy mělo, tak mu rozjařený Honza Berger natvrdo přikázal: 

„Antoníne, topiči elektrárenský, do kotle přilož!“ Ani nevím, kde 

se v něm vzala ta láska k poezii a k slezskému bardovi Petru 

Bezručovi…“ Václav Tichý

STALO SE...

  Osmkrát se Antonín Panenka objevil mezi jedenácti nejlepšími 
hráči v anketě Fotbalista roku, než ji v roce 1980 vyhrál před Ladisla-
vem Vízkem a Jánem Kozákem, který v té době „sloužil“ na Julisce. 
Špílmachr „Klokanů“ a reprezentačního týmu však následně česko-
slovenské ligové trávníky opustil, neboť ve dvaatřiceti letech dostal 
souhlas k odchodu na zahraniční angažmá do Rapidu Vídeň. V dresu 
slavného rakouského klubu dostala jeho kariéra novou mízu. Přišel 
sice o vytoužený mistrovský titul s Bohemians v roce 1983, ale s Ra-
pidem získal dva a zahrál si dokonce i finále tehdejšího Poháru vítězů 
pohárů proti Evertonu!
  Na jaře začala přetahovaná tří pražských ligových klubů Sparty, 

Slavie a Bohemians i dvou mimopražských o reprezentačního zálož-
níka Jana Bergera, kterému pomalu končila fotbalová vojna v tom 
čtvrtém - Dukle. Je sice hráčem Plzně, ale pokud Západočeši z nej-
vyšší soutěže sestoupí, nemusí se podle přestupního řádu do klubu 
vracet zpátky. Blonďatý středopolař si plácl se Spartou, která tímto 
úspěšným transferem získala jednoho z nejlepších hráčů v pováleč-
né historii klubu.
  Na Bazalech slaví druhý mistrovský titul, na který Baník sahal už 

v předchozí sezoně, ale při bodové rovnosti s Duklou měl horší skóre. 
Rukopis neznámého trenéra Evžena Hadamczika, který převzal trápí-
cí se ostravský tým v lednu 1978, začal přinášet v brzké době svoje 
ovoce. V kádru byl půltucet hráčů, kteří v roce 1976 získali pro slez-
ský klub premiérový ligový primát.

SERIÁL

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky
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V derby půjde o titul!

Manchester City pokračuje v dominanci nad ostrovním fotba-
lem a po hladkém vítězství 3:1 v Goodison Parku nad Evertonem 
si může pojistit zisk titulu už v příštím duelu! A nebude to ledaja-
ký zápas, Pep Guardiola a jeho parta na Etihad Stadium přivítají 
úhlavního rivala Manchester United!

Ve španělské La Lize se utkávali jako lodivodi Barcelony a Realu Madrid, nyní spolu svádí 

bitvy v Premier League u kormidel gigantů z Manchesteru. Pep Guardiola a José Mourinho 

se nemohou vystát a pro katalánského kouče by získání titulu výhrou v prestižním derby 

jistě bylo nesmírně sladké. Guardiola však již naznačil, že do nadcházející bitvy s Mou-

rinhem nenasadí nejsilnější sestavu, momentálně totiž priorizuje čtvrtfinále Ligy mistrů 

proti Liverpoolu, k jehož odvetě Citizens nastoupí pouhé tři dny po manchesterském der-

by… Dokáže i s obměněnou základní jedenáctkou ukořistit titulové vítězství?

Hrubě se naopak nedaří úřadujícím šampionům z Chelsea, kteří v londýnské bitvě 

s Tottenhamem padli 1:3 a bodově naprázdno tak vyšli potřetí z posledních čtyř duelů. 

Pátí Blues na čtvrté Spurs tak už ztrácí osm bodů a v příští sezoně se s největší pravdě-

podobností budou muset obejít bez Ligy mistrů. Stejně nejspíše dopadne šestý Arsenal 

(pokud letos neovládne Evropskou ligu), který bez zraněného Petra Čecha zdolal Stoke 

3:0. Dvěma góly se blýskla zimní posila Aubameyang, třetí zásah do sítě předposled-

ních Potters přidal uzdravený Lacazette. Poslední West Brom nestačil na Burnley (1:2) 

a po osmé porážce v řadě vyhodil trenéra Alana Pardewa. Sestupovou příčku nadále 

okupuje také osmnáctý Southampton, jenž v důležitém klání padl s West Hamem 0:3 

a od konce listopadu vyhrál jediný duel… 

 ALVARO MORATA HLAVOU POSÍLÁ CHELSEA V DERBY 
 DO VEDENÍ, TOTTENHAM ALE UTKÁNÍ OTOČIL A ZVÍTĚZIL 3:1! 

Půltuctové velikonoční pomlázky

Trenér Peter Stöger po prosincovém příchodu do Dortmundu 
neokusil se svými novými svěřenci pachuť bundesligové poráž-
ky. Zažili ji až ve šlágru velikonočního programu v mnichovské 
Allianz Areně s Bayernem, který tentokrát udělal z prestižního 
duelu brzy jednoznačnou záležitost, a do kabin se šlo za stavu 
5:0 pro bavorské hostitele! 

Takový poločasový debakl Borussia nikdy nezažila a potupný půltucet završil těsně před 

koncem její někdejší polský ostrostřelec Robert Lewandowski, který si hattrickem upevnil 

výsostnou pozici mezi kanonýry… Vestfálský velkoklub tentokrát nebyl jediným, kdo zažil 

takovou „pomlázku“. Se stejným výsledkem 0:6 totiž odjížděl z Hoffenheimu i předposlední 

Kolín nad Rýnem, který až do podzimního vyhazovu vedl zmíněný rakouský kouč…

Z Bayernu, který se chystá na šestou německou korunovaci v řadě, zazněly v minulých 

dnech ještě dvě informace. Jeho šéf Karl-Heinz Rummenigge oznámil, že do konce dubna 

bavorský velkoklub oficiálně oznámí, kdo tým trenérsky povede do nové sezony. Po půlroč-

ní vynucené pauze začala s tréninkem brankářská „jednička“ Manuel Neuer, který si na za-

čátku sezony obnovil únavovou zlomeninu zánártní kůstky a musel na operaci. Comeback 

se odehrál stylově v den jeho 32. narozenin. To druhé Schalke naopak přiznalo druhou letní 

ztrátu a ještě k tomu opět zadarmo. Po reprezentačním středopolaři Leonu Goretzkovi, 

který se v lednu upsal v předstihu právě Bayernu, přijde klub z Gelsenkirchenu i o dvaa-

dvacetiletého záložníka Maxe Meyera, jemuž také vyprší kontrakt a bude volným hráčem. 

Zájem o něj mají anglické velkokluby, nebo že by se ozval Mnichov? 

 ROBERT LEWANDOWSKI DEKLASOVAL PŘI VÝHŘE BAYERNU 
 NAD DORTMUNDEM SVŮJ BÝVALÝ KLUB TŘEMI BRANKAMI. 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Bayern 28 22 3 3 72:20 69

2. Schalke 28 15 7 6 43:30 52

3. Dortmund 28 13 9 6 54:39 48

4. RB Lipsko 28 13 7 8 43:37 46

5. Leverkusen 28 12 9 7 47:35 45

6. Frankfurt 28 13 6 9 39:32 45

7. Hoffenheim 28 11 9 8 52:41 42

8. Stuttgart 28 11 5 12 26:31 38

9. M ǵladbach 28 10 7 11 36:42 37

10. Augsburg 28 9 9 10 37:36 36

11. Hertha 28 8 12 8 32:32 36

12. Brémy 28 9 9 10 32:33 36

13. Hannover 28 8 8 12 35:42 32

14. Freiburg 28 6 12 10 26:46 30

15. Wolfsburg 28 4 14 10 28:37 26

16. Mohuč 28 6 8 14 29:46 26

17. Kolín nad Rýnem 28 5 5 18 27:55 20

18. Hamburk 28 4 7 17 20:44 19

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Manchester City 31 27 3 1 88:21 84
2. Manchester Utd. 31 21 5 5 60:23 68
3. Liverpool 32 19 9 4 75:35 66
4. Tottenham 31 19 7 5 62:26 64
5. Chelsea 31 17 5 9 53:30 56
6. Arsenal 31 15 6 10 58:41 51
7. Burnley 31 12 10 9 29:27 46
8. Leicester 31 11 10 10 47:43 43
9. Everton 32 11 7 14 38:53 40

10. Bournemouth 32 9 10 13 39:51 37
11. Watford 32 10 7 15 41:57 37
12. Newcastle 31 9 8 14 31:40 35
13. Brighton 31 8 10 13 28:42 34
14. West Ham 31 8 9 14 39:57 33
15. Swansea 31 8 7 16 25:44 31
16. Huddersfield 32 8 7 17 25:53 31
17. Crystal Palace 32 7 9 16 31:50 30
18. Southampton 31 5 13 13 29:47 28
19. Stoke 32 6 9 17 29:61 27
20. West Brom 32 3 11 18 25:51 20

PROGRAM
29. KOLO

6.4. Hannover - Brémy
7.4. Augsburg - Bayern, Freiburg - Wolfsburg,

Kolín nad Rýnem - Mohuč, Mönchengladbach - Hertha,
Hamburk - Schalke

8.4. Dortmund - Stuttgart, Frankfurt - Hoffenheim
9.4. RB Lipsko - Leverkusen

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Salah M. Liverpool 29 9
2. Kane H. Tottenham 24 2
3. Aguero S. Manchester City 21 6
4. Sterling R. Manchester City 16 7
5. Lukaku R. Manchester Utd 15 7
6. Vardy J. Leicester 15 1
7. Firmino R. Liverpool 14 7

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Lewandowski R. Bayern 26 1
2. Aubameyang P. Dortmund 13 3
2. Petersen N. Freiburg 13 1
4. Uth M. Hoffenheim 12 5
5. Finnbogason A. Augsburg 11 2
5. Fullkrug N. Hannover 11 3
5. Gregoritsch M. Augsburg 11 2
5. Werner T. RB Lipsko 11 5

VÝSLEDKY
32. KOLO

Chelsea - Tottenham 1:3 * Arsenal - Stoke 3:0
Everton - Manchester City 1:3 * Brighton - Leicester 0:2
Man. Utd. - Swansea 2:0 * Newcastle - Huddersfield 1:0
Watford - Bournemouth 2:2 * West Brom - Burnley 1:2

West Ham - Southampton 3:0 * Cr. Palace - Liverpool 1:2

PROGRAM
33. KOLO

7.4. Everton - Liverpool, Bournemouth - Crystal Palace,
Brighton - Huddersfield, Leicester - Newcastle,

Stoke - Tottenham, Watford - Burnley,
West Brom - Swansea, Manchester City - Manchester Utd.

8.4. Arsenal - Southampton, Chelsea - West Ham

VÝSLEDKY
28. KOLO

Mohuč - Mönchengladbach 0:0
Brémy - Frankfurt 2:1 * Hertha - Wolfsburg 0:0

Bayern - Dortmund 6:0 * Hannover - RB Lipsko 2:3
Hoffenheim - Kolín nad Rýnem 6:0 * Schalke - Freiburg 2:0

Leverkusen - Augsburg 0:0 * Stuttgart - Hamburk 1:1

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Je tu bitva o Madrid!

Na titul už sice mohou zapomenout, ovšem pořád je v sázce vel-
ká prestiž. Fotbalisté Realu touží být jedničkami alespoň v Mad-
ridu. K tomu ovšem musejí bezpodmínečně vyhrát nadcházející 
městské derby proti rivalům z Atlétika!

Ano, už v neděli odpoledne se rozehraje velká bitva o Madrid! Třetí Real hostí druhé At-

lético, které má čtyři body k dobru. Karty jsou tak jasně rozdány: domácím remíza nestačí. 

„Titul už je pryč, ale chceme bojovat o každý bod a skončit v tabulce co nejvýše, čili druzí,“ 

řekl jasně kouč Zidane, zatímco jeho protějšek Simeone se ještě zcela nevzdal myšlenek 

na titul: „Musíme makat a uvidíme, na co to nakonec bude stačit. Každopádně naším cílem 

je zlomit náš klubový rekord z loňska, který je 78 bodů. Schází nám 12 bodů a máme na to 

osm zápasů,“ vypočítal.

O mnohém může v derby rozhodnout únava. Zatímco „bílý balet“ bude mít v nohou úter-

ní zápas Ligy mistrů na hřišti Juventusu, Los Rojiblancos hrají Evropskou ligu se Sportin-

gem až ve čtvrtek. Projeví se dva dny odpočinku navíc? Favorit je nejasný - za posledních 

pět let má Real s rivalem na vlastním hřišti naprosto vyrovnanou bilanci 3-6-3!

Oba celky v 30. kole nezaváhaly, třebaže výhra Atlétika nad předposlední La Coruňou 1:0 

moc přesvědčivě nevypadá. Díky ní se každopádně Simeoneho hoši přiblížili vedoucí Bar-

celoně na devět bodů. Katalánci totiž plichtili v Seville 2:2, když alespoň bod jim v samot-

ném závěru v roli náhradníka zařídil nedoléčený Messi. „Dva týdny nehrál, a i když ještě 

má bolesti, bylo lepší, aby se dostal do tempa. Je to rozdílový hráč pokaždé, když se dotkne 

míče. S ním i bez něj je každý tým jiný,“ přiznal kouč Valverde.

Valencia vyhrála počtvrté v řadě, v Leganes jí k tomu stačila jediná trefa a nadále je v ta-

bulce přilepená na oba madridské kluby. Zato selhal pátý Villareal. Poté, co minule slavně 

porazil Atlético, nyní padl na hřišti poslední Málagy. Ta se přitom dočkala vítězství po ne-

konečných čtrnácti zápasech!  

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Barcelona 30 23 7 0 76:15 76
2. Atl. Madrid 30 20 7 3 50:14 67
3. Real Madrid 30 19 6 5 76:33 63
4. Valencia 30 19 5 6 58:31 62
5. Villarreal 30 14 5 11 40:34 47
6. Betis 30 14 4 12 50:53 46
7. Sevilla 30 14 4 12 39:46 46
8. Girona 30 12 8 10 44:43 44
9. Celta Vigo 30 11 7 12 46:43 40

10. Eibar 30 11 7 12 36:43 40
11. Getafe 30 10 9 11 35:28 39
12. Ath. Bilbao 30 8 12 10 30:34 36
13. Espanyol 30 8 12 10 26:37 36
14. Leganes 30 10 6 14 25:36 36
15. Real Sociedad 30 9 7 14 51:52 34
16. Alaves 30 10 2 18 26:45 32
17. Levante 30 5 13 12 26:44 28
18. Las Palmas 30 5 6 19 21:61 21
19. La Coruňa 30 4 8 18 26:61 20
20. Malaga 30 4 5 21 17:45 17

 CRISTIANO RONALDO A ANTOINE GRIEZMANN BY OPĚT MĚLI HRÁT 
 JEDNY Z ROZHODUJÍCÍCH ROLÍ V DERBY REALU S ATLÉTIKEM. 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Messi L. Barcelona 26 12

2. Ronaldo C. Real Madrid 22 5

2. Suarez L. Barcelona 22 6

4. Griezmann A. Atl. Madrid 17 8

4. Stuani C. Girona 17 0

6. Aspas I. Celta Vigo 16 5

SERIE A

Kritická ztráta Neapole

Reprezentační pauza jim vzala vítr z plachet a zase nabrali 
na lídra bolestivé manko. Fotbalisté Neapole senzačně selhali 
na hřišti Sassuola a k titulu tak mají mnohem blíže opět jejich ri-
valové z Juventusu.

Malovali si, že minulá ztráta na hřišti Spalu a nabitý program s ostře sledovaným čtvrt-

finále Ligy mistrů proti Realu vezme Turínským energii a pohodu. Místo toho Neapolští 

pláčou. Nedokázali totiž vyhrát v Sassuolu. Přestože měli držení míče 75 procent času, 

nakonec byli rádi za vyrovnávací gól. „Bylo obtížné vygradovat tempo proti urputně brání-

címu protivníkovi,“ řekl kouč Sarri a povzdychl si: „Prožíváme období, kdy se nám nedaří 

proměňovat šance.“ Domácí paradoxně dostal do vedení záložník Politano, jehož přestup 

do Neapole za 28 milionů eur byl v lednu již upečen, ale kvůli problémům s přeposláním 

smlouvy z něj poněkud záhadně sešlo...

Jásat tak mohl Juventus, který ve šlágru kola přetlačil díky dvěma gólům v závěru s vel-

kým štěstím AC Milán 3:1. „Oni jsou skvělý tým, ale my jsme znovu ukázali, že jsme pořád 

hladoví po trofejích,“ jásal brankář Buffon. Juve tak zase vede tabulku o čtyři body. „Ale to 

neznamená vůbec nic, pořád jsme strašně daleko,“ upozornil obránce Benatia.

To zklamaný hostující kouč Gattuso po zápase jen rozhazoval rukama: „Nemůžu se smát 

jako pitomec a povídat bláboly o tom, jak jsem šťastný za náš výkon. Prohráli jsme, bolí to!“ 

hlesl. Sen o Lize mistrů se vzdálil, Milánští ztrácejí na čtvrtou příčku osm bodů.

Tu drží jejich městský rival Inter, který přejel Veronu 3:0. Nerazzurri v posledních 

čtyřech utkáních udrželi čisté konto a už mají na dostřel třetí římské AS, které jen remi-

zovalo s Bolognou 1:1. Celý zápas odehrál Patrik Schick, ale opět se neprosadil. Velkou 

divočinu předvedlo Lazio. S posledním Beneventem prohrávalo po hodině hry 1:2, přestože 

hosté hráli od 10. minuty bez vyloučeného brankáře Puggioniho. Ovšem v závěru se Říma-

né rozstříleli a vyhráli 6:2. 

 FOTBALISTÉ NEAPOLE SMUTNĚ OPOUŠTĚJÍ 
 STADION V SASSUOLU. REMÍZA JE OPĚT ODDÁLILA OD TITULU. 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Juventus 30 25 3 2 70:16 78
2. Neapol 30 23 5 2 64:20 74
3. AS Řím 30 18 6 6 50:24 60
4. Inter 29 16 10 3 50:21 58
5. Lazio 30 17 6 7 73:39 57
6. AC Milán 29 15 5 9 42:35 50
7. Atalanta 29 13 8 8 45:31 47
8. Fiorentina 29 12 8 9 40:33 44
9. Sampdoria 29 13 5 11 48:45 44

10. Turín FC 29 9 12 8 41:37 39
11. Bologna 30 10 5 15 35:42 35
12. Udinese 29 10 3 16 38:44 33
13. FC Janov 29 8 7 14 22:30 31
14. Cagliari 29 8 5 16 27:48 29
15. Chievo 29 7 7 15 27:48 28
16. Sassuolo 29 7 7 15 19:49 28
17. Spal 30 5 11 14 29:51 26
18. Crotone 29 6 6 17 27:52 24
19. Verona 29 6 4 19 25:59 22
20. Benevento 29 3 1 25 21:69 10

PROGRAM
DOHRÁVKY 27. KOLA

3.4. Atalanta - Sampdoria, FC Janov - Cagliari, 
Udinese - Fiorentina

4.4. Benevento - Verona, AC Milán - Inter,
Chievo - Sassuolo, Turín FC - Crotone

31. KOLO

7.4. Benevento - Juventus, AS Řím - Fiorentina, 
Spal - Atalanta, Sampdoria - FC Janov

8.4. Turín FC - Inter, Crotone - Bologna, Neapol - Chievo,
Verona - Cagliari, Udinese - Lazio, AC Milán - Sassuolo

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Immobile C. Lazio 26 8
2. Icardi M. Inter 24 1
3. Dybala P. Juventus 18 4
3. Quagliarella F. Sampdoria 18 5

PROGRAM
31. KOLO

6.4. La Coruňa - Malaga
7.4. Alaves - Getafe, Celta Vigo - Sevilla, Betis - Eibar,

Barcelona - Leganes
8.4. Levante - Las Palmas, Real Madrid - Atl. Madrid,

Real Sociedad - Girona, Valencia - Espanyol
9.4. Villarreal - Ath. Bilbao

VÝSLEDKY
30. KOLO

Getafe - Betis 0:1 * Atl. Madrid - La Coruňa 1:0
Eibar - Real Sociedad 0:0 * Malaga - Villarreal 1:0

Leganes - Valencia 0:1 * Espanyol - Alaves 0:0
Sevilla - Barcelona 2:2 * Las Palmas - Real Madrid 0:3

Ath. Bilbao - Celta Vigo 1:1 * Girona - Levante 1:1

VÝSLEDKY
30. KOLO

Juventus - AC Milán 3:1 * Chievo - Sampdoria 2:1
Sassuolo - Neapol 1:1 * Atalanta - Udinese 2:0

Cagliari - Turín FC 0:4 * FC Janov - Spal 1:1
Fiorentina - Crotone 2:0 * Inter - Verona 3:0
Lazio - Benevento 6:2 * Bologna - AS Řím 1:1

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Prvá jarná prehra Trnavy, Žilina s ďalším výpraskom

Po reprezentačnej prestávke pokračovala Fortuna liga zápasmi 
4. kola nadstavbovej časti. V skupine  o titul sa zrodil prekvapujú-
ci výsledok v Žiline, ktorá po nedávnom poltucte gólov od Slova-
na prehrala tentoraz vysoko s Trenčínom 1:5. V považskom der-
by sa hral ofenzívny futbal, už v prvej štvrťhodinke padli tri góly.

Hostia sa ujali vedenia v 11. minúte po hlavičke Antonia Manceho, vzápätí vyrovnal Mi-

halík, no o dve minúty už znovu viedli Trenčania po zásahu El Mahdiouiho. Žilina sa snažila 

vyrovnať, pri chuti bol najmä kapitán Škvarka, najskôr trafil konštrukciu brány, ostatné jeho 

pokusy zmaril výborný brankár Šemrinec. Hanckovu hlavičku zastavil na bránkovej čiare 

Čögley. Pred koncom prvého polčasu zvýšil Nigérijčan Gong na 3:1 a krátko po prestávke už 

bolo 4:1 po ďalšej hlavičke Manceho. Piaty gól pridal Gong, domáci Mráz v závere ešte na-

strelil brvno. Okrem oboch dvojgólových strelcov vynikli u hostí Ubbink a brankár Šemrinec, 

v domácom tíme kapitán Michal Škvarka. Slovan zdolal Ružomberok tesne 1:0 gólom Čavri-

ča. V nedeľnej dohrávke tradične pred peknou diváckou kulisou hostila Dunajská Streda ved-

úcu Trnavu. Takmer 7300 priaznivcov videlo víťazstvo domácich 1:0, po hodine hry rozhodol 

striedajúci legionár z Pobrežia Slonoviny Issouf Bayo. Záverečná snaha hostí o vyrovnanie 

nepriniesla bodové ovocie, pre Spartak to bola vôbec prvá jarná prehra, ktorá ukončila se-

demzápasovú sériu neporaziteľnosti a náskok bílych andelov na čele skresala na 7 bodov.

V skupine zachraňujúcich sa zaujala dosiaľ najvyššia prehra Nitry v tejto sezóne. Naj-

lepšia defenzíva súťaže inkasovala v Michalovciach štyrikrát. Dva góly východniarov strelil 

19-ročný Kolesár a keďže Nitrania dohrávali od 73. minúty po zranení Machovca a vyčer-

paných striedaniach len desiati, Zemplínčania zúžitkovali početnú prevahu na ďalšie dva 

góly.  Prešov bodoval v Podbrezovej a opäť prepustil poslednú priečku tabuľky Senici, ktorá 

uhrala remízu v Zlatých Moravciach. Domáci viedli 1:0 a hoci strelecky disponovaný Kitam-

bala v priebehu štyroch minút otočil stav zápasu na 2:1, Pintér vyrovnal a rozhodol o spra-

vodlivej deľbe bodov. Zápasy sa hrali na ťažkých rozmočených terénoch, o to viac potešil 

slušný počet gólov a ofenzívny futbal v podaní niekoľkých mužstiev.  Peter Divéky

 TRENČÍN ZDOLAL ŽILINU NA JEJ IHRISKU VYSOKO 5:1, 
 VÝBORNÝ VÝKON PODAL BRANKÁR IGOR ŠEMRINEC. 

FORTUNA LIGA

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

FORTUNA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

SKUPINA O TITUL
1. Trnava 25 17 3 5 36:18 54

2. Slovan Brat. 25 13 8 4 48:28 47

3. Dun. Streda 25 12 9 4 33:22 45

4. Žilina 25 13 2 10 45:40 41

5. Trenčín 25 11 6 8 61:37 39

6. Ružomberok 25 9 9 7 33:26 36

SKUPINA O UDRŽENÍ
1. Nitra 25 9 9 7 21:18 36

2. Michalovce 25 7 7 11 23:27 28

3. Podbrezová 25 8 3 14 23:39 27

4. Z. Moravce 25 7 5 13 30:41 26

5. Prešov 25 3 8 14 15:46 17

6. Senica 25 3 7 15 20:46 16

PROGRAM
SKUPINA O TITUL - 4. KOLO

7.4. Trnava - Slovan Bratislava, Ružomberok - Žilina
8.4. Trenčín - Dun. Streda

SKUPINA O UDRŽENÍ - 4. KOLO

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

VÝSLEDKY
SKUPINA O TITUL - 3. KOLO

Dun. Streda - Trnava 1:0
Slovan Bratislava - Ružomberok 1:0 * Žilina - Trenčín 1:5

SKUPINA O UDRŽENÍ - 3. KOLO

Michalovce - Nitra 4:0 * Podbrezová - Prešov 1:1
Z. Moravce - Senica 2:2

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/


 CHRUDIM VEDE V SEMIFINÁLOVÉ SÉRII NAD LITOMĚŘICEMI 2:0. 
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Hattrick Lukáše Rešetára 
a Chrudim má mečbol

Futsalisté Chrudimi zvládli i druhý zápas semifinálové série play off VARTA futsal 
ligy. V nedělním utkání zvítězili v lovosické hale proti Gardenline Litoměřice 4:2.

 SOUBOJ CHRUDIMSKÉHO ÉVERTONA A LITOMĚŘICKÉHO FABRICIA. 

První poločas zápasu v Lovosicích byl velmi podobný tomu 

v Chrudimi, který fanouškům přinesl pouze jednu branku. Tento-

krát se na gól čekalo až do 14. minuty. V úvodních příležitostech 

neuspěli proti Vavrekovi David Drozd či Max, na opačném pólu 

hřiště se do šance dostal Radim Záruba, který ale branku Chrudi-

mi minul. A tak se první branky dočkali hostující fanoušci ve 14. mi-

nutě. Lukáš Rešetár přesnou přihrávkou našel nikým nehlídaného 

Matěje Slováčka, který z dobré pozice prostřelil Vavreka.

Vedení však ERA-PACKu příliš dlouho nevydrželo, Litoměřice 

využily k vyrovnání standardní situaci, na jejímž konci se přesnou 

ranou k tyči prezentoval bývalý chrudimský hráč Radim Záruba. 

Na závěr prvního poločasu si vzal slovo znovu chrudimský kapitán 

 LUKÁŠ REŠETÁR VSTŘELIL HATTRICK V NEDĚLNÍM DRUHÉM UTKÁNÍ SEMIFINÁLE PLAY OFF. 

GARDENLINE LITOMĚŘICE - FK ERA-PACK CHRUDIM 2:4 (1:2)
Branky a nahrávky: 15. Záruba (Rafael), 21. Fabricio (Vavrek) - 14. Slováček (Rešetár), 18. Rešetár, 
33. Rešetár (D. Drozd), 40. Rešetár. Stav série: 0:2.

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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Lukáš Rešetár, tentokrát se ale přetransformoval do střelce. Vyu-

žil chyby Rafaela a svůj postup sám na gólmana přetavil v druhou 

chrudimskou radost.

Poločasové vedení ani nyní obhájci titulu nestačilo. Perfektní 

výhoz domácího brankáře našel Fabricia, který se ukázkově uvol-

nil a podruhé v zápase srovnal. Po zbytek utkání se již prosazo-

vali pouze hráči z Chrudimi, Lukáš Rešetár nejprve sedm minut 

před koncem opět naklonil skóre na stranu ERA-PACKu, násled-

ně v poslední vteřině dokonal hattrick a pečetil výhru Chrudimi 

v poměru 4:2! Vítěz základní části vede v semifinálové sérii již 2:0 

a v dalším domácím zápase může celou sérii ukončit.

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

v obraně jsme dnes odehráli velmi dobrý zápas. Napravili jsme 

chyby v bránění soupeřovy power-play a další nedostatky z prv-

ního utkání. Víme o kvalitě hráčů soupeře a naším cílem bylo dát 

jim co nejméně příležitostí. Na druhou stranu, sami jsme si řadu 

šancí vytvořili a věřím, že vítězství jsme si zasloužili. Kdo zápas 

viděl, může potvrdit, že to bylo další kvalitní utkání. Víme, že nic 

není rozhodnuto, ale každý bod série je cenný a může být rozho-

dující. Chci poděkovat svým hráčům a našim fanouškům za jejich 

podporu.“

Igor Vodecký (trenér Gardenline Litoměřice): „Zápas jsme 

prohráli po hrubých individuálních chybách. Soupeři jsme daro-

vali vítězství. Prohráváme nula-dva, ale my se nevzdáváme. Bu-

deme dále bojovat. V sobotu nás čeká další těžký zápas a my se 

na něho dobře připravíme.“ 

 ČESKÁ FUTSALOVÁ REPREZENTACE NA PŘÍPRAVNÉM DVOJUTKÁNÍ VE ŠVÉDSKU. w
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OSTATNÍ ZÁPASY SEMIFINÁLE PLAY OFF

FK ERA-PACK CHRUDIM - GARDENLINE LITOMĚŘICE 5:4 PK 
(1:0, 3:4 - 0:0 - 2:1)

Branky a nahrávky: 5. Éverton (Max), 25. Éverton (Felipe), 27. Rešetár (Slováček), 40. Éverton 
(Rešetár), rozhodující pk Éverton - 23. Kovács (Záruba), 30. Rafael (Rodrigo), 35. Fabricio (Rafael), 
39. Rafael. Stav série: 1:0.

SK INTEROBAL PLZEŇ - AC SPARTA PRAHA 6:4 (5:2)
Branky a nahrávky: 6. Vnuk (Štverák), 7. Štverák (Holý), 8. Havel (Sláma), 9. Křemen (Štverák), 
12. Sláma (Štrajt), 40. Křemen (Vnuk) - 10. Belej (Cupák), 14. Cupák (Belej), 30. Angellot (Marcelo), 
32. Angellot (pen.). Stav série: 1:0.

Češky neproměnily spousty šancí a o gól prohrály

Futsalistky české reprezentace ve druhém přípravném utká-

ní ve Švédsku prohrály s domácími soupeřkami 1:2. Češky sice 

prohrály 1:2, ale v zápase byly o poznání lepší. „O to více nás 

porážka bolí,“ hlesl trenér české futsalové reprezentace Ka-

rel Krakovčík a pokračoval: „Švédky nebyly lepším týmem, ale 

šťastnějším.“

První poločas český tým vyhrál 1:0 díky brance Svobodové. 

„Hráli jsme dobře, dokonce jsme eliminovali cizineckou čtyřku 

soupeře. V první půli jsme měli snad pět šancí. Holky hrály disci-

plinovaně. Hru jsme stáhli na dvě čtyřky, abychom si vyzkoušeli 

stejný počet hráček jako v kvalifikaci. Více jsme byli v tempu,“ líčil 

Krakovčík. Jeho hráčky plnily vše do puntíku. Vyvarovaly se i chyb, 

které si rozebraly na videu z předchozího zápasu. Jenže po třiceti 

sekundách druhé půle Švédky po dlouhém výhozu vyrovnaly na 1:1. 

Druhý gól si daly Češky vlastní. „Po druhé inkasované brance jsme 

na tři minuty vypadli z role, ale pak jsme měli neustálý tlak a velké 

šance. Bohužel nám tam nic nespadlo. Ke vší smůle se nám zrani-

la brankářka, která měla vykloubený prst. Do nemocnice musela 

i Koplíková, která si poranila záda,“ litoval Krakovčík.

Smůlu si snad česká ženská futsalová reprezentace již vybrala. 

„Věřím, že štěstí přijde v kvalifikaci, kdy to budeme nejvíce potře-

bovat,“ dodal trenér Češek. 

II. ZÁPAS: ŠVÉDSKO - ČESKÁ REPUBLIKA 2:1 (0:1)

Branky: 21. Chamoun, 23. vlastní - 12. Svobodová. Švédsko: Olsson (Gustavsson) - Chamoun, 
Poli, Alfredsson, Vaseghpanah - Elia, Hedstad, Hjelm, Kogsta, Tivemo, Aguilar, Lindqvist, Lundblad, 
Lundman, Jansson. Česká republika: Pospíšilová (Kuglerová) - Hýlová, Stanjurová, Svobodová, 
Břenková - Kupilíková, Brázdová, Odehnalová, Ondrášková, Waszutová, Danihelková, Soquessa, 
Koplíková, Soušová. Trenér Karel Krakovčík.

I. ZÁPAS: ŠVÉDSKO - ČESKÁ REPUBLIKA 2:2 (0:1)

Branky: 32. Miskulin, 40. Chamoun - 16. Stanjurová, 27. Koplíková. Sestava Švédska: Olsson 
(Gustavsson) - Hedstad, Hjelm, Lindqvist, Lundblad - Elia, Kogsta, Tivemo, Chamoun, Aguilar, Poli, 
Alfredsson, Lundman, Vaseghpanah, Jansson, Miskulin. Sestava ČR: Kuglerová (Pospíšilová) - Ku-
pilíková, Odehnalová, Soquessa, Koplíková - Brázdová, Hýlová, Ondrášková, Waszutová, Danihelko-
vá, Stanjurová, Svobodová, Soušková, Břenková. Trenér Karel Krakovčík.
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 „Jednotlivá setkání mezi čtyřma očima byla podnětnou inspi-

rací v tom směru, že člověk vidí, jak stejné problémy vnímají ve-

doucí fotbaloví představitelé z odlišných částí světa. Obecně se ale 

opět, myslím, ukázalo, že fotbal je jen jeden a Čech má naprosto 

stejný zájem o jeho rozvoj jako zástupce z Číny, Uruguaye nebo 

Walesu,“ nechal se slyšet předseda VV FAČR Martin Malík.

Jednání se konkrétně věnovala péči o talentovanou mládež, 

její výběr a vytvoření pro ni co možná nejlepších podmínek, tak 

aby z toho profitovaly nejen nejlepší světové kluby ale především 

národní týmy. Došlo i na témata spojená s ženským fotbalem či 

vzděláváním trenérů. „Jednání se nesla v opravdu důstojné, přá-

telské a uvolněné atmosféře. Nešlo jen o úroveň národních týmů, 

ale především o strategii, jak k tomuto sportovnímu vrcholu naší 

činnosti dojít. Mluvili jsme tedy hlavně o amatérském fotbalu 

a také systémech práce s talentovanou mládeží. Samozřejmě do-

šlo na závěr i na rozbor vzájemných zápasů na turnaji, to bylo vel-

ké téma. Musím říct, že zástupci vítězné Uruguaye s námi v tom-

to směru debatovali nakonec více než diplomaticky,“ usmívá se 

v souvislosti s porážkou 0:2 od Uruguaye Malík.

Turnaj skončil vítězstvím právě jihoamerického týmu, který 

ve finále zdolal Wales 1:0 a ovládl tak v pořadí druhý ročník čín-

ského turnaje. V boji o třetí místo uspěla proti domácím po výsled-

ku 4:1 česká reprezentace. „Na každém kroku byla vidět opravdu 

fascinující fotbalová infrastruktura v Číně. V tomto směru byl pro 

mě pobyt v Nan-nigu osobně opravdu velmi inspirujícím zážit-

kem,“ dodává Martin Malík. 

 … PŘEDSEDOU FOTBALOVÉ ASOCIACE WALESU DAVIDEM GRIFFITHSEM… 

Na China Cupu proběhlo setkání 
předsedů fotbalových asociací

S konečným třetím místem se vrátila česká výprava z cesty na turnaj čtyř 
zemí v čínském Nan-ningu. Aktivní byla ale nejen na ryze sportovním poli. 
V Číně došlo i k postupnému setkávání zástupců všech čtyř národních aso-
ciací, na kterých se probíraly možnosti další spolupráce.

 PŘEDSEDA FAČR MARTIN MALÍK SE NA CHINA CUPU SEŠEL SE ZÁSTUPCEM ČÍNSKÉ FOTBALOVÉ ASOCIACE DU ZHAOCAIEM… 

 … A PŘEDSEDOU URUGUAYJSKÉ ASOCIACE WILMAREM VALDEZEM. www.fotbal.cz

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
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 LVÍČATA NEVYUŽILA PO VYLOUČENÍ GALANOPOULOSE ANI DLOUHOU PŘESILOVKU, NAOPAK PŘI NÍ INKASOVALA TŘETÍ GÓL. 

Po prohře v Řecku se lvíčatům 
postup na ME vzdálil

Další klíčový zápas kvalifikace o postup na ME do 21 let sehrála česká repre-
zentace v Xanthi s Řeckem. Ale nezopakovala zde předchozí výkon s Chorvat-
skem a prohrála 0:3. Tím si velmi zkomplikovala boj o postup na ME 2019.

Soupeř nastoupil v plné síle i s hráči, které si stáhl z A týmu. 

Limnios a především Koulouris, nejlepší střelec jedenadvacít-

ky, autor pěti branek v pěti utkáních, byli pár dní před mačem 

s Čechy k dispozici národnímu týmu Řecka proti Švýcarsku. 

A spolu s Manthatisem se podepsali pod první dvě branky 

do sítě našeho týmu. 

„Chtěli jsme navázat na dobrý výkon ze zápasu s Chorvat-

skem a nechali jsme kvůli tomu i stejnou sestavu. Ale náš plán 

dostal vážnou trhlinu hned z první střely soupeře na naši brá-

nu,“ komentoval úvodní gól Limniose ze sedmé minuty trenér 

U21 Vítězslav Lavička.

Ve 32. minutě z rychlého brejku skóroval Manthatis. Domácí 

v první půli ze dvou střel na branku dvakrát skórovali... Od 49. mi-

nuty po vyloučení Galanopoulose hrál český tým přesilovku, jenže 

branku opět vstřelil soupeř. V 51. minutě po faulu Sáčka na Tsimi-

kase přišla penalta, kterou sice Staněk Koulourisovi vyrazil, jen-

 ČESKÝ TÝM PŘED DUELEM V XANTHI, KDE PODLEHL DOMÁCÍM ŘEKŮM 0:3. 

KVALIFIKAČNÍ UTKÁNÍ ME 2019, 27. 3. 2018, XANTHI

ŘECKO U21 - ČESKO U21 3:0 (2:0)

Branky: 8. Limnios, 32. Manthatis, 51. Saliakas. Rozhodčí: Vilhjalmur Thorarinsson - Gylfi Mar 
Sigurdsson, Frosti Vidar Gunnarsson (všichni Island). ŽK: 45. Galanopoulos, 80. Karachalios - 
51. Sáček, 90. Pulkrab. ČK: 49. Galanopoulis (2. ŽK). Diváci: 500.

Řecko: Kotsaris - Saliakas, Pasalidis, Nikolau, Tsimikas - Karachalios, Galanopoulos - Manthatis 
(74. Chatzidiakos), Androutsos, Lomnios (86. Chatzigiovanis) - Koulouris (83. Vergos). Trenér: 
Antinis Nikopolidis.

Česko: Staněk - Wiesner (46. Kratochvíl), Lischka, Král, Knejzlík - Kulhánek, Sáček - Trubač, 
Hašek (46. Zajíc), Macek (76. Ladra) - Pulkrab. Trenér: Vítězslav Lavička.

TABULKA

1. Řecko 7 6 1 0 22:2 19          

2. Chorvatsko 7 5 1 1 21:5 16          

3. Bělorusko 6 3 1 2 8:6 10          

4. ČR 6 3 1 2 10:12 10          

5. Moldavsko 7 1 0 6 5:20 3            

6. San Marino 7 0 0 7 1:22 0

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 KOUČ VÍTĚZSLAV LAVIČKA VÍ, ŽE POSTUPOVÉ ŠANCE JEHO TÝMU JSOU JIŽ JEN V ROVINĚ TEORIE. 

že došlo k nevídanému závaru těsně před brankou, míč dvakrát 

putoval na břevno a nakonec jej uklidil ranou od břevna do sítě 

obránce Saliakas - 3:0! „Postrádali jsme kvalitu v situacích, kdy 

jsme potřebovali rozdílového hráče, protože i když jsme soupeře 

zatlačili, tak to odbránil a my se do šancí dostávali velmi ztěžka,“ 

dodal kouč českých Lvíčat.

Po porážce 0:3 v Řecku tak nyní zbývá svěřencům trenéra La-

vičky jen teoretická šance na boj o druhé místo. Za určitých okol-

ností by mohl rozhodovat vzájemný zápas a do odvety, která se 

hraje 10. 9. půjdou Řekové s pohodlným náskokem. 

„Výsledkem jsme devalvovali náš dobrý výkon a výsledek 

z Karviné. Máme sice jiný počet zápasů než Chorvaté nebo Řec-

ko s Běloruskem, ale já beru bodové ztráty a my teď máme minus 

osm bodů. Neříkám, že šance na postup už není, ale po dnešku 

jsme i teoretické šance na postup hodně devalvovali,“ neskrýval 

zklamání Lavička. 

MLÁDEŽNICKÉ REPREZENTACE

 V SEDMI ZÁPASECH SE REPREZENTANTI DO 20 LET RADOVALI ZE ČTYŘ VÝHER, DVOU REMÍZ A PROHRÁLI POUZE JEDNOU. 

www.fotbal.cz

U20: SKVĚLÝ ÚSPĚCH: 
„DVACÍTKA“ SKONČILA TŘETÍ

Čeští fotbalisté do 20 let porazili Nizozemsko 3:1 a obsadi-

li konečné třetí místo v osmičlenné Elitní lize za Německem 

a Anglií. Ze sedmi utkání svěřenci trenéra Karla Krejčího pro-

hráli jen v Anglii a čtyřikrát zvítězili. V tabulce za sebou necha-

li Itálii, Portugalsko, Švýcarsko, Nizozemsko a Polsko. 

V závěrečném utkání vyšel Čechům úvod. V sedmé minutě je 

poslal do vedení útočník Jan Kuchta, který potvrdil jarní střelec-

kou formu ze Žižkova. Brzy na to zvýšil příbramský záložník Jan 

Matoušek. Domácí sice do poločasu snížili, ale výhru sedm minut 

před koncem pečetil Dominik Janošek ze Slovácka. 

Nově vzniklá soutěž má pomoci zaplnit mezeru, kterou tato 

věková kategorie má v soutěžních zápasech, protože jí chybí ofi-

UTKÁNÍ ELITNÍ LIGY FOTBALISTŮ DO 20 LET

NIZOZEMSKO U20 - ČESKO U20 1:3 (1:2)

Branky: 28. Dilrosun - 7. Kuchta, 15. Matoušek, 83. Janoušek. Sestava Česko: Jedlička - Douděra 
(46. Holik), Chaluš, Kvída, Souček - Květ, Janošek - Matoušek (67. Rychnovský), Bucha (56. Havelka), 
Blecha (87. Lingr) - Kuchta (87. Šašinka). Trenér: Krejčí.

1. Německo 7 5 2 0 13:6 17          

2. Anglie 7 5 1 1 14:3 14          

3. ČESKO 7 4 2 1 16:11 14          

4. Itálie 7 2 1 4 14:16 7             

5. Portugalsko 7 2 1 4 7:9 7            

6. Švýcarsko 7 1 3 3 6:10 6            

7. Nizozemsko 7 2 0 5 3:9 6            

8. Polsko 7 1 2 4 6:15 5            

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
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 KAREL KREJČÍ MOHL BÝT S VYSTOUPENÍM 
 ČESKÉ „DVACÍTKY“ PROTI SILNÝM SOUPEŘŮM SPOKOJEN. 

 NA STADIONU TÝMU SERIE A V UDINE VYBOJOVALI DEVATENÁCTILETÍ FOTBALISTÉ REMÍZU S DOMÁCÍMI ITALY. 

„Rozloučili jsme se se ctí. Sice jsme brzy inkasovali opět z při-

hrávky za obranu, ale pak, i díky kvalitnímu povrchu na hlavním 

stadionu v Udine, jsme hráli velmi dobře kombinačně a ještě 

do poločasu jsme si vytvořili tři šance, které bohužel dvakrát Dr-

chal a také Žitný neproměnili. I po půli jsme měli více ze hry, i když 

šance ubyly. Za vyrovnáním jsme ale šli a nakonec ho po pěkné 

akci Sadílka s Růskem Šípkem i dosáhli,“ hodnotil utkání trenér 

Luboš Kozel.

Česká „devatenáctka“ zahájila závěrečnou fázi kvalifikace due- 

lem s Polskem, v němž získala bod za bezgólovou remízu. Poté 

však čeští mladíci podlehli 2:3 Řecku a ztratili tak naději na postup 

na šampionát. S Itálií tak hrála devatenáctka už jen o čest a po re-

míze 1:1 získala cenné zkušenosti i respekt soupeře.  

ciální mistrovství. Češi tak měli možnost konfrontace se silnými 

soupeři. „Takovou konkurenci bychom třeba těžko získávali pro 

přátelská utkání. Bude to samozřejmě i výhoda do budoucna pro 

výběr do 21 let. Celkově tuhle soutěž vnímám velmi pozitivně a pro 

Česko bude jen dobře, pokud bude takto pokračovat,“ řekl Karel 

Krejčí. Na podzim odstartuje druhý ročník se stejnými účastníky.

U19: CENNÁ ZÁVĚREČNÁ 
REMÍZA V UDINE S ITÁLIÍ

Fotbalisté do 19 let se rozloučili s elitní fází kvalifikace ME 

utkáním proti silné Itálii. Tu dokázali v Udine před jejími fanouš-

ky hodně potrápit a nakonec si z duelu proti již jistému postupu-

jícímu na šampionát vezou svěřenci trenéra Luboše Kozla cen-

nou remízu 1:1.

Squadru azzurru sice poslal v 10. minutě do vedení Enrico 

Brignola, v 85. minutě ale zařídil Česku zasloužené vyrovnání Ja-

kub Šípek. Na šampionát se tak sice svěřenci Luboše Kozla ne-

probojovali, ale v Udine rozhodně zanechali pozitivní dojem.

KVALIFIKACE O POSTUP 
NA MISTROVSTVÍ EVROPY FOTBALISTŮ DO 19 LET

ITÁLIE U19 - ČESKO U19 1:1 (1:0)

Branky: 10. Brignola - 85. Šípek (Sadílek). ŽK: 72. Scamacca - 72. Plechatý, 74. Krejčí. Rozhodčí: 
Tierney - Hopton, Grigoriu. Česko: Gröger - Kadar, Plechatý, Král (78. Mareš), Dudl - Sadílek (C) - 
Žitný (59. Šípek), Růsek, Krejčí, Frýdek - Drchal (83. Lauko). Trenér: Kozel.

KONEČNÁ TABULKA

1. Itálie 3 2 1 0 7:4 7             

2. Polsko 3 1 1 1 6:5 4             

3. Řecko 3 1 0 2 4:7 3             

4. ČESKO 3 0 2 1 3:4 2 

 TÝM KOUČE LUBOŠE KOZLA DOKÁZAL JAKO JEDINÝ SEBRAT BODY POSTUPUJÍCÍM ITALŮM. 

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

U17: „SEDMNÁCTKA“ SE ROZLOUČILA
S KVALIFIKACÍ ME REMÍZOU

Bezbrankovou remízou s Ukrajinou napsali reprezentanti do 17 

let tečku za svojí cestou v kvalifikaci o nakonec nedosažené mis-

trovství Evropy. Čeští mladíci v Olomouci nevyužili dlouhou pře-

silovku, sami na prahu druhého poločasu přestáli pokutový kop 

a nakonec sami neskórovali ani z několika slibných situací.

Výběr U17 se tak s fází Elite round loučí se ziskem jednoho 

bodu, proti Ukrajině vyšel střelecky naprázdno stejně jako v před-

chozích duelech proti Srbsku a Španělsku.

„V ofenzivě jsme se proti soupeřům ve všech zápasech prosa-

zovali velmi těžko. Ty schopnosti a dovednosti zatím nejsou na ta-

kové úrovni, abychom byli efektivnější. V tom vidím obecně zatím 

největší nedostatek této věkové kategorie,“ uvedl trenér české 

reprezentace Radek Bejbl. Jeho tým, jemuž se už po dvou zápa-

sech rozplynul sen o EURO, toužil alespoň s Ukrajinou po vítězné 

rozlučce marně. 

„Chyběla nám celkově větší rychlost a kvalita. Málo jsme stříle-

li, a přestože jsme jejich blok překonávali těžko, proti deseti jsme 

se měli prosadit. Opět nám chyběla nějaká nadstavba, kterou 

třeba naši soupeři měli,“ líčil záložník Nicolas Penner. „Musíme 

pracovat dál, aby se výkony nás všech zlepšily. Naším cílem byl 

postup, nemůžeme to hodnotit kladně,“ litoval brankář Benada. 

 TRENÉR „SEDMNÁCTKY“ RADEK BEJBL VIDÍ HLAVNÍ NEDOSTATKY JEHO SVĚŘENCŮ PŘEDEVŠÍM V OFENZIVNÍCH SCHOPNOSTECH. 

 PO PORÁŽKÁCH SE SRBY A ITALY REMIZOVALI HRÁČI U17 V POSLEDNÍM DUELU S UKRAJINCI. 

KVALIFIKACE O POSTUP 
NA MISTROVSTVÍ EVROPY FOTBALISTŮ DO 17 LET

ČESKO U17 - UKRAJINA U17 0:0

Česko: Benada - Halász (58. Kodýdek), Gabriel, Hasala, Žilák - Zálešák, Penner, Holzer, Žambůrek, 
Kubáň (49. Firbacher) - Vrba (69. Krobot). Trenér: Bejbl.

KONEČNÁ TABULKA

1. Srbsko 3 2 1 0 6:1 7            

2. Španělsko 3 1 2 0 4:2 5            

3. Ukrajina 3 0 2 1 1:4 2            

4. ČESKO 3 0 1 2 0:4 1            

Pozn.: Ukrajina přišla kvůli neoprávněnému startu dvou hráčů o vítězství 2:1 nad Srbskem 
a prohrála sobotní zápas kontumačně 0:3.

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
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LM: Slavia remizovala s Wolfsburgem, 

v soutěži však končí

V domácí odvetě čtvrtfinále Ligy mistryň uhrála Slavia s favorizova-
ným Wolfsburgem skvělou remízu 1:1, do další fáze však postupuje 
po výhře v prvním duelu německý mistr.

Odvetné utkání Slavia odehrála opět v Eden Aréně a po úvod-

ních opatrných minutách poprvé zahrozily soupeřky, pokus Pajo-

rová však zblokovala Bartovičová. Předvedla se také brankářka 

Votíková, která zlikvidovala ve 26. minutě pokus Wullaertové. 

Na druhé straně vzápětí zakončovala Divišová, brankářka Schul-

tová však vyrážela na rohový kop.

Po půl hodině hry se už Slavia radovala. Svitková přiťukla míč 

Divišové, ta otřela svoji střelu o bližší tyčku a poslala Pražanky 

do vedení. Wolfsburg se snažil o vyrovnání, před přestávkou však 

po přihrávce Pajorová orazítkovala Gunnarsdóttirová břevno.

Po změně stran opět zahrozily soupeřky, přesněji Kerschow-

skiová, její střelu však opět vytěsnila Votíková na rohový kop. Sla-

via se snažila navýšit vedení, na centr Kožárové však Jessenová 

nedosáhla. Vyrovnání bohužel přišlo v 68. minutě, když se trefila 

Polka Pajorová. Deset minut před koncem měla Slavia štěstí, Vo-

tíkové v brance pomohla tyčka. 

Utkání nakonec skončilo tedy remízou 1:1, Slavia po sedmé 

v řadě v Edenu neprohrála. Do semifinále však postupuje Wolfs-

burg, který v domácím utkání dominoval a zvítězil 5:0. 

 FOTBALISTKY SLAVIE ODVETU S WOLFSBURGEM ZVLÁDLY A REMIZOVALY S NÍM 1:1. 

SK SLAVIA PRAHA - WFL WOLFSBURG 1:1 (1:0)
Branky: 30. Divišová - 68. Pajorová. ŽK: 82. Dědinová (Slavia). První utkání 0:5, postupuje Wolfs-
burg. Slavia: Votíková - Chlastáková, Bartovičová, Pincová, Bartoňová - Divišová (55. Pěničková), 
Svitková, Krejčiříková, Jessen (88. Necidová) - Szewieczková (69. Dědinová) - Kožárová

zeny.fotbal.cz

 ODVETA PŘINESLA TUHÝ BOJ, SLAVIE V NĚM VŠAK OBSTÁLA, I KDYŽ DÁL JDE WOLFSBURG. 

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