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 JAN 

 KOPIC 

„Domácí pohár bych chtěl 
strašně moc vyhrát. Zažil jsem 
dvě finále, obě jsme nezvládli, “ 
přeje si reprezentační 
záložník Jablonce.

 LUKÁŠ MASOPUST

Libor 
Došek

„Štěstí se 
otočilo…“

  „Hlava trpí víc než nohy…“  
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Vážení čtenáři!

Podvědomí je mrcha! Takto doslovně se ve vel-

kém rozhovoru pro Gól plzeňský záložník Jan 

Kopic sice nevyjádřil, ale přesto v jeho podtónu 

rezonuje. Reprezentační středopolař udává i ne-

dávné příklady Barcelony a Realu Madrid, které 

pod dojmem velkého náskoku z prvních zápasů 

s AS Řím, respektive s Juventusem, svou výhodu 

prohospodařily. Barca dokonce přišla o jasný po-

stup do semifinále Ligy mistrů, Real jej zachránil 

až z penalty v nastaveném čase… Přečtěte si, jaké 

jsou podle reprezentačního středopolaře další dů-

vody, proč se obrovský náskok Viktorie po podzim-

ní části ligy už z velké části zmenšil, a kudy vede 

cesta za titulem. Na opačném pólu tabulky se po-

hybují plejeři Brna. Jejich nejhorší gólová poten-

ce ze všech týmů ligy děsí i Libora Doška, autora 

128 prvoligových branek, který se z pozice hráče 

přesunul na post vedoucího týmu. Víc už napovídá 

titulek rozhovoru s členem Klubu ligových kano-

nýrů týdeníku Gól: „Hlava trpí víc než nohy…“ V této 

sezoně vůbec netrpí, ba naopak, Lukáš Masopust. 

V rubrice Můj týden vypráví o pohodě v nejlepším 

týmu jara Jablonci, odkud se odrazil až do A-týmu 

české reprezentace.

Tak pohodové 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...

„ŠTĚSTÍ NÁS NEOPUSTILO, SPÍŠ JSME DŘEVÁCI“
„V sobotu jsme doma proti Olomouci uhráli jen remízu, doplatili jsme na špatnou kon-

covku. Navíc brankář Buchta chytal výborně, byl suverénně nejlepším hráčem zápasu. Vy-

lámali jsme si na něm zuby. Jenom já měl dvě velké šance, Honza Chramosta také. Takže 

pro nás jasná ztráta. Myslím, že jsme byli lepší celý zápas, Olomouc v podstatě nic vážné-

ho neměla. Byl to z našeho pohledu trochu zápas blbec. Remíza nás mrzí, mohli jsme se 

v tabulce posunout před Sigmu. Poslední dvě utkání jsme se střelecky zadrhli, dali jsme 

jediný gól. Ale nemyslím, že by nás opustilo štěstí. Spíš je to tím, že jsme dřeváci. (směje 

se) Takové vyložené šance musíme proměňovat. 

 V TÉTO SEZONĚ NASTOUPIL LUKÁŠ DO 22 ZÁPASŮ A VŽDY V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ SEVEROČECHŮ. 

Fotbalový týden Lukáše Masopusta

„V Jablonci 
si všechno sedlo!“

Záložník Jablonce LUKÁŠ MASOPUST prožívá 
skvělé časy. Severočeši na jaře v lize válejí, do-
táhli se na špici, čeká je i semifinále MOL Cupu. 
V březnu si Masopust poprvé zahrál za repre-
zentaci, na turnaji v Číně nastoupil proti domá-
címu mužstvu. Navíc s Jabloncem prodloužil 
smlouvu do června 2020.

 BARVY JABLONCE HÁJÍ LUKÁŠ MASOPUST OD JARA 2015. 

  Hašek prodloužil 
o tři roky v „Ďolíčku“!
Trenér Bohemians 1905 Martin Hašek pro-
dloužil s pražským klubem smlouvu o další 
tři roky. Kontrakt podepsal osmačtyřicetiletý 
kouč dva dny poté, co „Klokani“ doma dekla-
sovali prvoligového lídra Plzeň 5:2. Převzal je 
loni v dubnu po Miroslavu Koubkovi a vršovic-
ký tým dovedl k záchraně. V této sezoně se 
Pražané hlavně na svém stadionu prezentují 
atraktivním fotbalem a figurují na sedmém 
místě. „Prodloužení smlouvy znamená, že Bo-
hemka je spokojená s naší prací,“ říká kouč, 
který předtím vedl Spartu nebo druholigové 
Pardubice a Vlašim. Smlouvy prodloužili 
i jeho asistent Dalibor Slezák, trenér brankářů 
Miroslav Miller a kondiční trenér Pavel Rada. 

STALO SE...

  Barákova 
asistence nestačila
Mladý reprezentační záložník Antonín Barák 
se blýskl v úvodu utkání italské Serie A Cag- 
liari - Udine skvělou individuální akcí, když 
v 11. minutě unikl po levé straně a ideálně 
přihrál Lasagnovi na vedoucí gól hostů. Jenže 
domácí tým brzy vyrovnal a šest minut před 
koncem definitivně otočil vývoj důležitého 
zápasu ve svůj prospěch. Udine, za které na-
stoupil i druhý český krajánek Jakub Jankto, 
tak prohrálo od 11. února již devátý ligový zá-
pas v řadě a začíná se nebezpečně přibližovat 
pásmu ohrožení. A ve středu hraje na hřišti 
druhé Neapole, odkud se soupeřům vozí body 
jen velmi obtížně…

  Morávkovy 
slepené karty
Český středopolař Jan Morávek nastou-
pil v základní sestavě Augsburgu na hřišti 
Wolfsburgu. Brzy po přestávce však musel 
osmadvacetiletý záložník trávník opustit ni-
koliv kvůli zranění, která ho smolně provázejí 
po celou dobu působení v německé bundesli-
ze, ale kvůli slepeným žlutým kartám. První 
uviděl v 52. minutě a druhou, po níž následo-
vala červená karta, jen o dvě minuty později. 
Přijde tak o příští zápas svého bavorského 
klubu v neděli odpoledne doma se zachraňu-
jícím se Mainzem. inzerce

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

 JIŘÍ HLEDÍK 

„STRAŠNĚ MOC CHCI VYHRÁT MOL CUP“
S Jabloncem to máme nadějně rozehrané na evropské poháry. V lize i v MOL Cupu, 

kde nás čeká semifinále ve Zlíně. Domácí pohár bych chtěl strašně moc vyhrát. Zažil 

jsem dvě finále, obě jsme nezvládli. Ale čeká nás ještě složitá cesta. V lize jsme se na jaře 

vyšvihli nahoru, chceme tam zůstat. V závěru soutěže máme těžký los. Zápasem s Olo-

moucí jsme odstartovali perný program. V následujících týdnech se kromě Plzně posta-

víme všem zbývajícím elitním týmům. Hrajeme na Spartě, na Slavii, doma Podještědské 

derby s Libercem. Věřím, že obstojíme.

„TOLIK PODPISŮ JAKO V ČÍNĚ JSEM NIKDY NEROZDAL“
V březnu jsem zažil svůj první reprezentační sraz. Přiznávám, že jsem byl zpočátku 

nervózní, nevěděl jsem, do čeho jdu. Všechno pro mě bylo nové. Na turnaji v Číně jsem 

si zahrál první půli proti domácím. Z debutu jsem měl obrovskou radost, mrzí mě ale, 

že jsem hrál jen poločas. Trenér ovšem musel něco změnit, prohrávali jsme. V Číně 

jsem dokonce absolvoval akci s místními fanoušky. Nemám výbornou angličtinu, přivítal 

jsem, že se mnou byl Tomáš Kalas, který mi pomáhal s překladem. Byl to pro mě nezvyk, 

tolik podpisů jako v Číně jsem nikdy nerozdal.“ 

LUKÁŠ MASOPUST * Narozen: 12. února 1993 * Výška: 179 cm * Váha: 75 kg * Stav: svo-
bodný, přítelkyně Hana, syn Jakub (1) * Fotbalový post: záložník
Česká liga: 133 zápasů/ 16 gólů * Reprezentace: 1/ 0 * Hráčská kariéra: Sokol Božejov 
(1997-1999), Slovan Kamenice nad Lipou (1999-2004), Vysočina Jihlava (2004-2015), FK 
Jablonec (2015-?) * Největší úspěchy: debut v reprezentačním A-týmu (2018), člen výběru 
do 20 let, účastník EURO U21 (2015)

 LUKÁŠ MASOPUST (HORNÍ ŘADA, PRVNÍ ZPRAVA) 
 PŘED SVÝM PRVNÍM STARTEM ZA ČESKOU REPREZENTACI NA TURNAJI V ČÍNĚ. 

STALO SE...

 NA SPARTĚ UTRPĚL JABLONEC LUKÁŠE MASOPUSTA 
 V ŘÍJNU DEBAKL 0:3. TEĎ UŽ JE ALE V TABULCE PŘED PRAŽANY! 

  Vydra 
dvacítku nezarovnal
Fotbalisté Derby County si dalším nečekaným 
klopýtnutím zkomplikovali účast v play-off, 
do kterého postoupí týmy ze třetího až šesté-
ho místa anglické Championship. Prohráli totiž 
1:3 na hřišti posledního Burtonu. Šanci na pří-
padný zvrat měl na kopačce nejlepší střelec 
soutěže český reprezentační útočník Matěj 
Vydra. Pětadvacetiletý forvard ale v 89. minu-
tě neproměnil penaltu a nezarovnal dvacítku 
vstřelených druholigových gólů v této sezoně. 
Derby je aktuálně až sedmé, má sice o zápas 
méně, ale v příštím 44. kole hostí doma pátý 
Middlesbrough, na který ztrácí dva body. 

  Laštůvka se 
dotáhl na Schrojfa!
Brankář ostravského Baníku Jan Laštůvka 
si v sobotním domácím zápase s vršovic-
kými „Klokany“ připsal již třinácté čisté 
konto v této sezoně, jejíž podzimní část strá-
vil v Edenu, kde vychytal devět nul a také 
vstoupil do Klubu ligových brankářů týdeníku 
GÓL. V historickém pořadí se pětatřicetiletý 
„Lašty“ dotáhl na nejlepšího gólmana mis-
trovství světa 1962 v Chile Viliama Schrojfa, 
se kterým mají nyní shodně 112 čistých kont. 
Jen o jedno víc během své kariéry nasbíral 
liberecký brankář Ladislav Maier.

inzerce

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

17. DUBNA

1945 Pavel Stratil 1970-1975 22/2

1954 Ján Kozák st. 1976-1984 55/9

1990 Lukáš Mareček 2016 3/0

18. DUBNA

1944 František Plass 1968-1972 11/0

1947 Vladimír Ternény 1972 6/1

19. DUBNA

1929 Jiří Hledík 1953-1962 28/1

1935 Josef Vojta 1960-1966 7/0

22. DUBNA

1975 Pavel Horváth 1999-2002 19/0

1989 Lukáš Droppa 2016 4/0

23. DUBNA

1945 Vladimír Hrivnák 1969-1972 13/0

1993 Šimon Falta 2017 2/0

„TÝM JE DOBŘE POSKLÁDANÝ“
Celkově nám jaro vychází perfektně. Že se nám bude až takhle dařit, jsme určitě ne-

čekali. Měli jsme sice úspěšnou zimní přípravu, co jsem ale v Jablonci, dařilo se nám v ní 

pokaždé. Je to rozhodně příjemné, nikdo neočekával, že vyhrajeme na jaře šest zápasů 

po sobě. Včetně MOL Cupu dokonce sedm. Zatím jsme neprohráli. 

Myslím, že tým je dobře poskládaný. Cítíme, že nastalo období, kdy si všechno sedlo. Ro-

zehráli jsme se, osa mužstva je v ideálním fotbalovém věku, od pětadvaceti do osmadva-

ceti let. Trenér Rada je temperamentní, což nám také pomohlo. Nenechá nás vydechnout, 

vyžaduje po nás, abychom soupeře vysoko napadali. Svědčí nám to.  

„SEDM ASISTENCÍ JSEM NIKDY NEMĚL“
Daří se klubu, dostal jsem premiérovou pozvánku do reprezentace. Ale jestli jde o mojí 

nejlepší sezonu v kariéře, těžko říct. Je pravda, že sedm asistencí v jednom ročníku jsem 

nikdy neměl. Ještě bych rád přidal nějaký gól, mám na to šest kol. Zatím mám rekord pět 

branek, v této sezoně jsem si na konto připsal tři. Jsem ale především rád, že pravidelně 

hraju. Že mám týmu co nabídnout, že nejsem do počtu. Každý fotbalista se chce posunout 

dál, já jsem však nyní spokojený, jak to je. Klub mi nabídl prodloužení smlouvy, rád jsem 

přijal. Jiná varianta nepřicházela do úvahy.  

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Pomohla by
křišťálová koule?

Nejvyšší soutěž má před sebou závěrečnou pětinu 
letošní sezony, která už nyní aspiruje na historický 
primát, že je nejdramatičtější v samostatné éře. Sa-
mozřejmě byly ligové ročníky, kdy se o titul, účast 
v evropských pohárech nebo o udržení bojovalo až 
do závěrečného kola i obrazně opravdu do posled-
ního hvizdu rozhodčích. Ale nikdy nebylo ve hře 
na obou pólech tolik týmů a tím pádem i tolik va- 
riant, jak může konečná tabulka vypadat. Proto ani 
nelze hádat z pověstné křišťálové koule…

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Částečně za toto neustálé přesýpání mohou nevyrovnané 

jarní výkony, které zamotaly i po podzimu prakticky vyřešenou 

mistrovskou tajenku, neboť suverénní lídr z Plzně, který v neděli 

vydřel doma remízu s pražskou Spartou, má nyní před obhájcem 

titulu Slavií už jen pětibodový náskok a o prvním květnovém ví-

kendu cestují viktoriáni k zápasu pravdy právě do Edenu. Jenže 

ani červenobílí nemají nejstabilnější formu, takže je otázkou, 

jaký bude bodový rozestup mezi oběma aspiranty na ligový pri-

mát. Také předchozí jistota přímého postupu nového českého 

mistra do skupinové fáze příštího ročníku Ligy mistrů a s tím 

spojená prémie v řádu stovek milionů korun není po čtvrtfiná-

lových odvetách toho současného úplně stoprocentní, jak se 

dlouho zdálo. Pokud by senzační pokořitel Barcelony tým AS 

Řím dokráčel až k triumfu v nejprestižnější klubové soutěži a zá-

roveň doma v italské Serii A se nevešel mezi elitní kvarteto, zase 

by tuzemského šampiona čekala trnitá cesta v předkolech, kde 

v minulých letech většinou uvízl, a musel by se spokojit se star-

tem v Evropské lize…

Také prorokování sestupového osudu Baníku se ukazuje jako 

velmi předčasné, protože ostravský tým ve čtyřech zápasech 

vydoloval deset bodů, smazal tím propastnou ztrátu na další 

ohrožené celky a po dlouhé době opustil poslední příčku. Osmič-

ka „namočených“ hraje ve zbývajících šesti kolech často mezi 

sebou nebo s aspiranty na titul či evropské poháry. Ještě jeden 

výrazný motivační faktor je ve hře o záchranu. V příští sezoně 

se bude první liga hrát podle nového modelu, takže z ní nebu-

dou sestupovat jako dosud dva poslední celky, ale jen jeden. Ten 

předposlední totiž dostane šanci na udržení v baráži, ve které si 

to rozdá s druhým z druhé ligy. Nahoru mezi elitu půjde přímo 

totiž jen ten nejlepší, což pochopitelně zvýší tlačenici a zároveň 

sníží pravděpodobnost okamžitého návratu! 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Rekordní PSG 
a Daniel Alves

Pro pařížský klub je to historicky sedmá ligová 
trofej, tím se vyrovnal Olympique Lyon, který všech-
ny tituly nasbíral v letech 2002-2008. PSG v této 
sezoně navíc už ovládl Ligový pohár poté, co v břez-
novém finále zdolal 3:0 právě Monako. Uspět mohou 
svěřenci trenéra Unaie Emeryho také ve Francouz-
ském poháru, kde je v semifinále čeká Caen a v pří-
padném finále tým ze třetí nejvyšší soutěže.

Na zisku titulu se také podílel brazilský obrán-
ce Daniel Alves, který se stal rekordmanem v počtu 
získaných fotbalových trofejí. Pozvedl jich nad hla-
vu již 37, o jeden pohár méně má na svém kontě jeho 
krajan Maxwell. Alves slavil ve španělské lize (6), 
tamním Superpoháru (6), Královském národním po-
háru (5), v evropském Superpoháru (4), Lize mistrů 
(3), na MS klubů (3), dvakrát vyhrál Konfederační 
pohár FIFA a Pohár UEFA, jednou pak Serii A, italský 
Superpohár, Copu Américu, francouzský Super-
pohár, naposledy zmíněný ligový pohár a v neděli 
francouzský mistrovský titul… 

 FOTBALISTÉ PSG 
 SLAVÍ SEDMÝ LIGOVÝ TITUL! 

 JAK VELKOU PŘETAHOVANOU SE SLÁVISTY O TITUL JEŠTĚ PLZEŇANÉ DOPUSTÍ? 
 PŘED VZÁJEMNÝM SOUBOJEM ZA NECELÉ TŘI TÝDNY JE DĚLÍ PĚTIBODOVÝ ODSTUP. 

 FOTBALISTÉ BANÍKU SE MOHOU KONEČNĚ ALESPOŇ TROCHU USMÍVAT. 
 POSKOČILI NA PŘEDPOSLEDNÍ MÍSTO A ZÁCHRANA PRO NĚ NENÍ UŽ TAK NEREÁLNÁ… 

AKTUÁLNĚ

Fotbalisté Paris St. Germain po roční 
pauze opět vybojovali francouzský titul. Za-
jistili si ho nečekaně vysokou výhrou 7:1 nad 
úřadujícím mistrem, v tabulce druhým Mo-
nakem, před kterým mají náskok nedostiž-
ných 17 bodů. Knížecí klub prohrál poprvé 
po 17 zápasech, PSG doma dosud v této sezo-
ně neztratil ani bod, sérii neporazitelnosti už 
natáhl na rovných čtyřicet zápasů, naposle-
dy padl v domácím prostředí v březnu 2016 
právě s Monakem. 

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


http://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/


Patří ke světlým výjimkám Plzně. Podzimní suverén se na jaře trápí, zá-
ložník JAN KOPIC odvádí jako jeden z mála svůj standard. V nedělním hitu 
se Spartou posadil z rohu míč na hlavu Řezníka, který vstřelil kontaktní 
gól. Viktoriáni nakonec dvoubrankové manko smazali. Kopic věří, že právě 
to Plzeň nastartuje, aby v závěru soutěže udržela první místo.

Jan Kopic: 

„Proti 

Spartě 
jsme ukázali 
charakter!“

Jan Kopic: 

„Proti 

Spartě 
jsme ukázali 
charakter!“
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 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

 Co jste si pomyslel, když jste ve dvanácté minutě se 

Spartou prohrávali 0:2?

„Že je to úplné dno, na které jsme si mohli sáhnout. Jako by nás 

někdo zkoušel, co vydržíme. Průběh byl podobný jako před týd-

nem na Bohemce. První centr - gól, druhý centr si vzápětí tečuje-

me sami do sítě. Dva údery nás ohromně srazily. Prohrávali jsme, 

nedostali se k ohrožení branky.“

	 Evidentně vás nakoplo snížení na 1:2.

„Naštěstí jsme si pomohli standardkou. Rohem, po kterém 

dal „Řezňa“ gól, jsme se chytli, výkon šel nahoru. Ale ten začá-

tek... Dá se říct, že jak šlo na podzim všechno ideálně, na jaře 

jde všechno proti nám. Štěstí se obrátilo o sto osmdesát stup-

ňů. Klíčové situace, které na podzim dopadaly pro nás, teď jdou 

na ruku soupeřům. Ale není čas na vytáčky, v dalších zápasech 

už potřebujeme urvat tři body.“

	 Dá se dotažení dvoubrankového manka se Spartou pova-

žovat za zlom směrem k závěru soutěže?

„Může jít o zlom, pochopitelně si přejeme, aby jím byl. Dokázali 

jsme si, především po psychické stránce, že fotbal umíme. Že když 

všichni zabereme, jezdíme na doraz, jde to. I štěstí se k vám potom 

nakloní. Viz dvě povedené standardky. Jen je škoda, že po vyrov-

nání se hra rozkouskovala, výkon už nebyl takový.“

 V ZÁPASE SE SPARTOU SI PODLE JANA KOPICE SÁHLA PLZEŇ AŽ NA DNO.  JAN KOPIC JE TAHOUNEM PLZNĚ. V TÉTO SEZONĚ VYNECHAL JEDINÝ LIGOVÝ ZÁPAS A VŽDY NASTOUPIL V ZÁKLADU! 

„Štěstí 
se k nám otočilo 
o 180 stupňů…“

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Nakolik bylo složité zvednout se psychicky po pětibran-

kovém debaklu na Bohemians 1905?

„Po takové porážce není lehké se oklepat. Navíc v situaci, 

v jaké jsme. Kdy víme, že nás Slavia bodově dohání. Museli jsme 

si v týdnu některé věci vyříkat. Bohužel začátek zápasu byl ka-

tastrofální. Co se dalo pokazit, pokazilo se. Jako v Ďolíčku, kde 

Bohemka vystřelila šestkrát na branku a dala pět gólů. Věříme, 

že se to nyní otočí. Prostě teď už musíme vyhrávat, jiná cesta 

za titulem není.“

	 Co jste v týdnu v kabině probírali?

„Celkově jaro. Říkali jsme si, že nám chybí podzimní sebevědo-

mí. V období, kdy se vám nepovedou dva, tři zápasy v řadě, jej ztrá-

cí každé mužstvo. Nejhorší cesta je, když se začnete bát o výsle-

dek. V našem případě i o náskok. Musíme si z hlav vytěsnit obavy, 

že o něj můžeme přijít.“

	 To se stalo?

„Pokud ve dvacáté minutě vstřelíte gól a myslíte si, že těsný 

náskok ubráníte, dožene vás to. Vždycky. Když se bojíte hrát, zá-

ROZHOVORROZHOVOR

 PROTI SPARTĚ SE SICE RYCHLÝ ZÁLOŽNÍK GÓLOVĚ NEPROSADIL, ALE JINAK 
 SI UŽ V PROBÍHAJÍCÍM ROČNÍKU PŘIPSAL ŠEST BRANEK A PŘIDAL I TŘI ASISTENCE. 

	 Sparta standardky nezvládá, připravovali jste se na ně 

speciálně?

„Speciálně ne. Měli jsme sice pár standardek připravených, 

signály nám ale nevyšly. Paradoxně jsme dali dvě branky z rohů, 

které jsme zahráli klasicky, kopli jsme balon do vápna.“

	 Můžete stavět na povedené herní pasáži?

„Cítil jsem v ní naši podzimní sílu. Soupeř z nás měl strach, 

obavu, že ho můžeme porazit. Mrzí mě, že jsme se do Sparty 

ještě víc nezakousli. Ale ukázali jsme charakter, dokázali jsme 

vstát z totálního dna. Už v poločase jsme cítili, že je to jiné. Vě-

řili jsme, že zápas můžeme zlomit, že ho můžeme minimálně 

vyrovnat.“

	 Spoléhali jste na fakt, že Sparta pravidelně náskoky 

ztrácí?

„Druhé poločasy jí nevycházejí. Každý viděl derby se Slavií, kdy 

přišla dokonce o tříbrankový náskok. Asi to mají v hlavách. Nás 

povzbudil výkon z poslední dvacetiminutovky před přestávkou. 

Chtěli jsme na něj ve druhé půli navázat, což se nám povedlo. 

Hned zkraje jsme měli tři závary, vyvrcholením byl vyrovnávací 

gól. Bohužel třetí už se nám vstřelit nepodařilo.“

	 Byly zlé druhé poločasy Sparty motivačním prvkem?

„Samozřejmě víme, že Sparta tento problém má, ale rozhodně 

jsme se k tomu neupínali. Říkali jsme si, že se budou bát a budou 

chtít výsledek ubránit. Ale soustředili jsme se jen na sebe.“

 JEDEN GÓL ZAZNAMENAL JAN KOPIC V MINULÉM KOLE NA BOHEMIANS, ODKUD SI ALE VIKTORIÁNI ODVEZLI DEBAKL 2:5. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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prohospodařila proti AS Řím třígólový náskok. Patří mezi světo-

vou elitu, stejně ji náskok ukolébal. Stejně málem dopadl i Real, 

který zachránila až penalta v nastavení.“

	 Nebylo tedy paradoxně lepší vést po podzimu o méně 

bodů?

„Čím vyšší náskok, tím pochopitelně lepší. Ale ať chtěly Bar-

celona s Realem nebo ne, v podvědomí odvetu podcenily. Mys-

lely si, že je postup hotový. Jenže stačí málo a je všechno jinak. 

Dostanete rychlý gól, pak druhý a jste pod tlakem. Bojíte se 

o výsledek, zákonitě přijde trest. Právě to se stalo na jaře nám. 

Na druhou stranu, podzim se nám povedl tak, jak se nikomu už 

nepovede.“

ROZHOVORROZHOVOR

 JEDINOU PODZIMNÍ BODOVOU ZTRÁTU ZAZNAMENAL TÝM JANA KOPICE AŽ V 15. KOLE, 
 KDY ZÁPADOČEŠI REMIZOVALI 0:0 V TEPLICÍCH. JARO JE ZASTIHLO V PODSTATNĚ HORŠÍ FORMĚ… 

pas ztratíte. To je zákon. Víme, že máme lepší tým než většina ligy. 

Musíme ale hrát dopředu, ne se snažit případný náskok ubránit.“

	 Zásadním důvodem jarního trápení je tedy psychika? 

„Je to jedno z druhým. Přišly smolné ztráty, v zápasech, které 

byly vyrovnané. Ani na podzim jsme ne každého soupeře přehrá-

li. Uvedu příklad. Nedávný duel v Ostravě. V devadesáté minutě 

máme hlavičku z malého vápna, dáme břevno. Na podzim jsme 

hráli stejný zápas v Jihlavě, kde jsme z rohu v třiadevadesáté mi-

nutě vstřelili vítězný gól. Takové výhry vám pomůžou nejvíc.“

	 Není Viktoria obětí vlastního mimořádného podzimu? 

V úvodní části jste prakticky neřešili negativní situaci, vzhledem 

k čtrnáctibodovému náskoku vás všichni pasovali na mistry. 

Podvědomí tyto informace vnímá.

„Nevím. Vedete o čtrnáct bodů, spousta lidí vám gratuluje 

k titulu, z médií slyšíte, že můžete slavit titul. Možná se nám to 

v podvědomí usadilo. Pak je člověk, ačkoli nechce, méně kon-

centrovaný, myslí si, že všechno půjde dál perfektně. Jenže tak to 

nefunguje. Viz Barcelona ve čtvrtfinálové odvetě Ligy mistrů, kdy 

 V LOŇSKÉM ROCE PŘIDAL JAN KOPIC DO SVÉ SBÍRKY PĚT REPREZENTAČNÍCH STARTŮ. 
 TEN POSLEDNÍ V LISTOPADOVÉM DUELU NA TURNAJI V KATARU PROTI DOMÁCÍMU CELKU. 

Jan Kopic
Narozen: 4. června 1990 * Výška: 179 cm * Váha: 74 kg * Stav: 
svobodný * Fotbalový post: záložník
Hráčská kariéra: FK Humpolec (1995-2004), Vysočina Jihlava 
(2004-2009), Zenit Čáslav (2010), Vysočina Jihlava (2011), FK Jab-
lonec (2011-2015), Viktoria Plzeň (2015 - ?) * Česká liga: 184 zápa-
sů/ 34 gólů * Reprezentace: 12/3 * Největší úspěchy: mistr ligy 
(2016), postup do osmifinále Evropské ligy (2018), základní skupi-
na Evropské ligy (2015, 2016, 2017), vítěz českého Superpoháru 
(2013, 2015), vítěz Poháru České pošty (2013)

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 NA BŘEZNOVÉM CHINA CUPU ZASÁHL JAN KOPIC DO UTKÁNÍ S URUGUAYÍ 
 I DO TOHOTO S ČÍNOU, V NĚMŽ REPREZENTANTI VYBOJOVALI TŘETÍ MÍSTO. 

	 O to víc vás současná situaci musí mrzet. Mohli jste mít 

pohodové jaro.

„Na - v uvozovkách řečeno - pohodový titul, by nám stačily prů-

měrné výkony. Jenže ne těžký podprůměr několikrát po sobě. Vý-

sledkově i herně. S tím nikdo nepočítal.“

	 Bojíte se, že titul ztratíte?

„Pořád to máme ve svých rukách. V sobotu hrajeme v Brně, pak 

doma s Karvinou, poté na Slavii. Tato tři kola o titulu hodně napoví. 

Pokud je zvládneme, bude to dobré. Pokud ne, titul si vlastně ani 

nezasloužíme.“

	 Co říkáte domácí bilanci? Ze čtyř zápasů jste získali dva 

body.

„Nikdo z nás nic podobného nepamatuje. Bída, k tomu se 

nedá říct nic jiného. Stačily dvě výhry doma, titul by byl blízko. 

Ale to jsou kdyby. Slavia také mohla všechno na jaře vyhrát a byli 

bychom v podstatně horší situaci. Realita je taková, že šest kol 

před koncem vedeme ligu o pět bodů. Teď už ale musíme oprav-

du zabrat.“

	 Uklidňuje vás lehce, že ani Slavia nemá na jaře kdovíja-

kou formu? Podlehla Zlínu, Jihlavě...

„Víme, že taky nemají oslnivé výkony. Jenže nějaké nepovedené 

zápasy zvládli. V Brně nebo naposledy s Karvinou. To vám pomůže 

do dalších zápasů. My je na jaře bohužel nezvládáme.“

	 Považujete osobně, i přes jarní trápení Viktorie, tuto se-

zonu za svoji nejúspěšnější?

„Určitě, mám na kontě góly a asistence. V Plzni pravidelně 

hraju, nastupuju i v reprezentaci. Pevně doufám, že nenastane 

varianta, aby sezona byla zároveň i nejsmutnější. Věřím, že první 

místo uhájíme.“ 

„Doufám, že moje 
nejúspěšnější sezona 

nebude nejsmutnější!“

 JAN KOPIC PŘIJÍMÁ GRATULACE KE GÓLU, KTERÝM POMOHL ROZSTŘÍLET 5:0 
 SAN MARINO V POSLEDNÍM UTKÁNÍ NEPODAŘENÉ KVALIFIKACE O MS V RUSKU. 

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

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
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http://top4football.cz/


jako by si říkali sparťan 
Srdjan Plavšič a viktorián 
Martin Zeman po remíze 
2:2 v hitu 24. ligového 
kola. Pražané neudrželi 
dvoubrankové 
vedení, domácí se 
po vyrovnání už 
na třetí gól nezmohli. 
Z dělby bodů tak 
měli největší radost 
na Slavii, která opět 
stáhla náskok 
Plzně na špici 
tabulky.

První liga 2017/18 

jako by si říkali sparťan 
Srdjan Plavšič a viktorián 
Martin Zeman po remíze 
2:2 v hitu 24. ligového 
kola. Pražané neudrželi 
dvoubrankové 
vedení, domácí se 
po vyrovnání už 
na třetí gól nezmohli. 
Z dělby bodů tak 
měli největší radost 
na Slavii, která opět 
stáhla náskok 
Plzně na špici 
tabulky.

„A tři body 
jsou fuč…“ 
„A tři body 
jsou fuč…“ 
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Na sklonku měsíce oslaví LIBOR DOŠEK kulaté čty-
řicáté narozeniny. Už druhou sezonu netrápí téměř 
dvoumetrový forvard na hřišti prvoligové obrany, 
ale jako vedoucí mužstva brněnské Zbrojovky přihlí-
ží z lavičky, jak velkým problémem je pro její hráče 
vstřelit gól. Popáté vyšli naprázdno v derby na Slo-
vácku, a tak střelecky nejhorší tým klesl i na posled-
ní příčku aktuální prvoligové tabulky…     

Libor Došek: „Hlava 
trpí víc než nohy…“

 LIBOR DOŠEK SI V NOVÉ ROLI MUSEL ZVYKNOUT NA SAKO A KOŠILI… 

 VÁCLAV TICHÝ  BRNO 

 Po podzimním příchodu trenéra Romana Pivarníka se Zbrojovka nečekaně rozje-

la, málem splnila jeho smělý podzimní plán - získat šestnáct bodů.

„Zaseklo se to tím, že nedáváme góly, když jich dáte ve 24 kolech jen čtrnáct, těžko mů-

žete být jinde než u dna tabulky. Šance si vytváříme nebo se do nich dostáváme, ale bohu-

žel je neproměňujeme…“

 Jak coby bývalý obávaný útočník trpíte na lavičce při bídné koncovce týmu. Necu-

kají vám trochu nohy při promarněných šancích? 

„Hlava trpí víc než nohy… Je to úplně jiný pocit, než když jste na hřišti a můžete svoji hrou 

nebo vstřelenými góly zápas ovlivnit.“

 Nulovou střeleckou bilanci Brno prodloužilo v sobotním derby na Slovácku, kde 

jste před půldruhým rokem ukončil svoji dlouhou kariéru…

„Strávil jsem tam pět posledních ligových sezon, na které moc rád vzpomínám. Když 

domácí fanoušci ve druhé půli skandovali moje jméno, tak jsem se na dvě vteřiny zasnil 

a pak se vrátil do reality… Měli jsme dvě vyložené šance, při kterých jsme ani netrefili  

 VYSOKÝ ÚTOČNÍK SE PROSTŘÍLEL AŽ DO PRESTIŽNÍHO KLUBU LIGOVÝCH 
 KANONÝRŮ ČASOPISU GÓL, KDE MÁ ZAPOČÍTÁNO 128 PRVOLIGOVÝCH BRANEK! 

ECHO 24. KOLA

  Plzeňský náskok slábne
Pouze dvě remízy z posledních čtyř zápasů 
vytěžili plzeňští obhájci titulu a jejich náskok 
na čele se tak ztenčil už jen na pět bodů. Se 
Spartou na vlastním stadionu brzy prohrávali 
0:2 a plichtu vyválčili zásluhou dvou roho-
vých kopů. Pražané stejně jako proti Slavii 
opět nezvládli udržet slibný náskok a místo 
posunu na třetí místo jsou stále mimo pohá-
rové pozice.

  Šťastná Slavia
A to hned třikrát. V páteční předehrávce sice 
herně nepřesvědčila, ale přesto porazila 3:2 
Karvinou. Po nedělní plichtě Plzně se Spartou 
se přiblížila viktoriánům na pět bodů a díky re-
mízám pronásledovatelů Olomouce a Jablonce 
a porážce Liberce posílila svoji pozici na druhé 
příčce znamenající předkolo Ligy mistrů.

  Už nejsou poslední!
Baníkovci se radují. Tři výhry (naposledy 2:0 
nad Bohemians) a jedna remíza posunuly 
takřka odepsaný tým z posledního místa 
a dostaly jej do kontaktu s dalšími celky. 
Vždyť na devátou Mladou Boleslav ztrácí 
jen čtyři body… Na chvost se po prohře 0:1 
na Slovácku propadlo Brno.

  Jablonečtí
 hledají mušku
Jarní štika sice stále nebezpečně cení zuby, 
ale přestala gólově kousat. Po remíze 1:1 v Bo-
leslavi drtil tým Petra Rady hosty z Olomouce, 
ale zahazoval jednu šanci za druhou. Výrazně 
jim v tom „pomohl“ brankář Miloš Buchta, 
kterému na Hané ještě teď děkují, že je Jablo-
nečtí nevystřídali na bronzové příčce tabulky. 

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Plzeň 24 16 5 3 42:17 53

2. Slavia Praha 24 14 6 4 42:16 48

3. Sigma Olomouc 24 11 9 4 30:18 42

4. Jablonec 24 11 8 5 37:23 41

5. Liberec 24 12 5 7 33:26 41

6. Sparta Praha 24 10 10 4 35:21 40

7. Bohemians 1905 24 9 7 8 26:22 34

8. Teplice 24 8 8 8 28:28 32

9. Mladá Boleslav 24 7 5 12 27:38 26

10. Dukla Praha 24 7 5 12 26:43 26

11. Karviná 24 6 7 11 27:32 25

12. Zlín 24 6 7 11 23:39 25

13. Slovácko 24 5 9 10 19:28 24

14. Jihlava 24 7 3 14 26:43 24

15. Ostrava 24 5 7 12 30:39 22

16. Brno 24 5 5 14 14:32 20

PROGRAM 25. KOLA
20.04. 20:15 Sparta Praha - Jablonec

21.04. 15:00 Sigma Olomouc - Ostrava

21.04. 17:00 Bohemians 1905 - Jihlava

21.04. 17:00 Slovácko - Dukla Praha

21.04. 18:00 Mladá Boleslav - Zlín

21.04. 20:15 Brno - Plzeň

22.04. 16:00 Karviná - Teplice

22.04. 18:00 Liberec - Slavia Praha

VÝSLEDKY 24. KOLA
Plzeň - Sparta Praha 2:2

Dukla Praha - Liberec 2:0

Slovácko - Brno 1:0

Ostrava - Bohemians 1905 2:0

Jablonec - Sigma Olomouc 0:0

Jihlava - Zlín 1:1

Slavia Praha - Karviná 3:2

Teplice - Mladá Boleslav 1:1

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 ELITNÍ KANONÝR NYNÍ JEN PŘIHLÍŽÍ 
 STŘELECKÉMU TRÁPENÍ BRŇANŮ. 

STATISTIKA 24. KOLA

 Los závěrečných šesti kol není pro Zbrojovku zrovna 

nejpřijatelnější - v sobotu večer máte doma vedoucí Plzeň, pak 

jedete do Prahy na Duklu a potom hostíte na jaře zatím nepora-

zitelný Jablonec!

„V této situaci, v jaké jsme, je pro nás lepší, když přijede Pl-

zeň, která bude chtít hrát fotbal, než tým, který zaleze a bude jen 

myslet na obranu. Vždycky se také automaticky zvedne motivace 

uspět proti špičkovým týmům jako je Viktorka nebo obě pražská 

„S“. Díval jsem se na rozlosování i ostatních konkurentů z dolní 

poloviny tabulky, všechny mají před sebou těžká utkání. Třeba 

Slovácko jede na Slavii, do Plzně a do Jablonce, doma má Duklu 

a Zlín, tedy mančafty, které se také zachraňují…“  

 Nechá se při takové nevídané vyrovnanosti týmů vůbec 

odhadnout, kolik bodů by mohl stačit na prvoligovou záchranu?

„Tohle hádání jsem neměl rád už jako hráč, jestli bude stačit 

na záchranu 32 bodů nebo jen třeba 29. A letos si to, myslím, nikdo 

netroufne odhadnout…“ 

branku Slovácka. Naopak po naší hrubé chybě v rozehrávce 

na vlastní polovině vznikla situace, ze které padl jediný a vítězný 

gól domácích. Jak se říká, na podělaného spadne i záchod… Hrá-

či dostali v neděli volno, aby si vyčistili hlavy.“ 

 Které jarní body nejvíc scházejí? Doma s Karvinou?

„S Karvinou jsme neměli na své straně to potřebné fotbalové 

štěstí, protože jsme třikrát nebo čtyřikrát trefili tyč. Musíte tomu 

jít ale naproti, střílet, tlačit se do koncovky a prostě aspoň ten 

jeden gól, který zajistí výhru 1:0 do branky dotlačit. Jen po re-

mízách sotva můžete udělat nějaký výraznější skok v tabulce. 

Když ale vyhrajete dvakrát nebo třikrát za sebou, jako se to nyní 

povedlo Baníku, který mnoho lidí předčasně odepsalo jako jisté-

ho prvního sestupujícího, tak šplháte rychle vzhůru. Zvlášť v této 

sezoně, neboť týmy od devátého místa dolů jsou namačkané 

na sebe s minimálními bodovými rozdíly. Ostravská série je i pro 

nás inspirací, už prostě není kam uhnout nebo couvnout…“

 LIBOR DOŠEK SPOLUPRACOVAL V ROLI VEDOUCÍHO MUŽSTVA I S TRENÉREM 
 SVATOPLUKEM HABANCEM, KTERÝ BYL OD TÝMU ZBROJOVKY ODVOLÁN PO ČTVRTÉM PODZIMNÍM KOLE. 

LIBOR DOŠEK * Narozen: 24. dubna 1978 * Hráčská kariéra: 
Zbrojovka/Boby/ 1. FC Brno (1983-1997), Synot Staré Město (1997-
1998), Chmel Blšany (1999-2000), 1. FC Brno (2000-2003), Slovan 
Liberec (2004-2005), Sparta Praha (2005-2009), Škoda Xanthi 
(Řecko, 2009), FK Teplice (2010-2011), 1. FC Slovácko (2011-2016) * 
Největší úspěchy: vicemistr Evropy hráčů do 21 let (Slovensko, 
2000), účast na olympijském turnaji (Sydney, 2000), mistr české 
ligy (2007), vítěz Poháru ČMFS (2006, 2007, 2008), člen Klubu ligo-
vých kanonýrů týdeníku GÓL (2013 - 128 branek)

 Dukla - Liberec  2:0 (0:0)
Branky: 54. Schranz (Néstor), 82. Lukáš Holík (Kušnír). Rozhodčí: K. Hrubeš I - Dobrovolný, Pfeifer. 
ŽK: Schranz, Lukáš Holík - Pulkrab, Ševčík. Diváci: 2796.
Dukla: F. Rada - Miloševič, Ostojič, Jiránek, Podaný - Marek Hanousek, Bezpalec - Douděra 
(64. Brandner), Néstor (80. Kušnír), Lukáš Holík (89. Djuranovič) - Schranz. Trenér: Hynek.
Liberec: Hladký - Coufal, Mikula, Karafiát, Kerbr - Breite (46. Oscar), Folprecht - Bosančič, Bartl 
(71. Da Silva) - P. Ševčík - Pulkrab (73. Graiciar). Trenér: Holoubek.

 Slovácko - Brno  1:0 (0:0)
Branka: 58. Juroška (samostatná akce). Rozhodčí: Ardeleanu - Blažej, Arnošt. ŽK: Juroška - Vraš-
til, J. Polák I, Melichárek. Diváci: 5048.
Slovácko: Heča - Juroška, J. Krejčí, Břečka, Divíšek - Daníček - Jan Navrátil (83. Šimko), Havlík, 
L. Sadílek, J. Petr (61. Jakub Rezek) - Zajíc (78. Kubala). Trenér: Kordula.
Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kryštůfek, Sukup - Acosta, J. Polák I (70. Ashiru), Sedlák, Juhar 
(71. T. Pilík)- Michal Škoda - Bazeljuk (46. Zikl). Trenér: R. Pivarník.

 Ostrava - Bohemians 1905  2:0 (0:0) 
Branky: 52. Fleišman (De Azevedo), 59. Pazdera (odražený míč). Rozhodčí: Královec - I. Nádvorník, 
Pochylý. ŽK: Pazdera, De Azevedo. Diváci: 8664.
Ostrava: Laštůvka - Pazdera, V. Procházka, Šindelář, Fleišman (65. Granečný) - Fillo, R. Hrubý, Hlin-
ka, De Azevedo - Baroš (80. Diop), Poznar (87. Jirásek). Trenér: Páník.
Bohemians 1905: Fryšták - M. Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Reiter (60. Záviška), Jindřišek, D. Ma-
šek (60. J. Nečas), M. Hašek ml., Bartek - Tetteh (73. Kabajev). Trenér: M. Hašek st.

 Slavia - Karviná  3:2 (1:1)
Branky: 29. Stoch (Hromada), 59. Stoch (Hušbauer), 78. Jugas (odražený míč) - 14. Kalabiška (Šte-
panovský), 87. Wágner (Ramirez). Rozhodčí: Zelinka - Wilczek, D. Pospíšil. ŽK: Frydrych, Sobol 
- Ramírez. Diváci: 9623.
Slavia: O. Kolář - Frydrych, Jugas, Kúdela, Sobol - T. Souček - Stoch, Hromada (90. Sýkora), Huš-
bauer (79. Danny), Bořil - Milan Škoda (44. Tecl). Trenér: Trpišovský.
Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Hošek, Eismann - Šisler (86. Wágner) - Štepanovský, T. Weber 
(71. Ramirez), Budínský, Kalabiška (82. Jan Moravec) - Panák. Trenér: Mucha.

 Jablonec - Olomouc  0:0
Rozhodčí: Orel - Kotík, Dresler. ŽK: Považanec, V. Kubista - Jemelka. ČK: (87.) Texl (Olomouc). 
Diváci: 3115.
Jablonec: V. Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - Masopust (86. Jaroslav Diviš), V. Kubista, 
Považanec, Jovovič (46. Matěj Hanousek) - Chramosta, Martin Doležal II. Trenér: P. Rada.
Olomouc: M. Buchta - Hála (89. Sladký), Radakovič, Jemelka, Vepřek - Zahradníček (79. Moulis), 
Houska, Kalvach, Texl, Falta (69. Manzia) - Plšek. Trenér: V. Jílek.

v 

 Jihlava - Zlín  1:1 (0:0)
Branky: 90.+3 Ikaunieks (Fulnek) - 63. Holzer (Traoré). Rozhodčí: E. Marek - Pelikán, Mokrusch. 
ŽK: Vaculík, Schumacher - Hronek, Jiráček, Traoré, Bačo. Diváci: 2659.
Jihlava: Rakovan - Vaculík, Tlustý, Štěpánek, Schumacher - Levin - Nový (78. Keresteš), Urblík 
(76. Ikaunieks), P. Dvořák, Popovič (54. Klíma) - Fulnek. Trenér: Svědík.
Zlín: Z. Zlámal - Matejov, Bačo, Gajič, Bartošák - Jiráček, Traoré - V. Vukadinovič (90.+2 Železník), 
Hronek (53. Mehanovič), Holzer - Ekpai (90. Hnaníček). Trenér: V. Petržela.

 Teplice - Mladá Boleslav  1:1 (0:0)
Branky: 59. Žitný (Jan Rezek) - 86. Komličenko (Kateřiňák). Rozhodčí: Julínek - Antoníček, M. Po-
daný. ŽK: Žitný, Hora, Jeřábek - Šušnjar. ČK: (81.) Šušnjar. Diváci: 3421.
Teplice: Jakub Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - T. Kučera, Soungole - Hora, Žitný, Jan Rezek 
(88. Červenka) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.
Ml. Boleslav: Poláček - Pauschek, Takács, Šušnjar, Křapka - A. Jánoš, Hubínek (46. Přikryl) - Lad-
ra, J. Valenta (77. Kateřiňák), P. Mareš (61. Magera) - Komličenko. Trenér: J. Weber.

 Plzeň - Sparta  2:2 (1:2)
Branky: 30. Řezník (J. Kopic), 52. Hořava (M. Zeman) - 9. V. Kadlec (Josef Šural), 12. Plavšič (M. Frý-
dek). Rozhodčí: Proske - J. Paták, Kubr - Zelinka (video). ŽK: Krmenčík, Řezník, R. Hubník - M. Frý-
dek, Štetina, Nita, Hovorka. Diváci: 11.623 (vyprodáno).
Plzeň: Kozáčik - Havel, Řezník, R. Hubník, Limberský - Hrošovský, Hořava - M. Petržela (28. M. Ze-
man), D. Kolář (46. Bakoš), J. Kopic - Krmenčík (75. Chorý). Trenér: Vrba.
Sparta: Nita - Zahustel, Hovorka, Štetina, M. Frýdek - Kulhánek - V. Kadlec (74. Biabiany), Stanciu, 
Kanga, Plavšič (90. Sáček) - Josef Šural (87. Lafata). Trenér: Hapal.

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 FOTBALISTÉ DUKLY V SOBOTU ZABRALI A DOMÁCÍM VÍTĚZSTVÍM 
 2:0 NAD LIBERCEM ZÍSKALI ZLATÉ ZÁCHRANÁŘSKÉ BODY. 

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „Šlágrem kola bylo pochopitelně nedělní utkání Sparty v Plzni. Sparťané začali 

skvěle, brzy získali dvoubrankový náskok, jenže podobně jako v řadě předchozích 

zápasů to nakonec k vítězství nevedlo. Letenští hráči v minulém týdnu do médií 

říkali, že si chtějí vzít návod od fotbalistů Bohemky, kteří v „Ďolíčku“ viktoriány 

svým napadáním a nasazením jednoznačně přejeli. Jenže to vydrželi ve Štrunco-

vých sadech praktikovat jen necelou půlhodinu, znovu doplatili na špatně pohlí-

dané obranné standardní situace, ze kterých inkasovali oba góly jako přes kopí-

rák… Tohle je dlouhodobý problém Sparty nejen v této sezoně, který ji výsledkově 

sráží! Myslím si ale, že dělba bodů byla spravedlivá.

Viděl jsem ještě dvě utkání v Praze. Slavia vydřela povinné tři body v Edenu 

nad Karvinou, která překvapivě hrála víc fotbal než červenobílí a byla také jis-

tější na míči. Domácím pomohl k vítězství střelecky probuzený Stoch, který dvě-

ma góly otočil vývoj i výsledek zápasu. Na Julisce to byla názorná ukázka, jak se 

může vyhraný zápas nakonec prohrát. Domácí v první půli na branku Liberce ani 

nevystřelili, naopak Slovan neproměnil tři nebo čtyři vyložené šance. A po pře-

stávce přišel zákonitý trest, když Dukla z ojedinělého brejku skórovala a z druhé 

nebezpečné akce v samém závěru přidala pojistku na nečekané a hlavně cenné 

vítězství, které potřebovala už jako sůl.“    

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
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Na vedoucí Plzeň se v pr-
voligové tabulce dotahuje 
mistrovská Slavia, v pořadí 
střelecké efektivnosti se to již 
červenobílým podařilo. Poprvé 
vyšel na jaře gólově naprázdno 
bronzový Jablonec, na který se 
už zezadu tlačí pražská Sparta. 
Souboj dvou nejhorších týmů 
v Uherském Hradišti vyzněl pro 
domácí Slovácko nejtěsnějším 
výsledkem 1:0, brněnská Zbro-
jovka se tak propadla na úplné 
dno i v HET lize.

1.-2. Plzeň 42 1,750
1.-2. Slavia 42 1,750
3. Jablonec 37 1,542
4. Sparta 35 1,458
5. Liberec 33 1,375
6.-7. Olomouc 30 1,250
6.-7. Ostrava 30 1,250
8. Teplice 28 1,167
9.-10. Ml. Boleslav 27 1,125
9.-10. Karviná 27 1,125
11.-13. Bohemians 1905 26 1,083
11.-13. Dukla 26 1,083
11.-13. Jihlava 26 1,083
14. Zlín 23 0,958
15. Slovácko 19 0,792
16. Brno 14 0,583

 I DÍKY TREFĚ MIROSLAVA STOCHA 
 SROVNALA SLAVIA GÓLOVÝ KROK S PLZNÍ. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Jablonec vyšel 
poprvé naprázdno

VYCHYTANÉ NULY

13
Jan Laštůvka (Slavia/Ostrava)

10 - Miloš Buchta (Olomouc), Matúš Kozáčik (Plzeň) * 9 - Vlastimil Hrubý (Jablonec), Ondřej Kolář 
(Liberec/Slavia) * 8 - Tomáš Fryšták (Bohemians 1905) * 7 - Dušan Melichárek (Brno) * 6 - Martin 
Dúbravka (Sparta), Milan Heča (Slovácko), Filip Rada (Dukla)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

12
Michael Krmenčík (Plzeň)

11 - Milan Škoda (Slavia) * 10 - Stanislav Tecl (Jablonec/Slavia) * 9 - Davis Ikaunieks (Jihlava), 
Tomáš Wágner (Karviná) * 8 - Milan Baroš (Ostrava), Matěj Pulkrab (Liberec), Josef Šural (Spar-
ta), David Vaněček (Teplice), Tomáš Zajíc (Slovácko) * 7 - Lukáš Budínský (Karviná), Jan Holenda 
(Dukla), Vladimír Jovovič (Jablonec) * 6 - Daniel Kolář (Plzeň), Jan Kopic (Plzeň), Golgol Mebrahtu 
(Ml. Boleslav), Jakub Plšek (Olomouc) * 5 - Mick Van Buren (Slavia),Ubong Ekpai (Zlín), Martin 
Fillo (Teplice/Ostrava), Robert Hrubý (Ostrava), Milan Kerbr (Liberec), Dominik Mašek (Bohemians 
1905), Ondřej Mihálik (Jablonec), Jan Rezek (Teplice), Michal Škoda (Brno)

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU

(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

33
Michael Krmenčík (Plzeň, 12 + 6)

27
Davis Ikaunieks (Jihlava, 9 + 6)

25
Milan Škoda (Slavia, 11 + 2)

24 - Jan Kopic (Plzeň, 6 + 8) * 21,5 - Stanislav Tecl (Jablonec/Slavia, 10 + 1) * 21 - Tomáš Wágner 
(Karviná, 9 + 2) * 20 - Lukáš Budínský (Karviná, 7 + 4) * 18,5 - Jan Holenda (Dukla, 7 + 3), Vladimir 
Jovovič (Jablonec, 7 + 3) * 17,5 - Matěj Pulkrab (Liberec, 8 + 1), Josef Šural (Sparta, 8 + 1), David 
Vaněček (Teplice, 8 + 1) * 17 - Roman Potočný (Liberec, 4 + 6) * 16,5 - Josef Hušbauer (Slavia, 3 
+ 7), Daniel Kolář (Plzeň, 6 + 3), Jakub Plšek (Olomouc, 6 + 3) * 16 - Milan Baroš (Ostrava, 8 + 0), 
Milan Kerbr (Liberec, 5 + 4), Dominik Mašek (Bohemians 1905, 5 + 4), Tomáš Zajíc (Slovácko, 8 + 0) 
* 15 - Lukáš Masopust (Jablonec, 3 + 6) * 14,5 - Martin Fillo (Teplice/Ostrava, 5 + 3) * 14 - David 
Houska (Olomouc, 4 + 4) * 13 - Ubong Ekpai (Zlín, 5 + 3) * 12,5 - Jaromír Zmrhal (Slavia, 4 + 3) * 
12 - Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav, 6 + 0) * 11,5 - Mick Van Buren (Slavia, 5 + 1), Robert Hrubý 
(Ostrava, 5 + 1), Jakub Podaný (Dukla, 2 + 5), Rudolf Reiter (Bohemians 1905, 2 + 5), Jan Rezek 
(Teplice, 5 + 1) * 11 - Václav Kadlec (Sparta, 4 + 2) * 10,5 - Carlos De Azevedo (Ostrava, 3 + 3), Ja-
kub Fulnek (Jihlava, 3 + 3), Jan Chramosta (Ml. Boleslav/Jablonec, 3 + 3), Miroslav Stoch (Slavia, 
3 + 3), Ondřej Zahustel (Sparta, 3 + 3) * 10 - Ondřej Mihálik (Jablonec, 5 + 0), Michal Škoda (Brno, 5 
+ 0) * 9,5 - Mirzad Mehanovič (Jablonec/Zlín, 4 + 1), Nicolae Stanciu (Sparta, 4 + 1), Michal Trávník 
(Jablonec, 1 + 5) * 9 - Vlastimil Daníček (Slovácko, 3 + 2), Pavel Dvořák (Jihlava, 3 + 2), Martin 
Hašek (Bohemians 1905, 3 + 2), Jan Krob (Teplice, 0 + 6), Ondřej Kušnír (Dukla, 3 + 2) * 8,5 - Lukáš 
Hejda (Plzeň, 2 + 3), Tomáš Mičola (Ostrava, 2 + 3) 

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


3534 Úterý 17.4.2018
16/2018

Úterý 17.4.2018
16/2018 FOTOSTORYFOTOSTORY

Jak se v Plzni nikdo neradoval…

  Plzeň - Sparta   2:2 (1:2)

Když v  8. minutě rozjásal Václav Kadlec svým gólem 

sparťany (1) a tři minuty nato rozesmutnil vlastní bran-

kou Radim Řezník Plzeňany podruhé, mohl letenský 

lodivod Pavel Hapal vydávat od  lavičky pokyny ve  stylu 

„dorazte je!“ (2). Jenže - jak dosvědčuje snímek naše-

ho fotografa Jana Taubra -  v  tu chvíli se dal kouč Pa-

vel Vrba na  modlení  (3) a  jeho prosby byly vyslyšeny! 

Smolař Řezník se srdnatě rval s protihráči  (4) a  ještě 

do poločasu snížil na 1:2. A osm minut po půli pak po gólu 

Tomáše Hořavy (5) domácí srovnali na konečných 2:2. 

Ve Štruncových sadech sice plály ohně, ale z remízy a bo-

dové ztráty neměli radost domácí ani hosté… (6)

1)

2)

3)

6)

5)

4)
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FOTBALOVÝ 
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

24. 4. 2018

http://www.gol.cz
http://www.upivrnce.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 1932 

A V TURÍNĚ SE 
ROZPOUTALO INFERNO!

Po hattricku mistrovských titulů jako kdyby Slavia nabírala 

nový dech. V ligovém podzimu sezony 1931/1932 sice své rudé 

pronásledovatele vyklepla 3:1, ale poražení měli ještě dva zápasy 

k dobru, čtyřbodový náskok červenobílých dohnali a lepší skóre 

z nich udělalo „půlmistra“. 

S tím se dalo ještě mnohé dělat a  slávisté se na to hned zjara 

pořádně vyzbrojili senzační přestupovou bombou. Získali naráz 

dvě mladé, ale velmi slibné útočné naděje: z Viktorky Žižkov osm-

náctiletého rabachola, kanonýra Vojtu Bradáče a z vinohradského 

Rapidu jen o rok staršího Vlastu Kopeckého, malého, ale bleskově 

přemýšlejícího a technicky skvělého dravce. A rovněž pohotového 

střelce. Kopecký ještě jako dorostenec už málem uvízl v čeřenu 

Sparty, ale proti se tehdy postavil jeho otec a zákonný zástupce, 

vášnivý slávista... 

To byla trefa! Noviny donekonečna omílaly vylepšený slávistic-

ký „miliónový útok“ Joska - Bradáč - Svoboda - Kopecký - Puč 

a k nejbližšímu utkání o body se na plzeňskou Viktorii vypravilo 

šest stovek nejnadšenějších fandů automobily a zájezdovými au-

tokary, mnohokrát popsanými výhrůžkou vítězství 10:0. Ale běda, 

„miliónový kvintet“ si ani neškrtl. V Plzni zůstal bod za plichtu 0:0. 

A ještě než se hosté dali do pucu na cestu domů, přešťastní hosti-

telé jim ve všech těch 10:0 smazali jedničky!    

Dál už to bylo lepší. Ale Sparta, ve které se stále víc projevova-

ly ojedinělé individuální schopnosti Raymonda Braineho, zpevni-

la svůj náskok, a když v prvomájovém derby doma zvítězila 2:0, 

měla primát v kapse. Červenobílí si pak neodpustili uličnictví: 

když už neměli co získat ani ztratit, postavili proti Bohemce pře-

vážně rezervisty a zaplatili za to prohrou 0:3. Hvězdy si šetřili 

na prestižní přáteláček se Spartou v rámci Všesokolského sletu 

jen o čtyři dny později. Výhry se v něm nedočkali. Po necelé půl-

hodince sice vedli o gól, ale pak udeřil liják - a když se po půl-

hodině marného čekání a nejistoty přece jen začalo znovu hrát, 

osm minut po něm přišel další, ještě silnější. To už bylo moc 

na plejery i diváky a šlo se domů.  

Slavia měla v rukávu další způsob, jak Spartu převézt. A vlast-

ně už se jí to dařilo. Ještě předtím byl rozehrán Středoevropský 

pohár, z jehož úvodního kola postoupila přes vídeňskou Admiru 

(3:0 a 0:1), zatímco jejímu rivalovi zbyly oči pro pláč už po debaklu 

v Bologni (0:5, na Letné pak „jen“ 3:0). V semifinále čekal na čer-

venobílé Juventus. Původně se mělo začít v Turíně, ale „bianco-

neri“ v závrati nad postupem přes Ferencváros, zajištěným už 

v prvním mači, si sebevědomě ujednali zápas na Slavii rovnou při 

zpáteční cestě z budapešťské odvety. Výzva byla přijata, a tak se 

opět pouhé čtyři dny po nevydařeném „utkání pravdy“ se Spartou 

na Slavii znovu sešli skalní fandové i rozjaření venkovští sletoví 

hosté, z nichž mnozí poprvé viděli opravdový fotbal. Zatímco Italo-

vé od začátku řádili jak černá ruka, sešívaní koncertovali. Dvěma 

góly Kopeckého a jedním Svobody vedli po první půli už o tři góly, 

a když přidal Fiala proměněnou penaltu, bylo slavně vymalováno. 

SERIÁL

Zuřící Cesarini, jeden z „oriundiů“, borců s italskými kořeny, 

kteří se houfně začali vracet za fotbalovým chlebíčkem do vlasti 

svých předků, popadl sudího za klopy, chvíli jím divoce cloumal 

a potom ho dokonce srazil na zem! A stalo se, co se stát nemělo: 

diváci vtrhli na hřiště... Cesarini byl vyloučen, zápas se jakž tak 

dohrál, ale bylo zaděláno na velký malér.      

Do odvety zbývaly zase pouhé čtyři dny. „Zglajchšaltovaný“ 

fašistický tisk Mussoliniho Itálie je dokonale využil k hysteric-

ky nenávistné kampani proti Slavii a všemu českému. Snad jen  

Goebbels později vylil na náš národ více špinavých lží. V kampani 

nezazněl jediný smířlivější tón. Příprava odvety se vymkla z klu-

bových rukou a stala se věcí režimu černokošiláčů. Po příjezdu 

do Turína byli slávisté nuceni vystoupit už na předměstské stani-

ci, odkud je čekala do centra města cesta autokarem, na každém 

kroku obklíčená umně rozněcovanou atmosféru nenávisti a touhy 

po revanši. Dál je ten horor stále v živé paměti, tak alespoň struč-

ně: Pražané se v turínském pekle snažili udržet výsledek, který 

by jim zajistil postup, ustrašený vídeňský rozhodčí Miesz se snažil 

hlavně ve zdraví přežít, dokonce snaživě vymyslel proti červenobí-

lým penaltu. A Juventus řádil jako smyslů zbavený! Do přestávky 

vedl 2:0. Hned po ní byl Plánička, už od počátku zápasu bombar-

dovaný hlavně kamínky a spečenými kusy škváry (jednu chvíli se 

o tyč roztříštil kalamář plný inkoustu!) zasažen do hlavy kame-

nem a bylo po boji. Slavia se rozhodla nepokračovat v bitvě, která 

měla s poctivým fotbalem pramálo společného. Teď už šlo hlavně 

o zdraví, kdoví, jestli ne o životy, o šťastný návrat domů. Sudí roz-

hodnutí Václava Valouška, budoucího šéfa naší Asociace, nejprve 

výslovně schválil. Ale honem alibisticky dodal, že byl rozhodnut 

při prvním příštím incidentu utkání sám předčasně ukončit... Poz-

ději všechno do posledního slova popřel.  

Viník byl nad slunce jasný, oběť taky. Nicméně všechno skon-

čilo shnilým kompromisem: z další soutěže byly vyloučeny oba 

kluby. Bologna se finálového soupeře nedočkala, pohár jí připadl 

z moci úřední...

A my jsme dostali první drsnou lekci, co je to fašismus. 

Miloslav Jenšík 

 V TURÍNĚ MUSELI SLÁVISTÉ NA PŘEDMĚSTSKÉM NÁDRAŽÍ PŘESTOUPIT DO AUTOKARU, ÚDAJNĚ PRO JEJICH 
 OCHRANU PŘED „ROZHOŘČENÍM ITALSKÝCH MILOVNÍKŮ FOTBALU“ - ALE TA PAK PRO PRAŽANY 
 RYCHLE PROMĚNILA V RAFINOVANĚ ZORGANIZOVANOU ULICI HANBY A PONÍŽENÍ. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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ROK 1982
SVĚTOVÝ NÁVRAT 

OPĚT S TRPKÝM KONCEM
Dvanáct let po výbuchu ve vysokohorském Mexiku a šest po tri-

umfu na mistrovství Evropy v Bělehradě se československá repre-

zentace opět chystala na světový šampionát, jehož pořadatelem 

bylo Španělsko. A protože svoji cenu měl bez ohledu na předvede-

ný fotbal i evropský bronz z Itálie 1980, měli svěřenci trenéra Jo-

zefa Vengloše za soupeře opravdu špičkové týmy, které v červnu 

cestovaly na Pyrenejský poloostrov s těmi nejvyššími ambicemi. 

V březnu v Sao Paulu pokazili jubilejní stý zápas a zároveň loučení 

skvělého útočníka „kanárků“, mistra světa z roku 1970 Jairzinha, 

neboť uhráli zásluhou branky Petra Janečky z poslední minuty li-

chotivou remízu 1:1 s Brazílií. O šest dnů později se rozešli smírně, 

tentokrát 0:0 s Argentinci, obhájcem titulu z domácího mistrovství 

světa 1978. V polovině dubna prohráli v Kolíně nad Rýnem s úřa-

dujícími evropskými šampiony Němci 1:2, kterým zajistil výhru 

v 88. minutě z hodně diskutabilní penalty Breitner.

Všechny tyto přípravné duely spojoval prioritní důraz na kva-

litní defenzívu, směrem dopředu to už byla podstatně horší fot-

balová představení… „Moc nám tenhle styl neseděl, protože 

jsme tím popírali jednu z našich tradičních fotbalových před-

ností - chytrost a improvizaci,“ říká jeden z  nejvěhlasnějších 

protagonistů této „disciplíny“ Antonín Panenka a suše kon-

statuje: „Dodnes si myslím, že jsme měli ve Španělsku velmi 

dobrý mančaft, který ale bohužel netáhl za jeden provaz jako 

v minulých úspěšných letech…“.

PARTA SE Z KABINY VYTRATILA…
Ze zlatého bělehradského team-worku zůstali čtyři posled-

ní mohykáni, kromě něj ještě Ladislav Jurkemik, Marián Masný 

a nový kapitán Zdeněk Nehoda. Autor památného penaltového 

„dloubáku“ byl ve čtyřiatřiceti letech nejstarším hráčem teh-

dejšího národního celku a také jediným krajánkem, neboť o rok 

dříve dostal souhlas k odchodu na zahraniční angažmá do ví-

deňského Rapidu. A přidává i důvod, proč to uvnitř Venglošova 

reprezentačního výběru vnitřně drhlo: „Docházelo ke generační 

výměně, mladí kluci asi nesli dost nelibě, že trenér dával v zá-

SERIÁL SERIÁL

 V POSLEDNÍ MINUTĚ PŘIŠEL KLÍČOVÝ OKAMŽIK ZÁPASU. PO PANENKOVĚ CENTROVANÉM TRESTNÉM KOPU FRANCOUZSKÝ BRANKÁŘ ETTORI 
 MÍČ JEN SLABĚ VYRAZIL NAD SEBE, TAKŽE SE K NĚMU JAKO PRVNÍ DOSTAL PŘEMYSL BIČOVSKÝ (12). JEHO HLAVIČKU VŠAK Z BRANKOVÉ ČÁRY 
 VYRAZIL OBRÁNCE AMOROS, U PRAVÉ TYČE TUTO INFARKTOVOU SITUACI, KTERÁ ROZHODLA O POSTUPUJÍCÍM DO ČTVRTFINÁLE, BEZMOCNĚ 
 SLEDUJE KAPITÁN FRANCOUZŮ MICHEL PLATINI, PŘED NÍM JSOU PAK STOPER ROSTISLAV VOJÁČEK A ÚTOČNÍK ZDENĚK NEHODA. 

STALO SE...

  V zimě sezony 1931/1932 si Viktoria Žižkov zase jednou prožila své dny slávy. 
Stejně jako v letech 1927 a 1928 při skandinávských zájezdech, i teď celá evrop-
ská pevnina bez dechu sledovala její triumfální tažení zemí galského kohouta, kde 
z 21 zápasů pouze dva prohrála. Hrdinou výpravy a miláčkem Francie se během 
zájezdu stal teprve osmnáctiletý Vojtěch Bradáč, který ze 109 gólů nastřílel sám 
46! Všude ho tam chtěli, ale nakonec ho nedlouho po návratu domů ulovila Slavia. 
Přesto se nakonec francouzského angažmá dočkal alespoň na rok v létě 1936.

  Fotbalovou událostí českých fotbalových Velikonoc 1932 se stalo otevření 
nového stadionu Bohemians. Klokani si jej dávno zasloužili, starý „Ďolíček“ 
za Waldesovou továrnou při šestitisícových návštěvách praskal ve švech a při 
mači se Spartou v roce 1930 došlo k smetení vstupní brány a provalení bariéry. 
O výstavbu dobře koncipovaného stadionu pro 18 tisíc diváků se osobně nejvíc 
zasloužil funkcionář klubu a ředitel vršovické občanské záložny komerční rada 
Zdeněk Danner, jehož jméno pak stadion dlouhá léta nesl, dokud to nezakázala 

totalitní moc. Někdy v těch časech se na svět zvolna začal klovat nápad přenést 
na stadion fanouškovské označení starého „Ďolíčku“. A tak má Bohemka „Ďolí-
ček“ druhý, ještě o mnoho milovanější... 

  V šestém kole ligy 1932/1933, v neděli 16. října, se v Plzni na Roudné odehrá-
lo památné první mimopražské prvoligové derby, v kterém červenomodrá (ale 
v těch časech ještě častěji černobílá) Viktoria porazila zelenobílý SK 4:2. Vik-
torka se ve svém druhém ročníku v soutěži vyznamenala třetím místem hned 
za oběma pražskými „S“. Tak vysoko do té doby žádní „venkované“ nevystoupili. 
SK spadl z poslední pozice zpátky do II. ligy, ale jen na rok. A to měla Plzeň v dru-
hé soutěži ještě třetí profi-tým: modrobílou Olympii!

  Kdepak je dnes dávná kolínská fotbalová sláva? Ale v roce 1932 modrobílý 
AFK už podruhé dobyl titul amatérského mistra. Těšil se na nové finále s DFC, 
ale nedočkal se, pražští Němci nečekaně vypadli v semifinále se Spartou Košíře. 
S tou pak Kolínským, po výhře 5:2 u Labe, stačilo v Praze remizovat 2:2.

 OŠETŘOVÁNÍ PLÁNIČKY PO ZÁSAHU KAMENEM. NEBYLO TO VELKÉ ZRANĚNÍ, 
 ANI NEBEZPEČNÉ - ALE ČEMU VŠEMU BYL UŽ TOHO DNE FRANTIŠEK VYSTAVEN? A CO SE MOHLO JEŠTĚ SEMLÍT? 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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pasech přednost nám zkušenějším, i když na druhou stranu se 

hlavně v přípravných utkáních sestava neustále měnila. A to 

jsme si bohužel přenesli vlastně i na mistrovství světa…“

Trenér Jozef Vengloš, který měl k ruce coby asistenta dalšího 

velkého praktika Františka Havránka, kouče zlatých olympioni-

ků z Moskvy 1980, pochopitelně vycítil, že klima v týmu má dale-

ko k ideálu. Rovněž předvedený výkon a porážka 1:2 v dubnové 

generálce v Prátru s Rakouskem, kterou upravil v 90. minutě 

čestným gólem obránce Jakubec, nepřidaly na optimismu před 

červnovým šampionátem. „Dokonce nechal při soustředění 

ve Vysokých Tatrách srazit stoly, abychom neseděli po skupin-

kách,“ vybavuje si Ladislav Vízek, který se pod tatranské štíty 

vrátil během dvou let potřetí, neboť se zde odehrávala závěreč-

ná příprava před mistrovstvím Evropy 1980 v Itálii i olympijským 

turnajem v Moskvě.

Jenže pořekadlo do třetice všeho dobrého neplatilo, mož-

ná i proto, že soustředění trvalo celý měsíc, což rozhodně ne-

byl asi ten nejlepší prostředek, jak „utužit kolektiv“, ale spíš se 

v něm naopak prohlubovala ponorková nemoc z příliš dlouhého 

společného pobytu…  A ještě tu tíživě visel nominační otazník, 

protože dva hráči museli zůstat doma, což samo o sobě není 

nic neobvyklého. Jenže nakonec na světový šampionát cesto-

valy navzdory zraněným kolenům dvě opory Masný s Kozákem, 

třebaže oba nemohli naplno trénovat. „Šlápnutím vedle byl i tý-

denní zájezd do Itálie, odkud jsme pak letěli přímo do Španělska. 

Sehráli jsme dva zápasy s tamními kluby, cestování k nim bylo 

hodně dlouhé a únavné, zpátky na hotel jsme se vždycky dostali 

až kolem půlnoci. Navíc tam vážně onemocněl s uchem obránce 

Franta Jakubec, musel odjet domů a žádného náhradníka za něj 

se už nepodařilo nominovat,“ připomíná Panenka další lapsusy, 

které na klidu před startem nepřidaly.

Československo bylo nalosováno do IV. skupiny se silným ev-

ropským tandemem Anglie-Francie a úplným nováčkem Kuvaj-

tem, se kterým se střetlo hned ve vstupním zápase ve Vallado-

lidu. „Hráli jsme s Kuvajťany 0:0 ve skupině na olympiádě 1980, 

ale tehdy remíza stačila oběma týmům k postupu do čtvrtfinále. 

Nikoho z nás nenapadlo, že je na mistrovství světa neporazíme. 

Videozáznamy s jejich zápasy nám trenéři pouštěli už na tat-

ranském soustředění skoro do omrzení, ale mělo to spíš opač-

ný efekt - že jsme se jich pomalu začínali bát! Nastoupili jsme 

sice se čtyřmi útočníky, ale jedinou branku jsme vstřelili z velmi 

přísné penalty, kterou rozhodčí z Ghany odpískal, když mi v rohu 

velkého vápna bránil jeden z kuvajtských obránců ve hře… Ton-

da Panenka ji proměnil, ale ani lacině získané vedení nás ne-

SERIÁL SERIÁL

 VEDOUCÍMU GÓLU FRANCIE PŘEDCHÁZELA SRÁŽKA VYBÍHAJÍCÍHO GÓLMANA STROMŠÍKA SE STOPEREM RADIMCEM... 

 ...TAKŽE DIDIER SIX POHODLNĚ DOKLEPL MÍČ DO OPUŠTĚNÉ BRANKY… 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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nakoplo k lepšímu výkonu, a tak přišel zákonitě trest. Brankář 

Zdeněk Hruška asi do smrti nezapomene na hráče jménem 

Dáchil, který vystřelil z dobrých dvaceti metrů takovou spíš pro-

pagační ne moc prudkou střelu, která však skončila v naší síti,“ 

líčí Ladislav Vízek vyrovnávací gól, který pořádně zkomplikoval 

československé postupové plány.

Jozef Vengloš zareagoval na bídný výkon totálním překopáním 

sestavy včetně brankářského postu. Jenže ani Stanislav Seman 

se proti Anglii v Bilbau příliš nevytáhl. Ve druhém poločase mu 

totiž propadl po rohovém kopu lehký centr na malém vápně 

z rukou a na zadní tyči stojící Francis takový dárek neodmítl. 

Za tři minuty se anglický útočník řítil na československou bran-

ku a obránce Jozef Barmoš mu chtěl míč ve skluzu vypíchnout 

na roh, jenže ho poslal podél vybíhajícího Semana do vlastní 

branky! Její strážce se navíc zranil, takže ho vystřídal v pořadí 

třetí brankář Karel Stromšík… 

AMOROSOVA ZLOMOVÁ HLAVIČKA
Před závěrečným zápasem ve skupině opět ve Valladolidu 

s Francií byly karty rozdány jednoznačně. Pokud nechtějí Čecho-

slováci balit domů, musejí vyhrát! Jenže tým, který sázel přede-

vším na precizní defenzívu, a proto často nastupoval i se třemi 

stopery, paradoxně opět srazila hrubá chyba. Maličký útočník 

Six využil srážky vybíhajícího gólmana Stromšíka s vracejícím se 

obráncem a pohodlně doklepl míč do opuštěné branky. Do kon-

ce zápasu zbývalo ještě více jak dvacet minut, a tak kouč Vengloš 

poslal opět do hry dirigenta Panenku, kterého předtím proti An-

gličanům úplně vynechal. Pět minut před koncem fauloval Bos-

sis pronikajícího Vízka a italský rozhodčí Casarin nařídil penaltu, 

kterou „Anton Špelec“ proměnil. Postupová naděje tím ožila, 

jenže času bylo už zoufale málo. Navíc o chvíli později byl Vízek 

vyloučen, když oplatil Sixovi jeho okopávání… „V poslední minutě 

jsem kopal z levé strany trestňák, takový zkrácený roh, na který 

se do vápna vydali všichni naši hráči včetně brankáře Stromší-

ka. Jeho francouzský protějšek sice na centr vyběhl, ale balon 

vyrazil jen slabě před sebe. Dostal se k němu Přemek Bičovský, 

který hlavičkoval do opuštěné branky. Jenže přímo na čáře míč 

hlavou zastavil obránce Amoros a zajistil tak Francouzům po-

stup na náš úkor,“ popisuje zlomovou situaci Antonín Panenka.

Čítankově se ukázalo, jak tenká je hranice mezi úspěchem 

a neúspěchem. Kdyby se krajnímu bekovi nepovedlo hlavou 

zasáhnout, šli by dál Čechoslováci, které by ve čtvrtfinálové 

skupině čekali Rakušané a Severní Irové. Jenže na „kdyby“ se 

ani ve fotbale nehraje, takže po brzkém návratu ze Španělska 

domů se po dvanácti letech zopakovalo důkladné mytí hlav 

všech „viníků“ od vedení fotbalové svazu přes trenéry až po sa-

motné hráče, protože nesplnili vytčený cíl - postoupit ze skupiny. 

„Bylo to docela trpké rozloučení s reprezentací po tolika letech 

a zápasech. Nikdo nám starším, kteří jsme po tomhle utká-

ní na mistrovství světa v nároďáku skončili, neřekl ani děkuji. 

I když jsme ve Španělsku žádnou velkou díru do světa neudě-

lali…“, nezastírá zklamání Panenka. Do historie šampionátu se 

Čechoslováci zapsali snad jen kuriózními statistikami. Ve třech 

zápasech se vystřídali všichni tři brankáři i nominovaní hráči 

(až na zraněného Kozáka), obě vstřelené branky padly z penalt, 

Jozef Barmoš si dal čistokrevného „vlastence“ a Ladislav Vízek 

byl prvním vyloučeným…  Václav Tichý

SERIÁL

STALO SE...

  V podzimní části nové kvalifikaci mistrovství Evropy 1984 získal 
obměněný národní tým, jehož kostru tvořili hráči Bohemians, senzač-
ně skalp čerstvých mistrů světa Italů a ještě k tomu na jejich domácí 
půdě, když na vyprodaném milánském San Siru remizoval 2:2. Legen-
dárního brankáře Dina Zoffa pokořili dva záložníci „Klokanů“ Jiří Sloup 
a Pavel Chaloupka.
  Dlouhých třináct let trvalo, než juniorská reprezentace do 18 let opět 

bojovala o kontinentální titul. Vyhrála svoji skupinu, ve které měla 
Portugalsko, domácí Finsko a Maďarsko, v semifinále porazili svěřenci 
trenéra Milouše Kvačka Sovětský svaz. Ve finále pak už byli nad jejich 
síly Skotové, přesto si zajistili premiérovou účast na mistrovství svě-
ta dvacetiletých. Do dospělé reprezentace se v příštích letech dostali 
jen dva mladíci - Luboš Kubík a Karel Kula, v týmu byl i obránce Pavel 
Vrba, který vedl v letech 2014-2016 jako trenér český národní tým.
  Blízko od nesmazatelného zápisu do historie nejen československé-

ho fotbalu byl útočník Bohemians Vladimír Hruška v ligovém utkání 
s Lokomotivou Košice. V 10. minutě vstřelil hlavou svůj první gól, za 51 
vteřin přidal druhý a za necelé dvě minuty po faulu na Čermáka si po-
stavil míč na penaltový puntík. Jenže reprezentační brankář Stanislav 
Seman jeho ránu vyrazil a „vygumoval“ tak rýsující se bleskový hat-
trick, na který by stačily ani ne čtyři minuty…

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.fotbal.cz
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Schick pomohl Římu k obratu!

Dramatické odvety uzavřely čtvrtfinále Ligy mistrů i Evropské ligy 
a zredukovaly počet uchazečů o prestižní pohárové tituly na polovi-
nu, v každé soutěži už zbyly jen čtyři nejlepší mančafty! Jedním z nich 
je i římský AS, který předvedl heroický obrat proti Barceloně a partu 
okolo Lionela Messiho poslal z kola ven!

 ČESKÝ FORVARD PATRIK SCHICK SE RADUJE Z ÚVODNÍHO GÓLU EDINA DŽEKA PROTI BARCELONĚ. 

 POSTUPOVOU TREFU ŘÍMANŮ ZAŘÍDIL HLAVIČKOU PO ROHU STOPER KOSTAS MANOLAS. 

Čtvrtý celek italské Serie A výhrou 3:0 smazal venkovní poráž-

ku 1:4 a díky gólu vstřelenému na soupeřově hřišti se stal teprve 

třetím týmem, který v prestižní soutěži dokázal obrátit dvojzápas 

vyřazovací fáze po úvodní prohře o tři a více branek. Osmačty-

řicetiletý kouč Římanů Di Francesco si pochvaloval tah s třemi 

obránci a ocenil i českého útočníka Patrika Schicka, který v Lize 

mistrů nastoupil poprvé. „Podle mého názoru je to skvělý hráč. 

Tenhle systém ho posunul blíže k Edinu Džekovi a pomohl mu. 

Ukázal své kvality. Byl velmi nebezpečný a málem skóroval, ale 

byl skvělý hlavně z taktického hlediska. Jsem za něj velmi šťastný, 

odvedl vynikající týmovou práci,“ řekl. Jeho svěřencům po prohře 

1:4 v úvodním duelu nedával prakticky nikdo šance na obrat. Di 

Francesco však Barcelonu zaskočil rozestavením 3-4-1-2 a ka-

talánský soupeř byl od úvodu pod tlakem. Skóre otevřel v šesté 

minutě Džeko, po přestávce proměnil penaltu Daniele De Ros-

si a v 82. minutě dal hlavou postupový gól Kostas Manolas. AS 

Řím prošlo do semifinále Ligy mistrů podruhé v historii a poprvé 

od roku 1984, kdy „Vlci“ došli do finále.

ČTVRTFINÁLE FOTBALOVÉ LIGY MISTRŮ

ÚVODNÍ ZÁPASY

Sevilla - Bayern Mnichov 1:2 * Juventus Turín - Real Madrid 0:3
Barcelona - AS Řím 4:1 * Liverpool - Manchester City 3:0

ODVETNÉ ZÁPASY

AS Řím - Barcelona 3:0 * Manchester City - Liverpool 1:2
Bayern Mnichov - Sevilla 0:0 * Real Madrid - Juventus Turín 1:3

ČTVRTFINÁLE FOTBALOVÉ EVROPSKÉ LIGY

ÚVODNÍ ZÁPASY

Arsenal - CSKA Moskva 4:1 * Atl. Madrid - Sporting 2:0
Lazio - Salcburk 4:2 * RB Lipsko - Marseille 1:0

ODVETNÉ ZÁPASY

CSKA Moskva - Arsenal 2:2 * Marseille - RB Lipsko 5:2
Salcburk - Lazio 4:1 * Sporting - Atl. Madrid 1:0

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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ZÁŘEZ V MADRIDU 
Podobný velkolepý obrat se málem povedl také druhému 

italskému týmu Juventusu, který po domácí porážce 0:3 s Re-

alem dokázal v odvetě díky dvěma brankám Mandžukiče a jed-

né Matuidiho manko umazat a na stadionu Santiaga Bernabeua 

se schylovalo k prodloužení. V nastavení však rozhodčí Michael 

Oliver nařídil pro domácí spornou penaltu a za protesty vyloučil 

gólmana hostí Buffona. Jeho náhradníka Szczesného z pokuto-

vého kopu překonal Cristiano Ronaldo a poslal Bílý balet do se-

mifinále. V něm se madridský gigant střetne s mnichovským 

Bayernem, který přešel přes Sevillu (2:1, 0:0), druhou dvojici 

tvoří římský AS a anglický Liverpool, který získal cenný skalp 

Manchesteru City (3:0, 2:1). 

VELKÝ KOLAPS LAZIA
V Evropské lize chvíli hazardoval s postupem do semifinále Ar-

senal, který CSKA Moskva sice doma porazil 4:1, v odvetě v Rus-

ku s Petrem Čechem v brance ale v 50. minutě už prohrával 0:2 

a od vyřazení jej dělil jediný gól domácích. V závěru však favori-

ta uklidnil gólem Welbeck, v nastavení pak ještě Ramsey vyrov-

nal na 2:2. Vítězství 4:2 z úvodního duelu prohospodařilo římské 

Lazio, přitom na půdě Salcburku v 55. minutě vedlo 1:0 a jasně 

směřovalo do semifinále. Jenže za domácí nejprve snížil Dabour 

a poté rakouský mistr předvedl gólovou smršť, kdy během čtyř 

minut třikrát skóroval a po vítězství 4:1 vybojoval postup! O finále 

si to Salcburk rozdá s Marseille, dojde také na bitvu těžkých vah 

Arsenalu s Atlétikem Madrid. 

 CRISTIANO RONALDO PROMĚNĚNOU PENALTOU V NASTAVENÍ ZAŘÍDIL POSTUP REALU PŘES JUVENTUS. 

 ZÁLOŽNÍK ARSENALU AARON RAMSEY VYROVNAL V MOSKVĚ NA KONEČNÝCH 2:2. 

SEMIFINÁLE FOTBALOVÉ LIGY MISTRŮ

24.04. 20:45 Liverpool - AS Řím 

25.04. 20:45 Bayern - Real Madrid 

01.05. 20:45 Real Madrid - Bayern 

02.05. 20:45 AS Řím - Liverpool

SEMIFINÁLE FOTBALOVÉ EVROPSKÉ LIGY

26.04. 21:05 Arsenal - Atl. Madrid

26.04. 21:05 Marseille - Salcburk

03.05. 21:05 Atl. Madrid - Arsenal

03.05. 21:05 Salcburk - Marseille

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Citizens popáté šampiony!

Pouze o týden museli odložit očekávané mistrovské oslavy fot-
balisté Manchesteru City. Po jasném sobotním vítězství 3:1 nad 
Tottenhamem jim jistotu titulu o den později zajistili městští ri-
valové z United, kteří nečekaně na Old Trafford podlehli zachra-
ňujícímu se West Bromu 0:1. 

V minulém kole jim vítězstvím 3:2 v derby čekání na titul prodloužili, tentokrát borci 

United hráčům i fanouškům City udělali radost - nezvládli totiž doma duel s posledním 

West Bromem (0:1) a tím odšpuntovali modrobílé oslavy! Manchester City, který o den 

dříve díky brankám Jesuse, Gündogana a Sterlinga zdolal na White Hart Lane nebezpeč-

ný Tottenham 3:1, se popáté stal anglickým šampionem a od roku 2012 získal třetí titul. 

Na vrcholu je zaslouženě, na kontě má pět kol před koncem 28 vítězství a jen dvě porážky 

s impozantním skóre 93:25. Pep Guardiola ve své deváté sezoně v roli manažera získal už 

sedmý mistrovský titul, naprázdno vyšel jen v sezoně 2011/12 s Barcelonou a loni během 

prvního roku na lavičce Citizens. 

Šestý Arsenal v tomto roce ještě venku nebodoval a mizernou bilanci si nevylepšil ani 

v Newcastlu, kde Petr Čech dvakrát inkasoval a londýnský gigant „Strakám“ podlehl 1:2. 

Uspěla naopak pátá Chelsea, která sice ještě dvacet minut před koncem prohrávala v Sou-

thamptonu 0:2, nakonec ale zvítězila 3:2! Velký obrat Blues nastartoval střídající Olivier Gi-

roud, jenž v 70. minutě snížil na 1:2 a o osm minut později dokonce vstřelil vítěznou branku! 

Parádní formu potvrdilo Burnley, které naplno bodovalo popáté v řadě a z toho počtvrté 

vyhrálo 2:1. Tentokrát si poradilo s Leicesterem a na šestý Arsenal ztrácí už jen dva body. 

 ZÁLOŽNÍK İLKAY GÜNDOGAN SE RADUJE Z VÍTĚZNÉ BRANKY NAD TOTTENHAMEM. 
 TRIUMF NAD SPURS 3:1 NAKONEC CITIZENS VRÁTIL NA MISTROVSKÝ TRŮN. 

Bayern převezmou Kovačové

V prestižním revírním derby porazilo Schalke po téměř čtyřech 
letech v bundeslize Dortmund a udělalo možná rozhodující krok 
k titulu vicemistra, neboť právě před Borussií má čtyři kola před 
koncem čtyřbodový náskok. 

Zápas v Gelsenkirchenu nedohrál hostující útočník a nejlepší jarní střelec Michy Bat-

shuayi, pro kterého kvůli vážně poraněnému kotníku sezona předčasne skončila… Bayern 

si oslavy šestého titulu v řadě, který definitivně získal v minulém kole v bavorském der-

by v Augsburgu, vychutnal i v domácí Allianz Areně. Mönchengladbach se sice zásluhou 

Drmiče dostal už v 9. minutě do vedení, ale pak Borussia inkasovala potupného „bůra“. 

Fanoušci mnichovského velkoklubu kromě pátečního losu semifinále Ligy mistrů řešili 

i jinou čerstvou novinku - Bayern od července převezme chorvatský trenér Niko Kovač. 

Dosavadní kouč Frankfurtu nahradí Juppa Heynckese, který v předstihu oznámil, že ve své 

veleúspěšné zaskakující misi už nehodlá pokračovat.

Jeho šestačtyřicetiletý nástupce nepůjde ale do neznámého prostředí, hrával totiž 

za Bayern v letech 2001-2003, působil rovněž v dalších bundesligových klubech - berlín-

ské Hertě, Leverkusenu, Hamburku a na závěr kariéry v Salcburku, kde začal i s trenér-

skou prací pod dohledem opravdu renomovaného odborníka - italského kouče Giovanniho 

Trapattoniho. Bývalý dlouholetý chorvatský reprezentant následně vedl národní tým své 

země a v Eintrachtu, se kterým se vloni probojoval do finále Německého poháru a letos 

s ním atakuje evropské pohárové příčky, měl smlouvu ještě na příští sezonu. Klub ho ale 

do Mnichova uvolnil za „výstupné“ ve výši 2,2 milionu eur. V Bayernu uzavřel tříletý kon-

trakt a bere s sebou na nejprestižnější německou štaci i tradičního asistenta - o dva roky 

mladšího bratra Roberta, rovněž někdejšího bundesligového hráče a chorvatského repre-

zentanta, který dokonce oblékal mnichovský dres ještě o dvě sezony déle! 

 NIKO KOVAČ UŽ VYHLÍŽÍ SVÉ MNICHOVSKÉ ANGAŽMÁ… 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Bayern 30 24 3 3 81:22 75

2. Schalke 30 16 7 7 47:33 55

3. Leverkusen 30 14 9 7 55:37 51

4. Dortmund 30 14 9 7 57:41 51

5. RB Lipsko 30 13 8 9 45:42 47

6. Hoffenheim 30 12 10 8 55:42 46

7. Frankfurt 30 13 7 10 41:37 46

8. M ǵladbach 30 11 7 12 39:48 40

9. Hertha 30 9 12 9 35:35 39

10. Stuttgart 30 11 6 13 27:35 39

11. Augsburg 30 9 10 11 38:40 37

12. Brémy 30 9 10 11 34:36 37

13. Hannover 30 9 9 12 38:44 36

14. Wolfsburg 30 5 15 10 30:37 30

15. Freiburg 29 6 12 11 26:48 30

16. Mohuč 29 6 9 14 30:47 27

17. Hamburk 30 5 7 18 23:48 22

18. Kolín nad Rýnem 30 5 6 19 29:58 21

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Manchester City 33 28 3 2 93:25 87
2. Manchester Utd. 33 22 5 6 63:26 71
3. Liverpool 34 20 10 4 78:35 70
4. Tottenham 33 20 7 6 65:30 67
5. Chelsea 33 18 6 9 57:33 60
6. Arsenal 33 16 6 11 62:45 54
7. Burnley 33 14 10 9 33:29 52
8. Leicester 33 11 10 12 49:47 43
9. Everton 34 11 9 14 39:54 42

10. Newcastle 33 11 8 14 35:42 41
11. Bournemouth 34 9 11 14 41:56 38
12. Watford 34 10 7 17 42:60 37
13. Brighton 33 8 11 14 31:46 35
14. Huddersfield 34 9 8 17 27:54 35
15. West Ham 32 8 10 14 40:58 34
16. Crystal Palace 34 8 10 16 36:54 34
17. Swansea 33 8 9 16 27:46 33
18. Southampton 33 5 13 15 33:53 28
19. Stoke 33 6 9 18 30:63 27
20. West Brom 34 4 12 18 27:52 24

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Salah M. Liverpool 30 9
2. Kane H. Tottenham 25 2
3. Aguero S. Manchester City 21 6
4. Sterling R. Manchester City 17 8

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Lewandowski R. Bayern 27 1

2. Volland K. Leverkusen 14 2

3. Aubameyang P. Dortmund 13 3

3. Petersen N. Freiburg 13 1

5. Fullkrug N. Hannover 12 3

5. Uth M. Hoffenheim 12 6

PROGRAM
DOHRÁVKA 31. KOLA

19.4. Burnley - Chelsea

35. KOLO

17.4. Brighton - Tottenham
18.4. Bournemouth - Manchester Utd.

19.4. Leicester - Southampton
21.4. West Brom - Liverpool, Watford - Crystal Palace

22.4. Arsenal - West Ham, Stoke - Burnley,
Manchester City - Swansea
23.4. Everton - Newcastle

PROGRAM
31. KOLO

20.4. Mönchengladbach - Wolfsburg
21.4. Frankfurt - Hertha, Hamburk - Freiburg,
Hannover - Bayern, RB Lipsko - Hoffenheim,
Stuttgart - Brémy, Dortmund - Leverkusen

22.4. Augsburg - Mohuč, Kolín nad Rýnem - Schalke

VÝSLEDKY
34. KOLO

Manchester Utd. - West Brom 0:1 * Burnley - Leicester 2:1
Newcastle - Arsenal 2:1 * Tottenham - Manchester City 1:3

Liverpool - Bournemouth 3:0 * Swansea - Everton 1:1
Crystal Palace - Brighton 3:2 * Huddersfield - Watford 1:0
Southampton - Chelsea 2:3 * West Ham - Stoke (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
30. KOLO

Brémy - RB Lipsko 1:1 * Schalke - Dortmund 2:0
Bayern - Mönchengladbach 5:1 * Leverkusen - Frankfurt 4:1
Hertha - Kolín nad Rýnem 2:1 * Hoffenheim - Hamburk 2:0

Stuttgart - Hannover 1:1 * Wolfsburg - Augsburg 0:0
Mohuč - Freiburg  (hráno po uzávěrce)

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Barca už má rekord

Tohle La Liga ještě nikdy v historii neviděla. Nový rekord - 39 zá-
pasů v řadě bez porážky - stanovili fotbalisté Barcelony. Přesto by 
na uplynulý týden nejraději zapomněli...

Šokující vyřazení z Ligy mistrů na římském Stadio Olimpico otřáslo celým fotbalovým 

světem, zejména pak Barcelonou. Přesto se Katalánci dokázali oklepat a ve šlágru kola 

přetlačili doposud třetí Valencii 2:1. Jednoznačné to ale rozhodně nebylo, na střely hosté 

vyhráli 17:12. „Tyhle tři body jsou zlaté!“ přiznal domácí trenér Valverde. „Fanoušci tohoto 

klubu někdy mívají tendenci propadnout zmaru, a jakmile se něco nepovede, vše se pak 

rozpadne. Proto chci poblahopřát svým hráčům, že to zvládli.“

Barca má letos ligovou bilanci 25-7-0, s loňskými sedmi mači je tak v La Lize už 39x 

neporažena. „Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly. Ale nejdůležitější pro nás bylo vy-

lepšit náladu kolem týmu, protože fanoušci byli hodně naštvaní,“ upozornil střelec Suárez.

Další odpustek se chystá na sobotu, kdy čeká Barcelonu finále Copa del Rey se Sevillou, 

která na ligovou výhru čeká už pět zápasů. Tentokrát ale byla za domácí remízu 2:2 s Vil-

larrealem ráda - Andalusané dokázali vyrovnat, ačkoli prohrávali už o dvě branky a hráli 

o deseti! Nicméně v tabulce zůstávají za elitní šestkou a nadále jim vážně hrozí, že příští 

rok budou bez evropských pohárů...

Uspěly i oba madridské kluby, a tak druhé Atlético drží čtyřbodový náskok na Real, který 

se vyhoupl před Valencii na třetí příčku. „Chceme skončit co nejvýše, jak to jen půjde,“ řekl 

kouč Zidane, který do Málagy nebral několik odpočívajících hráčů včetně Ronalda.

Velké vzepětí předvádí La Coruňa, která naplno bodovala podruhé za sebou, tento-

krát dokonce 3:2 na půdě Bilbaa! Tým sice zůstává na sestupové 18. příčce, ovšem světlo 

na konci tunelu přece jen bliká. Navíc je tu další šance na bodový zisk - Deportivo v týdnu 

doma hostí trápící se Sevillu. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Barcelona 32 25 7 0 81:17 82
2. Atl. Madrid 32 21 8 3 54:15 71
3. Real Madrid 32 20 7 5 79:35 67
4. Valencia 32 20 5 7 60:33 65
5. Betis 32 16 4 12 53:53 52
6. Villarreal 32 14 6 12 43:39 48
7. Sevilla 32 14 5 13 41:52 47
8. Girona 32 12 8 12 44:49 44
9. Celta Vigo 32 12 7 13 50:44 43

10. Getafe 32 11 9 12 36:30 42
11. Real Sociedad 32 11 7 14 57:52 40
12. Eibar 32 11 7 14 36:46 40
13. Ath. Bilbao 32 9 12 11 35:38 39
14. Leganes 32 11 6 15 27:39 39
15. Alaves 32 12 2 18 29:45 38
16. Espanyol 32 8 12 12 26:39 36
17. Levante 32 6 13 13 28:48 31
18. La Coruňa 32 6 8 18 32:65 26
19. Las Palmas 32 5 6 21 22:64 21
20. Malaga 32 4 5 23 20:50 17

 BARCELONSKÝ STOPER SAMUEL UMTITI VSTŘELIL VALENCII SVOU PRVNÍ BRANKU V SEZONĚ. 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Messi L. Barcelona 29 12
2. Ronaldo C. Real Madrid 23 5
2. Suarez L. Barcelona 23 6

SERIE A

Mistrovský trhák Juve

Zdá se být hotovo! Turínský Juventus má nakročeno k sedmé-
mu mistrovskému titulu v řadě. Po dalším zaváhání Neapole se 
„stará dáma“ vyhřívá na čele tabulky už s náskokem šesti bodů 
a je téměř nemyslitelné, že by o něj v závěrečných šesti kolech 
přišla. Anebo snad ne?

Lídr vyhrál, dalších sedm týmů za ním jen plichtilo - 32. kolo Serie A zkrátka bylo pro 

Juve jako sen. V týdnu přitom museli Turínští protrpět bolestné vyřazení na Realu z Ligy 

mistrů, zdálo se, že jsou zlomeni. „Nemá cenu brečet, to by k ničemu nebylo,“ burcoval 

tým kouč Allegri a se Sampdorií to byl suverénní výkon s výhrou 3:0. „Po Madridu to pro 

kluky bylo složité, ale zvládli to,“ jásal trenér po svém jubilejním 350. zápase v italské lize.

Zato Neapol to nezvládla a ve šlágru kola na AC Milán hrála bez branek. Může za to 

hlavně skvělý domácí brankář Donnarumma, který v nastavení chytl Milikovi jasný gól. 

„Neuvěřitelný zákrok fantastického brankáře. Škoda, že v útoku už nejsme tak brilantní 

jako po většinu sezony,“ povzdychl si neapolský trenér Sarri.

V týdnu se hraje vložené kolo a v neděli večer vypukne v Turíně svátek: Juventus vs.  

Neapol! Hosté potřebují výhru, i když stále doufají, že rival nezvládne těžké zápasy na Inte-

ru a v Římě na AS. „Příští neděle o scudettu hodně napoví,“ připustil Allegri.

Góly nevidělo ani římské derby, do něhož šly oba celky v diametrálně odlišné náladě - 

zatímco Lazio v týdnu bolestně vypadlo z Evropské ligy, rivalové z AS v Lize mistrů slavně 

vyřadili Barcelonu. A Vlci málem jásali znovu, jenže v závěru Džeko nevyužil obrovské šan-

ce. Oba týmy se tak nadále perou s Interem o bronzovou příčku.

Po šesti výhrách skončila úžasná šňůra Fiorentiny, která doma nečekaně hrála jen bez 

branek se slabým Spalem. Naopak podeváté v řadě padlo Udinese i s českými reprezen-

tanty Barákem a Janktem, tentokrát v Cagliari 1:2. 

 K JASNÉ VÝHŘE JUVENTUSU NAD SAMPDORIÍ PŘISPĚL 
 JEDNÍM GÓLEM I NĚMECKÝ OBRÁNCE BENEDIKT HÖWEDES. 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Juventus 32 27 3 2 77:18 84
2. Neapol 32 24 6 2 66:21 78
3. Lazio 32 18 7 7 75:40 61
4. AS Řím 32 18 7 7 50:26 61
5. Inter 32 16 12 4 50:22 60
6. AC Milán 32 15 8 9 43:36 53
7. Fiorentina 32 14 9 9 44:33 51
8. Atalanta 32 13 10 9 47:34 49
9. Sampdoria 32 14 6 12 50:49 48

10. Turín FC 32 11 13 8 46:38 46
11. Bologna 32 11 5 16 37:43 38
12. FC Janov 32 10 8 14 25:31 38
13. Udinese 32 10 3 19 40:50 33
14. Cagliari 32 9 5 18 30:52 32
15. Sassuolo 32 7 10 15 23:53 31
16. Chievo 32 7 9 16 29:51 30
17. Spal 32 5 13 14 30:52 28
18. Crotone 32 7 6 19 29:57 27
19. Verona 32 7 4 21 26:64 25
20. Benevento 32 4 2 26 28:75 14

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Immobile C. Lazio 27 9
2. Icardi M. Inter 24 1
3. Dybala P. Juventus 21 4
4. Quagliarella F. Sampdoria 18 5

PROGRAM
33. KOLO

17.4. La Coruňa - Sevilla, Celta Vigo - Barcelona,
Villarreal - Leganes

18.4. Espanyol - Eibar, Valencia - Getafe,
Real Madrid - Ath. Bilbao

19.4. Alaves - Girona, Real Sociedad - Atl. Madrid,
Betis - Las Palmas, Levante - Malaga

34. KOLO

20.4. Leganes - La Coruňa
21.4. Eibar - Getafe, Celta Vigo - Valencia

22.4. Girona - Espanyol, Malaga - Real Sociedad,
Las Palmas - Alaves, Atl. Madrid - Betis

23.4. Ath. Bilbao - Levante

PROGRAM
33. KOLO

17.4. Inter - Cagliari
18.4. Benevento - Atalanta, AS Řím - FC Janov,

Crotone - Juventus, Fiorentina - Lazio, Neapol - Udinese,
Sampdoria - Bologna, Spal - Chievo,

Turín FC - AC Milán, Verona - Sassuolo

34. KOLO

21.4. Spal - AS Řím, Sassuolo - Fiorentina, 
AC Milán - Benevento

22.4. Cagliari - Bologna, Atalanta - Turín FC, Chievo - Inter,
Lazio - Sampdoria, Udinese - Crotone, Juventus - Neapol

23.4. FC Janov - Verona

VÝSLEDKY
32. KOLO

Malaga - Real Madrid 1:2 * Getafe - Espanyol 1:0
Atl. Madrid - Levante 3:0 * Eibar - Alaves 0:1

Ath. Bilbao - La Coruňa 2:3 * Girona - Betis 0:1
Las Palmas - Real Sociedad 0:1 * Sevilla - Villarreal 2:2 

Leganes - Celta Vigo 1:0 * Barcelona - Valencia 2:1

VÝSLEDKY
32. KOLO

Lazio - AS Řím 0:0 * Juventus - Sampdoria 3:0
AC Milán - Neapol 0:0 * Bologna - Verona 2:0

Sassuolo - Benevento 2:2 * Fiorentina - Spal 0:0
Atalanta - Inter 0:0 * FC Janov - Crotone 1:0
Chievo - Turín FC 0:0 * Cagliari - Udinese 2:1

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Belasí vypadli z hry o titul

Fortuna liga má za sebou polovicu nadstavbovej časti súťaže. 
Spartak Trnava si naďalej udržuje pohodlný 9-bodový náskok 
pred druhou Dunajskou Stredou. Rozhodla o tom tesná výhra 
1:0 lídra nad Ružomberkom. Jediný gól zápasu strelil v 63. mi- 
núte obranca Martin Tóth strelou k žrdi. V závere stretnutia 
po rohovom kope hostí preletela lopta popred celú trnavskú 
bránu, no stav sa už nemenil.

Trenčín sa po nevýraznom výkone v minulom kole vytiahol tentoraz na Slovan, bez troch 

hráčov základnej zostavy vyhral na Pasienkoch 3:1. Po štvrťhodinke viedli Trenčania už 

2:0, Slovan v druhom polčase znížil po spolupráci striedajúcich Vitteka so Savičevičom, ale 

v nadstavenom čase inkasoval tretí gól. Belasí prehrali prvý krát v sezóne na domácom 

trávniku, na špicu tabuľky strácajú už 13 bodov a s najväčšou pravdepodobnosťou vypadli 

z hry o majstrovský titul. O ten ešte môže zabojovať Dunajská Streda, ktorá si tretím víťaz-

stvom za sebou poistila druhú priečku a istým krokom mieri do pohárovej Európy. V dueli 

s Žilinou získala v priebehu štyroch minút dvojgólové vedenie po góloch Baya a Ljubičiča, 

znížiť mohol Kubík po chybnej rozohrávke brankára Maceja, trafil však len žrď. V druhom 

polčase skórovali hostia Díazom, o konečnom výsledku rozhodla nešťastná hlavička Žilin-

čana Králika do vlastnej siete.

V spodnej časti tabuľky neprišlo k žiadnym zmenám. Nitra, Michalovce a Podbrezová 

využili domáce prostredie na plný bodový zisk. Nitra hoci prehrávala s Prešovom 0:2, oto-

čila zápas, dvomi gólmi sa presadil bývalý kanonier reprezentačnej 19-ky Tomáš Veste-

nický, pre ktorého to boli prvé presné zásahy v slovenskej lige. Michalovce potvrdili dobrú 

formu a vyhrali už tretí zápas v rade, pričom ani v jednom neinkasovali. Peter Divéky 

 HILARY GONG (AS TRENČÍN) SA PODIEĽAL DVOMI GÓLMI NA VÝHRE NAD SLOVANOM. 

FORTUNA LIGA

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

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G

1. Rangelo Janga Trenčín 14
2. Samuel Mráz Žilina 13
3. Jakub Mareš Slovan Bratislava 12
4. Erik Pačinda  Dunajská Streda 10
5. Róbert Gešnábel Ružomberok 10
6. Aleksandar Čavrič Slovan Bratislava 9
7. Antonio Mance Trenčín 9
8. Roland Černák Dunajská Streda 8
9. Filip Hološko Slovan Bratislava 8

10. Hilary Gong  Trenčín 8

FORTUNA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

SKUPINA O TITUL
1. Trnava 27 19 3 5 38:18 60

2. Dun. Streda 27 14 9 4 39:24 51

3. Slovan Brat. 27 13 8 6 49:32 47

4. Žilina 27 14 2 11 48:44 44

5. Trenčín 27 12 6 9 65:41 42

6. Ružomberok 27 9 9 9 34:29 36

SKUPINA O UDRŽENÍ
1. Nitra 27 10 10 7 24:20 40

2. Michalovce 27 9 7 11 27:27 34

3. Podbrezová 27 9 4 14 26:40 31

4. Z. Moravce 27 7 5 15 30:44 26

5. Prešov 27 4 8 15 18:49 20

6. Senica 27 3 7 17 21:51 16

PROGRAM
SKUPINA O TITUL - 6. KOLO

21.4. Ružomberok - Trnava
22.4. Žilina - Dun. Streda, Trenčín - Slovan Bratislava

SKUPINA O UDRŽENÍ - 6. KOLO

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

VÝSLEDKY
SKUPINA O TITUL - 5. KOLO

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

SKUPINA O UDRŽENÍ - 5. KOLO

Michalovce - Z. Moravce 2:0 * Nitra - Prešov 3:2
Podbrezová - Senica 3:1

Foto: SFZ/Fortuna liga

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.gatetobohemia.com/
http://krusne-hory.org/
http://www.ceskestredohori.info/
http://www.dolnipoohri.eu/
https://www.ceskesvycarsko.cz/
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Tomáš Vnuk hrdinou Plzně. 
Zápas v posledních minutách rozhodl…

Neskutečné drama nabídlo třetí semifinále v Plzni. Domácí Interobal vede 2:1 
na zápasy poté, co před televizními kamerami porazil pražskou Spartu 5:4.

 TOMÁŠ VNUK SE STAL PLZEŇSKÝM HRDINOU TŘETÍHO DUELU. 

Na rozdíl od předchozích dvou semifinále to tentokrát byla 

Sparta, kdo otevřel skóre zápasu, když si po nástřelu Diega před 

branku dali domácí vlastní gól. Plzeň ale následně dokázala skóre 

otočit, když se nejprve trefil, po rozehraném trestném kopu Holé-

ho, pod břevno Slavík a o tři minuty později doskákal za brankovou 

čáru pokus Holého. Nicméně Spartě se podařilo v 16. minutě vy-

rovnat, když Marcelo posunul míč na střed Angellotovi, který byl 

rázem sám před Němcem a poslal míč k tyči - 2:2.

Na další branku se čekalo až do 30. minuty, kdy Vnuk využil pod-

klouznutí Cristiana a poslal míč do levého horního rohu sparťan-

ské branky. Sparta poté dlouho usilovala o vyrovnání, a nakonec 

se ho dočkala, když ve 38. minutě našel na vrcholu brankoviště 

SK INTEROBAL PLZEŇ - AC SPARTA PRAHA 5:4 (2:2)
Branky a nahrávky: 10. Slavík (Holý), 13. Holý (Křemen), 30. Vnuk (Holý), 39. Vnuk, 39. Vnuk - 
2. vlastní, 16. Angellott (Marcelo), 38. Belej (Angellott), 40. Belej (Marcelo). Stav série: 2:1.

 ZÁPAS PLZNĚ SE SPARTOU SI NENECHAL UJÍT ANI VÍTĚZ Z NAGANA MARTIN STRAKA. 

http://chancefutsalliga.cz/
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Angellot Beleje, a ten prostřelil Němce. Nerozhodný stav vydržel 

ale jen pár sekund, když domácí rozehráli aut a střela Holého se 

odrazila od hrudi Cupáka k Vnukovi, který vrátil Plzni vedení. Ten-

týž hráč ještě v téže minutě prošel sám po levé straně hřiště a ra-

nou na bližší tyč překonal Cristiana. Sparta ještě dokázala devět 

sekund před koncem snížit na 4:5, ale ačkoliv se i ve zbývajících 

devíti sekundách dostala do náznaku šance, domácí se ubránili 

a připsali si druhé vítězství v této semifinálové sérii.

„Myslím si, že jsme byli v celém zápase lepší než soupeř. Vytvo-

řili jsme si více šancí a nechápu, jak je možné, že oni dali pět gólů 

a my jen čtyři. Byl to zápas blbec. Nevyužili jsme šance, nedrželi 

jsme se při zakončení instrukcí. Dostali jsme hloupé góly, kdy při 

jednom uklouzl brankář, při dalším přišel nešťastný odraz. Byla 

to taková souhra náhod, že jsem teď zklamaný. Nezasloužili jsme 

si tentokrát prohrát. V prvním zápase ano, ale tentokrát ne, pro-

tože jsme byli lepší,“ uvedl po zápase trenér Sparty Beni Simitči.  

„Těžko se mi hledají slova, protože to, co jsme předvedli celkově 

jako tým při zakončení, je špatné. Nedáváme góly ze situací, z ja-

kých bychom je dávat měli. Při tréninku k zakončení nepřistupuje-

me tak, jak bychom měli, a to se pak odráží i v zápase,“ zdůraznil 

kapitán Sparty David Cupák a dodal: „Prohráli jsme, Plzeň má nyní 

mečbol, ale pořád jsou před námi jeden nebo dva zápasy, které 

musíme odjezdit na více než sto procent a jen tak můžeme uspět.“

„Já si troufnu říct, že to byl remízový zápas. Sparta byla lep-

ší na balonu, my jsme chtěli víc vyhrát, a to rozhodlo,“ oddychl si 

trenér Plzně David Frič a dodal: „Ten závěr jsme si bohužel ne-

pohlídali, není možné, abychom tohle připustili za stavu 5:3. Čtyři 

minuty bráníme dobře power-play a když soupeři odskočíme, tak 

místo toho, abychom to zklidnili a dohráli zápas na pohodu, udělá-

me z toho stresový závěr.“ 

 KOLUMBIJEC ANGELLOT V BARVÁCH PRAŽSKÉ SPARTY. 

www.futsalliga.cz

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu
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 TRENÉR REPREZENTACE U16 VÁCLAV KOTAL 
 DOVEDL „ŠESTNÁCTKU“ K PRVENSTVÍ. 

 HRÁČI FUTURE U17 PODLEHLI BELGIČANŮM V OBOU PŘÍPRAVNÝCH UTKÁNÍCH. 

MLÁDEŽNICKÉ REPREZENTACE

tomu tak nebylo. Zaspali jsme začátek a soupeř měl několik gólo-

vých příležitostí, dokonce zahrával pokutový kop, který náš bran-

kář zlikvidoval. My jsme prakticky z první kvalitní akce vstřelili 

gól a od té doby už se naše hra zlepšila. Soupeř určitě nebyl horší 

v poli a ve hře, ale nebyl tak efektivní jako my. Že žádný strom ne-

roste do nebe, ukázalo utkání s Nizozemci. Z bloku hrající soupeř 

nás trestal z rychlých, kombinačně kvalitních protiútoků, na které 

jsme prostě nestačili. K tomu mnoho individuálních chyb a malý 

důraz v soubojích. Výsledkem zasloužená prohra 0:7,“ hodnotil 

poslední zápas turnaje trenér „šestnáctky“ Václav Kotal, jehož 

svěřenci si z Rumunska odvezli celkové vítězství.  

REPREZENTACE FUTURE U17:
DVĚ PORÁŽKY S BELGIČANY

Future tým U17 odehrál dva přípravné mače s Belgií, V prvním 

podlehl těsně o jediný gól 0:1, ve druhém opět nedokázal soupeři 

vstřelit gól a prohrál vysoko 0:5, přestože paradoxně podal lepší 

výkon oproti úvodnímu duelu. 

REPREZENTACE U16: „ŠESTNÁCTKA“ 
VYHRÁLA TURNAJ V RUMUNSKU!

Reprezentační tým U16 pod vedením trenéra Václava Kotala vy-

hrál Turnaj čtyř zemí a hráč Adam Stejskal byl vyhlášen nejlepším 

brankářem celého turnaje. V úvodním duelu porazili Češi domácí 

Rumuny vysoko 6:1, poté zdolali 4:0 Polsko a prohráli až v posled-

ním mači s Nizozemci 0:7.  

„Proti domácím, kteří hráli velmi důrazně, podali kluci velmi 

dobrý kombinační výkon. Vysoké vítězství je naprosto zasloužené, 

a to jsme ještě několik dalších šancí neproměnili. I když výsledek 

v druhém zápase proti Polsku vypadá na jednoznačný zápas, tak 

 ČESKÝ TÝM SI MOHL PO SKONČENÍ TURNAJE V RUMUNSKU POVĚSIT NA KRK ZLATÉ MEDAILE. 

NIZOZEMSKO U16 - ČESKO U16 7:0 (2:0)

Sestava Česko: Stejskal (41. Sirotník) - Koželuh, Hellebrand, Tamajka, Kurka (41. Kirschner) - No-
váček (41. Krajinský), Hroník (41. Šilhart) - Šíp, Vorlický, Wojatschke (60. Pech) - Toula (41. Svoboda)

POLSKO U16 - ČESKO U16 0:4 (0:2)

Branky: 21. Kirschner, 34. Vorlický, 48. Šilhart, 75. Svoboda. Sestava Česko: Sirotník - Koželuh, 
Krajinský (C) (53. Tamajka), Lukáš (8. Hellebrand), Kurka - Křišťan (59. Nováček) - Šilhart (53. Pech), 
Hroník, Vorlický (67. Wojatschke), Kirschner (67. Šíp) - Toula (53. Svoboda)

ČESKO U16 - RUMUNSKO U16 6:1 (3:0)

Branky: 4. Šíp, 15., 29., 52., 62., 64., Wojatschke. Sestava Česko: Stejskal (C) - Koželuh 
(41. Šilhart), Tamajka (69. Lukáš), Hellebrand (60. Křišťan), Kurka (41. Kirschner) - Gedeon (27. Kra-
jinský) - Šíp, Svoboda (69. Vorlický), Nováček (60. Hroník), Wojatschke - Pech (41. Toula).

http://www.fotbal.cz
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minutách ve druhém poločase jsme inkasovali rychle dvě branky, 

a to hlavou po rohovém kopu a po chybě v rozehrávce. Na hráče to 

zapůsobilo velice negativně a do konce utkání jsme nebyli schopni 

kvalitnímu a sebevědomému soupeři vzdorovat. Výsledkem byly 

další chyby a inkasované branky. Myslím, že výsledek je pro nás až 

příliš krutý,“ hodnotil oba duely trenér Radek Bejbl. 

REPREZENTACE U14: „ČTRNÁCTKA“ 
MĚŘILA SÍLY S NIZOZEMCI 

Národní výběr do 14 let má za sebou dva přípravné zápasy proti 

Nizozemsku. V prvním utkání jim podlehl 1:4, v odvetě 0:4. Přesto 

hráči zanechali ve druhém utkání dobrý dojem, což ocenil i trenér 

Jiří Gerstner.

„Fotbalisty čekala první mezinárodní konfrontace a hned s vel-

mi kvalitním výběrem Holandska, kterou hráči zvládli skvěle. 

V úvodním duelu byl soupeř v první půli kvalitnější v držení míče. 

Druhý poločas vypadal z naší strany úplně jinak. Působili jsme 

klidněji a předváděli velmi pohledný fotbal, se kterým měl soupeř 

problémy. Odměnou byla naše krásná gólová akce. I v odvetě uká-

„V prvním utkání byl tým Belgie dominantní v individuálních do-

vednostech i týmovém výkonu. V prvním poločase jsme měli pro-

blémy i s odvahou našich obránců pokusit se o konstruktivní roze-

hrávku. V začátku druhé půle a měli jsme i velkou šanci. Branku 

jsme obdrželi po rohovém kopu hlavou. V závěru měl soupeř pře-

vahu a několik šancí, které nevyužil. 

Druhý zápas měl dva zcela rozdílné poločasy. V prvním se hrálo 

vyrovnané utkání se dvěma šancemi pro obě mužstva. Po devíti 

zal soupeř velikou kvalitu především při práci s míčem v maximál-

ní rychlosti. My jsme měli opět několik zajímavých individuálních 

a kombinačních situací, které bohužel nevedly k výraznější bran-

kové příležitosti. Určitě ale převládají pozitivní okamžiky z obou 

utkání. Hráči zanechali dobrý dojem a zaslouží velkou pochvalu,“ 

hodnotil přípravné mače s Nizozemskem trenér Jiří Gerstner. 

 RADEK BEJBL MÁ PO UTKÁNÍCH O ČEM PŘEMÝŠLET… 

 MLADÍCI DO 14 LET SI PŘI SVÉ PRVNÍ MEZINÁRODNÍ KONFRONTACI OTESTOVALI SÍLY PROTI SILNÝM NIZOZEMCŮM. 

FUTURE U17 ČESKO - FUTURE U17 BELGIE 0:1 (0:0)

Sestava Česko: Trefil - Dudek, Waltr, Nejeschleba (67. Jeřábek), Podsadlo (52. Hausknecht) - Rol-
linger (52. Janas), Sychra (41. Rolinek), Martiník (52. Šmíd) - Hapal (67. Kozel), Zemánek (41. Škrabal), 
Sláma (41. Černý).

ČESKO FUTURE U17 - BELGIE FUTURE U17 0:5 (0:1)

Sestava Česko: Czedroň - Waltr (41. Rollinger), Šmíd, Nejeschleba, Janas (60. Podsadlo) - Kozel 
(60. Hapal), Jeřábek, Rolinek (51. Sychra) - Škrabal (51. Martiník), Černý (67. Sláma) - Hausknecht 
(51. Zemánek)

NÁRODNÍ VÝBĚR U14 ČESKO - NÁRODNÍ VÝBĚR U14 NIZOZEMSKO 1:4 (0:2)

Branka: 47. Mašek. Sestava Česko: Polanský - Michl (56. Falout), Samek, Janečka, Tomeška - No-
vák (45. Jedlička), Studený (36. Beran), Cahel (36. Papoušek) - Penxa (36. Bitta), Mašek (C), Pospíšil 
(45. Šmahel).

NÁRODNÍ VÝBĚR U14 ČESKO - NÁRODNÍ VÝBĚR U14 NIZOZEMSKO 0:4 (0:4)

Sestava Česko: Gamper - Jedlička (48. Michl), Janečka, Samek (C), Tomeška, Falout (36. Beran), 
Šimánek (36. Papoušek), Hlucháň (48. Novák) -Bitta (36. Šmahel), Šmiga (48. Pospíšil), Vachoušek 
(36. Mašek)

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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