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STALO SE...
  Jankto a Barák
mají nového kouče
Čeští fotbaloví reprezentanti Jakub Jankto
a Antonín Barák mají v Udine nového trenéra. Po sérii jedenácti ligových porážek byl
čtyři kola před koncem italské Serie A odvolán Massimo Oddo. Ve funkci ho nahradí
Chorvat Igor Tudor, který naposledy vedl
Galatasaray, kde byl z místa kouče sesazen
v prosinci. Z uvažovaného angažmá bývalého
sparťanského kouče Andrey Stramaccioniho
tak sešlo. Naposledy Udine bodovalo 4. února
při remíze 1:1 s AC Milán, černou výsledkovou
šňůru konečně přetrhlo v neděli, kdy remizovalo na hřišti posledního, k sestupu dávno
odsouzeného Beneventa 3:3…

AKTUÁLNĚ
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Fotbalový týden Vukadina Vukadinoviče

„Už jsme mohli být

  Dočkalova
první americká trefa

zachránění…“

I KDYŽ PRVNÍCH DESET PRVOLIGOVÝCH STARTŮ SI PŘIPSAL
SRBSKÝ FORVARD PŘI ANGAŽMÁ V JABLONCI, ZÁPASY V NEJVYŠŠÍ
SOUTĚŽI ZAČAL PRAVIDELNĚ SBÍRAT AŽ BĚHEM HOSTOVÁNÍ VE SLAVII.

le MOL Cupu s Jabloncem. Chtěli jsme přes něj postoupit a zopakovat si loňskou účast
ve finále, které mělo na vyprodaném stadionu v Olomouci ohromnou atmosféru. Se Slavií,
která postoupila už o týden dřív, by to bylo padesát na padesát, jak to v takových jednozápasových duelech bývá. Jenže místo nás si finále zaslouženě zahraje Jablonec. Byl ve Zlíně
lepším týmem a potvrdil výbornou jarní formu.

„´HOLZI´ MÁ PRAVDU – JSME DEBILOVÉ!“

Po nejvydařenější zlínské sezoně v novodobé klubové historii se rychlonohý srbský záložník VUKADIN
VUKADINOVIČ stěhoval na prestižnější fotbalovou
adresu – na pražskou Letnou, kde podepsal vloni
tříletý kontrakt. Jenže zatím ani v jednom „ostrém“
utkání sparťanský dres neoblékl, protože se po první třetině ligového podzimu vrátil na roční hostování
zpátky mezi „Ševce“, se kterými si sedmadvacetiletý středopolař zahrál základní skupinu Evropské
ligy, ale nyní zažívá boj o záchranu…

4

Těžký středeční pohárový zápas jsem trochu cítil v nohou při nedělním ligovém utkání
s Bohemkou. Byl jsem dost fyzicky vyždímaný, proto jsem v závěrečné čtvrthodině střídal.
No a z lavičky jsem pak viděl, jak je možné ztratit v nastavení vyhraný zápas… Z výkopu
brankáře Fryštáka, který dva naši hráči nedokázali odvrátit, se zrodila poslední akce „Klokanů“ a vyrovnávací gól. „Holzi“ (Daniel Holzer) má pravdu, když řekl, že jsme debilové,

Český reprezentant Bořek Dočkal se poprvé
trefil v americké MLS a pomohl Philadelphii
k vítězství 3:2 nad D.C. United. Byl to pro něj
zároveň i první vyhraný duel v dresu týmu
Union, jenž naplno bodoval teprve podruhé
v sezoně. Devětadvacetiletý středopolař, který je ve Philadelphii na hostování z čínského
Henan Jianye, rozhodl utkání v 72. minutě.
Tvrdou ranou z ostrého úhlu prostřelil hostujícího brankáře a pomohl ukončit pětizápasovou sérii bez vítězství. Union se dosud radoval
z výhry jen v úvodním utkání ročníku, kdy
ještě česká posila za tým nenastoupila. Philadelphii patří v tabulce Východní konference
po sedmi odehraných duelech osmé místo,
do play off jde šest mužstev.

  Schick přidal další zářez
Na druhý gól v italské Serii A nečekal mladý
reprezentační forvard Patrik Schick dlouho,
jen pouhý týden. Po premiérové trefě v předchozím ligovém utkání s týmem SPAL Ferrara,
na jehož hřišti pečetil výhru hostů 3:0, skóroval dvaadvacetiletý český útočník o víkendu
v domácím duelu AS Řím s Chievem Verona.
Tentokrát otevřel skóre zápasu, když už
v 9. minutě usměrnil levačkou do sítě přízemní centr belgického záložníka Nainggolana.

když dostaneme takhle hloupou branku a přijdeme o vítězství. V kabině nikdo nemluvil, ani
trenér, protože všichni jsme byli hrozně zklamaní a naštvaní sami na sebe. Bohužel se nám
to na jaře stalo už podruhé, úplně stejně jsme remizovali v Jihlavě… Kdybychom měli tyhle
čtyři body, už jsme mohli být nyní zachránění!

„NA LETNÉ V PÁTEK HRÁT NEBUDU…“
Místo téhle jistoty musíme ve zbývajících čtyřech utkáních ještě nějaký ten bodík urvat.
Los nemáme zrovna nejpříznivější, protože buď hrajeme s týmy, které bojují o evropské
poháry nebo podobně jako my o záchranu. V příštím kole ale v pátek večer na Letné se
Spartou hrát s „Holzim“ nebudeme, protože z ní ve Zlíně hostujeme.
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„Měli jsme teď hodně nabitý program, protože ve středu jsme hráli doma semifiná-

VE ZLÍNĚ PATŘÍ VUKADIN VUKADINOVIČ DO ZÁKLADNÍ SESTAVY
I POD NOVÝM KOUČEM VLASTIMILEM PETRŽELOU.
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STALO SE...

  Vydra na gólové kótě 20
Český útočník Matěj Vydra si dvacátým gólem
v sezoně upevnil pozici v čele tabulky střelců
druhé anglické ligy. Reprezentační forvard,
který v úterý oslaví šestadvacáté narozeniny,
dal vítěznou trefu Derby County v dohrávce
38. kola proti Cardiffu a přispěl k výhře 3:1.
Na trávník přitom vyběhl jako střídající hráč
až po hodině hry a střelecky se prosadil po 22
minutách. Domácí těsně před koncem přidali
ještě pojistku a kolo před koncem Championship, které je kompletně na programu v neděli, drží poslední šestou pozici pro účast v play
off o postup do Premier League.
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STALO SE...
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Pak máme doma Olomouc, která bojuje o evropské poháry a dotáhla se v tabulce
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KALENDÁRIUM

na druhou Slavii. Potom nás čeká derby se Slováckem v Uherském Hradišti a končíme
ve Zlíně s Libercem, který má také evropské ambice.

  Bern sesadil Basilej
Fotbalisté Young Boys Bern získali po dlouhých 32 letech švýcarský titul. V 32. kole
po obratu porazili doma 2:1 Lucern a z ligového trůnu sesadili dlouholetého suveréna
soutěže FC Basilej, která vyhrála předchozích
osm ročníků. Bern směřoval za dvanáctým
švýcarským titulem ve své historii od začátku
sezony. V dosavadních 32 kolech si připsal 23
výher, šest remíz a pouze tři porážky. Daleko
za sebou nechal největšího favorita Super ligy
Basilej, v jejímž dresu nezískají další titul čeští reprezentanti brankář Tomáš Vaclík a stoper Marek Suchý. První z nich nasbíral zatím
tři, druhý má ještě o jeden více.

KVĚTEN

„POČÍTÁM, ŽE SE V LÉTĚ VRÁTÍM DO SPARTY!“

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

Před deseti dny jsem mluvil s Radkem Kováčem, který dělá ve Spartě asistenta trenéru
Hapalovi. Říkal mi, že se mnou počítají do kádru pro příští sezonu, že potřebují rychlostní

1. KVĚTNA
1992

typy, jako jsem já. Pokud se nic nezmění, tak bych měl naskočit na Letné do letní přípravy,
protože mám v klubu ještě na dva roky smlouvu. Věřím, že šanci dostanu, když teď vidím,

Matěj Vydra

2012-?

20/5

1983-1988

25/0

1930-1931

4/2

1981-1987

20/2

2. KVĚTNA

jaké krásné balony dostává Srdjan Plavšič… Loni v létě jsem se bohužel zranil, a když jsem

1958

se dal konečně zdravotně do kupy, tak tam byl na můj post ještě třetí konkurent – Biabiany.

Stanislav Levý
3. KVĚTNA

Bývalý trenér Stramaccioni mi navrhoval, že bych mohl hrát krajního obránce, ale na to

1907

Antonín Novák

1959

Pavel Chaloupka

jsem se necítil, protože mě to vždycky víc táhlo do ofenzívy, kde jsem byl taky prospěšnější.

4. KVĚTNA

A v sedmadvaceti letech se už moc nechcete měnit, zvlášť když o tom nejste přesvědčený.
V klubech, jako je Sparta, moc času na zabydlení nemáte a když se vám nějaký zápas třeba

5. KVĚTNA

nepovede, nemusíte už potom dostat další šanci…

1938

Adolf Scherer

1982

Jan Rezek

1958-1964 36/22
2010 -2012

21/4

1920-1922

4/0

6. KVĚTNA
1888

  Zemřel Vladimír Weiss

Václav Pilát
7. KVĚTNA

V DOSAVADNÍCH OSMNÁCTI UTKÁNÍCH TÉTO SEZONY ZATÍM POMOHL ZLÍNU DVĚMA GÓLY.

Bývalý československý reprezentační obránce Vladimír Weiss nejstarší, zakladatel rodinné fotbalové dynastie, zemřel minulé pondělí
po dlouhé nemoci. Stříbrnému medailistovi
z olympijských her v roce 1964 v Tokiu bylo
78 let. Jeho stejnojmenný syn reprezentoval
Československo na mistrovství světa 1990
v Itálii. Vnuk Vladimír Weiss nejmladší si zahrál za Slovensko pod trenérským vedením
svého otce na světovém šampionátu 2010
v Jihoafrické republice či na finálovém turnaji
EURO 2016 ve Francii.

„NEPROMĚŇUJI ŠANCE“
Od šestého kola jsem naskočil ve Zlíně, se kterým jsem si zahrál zápasy ve skupině Ev-

1891

Jan Vaník

1920-1925 12/10

1931

Ivo Urban

1956

4/0

1972

Peter Dubovský

1991-1993

14/6

1977

Roman Týce

1999-2005

25/1

ropské ligy, v té české nám to ale podle představ moc nešlo, dost výrazně se také obměnil
i hráčský kádr. Hodně mi pomohla dobrá zimní příprava, jenže očekávané výsledky nepřicházely, a tak to nakonec, jak už to bývá, odnesl trenér Páník. Mrzí mě, že neproměňuji
šance, do kterých se dostávám, jako v minulé sezoně. Mohl jsem mít na kontě klidně dvanáct nebo třináct branek, ale vstřelil jsem zatím jen dvě – Slavii a Mladé Boleslavi…

„BRÁCHA SE CHYTIL V SRBSKÉ LIZE!“
V zimě v „Bolce“ skončil rozvázáním smlouvy o dva roky mladší brácha Miljan, který

STANISLAV LEVÝ

tam nedostával tolik herních příležitostí, jak by si představoval. Vrátil se zpátky domů,
hraje srbskou ligu za Zemun Bělehrad a docela se tam chytil. Tři kola před koncem má
inzerce

VÝKONY VE ZLÍNĚ POSUNULY VUKADINOVIČE DO SPARTY, ALE PRAŽSKÝ KLUB JEJ
OD 1. ZÁŘÍ POSLAL ZPĚT DO FASTAVU NA HOSTOVÁNÍ. V PÁTEK NA LETNÉ HRÁT NESMÍ…

na kontě šest branek a pět asistencí, takže se o něj začaly zajímat dva největší a nejslavnější kluby – Crvena zvezda a Partizan!

„ČESKÉ OBČANSTVÍ JEŠTĚ NEMÁM…“
Já se zatím domů do Srbska nechystám. Po tolika letech strávených v Česku jsem spíš
doma tady, líbí se mi na Moravě, kde jsou bezprostřední a příjemní lidé, a jejich mentalita
je podobná té naší, ve Zlíně jsem si koupil byt. České občanství ještě nemám vyřízené,
vždy se to na nějaké administrativní věci zadrhne. Mám zde ale trvalý pobyt a papírově mi
vlastně chybí jen český cestovní pas…“
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VUKADIN VUKADINOVIČ * Narozen: 14. prosince 1990 * Výška: 182cm * Váha: 74kg *
Stav: svobodný * Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: Hajduk Bělehrad (Srbsko,
2008-2009), Sezimovo Ústí (2009-2012), FK Jablonec (2012-2013), Viktoria Žižkov (2014),
Slavia Praha (2014-2015), FK Jablonec (2015), Fastav Zlín (2015-2017), Sparta Praha
(2017), Fastav Zlín (2017-?) * Největší úspěchy: vítězství v národním poháru (2013, 2017)
vítěz Superpoháru FAČR (2013)
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Korunovace už v Edenu?

MAESTRO
poškodil pohár

Trenér fotbalistů Spartaku Trnava Nestor El Maestro byl potrestán za urážlivé
vyjádření na adresu slovenského poháru.
Disciplinární komise anglickému kouči
udělila pokutu šest tisíc eur (asi 153 tisíc korun) a na jedno utkání mu zastavila
činnost. O národním poháru se nevybíravě vyjádřil poté, co Trnava v semifinále
po dvou remízách 1:1 vypadla se Slovanem Bratislava po penaltovém rozstřelu.

PUSTÍ SLÁVISTÉ VIKTORIÁNY K TITULU UŽ TUTO SOBOTU?
NESTOR EL MAESTRO

Ani erudovaní znalci hlubin plzeňských fotbalových
duší Adolf Šádek s Pavlem Vrbou, kteří by po několikaletých praktických zkušenostech klidně mohli napsat
diplomovou práci, zřejmě stoprocentně nevědí nebo
netuší, co způsobilo takový propad podzimního ligového suveréna v úvodních jarních odvetách, až se začal
pozvolna rozpouštět zdánlivě nedostižný náskok lídra.
Po necelé čtvrthodince v domácím duelu s pražskou
Spartou, kdy viktoriáni prohrávali už 0:2, to už vypadalo
opravdu na fatální pohřeb mistrovských ambicí a vyhození evropských stamilionů z okna.
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VÁCLAV TICHÝ PRAHA

že v příštích sezonách to je pozitivní signál, neboť přímý postup

Jenže v tomto zlomovém okamžiku Hubník a spol. ukázali svo-

do Ligy mistrů bude pro Západočechy i velmi potřebnou finanční

ji pravou tvář a vnitřní soudržnost, která regionální klub pozved-

injekcí, aby dokázali se slavnějšími a movitějšími kluby z hlavní-

la čtyřikrát v této dekádě na český trůn. Přibrzdili hrozivý pád,

ho města držet krok. Klub se však nevyhne generačnímu řezu

remíza 2:2 nebyla ztrátou, ale spíš vítězstvím, protože svěřen-

do současného kádru, v němž je příliš mnoho třicátníků, jejichž

cům trenéra Vrby se očividně vrátilo zpátky herní sebevědomí.

nepřeberné herní zkušenosti v této sezoně Plzni pomohly nechat

Dvě následující výhry v kombinaci se stejným počtem bezbran-

za sebou Slavii i Spartu, které se dost ukvapeně vydaly cestou

kových nerozhodných výsledků Slavie způsobily, že pátá koru-

masivních nákupů posil ze zahraničí, z níž právě po letošní trp-

novace Plzně se může odehrát už v sobotním vzájemném duelu

ké zkušenosti začínají pomalu ustupovat. Šéfové Viktorky však

v Edenu, pokud hosté dosáhnou aspoň na bod, neboť na podzim

v předstihu postupně zabudovávají do sestavy mladší hráče, kteří

vyhráli doma 1:0.

nedávno prošli reprezentační „jedenadvacítkou“ (Havel, Čermák,

Viktoria tak v počtu titulů předstihne ostravský Baník, se kte-

Chorý), a jistě mají další díky dlouhodobě kvalitnímu skautingu

rým má nyní shodně čtyři ligové primáty, a zařadí se v historickém

vytipované nebo možná i také již podepsané, protože na ně budou

pořadí za obě pražská „S“. Pro atraktivitu české nejvyšší soutě-

mít vydatné evropské „dotace“ z Champions League…

9

inzerce

inzerce

„Tento pohár je malý, nudný a nezajímavý.
Ale nechci říct, že jsme nechtěli vyhrát a zabojovat o něj ve finále,“ prohlásil pětatřicetiletý
trenér a dodal v narážce na pořadí ve skupině
o titul, kterou aktuálně vede jeho tým s náskokem sedmi bodů: „Jsme trošku zklamaní.
V tomto ročníku došlo ve slovenském fotbale
k velkým změnám. Těší mě, že velký a silný
Slovan se soustředí na tento malý a nedůležitý
pohár. Před námi jsou větší cíle…“ El Maestrovo vyjádření se však nelíbilo disciplinární komisi SFZ, která ho potrestala za „poškození
dobrého jméno svazu, slovenského poháru
i soupeře…“

SPARŤANY ČEKÁ JEŠTĚ POŘÁDNÁ PRÁCE, ABY SE LETOS PROBOVALI DO EVROPSKÝCH POHÁRŮ. MOMENTÁLNĚ JIM MÍSTO „ZABÍRÁ“ ČTVRTÝ JABLONEC.

10
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AKTUÁLNĚ

KRESBA TÝDNE

Před velmi očekávaným jarním šlágrem Slavia-Plzeň v sobotu v Edenu se aktuální situace na špici HET ligy již téměř
mistrovsky vykrystalizovala ve prospěch viktoriánů, kteří

inzerce

mají nyní devítibodový náskok před obhájcem titulu.
10

Jan Nezmar:

„Nechceme

připustit,

aby u nás Plzeň

slavila!“
Od prosince se s koučem Trpišovským, se kterým úspěšně spolupracoval v Liberci, snaží předělat Slavii k obrazu svému. Sportovní manažer JAN
NEZMAR dobře ví, že je to běh na delší trať. Nicméně průběh jara si zřejmě
představoval lépe. Červenobílí poztráceli spoustu bodů, naposledy v neděli doma se Slováckem (0:0). Spíš než o obhajobu titulu budou v posledních
čtyřech kolech bojovat o udržení druhého místa.

14
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ROZHOVOR

ROBERT NEUMANN AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO

Je remíza se Slováckem velkým zklamáním? Nebo

bauer). Navíc nám chybí zraněný Van Buren.“
Schází nyní Slavii pověstný faktor X?

„Situace nebyla ideální. Sestava se skládala složitě. Jak z pohledu základní jedenáctky, tak i lavičky. Přesto jsme věřili, že
jsme schopni zápas zvládnout. Myslím, že jsme na to měli. Byla
tam spousta zakončení, ve druhé půli jsme hru ovládli, vytvořili si
dostatek příležitostí. Bohužel ve finální fázi jsme nebyli kvalitní.“
Několik zápasů v této sezóně zvládla Slavia zlomit v zá-

15
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Milan Škoda nastupoval se sebezapřením, stejně tak Hušby (Huš-

vzhledem k mnoha absencím, kdy kvůli kartám nebo zraněním
chyběla Slavii spousta hráčů, jste měl před utkáním obavy?

ROZHOVOR

Foto: www.slavia.cz

„Souhlasím. V podobných zápasech tento faktor potřebujete. Buď v podobě velké kvality, což jsme úplně nenaplnili, nebo
v údernosti. Tu jsme k dispozici neměli.“
Čtyři kola před koncem ztrácíte na vedoucí Plzeň devět
bodů. Přemýšlíte ještě o obhajobě?
„Myslím, že boj o titul je nám poslední dobu spíš podsouván ze
strany médií. Situace není taková, abychom na prvenství moh-

věru. Proč se jí to teď nedaří?
„Například se Slováckem se na konci projevila nucená improvizace se střídáními. Do ofenzivy scházela údernost. Střídat musel
Jarda Zmrhal, který měl dlouhou herní pauzu, byl unavený. K dis-

„Chybí nám faktor X!“

pozici nebyl Standa Tecl, který nám pomohl několik zápasů otočit.

Foto: Twitter Jaroslava Tvrdika

DO EDENU SI NOVÝ SPORTOVNÍ ŘEDITEL PŘIVEDL POSILY Z LIBERCE.
JEDNOU Z NICH BYL BRANKÁŘ ONDŘEJ KOLÁŘ. VPRAVO HRÁČŮV MANAŽER VIKTOR KOLÁŘ.

li reálně pomýšlet. Zejména proto, že z různých důvodů nejsme

republice, i sledování hráčů je v mém popisu práce. Myslím, že při

ve stavu, abychom dokázali pravidelně vyhrávat. Myšlenka na ob-

zápase byla skvělá atmosféra, ze strany fanoušků Slovanu smě-

hajobu byla podstatou celého jara. Jedna z podmínek byla, aby

rem k mojí osobě jsem nezaznamenal negativní reakci.“

Plzeň klopýtala, což se relativně stalo. Druhá, abychom všechno
vyhráli. Na to jsme, po všech těch zraněních, bohužel neměli sílu.“

„Myslím, že klubovým srdcařem se člověk nestane za týden.

mistrovský titul už o víkendu právě v Edenu? Stačí jí k tomu bod.

Nestane se jím ani za rok. Většinou se s náklonností ke konkrét-

„Aby Plzeň slavila u nás, nebudeme chtít připustit. Vnímáme,

nímu klubu už narodí. Já jsem v Edenu krátký čas, sotva pět mě-

že nejsme v ideální výchozí pozici, ale věřím, že máme na to Plzeň

síců. Velký slávista je můj strejda, takže od něj vím, co to obnáší

porazit. I kvůli udržení druhého místa. Nejen třetí Olomouc, před

a znamená. (směje se) Každopádně, pro Slavii dělám a budu dělat

kterou držíme náskok jen dvou bodů, ale i další mužstva jsou po-

maximum, aby se jí dařilo.“

Před týdnem hrála Slavia v Liberci. Bylo pro vás emočně
náročné přijet k Nise jako soupeř?
„Od příchodu do Slavie jsem byl na lize v Liberci už několikrát.

15

Je tlak ve Slavii nesrovnatelný oproti tomu u Nisy?
„Cíle jsou ve Slavii ty nejvyšší. Prakticky každý ligový zápas,
který se nevyhraje, je považovaný za neúspěšný. Z toho jasně
vyplývá, že tlak v Liberci je mnohem nižší. Ve Slovanu je klubová
koncepce postavena odlišně.“

inzerce

inzerce

Což je pochopitelné, ve městě s rodinou bydlím. Ale jezdím po celé

14

pro vás těžké přesvědčit srdce, aby bilo „sešívaně“?

Co říkáte na možnou variantu, že Plzeň může oslavit

řád ve hře o druhou příčku.“

JAN NEZMAR MĚNÍ FUNKCIONÁŘSKÝ DRES. PODEPISUJE SMLOUVU S ŠÉFEM SLAVIE JAROSLAVEM TVRDÍKEM.

V Liberci jste zanechal hlubokou stopu také jako hráč. Je

16
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ROZHOVOR

Ale i Liberec touží hrát evropské poháry.

ROZHOVOR

„Při přebudování kádru se měl více zohlednit herní model, kte-

stup a následný prodej. Pokud se k tomu občas zadaří postoupit

rý chceme ve Slavii razit. K němu je zapotřebí určitý počet vhod-

do Evropy, je to vynikající. Abych se ještě vrátil k předchozí otázce.

ných typů hráčů.“

visté jsou po celé zemi, cítím obrovský závazek.“
Hodně omílaným tématem ohledně Slavie je v posledních
týdnech termín totální fotbal. Vyřkl ho před jarem nový trenér
Jindřich Trpišovský, který si vytknul za cíl předvádět s týmem
tento náročný styl. Jenže zatím se to příliš nedaří...
„Je nám to v médiích neustále předhazováno. Souhlasím, že
na hřišti někdy vypadá, že od původních představ jsme se lehce
vzdálili. Není však záměr nakopávat míče.“
Kde je problém?
„Když jsem si nedávno s trenérem Trpišovským vyhodnocovali
dosavadní průběh jara, shodli jsme se, že jsme se měli v zimě zachovat jinak, co se týče přestupů.“

17

Můžete být konkrétní?

„Prioritou je výchova mladých hráčů, jejich výkonnostní vze-

Fanouškovská základna Slavie a Liberce je neporovnatelná. Slá-

18/2018
Úterý 1.5.2018

Chybí vám?
„Realita ukazuje, že jich nemáme tolik, kolik je potřeba. Po některých požadujeme, co není jejich parketa. Kvůli tomu jsme museli od svých původních plánů slevit.“
V zimě jste přivedli trojici hráčů (obránci Kúdela a Pokorný, brankář Kolář), kteří mají tento herní styl v krvi z působení
v Liberci. Pravidelně však nastupuje pouze Kolář.
„Držím se zásady, že hodnotit hráče lze nejdříve po půl roce.
Objektivně až když z klubu odchází. Po dvou měsících, kdy trvá
jarní část, je to těžké. Nicméně myslím, že Kolář do týmu zapadl
výtečně. Stopeři jsou pro náš model stěžejní pozice, proto jsme
přivedli Kúdelu s Pokorným.“
Jenže oba nyní nehrají.

NEZMAR = KANONÝR! V KLUBU LIGOVÝCH KANONÝRŮ ČASOPISU GÓL MÁ HONZA ZAPOČÍTANÝCH 104 GÓLOVÝCH TREF!

„U Pokorného se projevil herní výpadek z Montpellieru, kde
celý podzim nehrál. Jsme ale optimisti, věříme, že se do bývalé
formy vrátí. Kúdelu zabrzdila nemoc, do té doby se mu dařilo. Jugas ale využil šanci, není důvod do složení obrany sahat.“
Nakolik jsou pro vás problémem časté zdravotní lapálie
Deliho, který splňuje roli šéfa obranné řady?
„To nás hodně mrzí. Máme za to, že právě jemu by požadovaný
způsob hry seděl.“
Do ofenzívy vás bota netlačí?
„Jak už to bývá, zafungoval zákon schválnosti. Četná zranění
nám odhalila nejslabší místa, což jsou kraje hřiště, jejich ofenzivní
část. Zrovna tam nás to trefilo. Pokud by se zdravotní problémy
objevily ve zvýšené míře v jiné formaci, asi bychom se s tím byli
schopni popasovat. I na krajních pozicích jsme měli v zimě tým
přebudovat.“

16
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Narozen: 5. července 1977 * Pozice: útočník * Stav: ženatý, manželka Vlaďka, dcera Tereza (15), syn Jan (7)
Hráčská kariéra: TJ Družba Hlavnice (1983-1994), MSA Dolní Benešov (1994-1999), SFC Opava (1999-2000), Slovan Liberec (20002003), 1. FC Synot (2003-2005), MFK Ružomberok (2005-2007),
Slovan Liberec (2007-2012), FC Oberlausitz Neugersdorf (Německo, 2012-2016) * Bilance v české lize: 310 zápasů/ 80 gólů
Největší úspěchy: čtvrtfinalista Poháru UEFA (2002), člen Klubu
ligových kanonýrů, mistr české ligy (2002, 2012), vítěz slovenské
ligy (2006), vítěz Slovenského poháru (2006)
Kariéra sportovního manažera: Slovan Liberec (2012-2017), SK
Slavia Praha (2017-?)

inzerce

inzerce

VE SLOVANU PROŽIL JAN NEZMAR SKVĚLOU HRÁČSKOU KARIÉRU. TAKTO SE SPOLUHRÁČI SLAVIL V KVĚTNU 2012 SVŮJ DRUHÝ LIBERECKÝ TITUL.

Jan Nezmar
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ROZHOVOR

Tudíž tento krok přijde v létě.

ROZHOVOR

18/2018
Úterý 1.5.2018
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Jaké další změny mimo kádr jste v klubu stihl provést?

„V letním přestupním termínu chceme být efektivnější. Pře-

„Například se snažím zefektivnit skauting, kvalitativně posu-

stavba kádru bude pokračovat, abychom dosáhli na náš cíl: být

nout zdravotní péči. V těchto odvětvích se ale udělal velký kus prá-

v Evropě konkurenceschopnější.“

ce před mým příchodem. Já se je snažím ještě o něco vylepšit.“
Před pár týdny proběhly zásadní, i personální, změny
v čínské společnosti CEFC, která mimo jiné vlastní Slavii. Spe-

„V létě bude přestavba
kádru pokračovat!“

kulovalo se, zda klubu neomezí finanční prostředky. Nakolik
tyto informace dopadly na tým?
„Pochopitelně jsme to všichni vnímali. Vedení, realizační tým,
hráči. Zkrátka všichni zaměstnanci. Mužstvu bylo sděleno, že se
pro něj nic nezmění. To je zásadní, pozitivní informace. Oznámil
mu to přímo zástupce CEFC.“

18

19

inzerce

inzerce

SEZONA SE CHÝLÍ KE KONCI A DO NOVÉ BY JAN NEZMAR CHTĚL VSTOUPIT S NOTNĚ PŘEBUDOVANÝM SLÁVISTICKÝM KÁDREM.
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www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky
Fotbalové asociace České republiky
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Přetahovaná

o Evropu
26. KOLO

První liga
2017/18

Byla k vidění na severu Čech,
kde si to v derby rozdali plejeři
Jablonce s Libercem. Po výhře
2:0 se králi Podještědí stali
domácí fotbalisté, kteří hosty
ze Slovanu přeskočili v tabulce
a jsou na čtvrté, poslední
pohárové příčce!

24

HET LIGA
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CELKOVÁ TABULKA
S

B

HET LIGA

Josef Mucha: „Zápas s Duklou

VÍTĚZNÝ POKŘIK V KABINĚ PO DUELU KARVINÁ - ZLÍN 4:0.

bude klíčový!“
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Úterý 1.5.2018
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ECHO 26. KOLA

# MUŽSTVO

Z

V

R

P

1. Plzeň

26 18

5

3

47:18 59

2. Slavia Praha

26 14

8

4

42:16 50

3. Sigma Olomouc

26 13

9

4

33:19 48

4. Jablonec

26 12

8

6

39:25 44

5. Sparta Praha

26 11 10

5

39:24 43

Západočeši totiž výsledkem 2:0 s Karvinou

6. Liberec

26 12

6

8

33:28 42

poprvé na jaře zvítězili doma, a protože

7. Bohemians 1905

26

9

9

8

28:24 36

slávisté jen bezbrankově plichtili se Slo-

8. Teplice

26

8

9

9

30:31 33

váckem, mají na červenobílé náskok devíti

9. Zlín

26

7

8

11 25:40 29

10. Dukla Praha

26

8

5

13 28:46 29

11. Slovácko

26

6

10 10 21:28 28

12. Mladá Boleslav

26

7

6

  Bod od titulu
K získání mistrovské koruny stačí fotbalistům Plzně remíza v příštím kole na Slavii.

bodů plus lepší vzájemný zápas.

  Severu vládne Jablonec

13 27:39 27

I když vstřelili první gól z ofsajdu, přesto

13. Karviná

26

6

8

12 28:35 26

jablonečtí plejeři zaslouženě vyhráli

14. Jihlava

26

7

5

14 27:44 26

v Podještědském derby nad Libercem 2:0.

15. Ostrava

26

6

7

13 33:42 25

16. Brno

26

5

5

16 16:37 20

Vyšvihli se na čtvrté, poslední pohárové
místo a to do Evropy můžou proniknout
Bylo pro vás průběh zápasu s Plzní zklamáním? Za celý zápas jste si nevypracovali jedinou šanci.

VÝSLEDKY 26. KOLA

„Jeli jsme pochopitelně do Plzně odehrát dobrý zápas. Chytit sebevědomí na konec

nou se Slavií!

  Baník ještě nevyfáral

Jablonec - Liberec 2:0

soutěže, ve kterém budeme hrát o holý život. Abychom pro Karvinou zachránili ligu. Chtěli

Teplice - Sigma Olomouc 1:2

jsme Viktorku překvapit, využít nějaký brejk. Bylo nám jasné, že musíme vstřelit branku,

Ale vybojovaným triumfem 3:2 nad deset

pokud chceme uspět.“

utkání neporaženou Spartou se z podzemí

Zlín - Bohemians 1905 1:1
Slavia Praha - Slovácko 0:0

Proč se to nezdařilo? Byla Plzeň tak dominantní?
„Spoustu míčů, i lehkých, jsme odevzdali soupeři. Kazili jsme přihrávky v přechodové

Plzeň - Karviná 2:0
Ostrava - Sparta Praha 3:2

fázi. V prvním poločase jsme vyprodukovali jenom jednu střelu, Viktorka měla spousta

Dukla Praha - Brno 2:1

šancí. Obětavostí v defenzívě jsme dlouho drželi nerozhodný stav. Bohužel před přestáv-

Jihlava - Mladá Boleslav 0:0

kou to Hořava nádherně trefil, po akci po naší levé straně. Naskytly se nám šance při třech

PO PORÁŽCE V PLZNI NEMOHL BÝT JOSEF MUCHA S VÝKONEM SVÉHO TÝMU SPOKOJENÝ.

protiútocích, běželi jsme tři na dva. Jenže jsme je nevyřešili dobře.“

PROGRAM 27. KOLA
04.05. 19:15

Sparta Praha - Zlín

05.05. 16:00

Brno - Jablonec

05.05. 16:00

Karviná - Dukla Praha

05.05. 16:00

Liberec - Jihlava

05.05. 16:00

Mladá Boleslav - Ostrava

05.05. 16:15

Sigma Olomouc - Bohemians 1905

05.05. 17:00

Slovácko - Teplice

05.05. 18:30

Slavia Praha - Plzeň

V Plzni chtěl s Karvinou překvapit, záměr se nezdařil. Přestože Moravané odehráli solidní partie
se Spartou i Slavií, v Doosan aréně neměli šanci.
Trenér JOSEF MUCHA ale logicky tvrdí, že důležitější zápasy jeho tým teprve čekají. Muž, který se
do funkce hlavního kouče posunul v zimě z pozice
asistenta, věří, že Karviná ligu udrží.
24

přiblížil k spásnému vzduchu záchrany už
jen na jediný bod. Tolik jej dělí od Jihlavy
a Karviné, dva od Mladé Boleslavi, kam
Ostravané zajíždějí tuto sobotu!

  Brněnský titul i dno?
Sportovní fanoušci v jihomoravské met-

JOSEF MUCHA * Narozen: 7. října 1967 * Hráčská kariéra: Železárny Prostějov (1975-

ropoli zažívají euforii štěstí i vztek bezna-

1985), RH Znojmo (1986-1988), Sigma Olomouc (1988-1991), Drnovice (1991), Sigma

děje. Zatímco hokejisté Komety nedávno

Olomouc (1991-1993), Svit Zlín (1993-1994), Sigma Olomouc (1994-2002), Tescoma

obhájili titul, fotbalisté Zbrojovky se

Zlín (2002-2004), 1. HFK Olomouc (2004-2006) * Československá+česká liga: 309 zápasů/ 39 gólů * Největší úspěchy: 3. kolo Poháru UEFA (1991), 2. místo v české lize
(1996), 3. místo v české lize (1992, 1998) * Trenérská kariéra: 1. HFK Olomouc (asistent, 2006-2007), SFC Opava (mládež, 2007-2008), 1. HFK Olomouc (2008-2009), Sig-

zřejmě zanedlouho propadnou z první ligy
o patro níž. Porážka 1:2 v Praze s Duklou,
čtvrtá v řadě, je přikovala na poslední

ma Olomouc (asistent, 2009-2013), MFK Karviná (asistent, 2013-2017), MFK Karviná

příčce s šestibodovým odstupem od čtr-

(hlavní, 2017-?) * Největší úspěchy: postup do první ligy (2016)

nácté pozice.

25
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ještě z finále MOL Cupu, v němž se střet-
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Změnili jste něco do druhého poločasu?
„Začali jsme opět ze zabezpečené obrany, se snahou chodit
do brejků. Pokusit se z nějakého domácí zaskočit. Jenže Plzeň
nás přikovala k vápnu. Díky gólmanovi a stoperům jsme dlouho

HET LIGA

HET LIGA

Předtím jste odehráli vyrovnané výborné zápasy se

„Baník zvládl duel se Spartou zarputilostí, co jsem měl mož-

Spartou, v Liberci i na Slavii. V Plzni to nebylo ono. Doléhá

nost vidět. Samozřejmě, z jeho výhry se vůbec neradujeme, je to

na mužstvo negativně boj o záchranu?

náš konkurent v boji o záchranu. Máme ale Ostravu doma, mož-

„Možná na tom něco pravdy je. Jsem ale přesvědčený, že nemá-

ná se bude rozhodovat v tomto utkání. Výsledky ostatních utkání

me tým, který by se měl v takových chvílích podělat. Samozřejmě,

prostě neovlivníme, soustředíme se jen na sebe. Každopádně

Na lavičce začal střelec Tomáš Wágner, kterému hrozí

pokud jdeme do přečíslení, které nevyřešíme, je to špatně. Po-

dole je víc ohrožených mužstev.“

karetní trest. Nadsadil jste ho na posledních deset minut. Spo-

dobných příležitostí proti takovému soupeři, jakým je Plzeň, není

V závěrečných čtyřech kolech narazíte hned na tři týmy,

léhal jste, že se prosadí?

moc. Tyto momenty nás rozhodně do pohody nedostaly. Ovšem

které se snaží odvrátit sestup. Následující kolo na Duklu, pak

deka na nás neleží. V lize jsou však hodně překvapivé výsledky.“

na vzpomínaný Baníkem a Jihlavu. Tudíž perný finiš.

žili, čekali jsme na svoji šanci. Měli jsme jich ale minimum.“

„Věřili jsme, že přijde nějaká standardka, při kterých je Tomáš
silný. Ale gól jsme nedali, odjeli jsme s prázdnou. Doufám, že nás
čekají další zápasy, které zvládneme lépe.“

Jistě vás nepotěšilo sobotní vítězství předposledního Ba-

„S tím nelze než souhlasit. Domácí zápas s Duklou bude asi klí-

níku nad Spartou. Na Ostravu máte už jen náskok jednoho bodu.

čový. Naposledy jsme na vlastním stadionu neproměnili spoustu

18/2018
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Foto: www.mfkkarvina.cz

šancí s Teplicemi, ztratili kvůli tomu dva body za remízu. Je potřeFoto: www.mfkkarvina.cz

ba být tentokrát produktivní a zvítězit. Je to pro nás moc důležité
utkání. Každopádně budeme bojovat do poslední minuty posledního kola. Věřím, že konec soutěže zvládneme k naší spokojenosti
a ligu pro Karvinou udržíme.“

POVEDE SE JOSEFU MUCHOVI VYMYSLET
PRO KARVINOU ÚSPĚŠNÝ ZÁCHRANÁŘSKÝ PLÁN?

STATISTIKA 26. KOLA
Jablonec - Liberec



2:0 (1:0)

Branky: 16. Martin Doležal II (Holeš), 86. Jaroslav Diviš (Trávník). Rozhodčí: Zelinka - I. Nádvorník,
K. Hájek. ŽK: Hübschman, Považanec - P. Ševčík, Malinský. Diváci: 5426.
Jablonec: V. Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Matěj Hanousek - Hübschman (78. Chramosta) - Masopust, Považanec, Trávník (90. Piroch), Jovovič (81. Jaroslav Diviš) - Martin Doležal II. Trenér: P. Rada.
Liberec: Hladký - Coufal, Mikula, Karafiát, Kerbr - Wiesner (66. Malinský), Folprecht, Breite, Potočný (61. Bosančič) - P. Ševčík - Da Silva (82. Köstl). Trenér: Holoubek.

Zlín - Bohemians 1905



1:1 (1:0)

Branky: 2. Ekpai (Bartošák) - 90.+3 Martin Hašek ml. (Fryšták). Rozhodčí: Pechanec - Kotík, Flimmel. ŽK: Šmíd (Bohemians 1905). Diváci: 3852.
Zlín: Z. Zlámal - Bačo, Bijimine, Gajič, Bartošák - Jiráček, Traoré - Ekpai (86. Džafič), Mehanovič,
Holzer - V. Vukadinovič (77. Železník). Trenér: V. Petržela.
Bohemians 1905: Fryšták - M. Dostál, Bederka, Šmíd, Kocič (36. Jindřišek) - Záviška (60. Reiter),
Švec, Martin Hašek ml, Vaníček - Tetteh, J. Nečas (74. D. Mašek). Trenér: Martin Hašek st.

Teplice - Olomouc



1:2 (1:1)

Branky: 7. T. Kučera (odražený míč) - 1. Zahradníček (Plšek), 79. Plšek (Zahradníček). Rozhodčí:
Nenadál - J. Paták, Hock. ŽK: Jeřábek (Teplice). Diváci: 4381.
Teplice: Jakkub Diviš - Krob, Král, Jeřábek, Vondrášek - Jan Rezek (70. Trubač), T. Kučera, Žitný,
Ljevakovič, Hora (81. Díaz) - Červenka. Trenér: Šmejkal.
Olomouc: M. Buchta - Vepřek, Jemelka, Radakovič, Hála - Zahradníček (84. Moulis), Houska, Plšek,
Texl, Falta (74. Manzia) - Řezníček (90. Polom). Trenér: Onofrej.

Slavia - Slovácko

NA PODZIM PŮSOBIL JOSEF MUCHA V ROLI ASISTENTA JOZEFA WEBERA, PO KTERÉM V ZIMĚ PŘEVZAL POST HLAVNÍHO KOUČE.

26
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2:0 (1:0)



Ostrava - Sparta

3:2 (1:1)

Branky: 22. Šindelář (De Azevedo), 51. Hlinka (přímý kop), 86. Baroš (De Azevedo) - 28. Kanga
(penalta), 60. V. Kadlec (Josef Šural). Rozhodčí: E. Marek - Pelikán, Horák. ŽK: P. Breda, Šindelář,
Hlinka - Kulhánek, Štetina, Hovorka. Diváci: 15 020.
Ostrava: Laštůvka - P. Breda, Azackij, Šindelář, Fleišman (67. Granečný) - De Azevedo, R. Hrubý,
Hlinka, Fillo - Baroš (90. Psyché), Poznar (71. Diop). Trenér: Páník.
Sparta: Nita - Zahustel, Kaya (46. Hovorka), Štetina, M. Frýdek - Kulhánek - V. Kadlec, Stanciu
(59. Ben Chaim), Kanga, Plavšič (85. Vatajelu) - Josef Šural. Trenér: Hapal.
v

Jihlava - Mladá Boleslav 0:0

Rozhodčí: Ardeleanu - Hrabovský, Wilczek. ŽK: A. Jánoš (Ml. Boleslav). Diváci: 3049.
Jihlava: Rakovan - Vaculík, P. Buchta, Štěpánek, Schumacher - Mara, Levin (61. Urblík) - Fulnek,
P. Dvořák, Zoubele (79. Popovič) - Ikaunieks. Trenér: Svědík.
Ml. Boleslav: Polaček - Pauschek, Chaluš, Takács, Křapka - A. Jánoš, J. Valenta (90.+1 Hubínek) Konaté, P. Mareš (79. Fabián), Přikryl (71. J. Rada) - Ladra. Trenér: J. Weber.

Dukla - Brno



2:1 (1:1)

Branky: 43. Lukáš Holík (Néstor), 57. Schranz (Podaný) - 31. Michal Škoda (vyražený míč). Rozhodčí: Příhoda - Mokrusch, Myška. ŽK: Marek Hanousek, Schranz (oba Dukla). Diváci: 2527.
Dukla: F. Rada - Miloševič, Ostojič, Jiránek, Podaný - Maarek Hanousek, Bilovský - Douděra (70. Holenda), Néstor, Lukáš Holík (78. Kušnír) - Schranz (85. Brandner). Trenér: Hynek.
Brno: Halouska - Vraštil, Pavlík, Kryštůfek, Lutonský - Jan Polák I (46. Sedlák) - Acosta, Kratochvíl, Michal Škoda (70. T. Pilík), Ashiru (63. Bazeljuk) - Růsek. Trenér: R. Pivarník.

inzerce

inzerce

0:0

Rozhodčí: Julínek - Dobrovolný, Dresler. ŽK: Danny, T. Souček - Divíšek, Jan Navrátil, Daníček.
Diváci: 13 118.
Slavia: O. Kolář - Bořil, Jugas, Deli (31. Ngadeu), Flo - T. Souček - Stoch, Danny, Bucha (62. Hušbauer), Zmrhal (68. Milan Škoda) - Necid. Trenér: Trpišovský.
Slovácko: Heča - Juroška, J. Krejčí, Břečka, Divíšek - Daníček - Jan Navrátil, Havlík (20. Machalík),
L. Sadílek, J. Petr (55. Zajíc) - Kubala (82. Hofmann). Trenér: Kordula.

Plzeň - Karviná 

Branky: 39. Hořava (J. Kopic), 90.+1 Hořava (M. Petržela). Rozhodčí: Berka - Arnošt, Antoníček.
Bez ŽK. Diváci: 9378.
Plzeň: Kozáčik - Havel, R. Hubník, Řezník, J. Kovařík - Hořava, Hrošovský - M. Zeman (82. M. Petržela), A. Čermák (90.+3 Ivanschitz), J. Kopic - Bakoš (55. Chorý). Trenér: Vrba.
Karviná: Le Giang - Štěrba, Dreksa, Janečka, Letič - Šisler (79. Wágner), Budínský - Štepanovský,
Panák, Lingr (75. Kalabiška) - Voltr (59. Ramírez). Trenér: Mucha.
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ZAUJALO MĚ

BORIS KOČÍ

HET LIGA
„Sobotní utkání Sparty v Ostravě mělo výbornou kulisu a muselo se svým dramatickým průběhem divákům na stadionu líbit. Jednoznačným hrdinou byl Milan
Baroš, který znovu přesvědčivě ukázal, co umí, jak i ve svém věku stále dokáže pro
tým na hřišti odevzdat opravdu maximum. Dočkal se za to odměny v podobě vítězného gólu pár minut před koncem, který má pro zachraňující se Baník ohromný význam. „Bary“ je svým přístupem a zaujetím velkým vzorem pro mladší spoluhráče.
Slavia ve druhém zápase v řadě nevstřelila branku a nemůže se vymlouvat
na četné absence kvůli zraněním nebo karetním trestům, protože má kádr dostatečně široký i kvalitní. Snad jediným nováčkem je v něm mladý záložník Bucha.
Proti Slovácku si v Edenu moc šancí ani nevytvořila a po další bezbrankové remíze
je už téměř jisté, že mistrovský pohár zvedne nad hlavu Plzeň.
O další místa do pohárové Evropy se bude bojovat až do posledního kola. Dva
aspiranti se v neděli střetli v Podještědském derby, které nezklamalo především
v enormním nasazení obou rivalů. Domácí Jablonec vyhrál zaslouženě, má v týmu
víc rozdílových hráčů než Liberec, který se musel obejít bez distancovaného Pulkraba, jemuž to na jaře gólově padalo. A nikdo jiný ho nenahradil…“

inzerce

NA PODZIM ZVÍTĚZILI PLZEŇANÉ NAD SLÁVISTY 1:0. POKUD V SOBOTU ZÍSKAJÍ
V ODVETĚ ALESPOŇ BOD, BUDOU S PŘEDSTIHEM SLAVIT ZISK MISTROVSKÉHO TITULU.
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GÓLOVÁ JÍZDA

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU

Mistr podruhé

NULOVÝ!
Foto: www.fcb.cz

(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

33

Michael Krmenčík (Plzeň, 12 + 6)

28,5

Jan Kopic (Plzeň, 6 + 11)

27

Davis Ikaunieks (Jihlava, 9 + 6)
25 - Milan Škoda (Slavia, 11 + 2) * 22 - Jakub Plšek (Olomouc, 8 + 4) * 21,5 - Stanislav Tecl
(Jablonec/Slavia, 10 + 1) * 21 - Tomáš Wágner (Karviná, 9 + 2) * 20,5 - Josef Šural (Sparta, 8
+ 3) * 20 - Lukáš Budínský (Karviná, 7 + 4) * 18,5 - Jan Holenda (Dukla, 7 + 3), Vladimir Jovovič
(Jablonec, 7 + 3) * 18 - Milan Baroš (Ostrava, 9 + 0) * 17,5 - Matěj Pulkrab (Liberec, 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) * 16 - Milan Kerbr (Liberec, 5 + 4), Dominik Mašek (Bohemians 1905,
5 + 4), Tomáš Zajíc (Slovácko, 8 + 0) * 15 - Ubong Ekpai (Zlín, 6 + 2), Václav Kadlec (Sparta, 6 + 2),
Lukáš Masopust (Jablonec, 3 + 6) * 14,5 - Martin Fillo (Teplice/Ostrava, 5 + 3) * 14 - David Houska
(Olomouc, 4 + 4) * 13,5 - Carlos De Azevedo (Ostrava, 3 + 5) * 13 - Jakub Podaný (Dukla, 2 + 6)
* 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), Rudolf Reiter (Bohemians 1905, 2 + 5),
Jan Rezek (Teplice, 5 + 1), Nicolae Stanciu (Sparta, 5 + 1), Tomáš Zahradníček (Olomouc, 2 + 5) *
11 - Martin Hašek (Bohemians 1905, 4 + 2), Michal Trávník (Jablonec, 1 + 6) * 10,5 - Jakub Fulnek
(Jihlava, 3 + 3), Jan Chramosta (Ml. Boleslav/Jablonec, 3 + 3), Miroslav Stoch (Slavia, 3 + 3), Ondřej Zahustel (Sparta, 3 + 3) * 10 - Martin Doležal II (Jablonec, 5 + 0), Tomáš Hořava (Plzeň, 5 + 0),
Ondřej Mihálik (Jablonec, 5 + 0), Michal Škoda (Brno, 5 + 0) * 9,5 - Mirzad Mehanovič (Jablonec/
Zlín, 4 + 1), Ivan Schranz (Dukla, 4 + 1)

NEJLEPŠÍ STŘELCI
NEJVÍCE GÓLŮ VSTŘELIL V TOMTO
KOLE BANÍK. TREFIL SE I MILAN BAROŠ.

12

Michael Krmenčík (Plzeň)
Plzeňský lídr zřejmě již definitivně našel podzimní mušku

Plzeň

47

1,807

2.

Slavia

42

1,615

3.-4.

Jablonec

39

1,500

a pomalu se blíží k hranici pade-

3.-4.

Sparta

39

1,500

sáti vstřelených branek. Znovu

5.-7.

Olomouc

33

1,269

vyšla gólově naprázdno mistrov-

5.-7.

Liberec

33

1,269

5.-7.

Ostrava

33

1,269

ská Slavia, tentokrát dokonce

8.

Teplice

30

1,153

9.-11.

Bohemians 1905

28

1,076

9.-11.

Dukla

28

1,076

9.-11.

Karviná

28

1,076

v tabulce pražskou Spartu, byť

12.-13.

Ml. Boleslav

27

1,038

v Ostravě proti Baníku rovněž

12.-13.

Jihlava

27

1,038

v Edenu proti Slovácku. V Podještědském derby s Libercem měl
navrch Jablonec, který předstihl

vstřelila dvě branky, ale domácí
o jednu víc.

inzerce

1.

14.

Zlín

25

0,961

15.

Slovácko

21

0,807

16.

Brno

16

0,615

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

VYCHYTANÉ NULY

13

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

Jak Jablonec ovládl Podještědí
Jablonec - Liberec

 2:0 (1:0)

4)

3)

Kdo bude uveden jako další vítěz Podještědského derby na putovní trofeji?

(1) To se rozhodovalo v nedělním duelu na stadio-

nu Střelnice, ke kterému severočeští rivalové Jablonec a Liberec

1)

5)
nastoupili v rámci akce Den otců

(2).

Odpověď naznačil už

v 16. minutě Martin Doležal, který přesnou hlavičkou poslal domácí do vedení (3). Skóroval však z ofsajdu… Vyrovnání mohl zařídit Roman Potočný ve 27. minutě, jenže jeho rána z přímého kopu
narazila do jablonecké zdi (4). Jak se v derby očekává, bojovalo se
naplno

(5). A když v 86. minutě potvrdil vítězství domácích stří-

dající Jaroslav Diviš, mohl jablonecký trenér-bouřlivák Petr Rada
asistenta Ivo Nádvorníka spokojeně poplácat (6).

2)

6)

18/2018
Úterý 1.5.2018
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www.GOL.cz
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FOTBALOVÝ
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ
PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU
VYJDE V ÚTERÝ
8. 5. 2018

36
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Fanoušci Brém mají jasno:

Pavlenka je nejlepší!

TŘI ČEŠTÍ MUŠKETÝŘI V BRÉMÁCH: THEODOR GEBRE SELASSIE, JIŘÍ PAVLENKA A JAROSLAV DROBNÝ.

ROBERT NEUMANN AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO

V minutu M se jejich počet blíží stovce. Nechybí novináři, kamery, fotoaparáty. Celkem šrumec, napadne vás. Jenže tohle je
bundesliga. Deset písmen, která ve srovnání s Českem znamenají
zcela jiný fotbalový svět. Herzlich willkommen!
„Ale obvykle tolik lidí na naše tréninky nechodí. Po dlouhé době
neprší, je hezky a svítí sluníčko,“ vysvětluje Syan Vogt, jeden z dvanácti pracovníků mediálního oddělení ve Werderu. Ano, na severu
Německa prý umí studený vítr od moře způsobit depresivní náladu. Jenže teď je v kraťasech a triku i při čekání na začátek tréninku příjemně.
„V Česku máte skvělé gólmany,“ krátí čas Vogt. A zmiňuje dva.
Není těžké uhodnout, koho. Samozřejmě globální hvězdu Petra
Čecha a gólmanskou kometu z Brém Jiřího Pavlenku. „Je nejlepší, fenomenální. Podle mého názoru bychom bez něj měli o hodně míň bodů,“ chválí rodáka z Hlučína fanoušek Hanjo Hellbusch,
BRANKÁŘ WERDERU JIŘÍ PAVLENKA SE PO TRÉNINKU FOTÍ S FANOUŠKY. VLEVO OBRÁNCE THEODOR GEBRE SELASSIE.

jenž se na přípravu přišel mrknout se synkem.

Do třetí hodiny odpolední zbývá fůra času. Přesto se okolo jednoho
z mnohých tréninkových hřišť u Weser-Stadionu srocují první fanoušci. Terč jejich zájmu je nabíledni. Fotbalisté Brém.

žejících Micha Alexander. A pozor, tady nejde jen o „obyčejného“

inzerce

„Pavlenka chytá velmi dobrou sezónu,“ hodnotí další z přihlí-

37

Vzápětí sděluje svůj pohled na dva Pavlenkovy české spoluhráče
ve Werderu - reprezentačního obránce Theodora Gebre Selassieho a zkušeného 38letého gólmana Jaroslava Drobného.

JIŘÍ PAVLENKA (VLEVO)
A THEODOR GEBRE SELASSIE PŘED RADNICÍ V BRÉMÁCH.

inzerce

36

fandu. Jde o bývalého německého reprezentanta v malém fotbale.
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INZERCE

„Theo v Brémách odvádí velmi dobrou práci. Sice je obránce,
ale myslím, že jeho síla je hlavně ve sprintech dopředu. A Drobný? Sice nechytá, ale slyšel jsem, že je to velice „funny guy“, takže
bude důležitý v kabině,“ myslí si. A následná slova musí českým
uším znít rajsky. „Všichni tři tady podle mě dělají českému fotbalu výbornou reklamu,“ říká o českém trojlístku z hansovního, více
než půlmiliónového města.
A že to nebyla pouhá zdvořilost, je nejvíce cítit po tréninku. Mimochodem, trval přes hodinu a půl, a měl pořádný drajv. Vysoká
intenzita samozřejmostí, nahrávky z první, žádné zbytečné prostoje. Do mysli se vkrádalo, že Brémy sice v příští sezóně v pohárové Evropě nebudou, jenže i nad českým mistrem by možná osm
z deseti utkání zvládli.
Ale zpět k českým reprezentantům. Když odcházejí, právě Jiří
Pavlenka a Theo Gebre Selassie rozdávají nejvíce podpisů. Na míč,
na triko, do památníku. Samozřejmostí jsou „selfíčka“. „Danke
schön,“ děkují fandové a vzápětí spokojeně odcházejí. Pro mnohé
je Werder jejich život. Teď do něj patří i trojice českých fotbalistů.

JIŘÍ PAVLENKA NA TRIBUNĚ WESER-STADIONU NESEDÁVÁ.
JE TOTIŽ NEOCHVĚJNOU JEDNIČKOU DOMÁCÍHO WERDERU.

inzerce

ČEŠTÍ FOTBALISTÉ BĚHEM FOTBÁLKU NA TRÉNINKU BRÉM.
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Velký padesátidílný seriál, který trochu jiným pohledem připomíná významné okamžiky jednotlivých let od vzniku Československa a od prvního
vydání týdeníku GÓL a přispívá k oslavě obou významných jubileí.

ROK 1934
KDYBY BYLA V ŘÍMĚ
ČASOMÍRA…

Na rovinu: Squadra azzurra vyřadila rovnocenné soupeře ze
Španělska a Rakouska nejen hráčským uměním, ale také nelítostnou tvrdostí často daleko za hranicí pravidel, nad kterou
shovívavě zavírali oči sudí Louis Baert z Belgie, René Mercet ze
Švýcarska i Ivan Eklind ze Švédska. Španělé šli v prvním utkání

„Kdyby“ jsou chyby, s tím nic nenaděláme. Proč ale jen proto

do vedení a Italové vyrovnali až po vymyšleném trestném kopu;

odmítat zajímavou hru na CO BY BYLO, KDYBY? Vždycky přece

dva z nich přitom nedovoleně blokovali gólmana Ricarda Zamo-

všechno mohlo být jinak...

ru... Do opakovaného mače museli Španělé nastoupit bez sed-

V neděli 10. června 1934 na římském Stadiu del Partido Na-

mi zraněných mužů (včetně famózního brankáře) a jediný gól

zionale Fascista (překládat název věru není třeba) se na trávní-

dostali po novém faulu na jeho náhradníka. A Rakousko s dva-

ku mezi tribunami s padesáti tisíci „tifosi“ první z našich objevil

cetiletým Josefem Bicanem na pravé spojce? I naše noviny teh-

stavitel mužstva Karel Petrů.

dy sice napsaly, že v semifinále podlehlo Italům zaslouženě, ale

DOBOVÁ POHLEDNICE S PORTRÉTY TŘINÁCTI „ZLATÝCH HOCHŮ“, KTEŘÍ ZASÁHLI DO BOJŮ O ZLATOU NIKÉ.
PLÁNIČKA JE ZCELA NAHOŘE, V OBLOUKU POD NÍM JSOU ZLEVA SILNÝ, SOBOTKA, PUČ, ŽENÍŠEK, REDAKTOR LAUFER U MIKROFONU,
ČTYŘOKÝ, KOŠŤÁLEK, KRČIL, NAD NÍM JUNEK, A BURGR, A JAKO ČESTNÁ STRÁŽ TROFEJE PRO VICEMISTRY SVĚTA
VLEVO PĚTIGÓLOVÝ KRÁL STŘELCŮ ŠAMPIONÁTU NEJEDLÝ A SVOBODA, VPRAVO ČAMBAL.

Za ním vyklusal náhradní obránce Jaroslav Burgr se státní

jediný gól dostalo, když tři azuroví brankáře Petera Platzera,

Ramond Braine už působil v Praze čtyři roky, s přiznáním stát-

v níž Italové tak dlouho míchali kartami, až se jim podařilo pro-

vlajkou, kapitán František Plánička, desatero jeho finálových

který bezpečně kryl míč, jednoduše dostrkali za brankovou

ní příslušnosti by nebyly potíže. Byl by pro tým skvělou posilou,

tlačit Eklinda. A ten byl těsně před zahájením boje přijat v čest-

spoluhráčů a nakonec šest zbývajících členů týmu, všichni

čáru. A co na to Eklind? Odpískal gól, jak jinak?

nejspíš by se byl nakonec objevil i v jedenáctce mistrovství - kdy-

né loži fašistickým diktátorem Mussolinim (!) Po čtvrthodině

Možná mohli naši hrát finále s někým jiným, kdyby... Ale stáli

by ovšem každé jednání s ním na toto téma okamžitě nesklouzlo

hry přehlédl likvidační šlapák na Rudolfa Krčila, který pak až

Když si kapitáni (také z italské strany gólman Giampierro

v něm proti osmi Italům a třem naturalizovaným Argentincům:

k nepopulární otázce „co za to“... Hledání vhodného středního

do konce jen statečně belhal na křídle. Zle pokopaní a pomlá-

Combi z turínského Juventusu) po losování ještě jednou podali

centrhalvu Luisi Montimu a křídlům Raimondo Orsimu a Enrico

útočníka pro národní mužstvo, které trvalo už řadu let, se tak

cení rytíři s lvem v erbu se v 70. minutě obvyklého herního času

ruce s hlavním rozhodčím Švédem Ivanem Eklindem i pomez-

Guaitovi. A ještě proti někomu: také finále řídil devětadvaceti-

chtě nechtě vrátilo k domácím zdrojům. A Petrů nemohl vybrat

ujali vedení nádhernou „šajtlí“ Antonína Puče z plného běhu

ními Alfredem Birlemem z Německa a Mihalym Ivancsicsem

letý Eklind!

v kompletních dresech.

a neuvěřitelného úhlu. Ještě deset minut před koncem stále

z Maďarska a posléze znovu i spolu, postavily se proti sobě

(18 gólů stejně jako Braine) - teprve dvaadvacetiletého slávistu

vedli! Kdyby byla na stadionu časomíra, nebo kdyby je lavička

v rozhodujícím souboji o Rimetovu Zlatou Niké dva týmy z pě-

sparťané. Nebo jinak: deset Čechů (z toho sedm rodilých Pra-

Jiřího Sobotku, který si s v klubovém dresu při konstruktérské

upozornila, že se valem blíží konec, třeba by byli náskok ubrá-

tičlenné kontinentální velké pětky: domácí Italové, kteří před-

žanů) a Slovák Štefan Čambal. Mezi náhradníky bylo po jednom

práci ve středu pole báječně rozuměl s Čambalem.

nili, vždyť všichni byli zocelení v lítých bojích Středoevropského

tím vyřadili USA 7:1, Španěly až v opakovaném utkání (1:1 a 1:0)

etnickém Němci a Maďarovi, Ehrenfried Patzel byl ovšem ro-

Vyprávět v této zemi průběh římského finále by ještě po té-

poháru, kde taková taktika často vedla k úspěchu! Možná ano,

a v semifinále Rakušany rovněž 1:0. A mužstvo Českosloven-

dák z Chabařovic a Géza Kalocsay z podkarpatoruského Bere-

měř třech čtvrtinách století bylo jako nosit dříví do lesa. Který

možná ne. Hráči byli v transu, vedoucí prý na ně volali, že čas

ska, po vítězstvích 2:1 nad Rumuny a 3:2 nad Švýcary semifiná-

hova. Mnoho nechybělo a měli bychom v sestavě i naturalizo-

český fanoušek by ten příběh neznal zpaměti? Tak jen bles-

už brzy vyprší, nikdo je však nevnímal. Nervozita zřejmě sehrá-

lový přemožitel Němců (3:1).

vaného Belgičana.

kově: střetnutí předcházela nedůstojná licitace o rozhodčího,

la svou roli i ve „štábu“...

40
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lépe, než když vsadil na čerstvého spolukrále ligových střelců

Československou finálovou sestavu tvořilo osm slávistů a tři
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Devět minut před koncem Italové vyrovnali. V páté minutě
půlhodinového přidaného času vstřelili vítězný gól a na čtyři
roky se stali držiteli Zlaté Niké.
Celý svět podrobně a pravdivě popisoval okolnosti jejich triumfu a unisono prohlašoval za morální vítěze naše hráče. Ti
byli dva dni poté doma přijati, jako kdyby šampionát vyhráli oni.
Plný právem! Už za neuvěřitelnou statečnost a vůli, kterou v té
bitvě projevili.
Ještě po desítkách let se vracely - a ne u nás! - úvahy, zda by
neměl být titul Italům odňat a přiznán poraženému finálovému

SERIÁL

OBHAJOBU ZLATA
ZMAŘIL ZÁKAZ
Po bolestivé koncovce kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 1984 ve Francii se reprezentační pozornost upřela do zámoří, na olympijský turnaj v Los Angeles, kde mělo Československo
obhajovat zlaté medaile z Moskvy 1980.
Vedením týmu byl pověřen čtyřiačtyřicetiletý progresivní tre-

Víme, jak to bylo. Jsme právem hrdí, že to tak bylo. A fotbalový

nér ostravského Baníku Evžen Hadamczik, který v předchozích

Miloslav Jenšík

sezonách získal se slezským klubem dvakrát za sebou mistrovský

STALO SE...
  „Hoří! Sparta hoří!“ V úterý 10. dubna ráno letěla ta Jobova zvěst

rychle napravila. Mnohem podstatnější bylo, že generálka na světový
šampionát skončila po strhující bitvě naším vítězstvím 2:1!
  Pár dnů po návratu „zlatých hochů“ z Itálie se rozjel Středoevropský
pohár, ten však našemu fotbalu ani tentokrát vavříny nepřinesl. Poprvé
hrálo šestnáct týmů. Z našich zástupců padla už v 1. kole mistrovská Slavia a s ní i Teplitzer. Dál postoupilo překvapivě Kladno, které po milánské
remíze doma porazilo Ambrosianu (Inter) 3:2, a Sparta kterou po šesti (!)
utkáních s Hungarií (MTK) nakonec pustil dál los. Po 2. kole se však už dál
hrálo bez nás.
  Konečně se dalo na rady odborníků a dosavadní dva proudy profesionálního a amatérského fotbalu se slily do jediné pyramidy mistrovských soutěží. Na dvanáctičlennou ligu navázalo pět divizí: středočeská, dvouskupinová českého venkova, moravskoslezská, slovensko-podkarpatoruská
(také ve dvou skupinách) a německého menšinového svazu. Následovaly
I. A třídy (dnes až šestý soutěžní stupeň), I. B atakdále jako dnes.
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titul. Přitom se na prvoligové scéně objevil poměrně překvapivě,

jimkou Rumunska či Jugoslávie. Ve skutečnosti to byla odveta

protože do té doby působil v nižších soutěžích v Dolním Benešo-

a trest za neúčast drtivé většiny západoevropských zemí a Spo-

vě a Opavě, se kterou postoupil do druhé ligy. „Bráchovi se tehdy

jených států amerických na předchozí letní olympiádě v Moskvě,

moc do Baníku z opavského Ostroje nechtělo, ale na jeho přesunu

Pro celou řadu reálných aspirantů na olympijské medaile to byla

se dohodla vyšší moc, šéfové obou klubů. Myslel si, že půjde jen

sportovní tragédie, zvlášť pro ty, kteří byli na vrcholu své karié-

o krátkodobý záskok, než přivedou zkušenějšího a známějšího

ry. Fotbalisté si museli na velký turnaj počkat do Itálie 1990, kde

trenéra,“ popisuje situaci ze zimy 1978 jeho o dvanáct let mlad-

se uskutečnilo mistrovství světa, ligový kanonýr Radek Drulák si

ší bratr Alois Hadamczik, který se následně trenérsky výrazně

zahrál dokonce až v roce 1996 v Anglii na mistrovství Evropy, ale

prosadil v druhém nejpopulárnějším tuzemském sportu – ledním

už za samostatné Česko…

hokeji, kde ve dvou cyklech vedl český národní tým. Nikdy se také

Pro trenéra olympioniků přišel tento blesk z čistého nebe v tu

netajil, že starší sourozenec byl pro něj i přes věkový rozdíl nejen

nejnevhodnější dobu, kdy se sám potýkal s vážnými zdravotními

nejbližším člověkem, ale také vzorem. „Trávili jsme spolu skoro

problémy. „Udělal jednu chybu, že kývl na nabídku, která spíš

každý den, navštěvoval jsem všechny zápasy týmů, které trénoval.

byla příkazem, dělat v Baníku šéftrenéra. Cítil tak zodpovědnost

Byl vůdčí osobností celé naší rodiny.“

za všechny týmy, na Bazalech býval od osmi ráno až do večera,

Evžen Hadamczik se svými svěřenci, mezi kterými byli bu-

někdy se ani nestačil najíst. Ani doma si pak neodpočinul, neustá-

doucí hráči reprezentačního „áčka“ například brankář Mikloško,

le o všem přemýšlel a nahromaděné problémy dusil v sobě. Začal

obránci Kocian, Chovanec, Straka či útočníci Daněk, Knoflíček,

brát na nespavost silné prášky, které mu doktor-psychiatr přede-

Griga či Drulák, odehrál přípravná utkání s lichotivými výsled-

psal místo toho, aby s ním byl častějším osobním kontaktu. Jezdil

ky – 7:0 s Bulharskem či 1:0 v Moskvě s domácím Sovětským

jsem s ním po špitálech, byl na jednotce intenzivní péče, kde mi

svazem. A právě velmoc z Východu, jejímž poslušným satelitem

doslova řekl: „Brácho, jsem v prdeli.“ Když pak za ním dorazili šé-

tehdejší Československo bylo, zamíchala politiku do sportu, byť

fové Baníku, úplně se změnil, jakoby se nic s ním nedělo, bavil se

vždy a často deklarovala, že naopak do něj nepatří. Kvůli údaj-

normálně o fotbale. Bylo to o jeho hlavě, o jejím psychickém na-

né nepřátelské atmosféře v americkém dějišti olympijských

stavení a neuróze, která ho postihla a ničila…,“ líčí Alois Hadam-

her a ohrožení bezpečnosti jejich účastníků se Československý

czik, který se s dobrovolným odchodem svého milovaného bratra

olympijský výbor podle očekávání solidárně připojil k bojkotu

z tohoto světa 19. září 1984 dodnes nesmířil a vzpomínky na něj

podobně jako další země tohoto socialistického bloku – s vý-

vždy vyvolají emotivní pohnutí i po více jak třiceti letech.
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Prahou jako blesk! Na stadionu se horečně dostavovalo, blížil se zlatý
hřeb dosavadní historie českého fotbalu: mač s Anglií! Zčistajasna se
však nad dřevěnou hlavní tribunou objevil obláček dýmu a v malé chvilce stála v plamenech. Před zničujícím požárem se nepodařilo zachránit
ani nejcennější trofeje a archiválie, veškerou sportovní výbavu, klubovou
pokladnu...
  Do utkání s Angličany zbývalo pět týdnů! V rekordním čase na spáleništi narychlo sroubili nekrytou tribunku pro nejvzácnější hosty v čele s prezidentem Benešem. Ve středu 16. května se do posledního místečka našlapaným ochozům národní mužstvo představilo v nových dresech, které
navrhl Petrů: červených s lvíčkem na srdci, s bílými trenýrkami a modrými stulpnami. Silný a Plánička dostali obrovské kytice k 50. mezistátním
utkáním. (Až později prasklo, že podle oficiálních počtů završil kanonýr
teprve 49. a brankář dokonce 48. zápas...) Chybička se vloudí a tahle se

43

ROK 1984

soupeři. Ale přepisovat historii není dobrý nápad... Proč také?
svět to věděl a ví s námi. 
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Evžen Hadamczik zanechal i během pouhých pěti let nesma-

s manažerem klubu do brněnského hotelu Interkontinental, kde

zatelnou stopu především v ostravském Baníku, který vytvořil ze

se spolu domluvili. Jenže nedostal souhlas k odchodu do ciziny, to

stadionu na Bazalech nedobytnou tvrz, neboť zde neprohrál v 74

byla pro něj další rána, protože v novém prostředí viděl možnost

utkáních v řadě! „Byl velmi pracovitý, přísný, ale také komuni-

se dál trenérsky posunout. Nechtěně si také vyslechl zamítavé

kativní. Při utkáních ale musel být na lavičce absolutní klid, aby

důvody, proč ho funkcionáři z Baníku neuvolnili. To byla bohu-

se mohl maximálně koncentrovat na výkon svého týmu. Teprve

žel další trpká kapka, která ho ranila a bolela,“ hořce vzpomíná

o přestávce při cestě do kabin se zeptal na názory asistentů,

na smutný rok 1984 Alois Hadamczik.
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Václav Tichý

aby případně mohl hráčům sám sdělit. Dovedl si vytipovat a vybrat hráče, se kterými byl stále v kontaktu, i když je třeba poslal
na hostování do okolních klubů. Připravovali se dokonce společně

STALO SE...

na pozápasových trénincích s náhradníky, kteří v ligovém utkání
nenastoupili. V kanceláři měl Evžen na zdi tablo s fotografiemi
všech hráčů Baníku, které si operativně posouval podle svých záměrů na konkrétní utkání,“ charakterizuje bratra-trenéra.
V tehdejší době bylo však dost obtížné pravidelně sledovat vývojové trendy moderního světového fotbalu. Evžen Hadamczik
si cestu a přístup k poznatkům našel. „Inspiroval se především

v Německu. Doma jsme mluvili s rodiči německy. Zavedl náročné krátké tréninky, posilování těla při fyzické přípravě, studoval
herní systémy bundesligových klubů i reprezentace,“ konstatuje
jeho mladší bratr.
Vedení olympijského týmu se pro něj proto stalo novou motivací, mohlo totiž být zároveň v případě úspěchu i předstupněm
k převzetí československé reprezentace v blízkém časovém horizontu. O to hůř vnitřně snášel, když se politickým příkazem shora
definitivně rozhodlo o bojkotu olympiády v Los Angeles. Měl také
velký trenérský kredit v zahraničí, protože Baník v evropských
pohárech často pokořil mnohem zvučnější soupeře. V té době
dostal velmi zajímavou nabídku trénovat Rapid Vídeň! Slavný rakouský klub, ve kterém si tehdy oživil a prodloužil kariéru Antonín Panenka, opakovaně dominoval v tamní lize, prosazoval se
výrazně i v pohárové Evropě, navíc po jazykové stránce by v tomto

a držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy v témže roce,
jehož největším trenérským úspěchem byl mistrovský titul se Zbrojovkou Brno v roce 1978, ve které předtím rovněž vystřídal Františka
Havránka. Asistenta u národního týmu dělal Ján Hucko, někdejší kouč
bratislavského Slovanu a Spartaku Trnava.
  Pořadí po skončení ligové soutěže připomínalo předválečný pražský
přebor: 1. Sparta, 2. Dukla, 3. Bohemians. Dominantní postavení klubů
z hlavního města „kazila“ pouze Slavia, která dlouho dokonce bojovala
o záchranu a nakonec obsadila dvanácté místo.
  Sparta získala mistrovský titul po dlouhých sedmnácti letech a opět
je u toho jako trenér Václav Ježek, který na Letné vytvořil hráčský mix
z vlastních odchovanců (Hašek, Bílek, Skuhravý) a věkově perspektivních posil z jiných klubů (Stejskal, Lavička, Bielik, Straka), kterým
šéfoval ve středu hřiště Jan Berger, a na hrotu útoku se tým mohl
spolehnout na střelecky disponovaného Stanislava Grigu. Sparťanské
kralování v nejvyšší československé a následně samostatné české
soutěži trvalo dvě dekády, během nichž nejpopulárnější klub neslavil
mistrovský triumf jen v letech 1986 (Vítkovice), 1992 (Slovan Bratislava), 1996 (Slavia), 2002 (Liberec) a 2004 (Baník Ostrava).

44

EVŽEN HADAMCZIK

45

inzerce

inzerce

angažmá neměl žádný problém. „Vezl jsem ho autem na schůzku

  Reprezentaci převzal Josef Masopust, vicemistr světa z Chile 1962
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Římani visí nad propastí!

MARCO ASENSIO SVÝM GÓLEM PEČETIL
VÍTĚZSTVÍ REALU MADRID V MNICHOVSKÉ ALLIANZ ARÉNĚ.

V minulé sezoně válel v dresu Římanů, letos táhne Liverpool

LIVERPOOLSKÝ MOHAMED SALAH DVĚMA GÓLY A STEJNÝM POČTEM ASISTENCÍ ŘÍDIL DEMOLICI AS ŘÍM.

Otáčet nepříznivý výsledek musí také mnichovský Bayern, kte-

slitování. Egyptský forvard Mohamed Salah v úvodním poločase

rý sice proti Realu Madrid diktoval tempo hry (59% držení míče,

dvakrát gólově udeřil, po přestávce připravil trefy pro parťáky

10 rohů, 13 střeleckých pokusů), nevyhnul se ale několika hrub-

z útoku Maného s Firminhem a výrazně se zasloužil o vybudová-

kám v defenzívě a nakonec tak prohrál 1:2. Ačkoliv mnichovská

ní pětigólového liverpoolského náskoku. Naivně hrající Římani,

defenzíva tentokrát dokázala udržet na uzdě Cristiana Ronalda,

za které do druhé půle nastoupil český útočník Patrik Schick, se

jenž jí v loňském čtvrtfinále nasázel pět gólů, neuhlídala Marcela

vzchopili až v posledních deseti minutách, kdy zásluhou gólů Dže-

s Asensiem, kteří svými zásahy výrazně přiblížili Bílý balet čtvr-

ka a Perottiho snížili z hrozivých 0:5 na 2:5 a v odvetě tak přeci jen

tému finále Ligy mistrů za posledních pět let. A do odvety půjdou

ještě mohou pomýšlet na úspěch. Bude jim štěstěna nakloněna

svěřenci Zinedine Zidaneho s vědomím, že v posledních šesti do-

stejně jako proti Messimu a spol.?

mácích duelů s Bayernem vždy vyhráli. Dodrží tradici a postoupí?

49

SEMIFINÁLE FOTBALOVÉ LIGY MISTRŮ

SEMIFINÁLE FOTBALOVÉ EVROPSKÉ LIGY

Liverpool - AS Řím 5:2 * Bayern - Real Madrid 1:2

Arsenal - Atl. Madrid 1:1 * Marseille - Salcburk 2:0

01.05. 20:45

Real Madrid - Bayern

03.05. 21:05

Atl. Madrid - Arsenal

02.05. 20:45

AS Řím - Liverpool

03.05. 21:05

Salcburk - Marseille

inzerce

inzerce

Ve čtvrtfinále Ligy mistrů se blýskli senzačním třígólovým obratem
proti Barceloně, v semifinále jej musí zopakovat proti Liverpoolu, jinak skončí těsně pod vrcholem. Fotbalisté AS Řím nezvládli první duel
na Anfieldu a po porážce 2:5 jsou jednou nohou z kola ven. Předvedou
další zmrtvýchvstání?
48

REAL NA BAYERN UMÍ

a se svým bývalým klubem neměl v prvním vzájemném utkání

50
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EVROPSKÉ POHÁRY

SELHÁNÍ KANONÝRŮ

EVROPSKÉ POHÁRY

51

hradníků Petr Čech, proti oslabenému soupeři zahazovali šance

Arsenal nezvládl úvodní semifinále Evropské ligy proti mad-

a z 24 střel nakonec proměnili jedinou zásluhou Lacazetta. V 82.

ridskému Atlétiku, ačkoliv mu vše hrálo do karet - nastoupil před

minutě ale Koscielny chyboval v souboji s Griezmannem a fran-

svými fanoušky, hostující Vrsaljko už v 10. minutě po červené kar-

couzský forvard vyrovnal na konečných 1:1. Arsenal tak v odvetě

tě musel předčasně do sprch a kouč Simeone byl vykázán do hle-

musí skórovat, jinak v Evropské lize skončí… Do finále naopak

diště. Jenže Kanonýři, za které celý zápas proseděl na lavičce ná-

mají blízko borci Marseille, kteří zdolali Salcburk 2:0.

KAPITÁN ARSENALU KOSCIELNY PROHRÁVÁ KLÍČOVÝ SOUBOJ S KRAJANEM GRIEZMANNEM, JENŽ NÁSLEDNĚ VYROVNÁ NA KONEČNÝCH 1:1.

BORCI MARSEILLE MAJÍ PO VÝHŘE 2:0 NAD SALCBURKEM FINÁLE EVROPSKÉ LIGY NA DOSAH.

50

51
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PREMIER LEAGUE

Citizens nepolevují v tempu

Kdo doprovodí „Kozly“?

BUNDESLIGA

Z

V

R

P

GÓLY

1. Manchester City

35 30

3

2

102:26 93

2. Manchester Utd.

35 24

5

6

67:27

77

3. Liverpool

36 20 12

4

80:37

72

4. Tottenham

34 20

8

6

66:31

68

4. Hoffenheim

5. Chelsea

35 20

6

9

60:34

66

5. Leverkusen

6. Arsenal

35 17

6

12

67:48

57

6. RB Lipsko

7. Burnley

36 14 12 10

35:32

54

7. Frankfurt

8. Everton

36 13

14

42:54

48

8. Stuttgart

9. Leicester

35 11 11 13

49:52

44

9. M´gladbach

10. Newcastle

35 11

8

16

35:44

41

11. Crystal Palace

36

11 16

41:54

38

12. Watford

35 10

8

17

42:60

38

9
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# MUŽSTVO

9

B

BUNDESLIGA

# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

B

1. Bayern

32 26

3

3

88:23

81

2. Schalke

32 16

9

7

50:36

57

3. Dortmund

32 15 10

7

62:42

55

32 14 10

8

63:45

52

32 14

9

9

55:42

51

32 13

8

11

47:50

47

32 13

7

12

42:44

46

32 13

6

13

30:35

45

32 12

8

12

43:49

44

10. Hertha

32 10 13

9

40:37

43

11. Augsburg

32 10 11 11

42:42

41

12. Brémy

32

11 12

35:39

38

9

13. Bournemouth

36

9

11 16

42:60

38

13. Hannover

32

9

9

14

39:50

36

14. Brighton

35

8

13 14

32:47

37

14. Mohuč

32

8

9

15

35:49

33

15. West Ham

35

8

11 16

43:67

35

15. Freiburg

32

7

12 13

29:53

33

16. Huddersfield

35

9

8

18

27:56

35

16. Wolfsburg

32

5

15 12

31:43

30

17. Swansea

35

8

9

18

27:52

33

17. Hamburk

32

7

7

18

27:49

28

18. Southampton

35

6

14 15

35:54

32

18. Kolín nad Rýnem 32

5

7

20

33:63

22

19. Stoke

36

6

12 18

32:65

30

20. West Brom

36

5

13 18

30:54

28

VÝSLEDKY
36. KOLO
Manchester Utd. - Arsenal 2:1 * Burnley - Brighton 0:0
West Ham - Manchester City 1:4 * Swansea - Chelsea 0:1
Crystal Palace - Leicester 5:0 * Huddersfield - Everton 0:2
Newcastle - West Brom 0:1 * Liverpool - Stoke 0:0
Southampton - Bournemouth 2:1
Tottenham - Watford (hráno po uzávěrce)

FOTBALISTÉ KOLÍNA NAD RÝNEM SE PO PORÁŽCE VE FREIBURGU
SMIŘUJÍ SE SMUTNÝM FAKTEM - PÁDEM DO DRUHÉ LIGY.
SETKÁNÍ RIVALŮ. SIR ALEX FERGUSON (VPRAVO) PŘEDAL PŘED UTKÁNÍM
LOUČÍCÍMU SE ARSÉNU WENGEROVI PAMÁTEČNÍ TROFEJ NA SPOLEČNÉ NELÍTOSTNÉ BITVY.

Borci Manchesteru City už mají titul v kapse, závěr sezony však
nevypouští a nadále si dělají ze soupeřů trhací kalendář, což
ve 36. kole odnesl West Ham. Pokračuje také venkovní mizérie
Arsenalu, který letos jako jediný tým soutěže mimo svůj stadion
ještě nebodoval…

Tři kola před koncem na sebe narazily ve dvou zápasech pravdy čtyři namočené týmy. Jejich výsledky však sestupovou tajenku
rozluštily jen z poloviny. Freiburg doma gólem Holera z druhé minuty nastavení udolal poslední Kolín nad Rýnem a definitivně odsoudil vloni pátý tým k sestupu a naopak sám tříbodovým ziskem
tuto hrozbu přímého druholigového pádu dost výrazně odvrátil.

PROGRAM

v domácím prostředí předposlední Hamburk. Jenže „Vlci“ inkasovali dvě branky do šatny

lici konkurence. Na půdě londýnského West Hamu triumfovali hladce 4:1 a v tomto ročníku

a i když v závěrečné čtvrthodině vstřelili kontaktní gól, nakonec prohráli 1:3. Jejich třetí

37. KOLO

Premier League už nastříleli 102 branek. Do trojciferných čísel v počtu vstřelených gólů

kouč v tomto bundesligovém ročníku Bruno Labbadia totiž nenaplňuje roli záchranáře,

4.5. Brighton - Manchester Utd.
5.5. Stoke - Crystal Palace, Bournemouth - Swansea,
Leicester - West Ham, Watford - Newcastle,
West Brom - Tottenham, Everton - Southampton
6.5. Manchester City - Huddersfield, Arsenal - Burnley,
Chelsea - Liverpool

se dostali už podruhé, to se žádnému mančaftu v Premier League ještě nepodařilo! Pět-

kterou před třemi lety excelentně zvládl v hektickém jarním finiši právě na lavičce HSV!

krát se prosadil Crystal Palace proti Leicesteru, jenž po vyloučení Albrightona dohrával

V hansovním městě, které se už pomalu smiřovalo, že přijde o primát jediného klubu ne-

o deseti, což se mu v sezoně stalo už popáté. Více červených karet neviděl žádný jiný tým…

přetržitě od roku 1963 působícího v bundeslize, proto nyní převažuje mírný optimismus

O Ligu mistrů bojující Chelsea udolala sedmnáctou Swansea 1:0 a její trenér Antonio Conte

nad pesimismem, k němuž opravňují tři výhry týmu v posledních čtyřech kolech.

# HRÁČ

33. KOLO
5.5. Augsburg - Schalke, Brémy - Leverkusen,
Dortmund - Mohuč, Frankfurt - Hamburk,
Hannover - Hertha, Kolín nad Rýnem - Bayern,
Mönchengladbach - Freiburg, RB Lipsko - Wolfsburg,
Stuttgart - Hoffenheim

NEJLEPŠÍ STŘELCI
TÝM

G

A

tované. Pořád se totiž hledá doprovod pro kolínské „Kozly“ k trpké cestě o patro níž, v ne-

28

1

2. Petersen N.

Freiburg

15

1

Arséne Wenger se naposledy v roli lodivoda Arsenalu představil na Old Trafford, kde

dělní dohrávce totiž Mainz doma porazil vicemistra z Lipska a podobně jako Freiburg ho

3. Uth M.

Hoffenheim

14

7

si při slavnostním předzápasovém ceremoniálu srdečně potřásl pravicí se svými dlouho-

dělí od sedmnácté příčky pět bodů. Každopádně dvě závěrečná kola slibují dramatickou až

letými rivaly - sirem Alexem Fergusonem a Josém Mourinhem. Francouz následně po-

infarktovou podívanou! Radost už nyní panuje v Düsseldorfu, protože Fortuna si v předsti-

na tuto metu dokázali dostat pouze José Mourinho (63 utkání) a Pep Guardiola (69 zápasů).

TÝM

G

A

31

9

2. Kane H.

Tottenham

26

2

3. Aguero S.

Manchester City

21

6

slal do boje s domácím Manchesterem United nejmladší sestavu (věkový průměr 24 let

hu zajistila postup do bundesligy, kterou naposledy hrála v roce 2013, kdy její dres oblékal

4. Sterling R.

Manchester City

18 11

a 67 dní) od srpna 2011, kdy právě na Old Trafford utrpěl debakl 2:8. Podobnému výprasku

# HRÁČ

3. Volland K.

Leverkusen

14

2

5. Aubameyang P.

Dortmund

13

3

5. Gregoritsch M.

Augsburg

13

2

také český stoper Martin Latka. Zpátky mezi německou elitu má nakročeno rovněž No-

7. Finnbogason A.

Augsburg

12

3

7. Fullkrug N.

Hannover

12

3

Hoffenheim

12

5

Bayern

12

3

Leicester

17

1

se tentokrát Arsenal vyhnul, slavit ovšem nemohl - v první minutě nastavení Fellaini hla-

rimberk. Na historickou baráž s šestnáctým týmem bundesligy se pomalu chystají v Kielu,

7. Kramarič A.

Manchester Utd

16

7

vičkou rozhodl o triumfu Red Devils 2:1 a Kanonýři tak letos venku ještě nebodovali…

který nikdy takhle vysoko neskončil. I v tom větří bundesligoví starousedlíci šanci…

7. Wagner S.

54

55

inzerce

inzerce

PROGRAM

Bayern

Hamburk ale ještě zdaleka nemá prodloužení pobytu mezi klubovou šlechtou garan-

Liverpool

6. Lukaku R.

Brémy - Dortmund 1:1 * Mohuč - RB Lipsko 3:0
Leverkusen - Stuttgart 0:1 * Bayern - Frankfurt 4:1
Freiburg - Kolín nad Rýnem 3:2 * Hertha - Augsburg 2:2
Wolfsburg - Hamburk 1:3 * Hoffenheim - Hannover 3:1
Schalke - Mönchengladbach 1:1

1. Lewandowski R.

se dočkal jubilejního 50. vítězství v soutěži ve svém 73. utkání na lavičce Blues. Rychleji se

1. Salah M.

5. Vardy J.

32. KOLO

Podobné plány spřádal také Wolfsburg, který na tom byl bodově úplně stejně, a hostil
Již jistí šampioni z Manchesteru City ani v závěru sezony nepolevují a pokračují v demo-

NEJLEPŠÍ STŘELCI

VÝSLEDKY
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LA LIGA
# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

B

1. Barcelona

34 26

8

0

87:21

86

SERIE A

Messiho hattrick = titul!

Neapol utopila naději...

57
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SERIE A
# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

B

1. Juventus

35 28

4

3

81:22

88
84

2. Atl. Madrid

35 22

9

4

55:18

75

2. Neapol

35 26

6

3

71:26

3. Real Madrid

34 21

8

5

82:37

71

3. AS Řím

35 21

7

7

59:28

70

4. Valencia

35 20

7

8

62:36

67

4. Lazio

35 21

7

7

84:43

70

5. Betis

34 17

5

12

54:53

56

5. Inter

35 18 12

5

58:26

66

6. Villarreal

34 16

6

12

49:41

54

6. Atalanta

35 16 10

9

55:36

58

7. Getafe

35 13 10 12

40:32

49

7. AC Milán

35 16

9

10

46:39

57

8. Sevilla

34 14

6

14

42:54

48

8. Sampdoria

35 16

6

13

55:54

54

9. Girona

35 13

9

13

47:53

48

9. Fiorentina

35 15

9

11

50:38

54

10. Real Sociedad

35 13

7

15

63:55

46

10. Turín FC

35 11 14 10

48:42

47

11. Celta Vigo

35 12

9

14

54:51

45

11. FC Janov

35 11

8

16

30:37

41

12. Eibar

35 12

8

15

37:47

44

12. Bologna

35 11

6

18

38:46

39

10 16

26:57

37

4

21

46:59

34

13. Alaves

35 13

2

20

34:48

41

13. Sassuolo

35

14. Ath. Bilbao

35

9

13 13

38:45

40

14. Udinese

35 10

15. Espanyol

35

9

13 13

29:41

40

15. Crotone

35

9

7

19

36:60

34

16. Leganes

35 11

7

17

29:43

40

16. Cagliari

35

9

6

20

31:60

33

17. Levante

35

9

13 13

34:50

40

17. Spal

35

6

14 15

33:56

32

18. La Coruňa

35

6

10 19

34:69

28

18. Chievo

35

7

10 18

31:57

31

19. Las Palmas

35

5

7

23

23:70

22

19. Verona

35

7

4

24

28:71

25

20. Malaga

34

5

5

24

22:51

20

20. Benevento

35

5

3

27

32:81

18

VÝSLEDKY
35. KOLO
La Coruňa - Barcelona 2:4 * Valencia - Eibar 0:0
Alaves - Atl. Madrid 0:1 * Getafe - Girona 1:1
Villarreal - Celta Vigo 4:1 * Real Madrid - Leganes 2:1
Real Sociedad - Ath. Bilbao 3:1 * Espanyol - Las Palmas 1:1
Levante - Sevilla 2:1 * Betis - Malaga (hráno po uzávěrce)

LIONEL MESSI A LUIS SUÁREZ SE PO VÝHŘE 4:2 V LA CORUNI RADUJÍ Z MISTROVSKÉHO TITULU.

Hotovo! Fotbalisté Barcelony dostali definitivní razítko na mistrovský titul. Po triumfu v Copa del Rey ovládli hned následující
víkend i La Ligu a mohou slavit ceněné double. To se jim podařilo
potřetí za poslední čtyři roky!

Zdálo se, že jsou zlomeni. Před týdnem doma prohráli souboj prvního s druhým gólem
Po roční pauze je titul opět jejich. A doletěli k němu naprosto suverénně - vždyť jasno je

v poslední minutě, tentokrát jim nabuzený Inter dal doma dva góly v deseti lidech. Borci

VÝSLEDKY
35. KOLO
Turín FC - Lazio 0:1 * Fiorentina - Neapol 3:0
Atalanta - FC Janov 3:1 * Benevento - Udinese 3:3
Bologna - AC Milán 1:2 * Sampdoria - Cagliari 4:1
Verona - Spal 1:3 * Crotone - Sassuolo 4:1
Inter - Juventus 2:3 * AS Řím - Chievo 4:1

již tři kola před koncem, a to má Barca ještě jeden zápas k dobru! „Když tak dlouho smě-

Juventusu ovšem neklesli na mysli a v závěrečné pětiminutovce zápas otočili - 2:3 a jedna

PROGRAM

z posledních velkých překážek zdolána! „Vyhrát na San Siru je šíleně těžké, domácí hráli

PROGRAM

36. KOLO

s náskokem, byli jsme nejlepší. Titul si zkrátka zasloužíme,“ jásal kouč Valverde. Barca

i v deseti skvěle. Udělali jsme obrovský krok ke scudettu,“ radoval se hostující trenér Alle-

36. KOLO

udělala poslední krok k titulu č. 25 podle očekávání na půdě La Coruni. Byť přišla o dvougó-

gri a střelec vítězné branky Higuain k milánské divočině přidal: „Vypadalo to, že je konec,

lový náskok, v závěru se dvakrát prosadil Messi a zkompletoval tak svůj 46. hattrick v karié-

a najednou se vše otočilo a my žijeme.“ Zato v domácím táboře vládlo rozčarování. „Bude

ře. S 32 ligovými góly na kontě jasně vládne pořadí střelců, druhý Ronaldo má o osm branek

těžké tuto porážku spolknout. Tento zápas pro nás hodně znamenal a takový výsledek jsme

méně. A to Argentinec „nechrtí“, s dvanácti asistencemi jasně kraluje i pořadí nahrávačů...

si nezasloužili,“ hořekoval domácí trenér Spalletii.

NEJLEPŠÍ STŘELCI
TÝM

G

A

5.5. AC Milán - Verona, Juventus - Bologna
6.5. Udinese - Inter, FC Janov - Fiorentina,
Chievo - Crotone, Lazio - Atalanta, Neapol - Turín FC,
Spal - Benevento, Sassuolo - Sampdoria,
Cagliari - AS Řím

Domácí La Coruňa naopak získala jistotu sestupu do druhé ligy, kam doprovodí Málagu

Aby toho pro Juve nebylo málo, druhý den Neapol selhala ve Fiorentině! Už po osmi mi-

s Las Palmas. Vedle Barcy vyhrály i oba madridské kluby. Druhé Atlético zvládlo drama

nutách stoper Koulibaly, hrdina vítězného šlágru v Turíně, zastavil unikajícího Simeone-

v Alavesu, když jediný gól nervózního utkání dal s blížícím se koncem Gameiro z penalty.

ho a mazal pod sprchy. To hosty zcela vykolejilo, za celý zápas vystřelili pouze jedinkrát

# HRÁČ

TÝM

G

A

Kouč Simeone šetřil opory před odvetou semifinále Evropské ligy s Arsenalem.

na bránu. Zato neudržitelný Simeone, syn slavného kouče Atlétika Madrid, jim nasázel tři

1. Immobile C.

Lazio

29

9

Hvězdy nechal na tribuně kvůli bitvě Ligy mistrů s Bayernem i jeho kolega Zidane, Real

góly a postaral se o výhru 3:0. „Nejhorší zápas sezóny, nevím, co se stalo... Úplně jsme

2. Icardi M.

Inter

27

2

navzdory deseti změnám v sestavě přetlačil 2:1 Leganes a zůstává třetí. „Jsem nadšený,

vypadli z tempa, po vyloučení hráči ztratili víru a nervy,“ hlesl zdrcený trenér Sarri, jemuž

3. Dybala P.

Juventus

21

5

se sen o titulu rozplynul. Tři kola před koncem mají borci Juve čtyři body k dobru, a i kdyby

4. Quagliarella F.

zaváhali na půdě silného AS Řím, k titulu jim stačí doma porazit slabé Bolognu a Veronu.

1. Messi L.

Barcelona

32 12

2. Ronaldo C.

Real Madrid

24

5

3. Suarez L.

Barcelona

23

9

4. Aspas I.

Celta Vigo

20

5

jak k tomu hráči přistoupili. A teď nás čeká zápas roku!“ burcoval Zidane. V La Lize už může

5. Griezmann A.

Atl. Madrid

19

8

být v klidu, protože čtvrtá Valencia nedokázala skórovat proti Eibaru a už zaostává.

5. Stuani C.

Girona

19

0

7. Rodrigo

Valencia

16

4

Velká bitva se odehrává kolem poslední sedmé pohárové příčky - Getafe s Gironou vzájemně plichtily a Sevilla padla v Levante, což stálo místo trenéra Montellu.

Patrik Schick dal druhý ligový gól v řadě, otevřel skóre proti Chievu. Římané se tak i díky
němu nadále perou s městskými rivaly Laziem o bronzovou příčku, Inter už odpadl.

56

57

NEJLEPŠÍ STŘELCI

Sampdoria

19

6

5. Mertens D.

Neapol

17

6

6. Džeko E.

AS Řím

16

3

6. Higuain G.

Juventus

16

6

8. Simeone G.

Fiorentina

13

3

inzerce

inzerce

Klíčové bitvy rozhoduje psychická odolnost a závěr Serie A tuto
pravdu potvrzuje. Po bolestné porážce s Neapolí dokázali šampióni z Juventusu otočit těžkou bitvu na Interu, zato jejich největší
rivalové selhali. Sedmý titul v řadě mají Turínští na dosah!

řujete k cíli, cítíte obrovskou radost a satisfakci. Od začátku jsme byli na špici, vyhráli jsme

4.5. Sevilla - Real Sociedad
5.5. Girona - Eibar, Ath. Bilbao - Betis
Celta Vigo - La Coruňa, Villarreal - Valencia
6.5. Malaga - Alaves, Atl. Madrid - Espanyol,
Las Palmas - Getafe, Barcelona - Real Madrid
7.5. Leganes - Levante

# HRÁČ

GIOVANNI SIMEONE ODSTŘELIL TŘEMI GÓLY NADĚJI NEAPOLE NA SCUDETTO.

9
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FORTUNA LIGA
# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

B

6

39:20

61

Trnava odmietla majstrovský mečbal

SKUPINA O TITUL
1. Trnava

29 19

4

2. Dun. Streda

29 15

9

5

42:29

54

3. Slovan Brat.

29 15

8

6

54:34

53

4. Žilina

29 15

2

12

53:47

47

5. Trenčín

29 13

6

10

69:44

45

6. Ružomberok

29

10 10

34:32

37

9

Foto: SFZ/Fortuna liga

www.ceskestredohori.info

SKUPINA O UDRŽENÍ
1. Nitra

29 10 11

8

25:22

41

2. Michalovce

29

12

30:31

35
34

9

8

3. Podbrezová

29 10

4

15

27:41

4. Z. Moravce

29

8

6

15

36:46

30

5. Senica

29

5

7

17

24:52

22

6. Prešov

29

4

9

16

19:54

21

VÝSLEDKY

SLOVAN PREKAZIL TRNAVE MAJSTROVSKÉ OSLAVY.

SKUPINA O TITUL - 7. KOLO
Slovan Bratislava - Trnava 2:1
Žilina - Ružomberok 3:0 * Dun. Streda - Trenčín 0:3

Po predchádzajúcom kole sa zdalo, že mužstvo jari DAC Dunajská Streda ešte môže zdramatizovať boj o titul. No pred domácou,
takmer deväťtisícovou diváckou kulisou premrhalo šancu prenasledovať trnavský Spartak a podľahlo Trenčínu až nečakane hladko 0:3. V priebehu piatich minút získali hostia dvojgólové vedenie,
zásluhou výborného výkonu brankára Šemrinca si ho udržali až
do konca a v závere si poistili tri body striedajúcim Čatakovičom.

SKUPINA O UDRŽENÍ - 7. KOLO
Michalovce - Senica 1:2
Podbrezová - Nitra 1:0 * Z. Moravce - Prešov 4:0

PROGRAM
SKUPINA O TITUL - 8. KOLO
5.5. Ružomberok - Slovan Bratislava, Trnava - Dun. Streda
6.5. Trenčín - Žilina

Keďže bíly andeli už poznali výsledok zo Žitného ostrova, na bratislavské Pasienky za-

SKUPINA O UDRŽENÍ - 8. KOLO

mieril početný tábor fanúšikov Spartaka pripravený na oslavy titulu po dlhých 45 rokoch.

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

www.krusne-hory.org

www.dolnipoohri.cz

Trnava však ponúknutú šancu na titul nevyužila, v derby so Slovanom potrebovala vyhrať,
z Pasienkov však odišla s prehrou 1:2. Belasí odmietli opakovanie scenára z predošlých

NEJLEPŠÍ STŘELCI

dvoch sezón, keď sa vždy na ihrisku Slovana radovali súperi zo zisku titulu, pred dvomi

# HRÁČ

TÝM

G

rokmi Trenčín a minulý rok Žilina. Góly padali po prestávke, Slovan sa ujal vedenia po stre-

1. Samuel Mráz

Žilina

16

le Šporara, o 6 minút vyrovnal Godál z penalty a o výhre rozhodol Moha v 68. minúte. Žilina

2. Rangelo Janga

Trenčín

14

3. Jakub Mareš

Slovan Bratislava

12

porazila hladko Ružomberok 3:0, autor dvoch gólov Samuel Mráz sa so 16 presnými zá-

4. Erik Pačinda

Dunajská Streda

10

Ružomberok

10

Slovan Bratislava

10

Trenčín

10

Na poslednej priečke došlo k zmene, Senica vďaka výhre v Michalovciach predstihla

8. Roland Černák

Dunajská Streda

8

Prešov. Šarišania podľahli vysoko v Zlatých Moravciach 0:4. Zlaté Moravce si tak moh-

9. Filip Hološko

Slovan Bratislava

8

li vychutnať pocit víťazstva po desiatich zápasoch bez plného bodového zisku. V stretnutí

10. Hilary Gong

AS Trenčín

8

Podbrezovej s Nitrou rozhodol o výhre domácich gól v 87. minúte. 

5. Róbert Gešnábel
6. Aleksandar Čavrič

inzerce

7. Antonio Mance

sahmi osamostatnil na čele tabuľky kanonierov a mieri za korunou kráľa strelcov. Všetko
nasvedčuje tomu, že o titule sa rozhodne v budúcom kole v priamom súboji Trnavy s Dunajskou Stredou.

Peter Divéky

Ty nejkrásnější trasy
pro vaše výlety!
Objevte nejzajímavější místa v Ústeckém kraji.
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www.branadocech.cz

CHRUDIMSKÝ ROMAN MAREŠ BYL SVÉMU TÝMU ZNOVU OPOROU.

62
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Chrudim si dokráčela pro čtrnáctý titul

bez jediné prohry v sezoně

CHRUDIM JE MISTREM ČESKÉ REPUBLIKY POČTRNÁCTÉ.

Finálová bitva číslo tři již od prvních minut ukázala, že bude
oproti dvěma předchozím rozdílná. Již ve třetí minutě otevřel
skóre pohotový Éverton, který uklidil přesně pod břevno balon
a nedal Vahalovi šanci zareagovat. Mnohem ofenzivněji působila také Sparta, která ještě v prvním poločase stihla dvěma góly
skóre otočit ve svůj prospěch. Nejprve Litviněnka prostřelil Azem
Brahimi, následně po ukázkové kombinaci zakončoval do poloodkryté branky Michal Belej. Poločasovou přestávku si hráči Sparty
s vedením na kontě neužili, další přesnou přihrávku vyprodukoval
Felipe, jehož pas do sítě dostal Roman Mareš.

SOUBOJ SPARŤANA DAVIDA CUPÁKA A FELIPEHO.

Zběsilé tempo druhého poločasu odstartovala červená karta

28

CHANCE FUTSAL LIGA

Čtrnáctý titul pro Chrudim. V pátek ERA-PACK porazil Spartu 9:4
po prodloužení a mohl slavit. I pro rudé jde o historický futsalový
úspěch. Ve finále ještě nikdy nebyli.

Davida Cupáka za nesportovní chování, ERA-PACKu se ale přesilovou hru využít nepodařilo. Do vedení se ale přece jen dostal
obhájce titulu, nejlepší hráč play-off i finálové série Lukáš Rešetár strhl vedení na stranu domácích. Když Chrudimští navýšili své
vedení zásluhou Maxe na 4:2, dokázala Sparta zásluhou Amadea
a Azema Brahimiho strhující zápas poslat do prodloužení.

www.futsalliga.cz
generální partner CHANCE futsal ligy
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Nastavený čas ale přinesl jednoznačnou jízdu chrudimského

Základní hrací doba skončila 4:4, ale prodloužení jasně ovládla

týmu. ERA-PACK přichystal pro své fanoušky v prodloužení pět

Chrudim výsledkem 5:0. „Před prodloužení jsem hráče uklidňo-

dávek radosti. Vítězná branka jde na vrub Romana Mareše, kte-

val a žádal je o to, aby předváděli dobrou práci jako doposud. Vě-

rý dostal chrudimský tým do vedení, následovaly trefy Évertona,

děl jsem, že jsme lépe připraveni. Brzy jsme vstřelili krásný gól

Lukáše Rešetára a Maxe, definitivní tečku za výsledkem 9:4 udě-

po skvělé kombinaci, což nám dalo klid do dalších minut. Sezonu

lal v posledních vteřinách Éverton, který tím dokonal hattrick.

jsme zakončili zlatou tečkou,“ oddychl si trenér mistrů.

ERA-PACK Chrudim dokázal počtrnácté vyhrát nejvyšší českou
soutěž a opět po roce usedl na futsalový trůn.

18/2018
Úterý 1.5.2018
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Jeho tým zvládl celý ročník bez jediné prohry. „Z pozice trenéra
byla radost sledovat hráčský vývoj během sezony, kluci praco-

Chrudim podle svého trenéra odehrála dobré utkání a naprosto

vali svědomitě a úspěch si zasloužili,“ zdůraznil brazilský trenér

odlišné od těch prvních dvou. „I tak jsme měli větší iniciativu při

a dodal: „Hráči, realizační tým a všichni, kdo se podílí na chru-

hře dopředu, jenže jsme udělali několik chyb, které nás v součtu
stály čtyři góly. Bylo to potřetí v celé sezoně, kdy jsme dostali více

FK ERA-PACK CHRUDIM - AC SPARTA PRAHA
9:4 P (2:2, 2:2 - 3:0, 2:0)

než tři góly. Na druhou stranu, moji hráči předvedli kvalitní práci
do ofenzívy, když si dokázali vytvořit řadu šancí. Myslím si, že jsme
si zasloužili vyhrát v řádné hrací době, ale ne vždy jde tak, jak si
představujeme a musíme k tomu uzpůsobit strategii,“ řekl chru-

CHANCE FUTSAL LIGA

RADOST CHRUDIMSKÝCH FUTSALISTŮ PO ZISKU TITULU.

dimském futsalu, pracovali ukázkově a patří jim uznání. Stejně

inzerce

28

www.futsalliga.cz

www.futsalliga.cz

dimský lodivod Felipe Conde.

Branky a nahrávky: 3. Éverton (Felipe), 11. R. Mareš (Felipe), 25. Rešetár, 28. Max, 41. R. Mareš
(Felipe), 43. Éverton (Litviněnko), 45. Rešetár (Felipe), 47. Max (Doša), 50. Éverton (D. Drozd) - 8. Brahimi (Marcelo), 9. Belej (Brahimi), 28. Amadeu (Diego), 29. Brahimi. Konečný stav série: 3:0.

tak fanouškům za jejich podporu a děkuji jim speciálně za pátek,
protože předvedli fantastickou show.“
Reprezentační brankář Ondřej Vahala ve službách Sparty byl
z druhého místa zklamaný: „Protože chci vždy každý zápas vyhrát.
Ať jsem v něm favorit, nebo outsider. Z tohoto pohledu druhé místo nemohu brát jako úspěch.“
Na druhou stranu hrozilo, že si Vahala letos ani futsal nezahraje.
Jeho přesun ze Slavie do Sparty byl složitý, ale povedl se. „Nakonec to tedy úspěch je,“ usmál se gólman Pražanů a navázal: „Představa toho, že bych byl rok bez futsalu, tady byla docela reálná, ale
když už jsem nakonec do Sparty přestoupil, tak přišly zdravotní
problémy, jako antibiotika, či trable se zády nebo kotníkem. Vrátil
jsem se nakonec na semifinále a finále. Nechci říct, že musím být
nakonec spokojený, ale ve výsledku druhé místo docela ujde.“

www.futsalliga.cz
generální partner CHANCE futsal ligy
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w w w. futsalliga .cz
Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

Fotbalová asociace
České republiky

AKTUÁLNĚ
www.fotbal.cz
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Sparťanky se výhrou v derby

vrátily do hry o titul
SPARŤANKY SI UŽILY GÓLOVOU RADOST V OBOU POLOČASECH A DERBY OVLÁDLY 2:1.

V úvodu nebezpečně centrovala domácí Bartoňová, na její při-

O chvilku později se ale Sparta již radovala, když domácí obra-

hrávku však o kousek nedosáhla Svitková ani Divišová. Před dru-

na nechala zakončovat Staškovou a ta levou nohou poslala Spartu

hou brankou zahrozila po centru Nepokojové Stašková, její hlavič-

opět do vedení. V dalších minutách již diváci další branku neviděli

ku však lapila brankářka Votíková. Stašková nepřekonala domácí

a Sparta tak oslavila výhru v derby po dlouhých 965 dnech a na ve-

brankářku ani svým nedůrazným pokusem z dvanácté minuty,

doucí Slavii ztrácí již pouhé dva body.

Sparta se ale radovala o chvilku později. Lucie Martínková ve 20.
minutě poslala z pravé strany centr do vápna a Burkenroad jej
na přední tyči poslala hlavou do sítě.
Téměř vzápětí mohlo být vyrovnáno, Kožárová však orazítkovala pouze břevno a míč skončil pouze na brankové čáře. Sparťanky byly více nebezpečné, střelkyni první branky však dvakrát
v dobré pozici zastavil zvednutý praporek asistentky rozhodčí.
Do šaten se však odcházelo za vyrovnaného stavu. Těsně před
přestávkou faulovala brankářka Dorsey v pokutovém území Bar-

TEREZA KOŽÁROVÁ SE PROTI SPARTĚ NEPROSADILA, VE VELKÉ ŠANCI TREFILA JEN BŘEVNO!

toňovou a strážkyně hostující branky srážku odnesla zraněním.

Třetí derby sezóny mohlo hodně napovědět o držitelkách titulu, ovšem Sparta vyhrála na půdě rivalek 2:1 a je zpět ve hře. Na Slavii nyní
ztrácí letenský výběr již jen dva body.

kové nestačila. Dorsey následně nahradila Pižlová.

inzerce

Ještě se postavila k pokutovému kopu, ale na přesnou trefu Svit-

71

Branky: 45.+2. Svitková (pen.) - 20. Burkenroad, 63. Stašková.

1. LIGA ŽEN - 2. KOLO (NADSTAVBOVÁ ČÁST - MISTR)
SK Slavia Praha - AC Sparta Praha 1:2 (1:1)
FC Viktoria Plzeň - 1.FC Slovácko 2:3 (0:1)
1. LIGA ŽEN - 2. KOLO (NADSTAVBOVÁ ČÁST - SESTUP)
Lokomotiva Brno H.H. - FC Slovan Liberec 1:3 (0:1)
FK Dukla Praha - FC Hradec Králové 1:2 (0:1)

I po změně stran byl k vidění podobný ráz duelu, Slavia tahala za kratší konec, hostující Sparta předváděla jednoduchou hru,
která dnes na sešívané platila. Po hodině hry se hostující tým dožadoval pokutového kopu, ale prosby nebyly vyslyšeny.

zeny.fotbal.cz
inzerce

70

SK SLAVIA PRAHA - AC SPARTA PRAHA 1:2 (1:1)
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Spolupráce FAČR a bavorského svazu

má pokračování

PŘEDSEDA FAČR MARTIN MALÍK A PŘEDSEDA BAVORSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU RAINER KOCH SE DOHODLI NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI AŽ DO ROKU 2021.

JEDNÁNÍ V MNICHOVĚ SE ZÚČASTNILI VEDOUCÍ KANCELÁŘE PŘEDSEDY VV FAČR JAN PAULY, RAINER KOCH, MARTIN MALÍK,
VÝKONNÝ ŘEDITEL BAVORSKÉHO SVAZU JÜRGEN IGELSPACHER A GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ FAČR RUDOLF ŘEPKA.

Tradiční spolupráce mezi FAČR a Bavorským fotbalovým svazem, která trvá
již od roku 2008, bude mít pokračování i v dalších letech. Ve středu se na tom

je. Dohodli jsme se, že si každá ze stran k danému tématu složí

ciací, i spolupráce s bavorským svazem si velmi vážíme a věří-

vlastní pracovní skupinu. A ty vzápětí začnou s vymýšlením a re-

me, že bude také v budoucnu obohacující pro oba subjekty. Tedy

alizací společných projektů. Měli bychom se potkat v dohledné

minimálně v té míře jako doposud,“ řekl Martin Malík, který se

době v Praze,“ nastínil Rudolf Řepka, generální sekretář FAČR,

po nedávném zvolení jako předseda Výkonného výboru FAČR

který se středečního setkání v Bavorsku zúčastnil s Malíkem

jednání s bavorskou protistranou účastnil poprvé. Bavorský fot-

a také vedoucím kanceláře předsedy VV FAČR Janem Paulym.

balový svaz jako největší v rámci celého DFB má velmi významný

Za bavorskou stranu jednali předseda svazu Rainer Koch a vý-

přesah nad svůj region: i proto, že registruje 1,6 milionu členů

konný ředitel Jürgen Igelspacher.

a více než 4600 klubů. FAČR dlouhodobě s bavorským svazem
spolupracuje v oblasti mládežnického fotbalu, ženského fotbalu a vzdělávání trenérů či rozhodčích. „To jsou naše společné
styčné plochy, na kterých můžeme dál dobře pracovat a rozvíjet
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dohodli zástupci obou stran při jednání v Mnichově.

„Byť nejde o standardní partnerství na úrovni národních aso-

74

18/2018
Úterý 1.5.2018

AKTUÁLNĚ

AKTUÁLNĚ

75

18/2018
Úterý 1.5.2018

Jablonec zdolal Zlín
a ve finále vyzve Slavii

JABLONEČTÍ FOTBALISTÉ OSLAVUJÍ POSTUP DO FINÁLE S VĚRNÝMI FANOUŠKY, KTEŘÍ JE PŘIJELI POVZBUDIT NA JIH MORAVY.

Foto: www.fkjablonec.cz

Trenér Zlína Petržela musel při absenci zraněných krajních

ve 21. minutě, kdy po Doležalově akci brankář Zlámal jen při-

zadáků zařadit na místo pravého obránce stopera Baču. Jablo-

zvedl Jovovičovu střelu a míč v poslední chvíli vykopl z brankové

nec v úvodu zápasu přesněji kombinoval, zahrozil několika útoky

čáry stoper Gajič. Z územní převahy také Jablonec vytěžil ve 28.

po pravé straně, brankáře Zlámala ale vážněji neprověřil. Šev-

minutě jedinou branku zápasu. Po centru Doležala nechali zadá-

cům vázla souhra ve středu pole. Přesto se po centru Ekpaie

ci Zlína hodně prostoru Masopustovi, na jehož hlavičku brankář

ve 13. minutě míč propadl až k Jiráčkovi, jehož tvrdou střelu le-

Zlámal nedosáhl. Ve 41. minutě po Jovovičově centru z levé stra-

vačkou stačil brankář Hrubý v pádu vyrazit.

ny netrefil Chramosta ve vyložené příležitosti branku.

Severočeši táhli většinu útoků po pravé straně, kde se do akcí

Hned po změně stran po centru Ekpaie z pravé strany mohl

zapojoval aktivní obránce Holeš. První vážnější šanci měli hosté

vyrovnat Holzer, jehož hlavičku z malého vápna stačil Hrubý vyrazit. Útočná aktivita ale Zlínu dlouho nevydržela, v závěrečné

JEDINÝM GÓLEM ROZHODL O OSUDU SEMIFINÁLE ZLÍN - JABLONEC HOSTUJÍCÍ LUKÁŠ MASOPUST.

MOL CUP - SEMIFINÁLE

Foto: www.fkjablonec.cz

FASTAV ZLÍN - FK JABLONEC NAD NISOU 0:1 (0:1)

Fotbalisté Jablonce zvítězili v semifinále domácího poháru MOL Cupu ve Zlíně
nad obhájci prvenství 1:0 a ve finále vyzvou Slavii Praha. Jablonec se probojoval
podeváté do finále poháru, který dvakrát vyhrál. Naposledy se mu to povedlo
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po chybě Jiráčka zachránil situaci Zlámal, který v pádu nohou
vykopl střelu Doležala. Navzdory snaze se už nervózně hrajícímu Zlínu vyrovnat nepodařilo a pozorně hrající Severočeši těsnou výhru ubránili.

Zlín: Zlámal - Bačo, Bijimine, Gajič, Bartošák - Jiráček, Hnaníček (46. Traoré)- Ekpai, Mehanovič (37. Železník), Holzer (80. Džafič)- Vukadinovič. Trenér: Petržela.
Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený (46. Hanousek)- Masopust, V. Kubista
(75. Hübschan), Trávník, Jovovič - Chramosta (55. Považanec), Doležal. Trenér: Rada.
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před pěti lety. Finálový mač se hraje ve středu 9. května 2018 v Mladé Boleslavi.

Hráno: 25. 4. 2018 ve Zlíně. Branka: 28. Masopust. Rozhodčí: Příhoda - Moláček, Pochylý.
ŽK: Bartošák, Jiráček.- Trávník. Diváci: 4702.

půlhodině už měl režii ve svých rukou Jablonec. V 63. minutě
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Ondrášovka Cup: Série finálových turnajů

startuje v Rokycanech

CELKOVÝM VÍTĚZEM MINULÉHO ROČNÍKU ONDRÁŠOVKA CUPU SE STALI MLADÍ FOTBALISTÉ SPARTY.

Organizátoři nachystali pro letošní ročník několik novinek,

mít letos v první hrací den čtyři skupiny po šesti týmech, kdy hraje

kterými jsou vedle změn herního systému zapojení fotbalových

každý s každým. První dva postupují do zlaté, další dva do stříbrné

osobností v podobě patronů jednotlivých kategorií, spolupráce

a poslední dva do bronzové skupiny. Zápasy těchto skupin se hrají

s pořadatelskými kraji i aktivní propojení tzv. fotbalové akademie

v neděli a bude se v nich rozhodovat o konečném umístění.

Ondrášovka Cupu s finálovými turnaji.
Mimo patronů se do Ondrášovka Cupu zapojují i hejtmani krajů,
NA TISKOVÉ KONFERENCI K TURNAJI PODALI INFORMACE GENERÁLNÍ ŘEDITEL
SPOLEČNOSTI ONDRÁŠOVKA LIBOR DUBA A AMBASADOR PROJEKTU JAKUB KOHÁK.

Šestý ročník Ondrášovka Cupu, oficiálního Poháru mládeže FAČR věkových ka-

ambasador projektu herec, bavič, režisér a všeuměl Jakub Kohák

U8

Příbram, 9. - 10. 6., patroni - Václav Černý, Antonín Barák

a také sportovní komentátor České televize Pavel Čapek, který

U9

Hradec Králové, 2. - 3. 6., patroni - Jan Suchopárek, Ondřej Lípa

nás moderátorsky provází ve videích i na turnajích.

U10

Benešov, 26. - 27. 5., patroni - Luboš Kozel, Tomáš Maruška

U11

České Budějovice, 12. - 13. 5., patroni - Petr Kouba, Karel Poborský, Michal Prokeš

U12

Vysoké Mýto, 19. - 20. 5., patroni - Václav Kotal, Jiří Vorlický

U13

Rokycany, 5. - 6. 5., patroni Karel Krejčí, Günter Bittengel ml.

Do předkvalifikací a následných kvalifikací Ondrášovka Cupu

tegorií U8-U13, který se stal jednou z klíčových událostí mládežnického fotbalu,

vstoupilo v aktuálním ročníku 557 týmů, které během podzimu

vstupuje do své jarní části prvním finálovým turnajem. Nejlepší týmy nejstarší

odehrály 84 turnajů. S narůstajícím zájmem o Ondrášovka Cup je

kategorie U13 se o víkendu 5. - 6. května utkají v Rokycanech. Patrony turnaje

je generální ředitel společnosti ONDRÁŠOVKA Ing. Libor Duba.

jsou trenér reprezentační dvacítky Karel Krejčí a Günter Bittengel ml., který se
zabývá mládežnickým fotbalem v rámci FAČR.

v letošním ročníku připraveno několik novinek, které představu„Jedna část novinek se týká sportovní stránky. Rozhodli jsme se
snížit počet zápasů, přičemž jsme zapracovali metodiku FAČR.
Změnili jsme systém turnaje tak, že každý finálový turnaj bude
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TERMÍNY TURNAJŮ A PATRONI

v nichž se hrají finálové turnaje. K projektu neodmyslitelně patří
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Každý tým tak bude hrát během víkendu jedenáct utkání. Jsme

čím dál tím více vidět. Samozřejmě se můžeme i letos těšit na živé

rádi, že se projekt těší přízni předsedy FAČR Martina Malíka,

přenosy nejen ze zápasů, ale nově také z nedělního fotbalového

místopředsedy Romana Berbra, generálního sekretáře Rudolfa

studia Pavla Čapka, jehož součástí budou i vybrané komentované

Řepky a technického ředitele Michala Prokeše, který na realizaci

zápasy“, uzavírá Libor Duba. Ondrášovka Cup také vedle už zmi-

velmi aktivně spolupracuje. Zároveň se snažíme dostat více do re-

ňovaných streamů z finálových turnajů připravuje atraktivní video

gionů. Výsledkem toho všeho je, že mládežnický fotbal začíná být

obsah, jehož spolutvůrci budou i samotní hráči.

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky
Fotbalové asociace České republiky

FINÁLOVÝ TURNAJ KATEGORIE U13 OVLÁDLI LONI SLÁVISTÉ.
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