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 ADAM 

 HLOUŠEK 

„V týmu se v této sezoně 
protočila spousta brankářů, já 
jsem šestý. Něco takového jsem 
ve své kariéře ještě nezažil, “ 
říká opora Mladé Boleslavi.

 MARTIN POLAČEK

Miloš 
Buchta 

 Dva poháry, 
tři tituly?

  „Chceme naši pohádku dohrát do konce!“  
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Vážení čtenáři!

Tak jdeme do finále! Tato věta platí doslova o tu-

zemském poháru MOL Cupu a přeneseně vzato 

i o prvoligové soutěži, které schází do jejího vyvr-

cholení pouhá tři kola. Ve hře je stále ještě titul, 

i když to by museli Plzeňané totálně zkolabovat, 

aby jej nezískali, pohárové příčky a záchrana. Tady 

platí to samé co o Plzni také o Brnu – i když přesně 

v opačném gardu: jen zázrak by zbrojováky pone-

chal mezi českou fotbalovou elitou. V boji o udrže-

ní prvoligové příslušnosti je nečekaně „až po uši“ 

namočená Mladá Boleslav. Jenže když si uvědo-

míme, že na vlastním stadionu jsou její fotbalisté 

s pouhými deseti získanými body v domácím pro-

středí v dosavadním průběhu soutěže suverénně 

poslední, nelze se jejich situaci vůbec divit. A situaci 

v klubu názorně vystihuje i další fakt – v ligových 

utkáních se vystřídalo už šest (!) brankářů. Posled-

ním v řadě je Slovák Martin Polaček, který v Gólu 

vypráví nejen o záchranářském úsilí v ambicióz-

ní „Bolce“. Zcela opačné starosti má jiný gólman. 

Miloš Buchta míří s olomouckým nováčkem za li-

govým bronzem a účastí v evropských pohárech. 

Přečtěte si, proč se Hanákům tolik daří. Na ještě 

vyšší metu cílí hlavní respondent tohoto Gólu Adam 

Hloušek. V Legii Varšava si z hráčů v poli nepřipsal 

nikdo více startů, než český bek. Jeho tým vede 

polskou Ekstraklasu se šancí projít přes násled-

nou kvalifikaci do Ligy mistrů! 

Tak příjemné fotbalové počtení na www.gol.cz! 

Petr Trejbal, šéfredaktor

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://tr10.cz/
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STALO SE... STALO SE...

„MOŽNÁ MI POMOHL I PÁNBŮH“
„Jsem pochopitelně moc rád, že jsem mužstvu chycenou penaltou pomohl. Věřím tomu, 

že v dalších zápasech pomůžou kluci zase mně. Čekal jsem úplně do poslední chvíle, co 

Baroš udělá. Vyplatilo se mi to. Možná mi přálo štěstí, možná mi trochu pomohl Pánbůh. 

Ale štěstí jdu naproti. Jsem maximalista, dělám před zápasem všechno, co můžu. Analy-

zuju si hráče, celé týmy, na které narazíme. Informace, například kam dotyčný hráč za-

hrává nejčastěji pokutový kop, jdou vyhledat na internetu. Je tam opravdu každý fotbalista. 

Do přípravy dávám hodně, možná proto mi to vyšlo.

„DOMA BYCHOM MĚLI MÍT VĚTŠÍ TLAK“
Přesto, že Baník zahrával pokutový kop, bod ze zápasu s ním neberu. Určitě je pro nás 

remíza ztráta dvou bodů. Doma taková utkání musíme zvládat. Kdybychom ho zvládli, byli 

jsme z nejhoršího venku. Takhle nás ještě čeká těžký boj o záchranu. Na obou týmech bylo 

znát, že jde o hodně. Nikdo nechtěl udělat chybu. Na svém stadionu bychom ale měli mít 

větší tlak, z toho jsem trochu zklamaný. Už čtvrtý zápas po sobě jsme nedali gól. Šance si 

i vytvoříme, ale je možné, že nám nepřeje štěstíčko.

 MARTIN POLAČEK SE POPRVÉ POSTAVIL DO MLADOBOLESLAVSKÉ 
 BRANKY V 18. KOLE V LIBERCI. OD TÉ DOBY JE JASNOU JEDNIČKOU „BOLKY“. 

Fotbalový týden Martina Polačka

„Čekal jsem na Baroše 
do poslední chvíle!“

Je šestým brankářem, který v této sezoně stál 
v brance Mladé Boleslavi. Slovák MARTIN POLAČEK, 
kterému pro obří postavu přezdívají Terminátor, se 
blýskl v sobotním záchranářském duelu s Ostravou. 
V prvním poločase lapil pokutový kop Milanu Baro-
šovi. I díky jeho zákroku skončil zápas bez branek.

 NA DOMÁCÍM STADIONU V MLADÉ BOLESLAVI 
 MARTIN POLAČEK SE SVÝMI SPOLUHRÁČI NA VÝHRU STÁLE ČEKÁ. 

  Pudil o rok prodloužil
Český obránce Daniel Pudil zůstane v Shef-
fieldu Wednesday ještě rok. Druholigový an-
glický klub s dvaatřicetiletým bývalým repre-
zentantem prodloužil smlouvu. Do Sheffieldu 
přišel v roce 2015 z Watfordu a za tři sezony 
nastoupil do 89 ligových zápasů. Bývalý kraj-
ní obránce Blšan, Liberce a Slavie v minulosti 
hrával také v Belgii a v Itálii, v reprezentaci, 
se kterou se zúčastnil EURO 2016 ve Francii, 
má na kontě 35 startů a dvě branky.

  Vydra vystřelil play off
Český útočník Matěj Vydra přispěl gólem k vý-
hře fotbalistů Derby County v posledním kole 
druhé anglické ligy 4:1 nad Barnsley a s 21 
trefami ovládl tabulku střelců. Jeho tým si 
zahraje baráž o účast v Premier League proti 
Fulhamu, který po prohře 1:3 v Birminghamu 
nedosáhl na přímý postup. Z něj se radoval 
Cardiff, jemuž stačila domácí bezbranková re-
míza s Readingem. Šestadvacetiletý reprezen-
tační forvard nastoupil do utkání s Barnsley 
v 38. minutě, deset minut po přestávce zvýšil 
na 2:0 pro Derby. O chvíli později asistoval 
u Nugentovy branky. Vydra prožil nejúspěš-
nější sezonu od ročníku 2012/2013, v němž 
v Championship za Watford vstřelil 22 gólů.  
Derby se utká s Fulhamem, který měl na do-
sah přímý postup, překvapivě však zaváhal 
v Birminghamu. Do utkání nezasáhl český sto-
per hostů Tomáš Kalas. Druhou dvojici v play 
off tvoří Aston Villa a Middlesbrough. 

  Novákovy branky 
nestačily…
V utkání turecké Super Ligy s Kasimpasou se 
blýskl dvěma brankami český reprezentační 
obránce Filip Novák, který do Trabzonsporu 
přestoupil v lednu z dánského Midtjyllandu. 
Na bodový zisk to ale nestačilo, neboť domá-
cí, kteří drží páté místo a tím i reálnou naději 
na účast v příštím ročníku evropských pohá-
rů, prohráli vysoko 2:5.  

  Adolf Scherer – 80!
K historickému úspěchu v Chile 1962 přispěl 
třemi důležitými brankami ve vyřazovací čás-
ti šampionátu – ve čtvrtfinále proti Maďarsku 
byl autorem jediného gólu zápasu, v semifiná-
le s Jugoslávií (3:1) se dokonce trefil dvakrát! 
Vicemistr světa útočník Adolf Scherer oslavil 
v sobotu osmdesáté narozeniny. Za národní 
tým odehrál 36 utkání, v nichž dal 22 branek. 
V čs. lize hrával za ČH (Inter) Bratislava a oba 
košické kluby VSS a Lokomotivu, v závěru 
kariéry působil ve Francii (Olympique Nimes), 
kde se později natrvalo usadil. I proto byl ná-
sledně „vymazán“ z historie československé-
ho fotbalu včetně Klubu ligových kanonýrů 
týdeníku GÓL, do kterého jednoznačně pat-
řil… Po započítání 23 gólů z francouzské ligy 
po poslední úpravě statutu „Klubu 100“ před 
dvěma lety má nyní úctyhodných 151 branek.

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

 MAREK JANKULOVSKI 

„LUBIN MÁ VYHLÁŠENOU AKADEMII“
V Lubinu jsem prožil dvě a půl sezony. Přišel jsem do klubu s vědomím druhého branká-

ře, ale už za tři měsíce jsem si vybojoval pozici jedničky, kterou jsem si držel. Zaglebie má 

super podmínky. Perfektní zázemí i tréninkové plochy. Mládežnická akademie je vyhláše-

ná, patří mezi nejlepší v Polsku. Spokojený jsem byl i mimo fotbal. Lubin je menší město, 

nic mi tam ale nechybělo. Jezdil jsem třeba na oblíbením kole do blízkých lesů. Když mám 

srovnat českou a polskou ligu, jsou asi stejně kvalitní. V Polsku se hraje silově, v posilovně 

jsme trávili hodně času.“ 

„MUSÍME SE KOUKAT SAMI NA SEBE“
V médiích se často mluví a píše o našem domácím komplexu. Bohužel před svými fanouš-

ky nevyhráváme. Série je už strašně dlouhá, trvá od začátku října. Nevím. V Lubinu na nás 

byl tlak, chodilo deset tisíc diváků. V Boleslavi je mnohem menší stadión, tudíž i návštěvy. 

Měli bychom hrát pro příznivce, kteří nám chodí fandit. Věřím, že alespoň jednou s námi bu-

dou na jaře slavit vítězství. Co se týká ostatních víkendových výsledků našich konkurentů, 

samozřejmě nám nepomohla výhra Jihlavy v Liberci. Ale my se musíme koukat především 

sami na sebe. Pokud si uhrajeme svoje zápasy, nemusíme se na nikoho jiného ohlížet.

„JSEM TYP, KTERÝ VYHLEDÁVÁ VÝZVY“
V Mladé Boleslavi se v této sezoně protočila spousta brankářů, já jsem šestý. Něco ta-

kového jsem ve své kariéře ještě nezažil, ani jsem o tom nikdy neslyšel. Co si vybavuji, 

maximum za jeden ročník byli tři gólmani. A to šlo ještě o mimořádnou situaci, kdy jeden 

stál pro žluté karty. Já jsem ale typ, který vyhledává výzvy. Zatím v Boleslavi pravidelně 

chytám, v tomto směru mohu být spokojený. Úplně ze všeho nejvíc si však přeju, abychom 

konečně začali vyhrávat. Boleslav patří do jiných pater tabulky. Pravidelně končí v první 

pětce. Doufám, že závěr soutěže zvládneme a v příští sezóně budeme zase hrát nahoře. 

MARTIN POLAČEK * Narozen: 2. dubna 1990 * Výška: 199 cm * Váha: 100 kg * Státní pří-
slušnost: Slovensko * Stav: svobodný * Fotbalový post: brankář
Hráčská kariéra: Tatran Prešov (1997-2009), Zbrojovka Brno (2009-2011), Spišská Nová 
Ves (2011-2012), Bodva Moldava nad Bodvou (Slovensko, 2012), Dunajská Streda (2012-
2013), Slovan Bratislava (2013-2015), Dunajská Streda (2015), Zaglebie Lubin (Polsko, 
2015-2018), FK Mladá Boleslav (2018-?) * Slovenská reprezentace: 1 zápas * Česká liga: 
10 startů * Největší úspěchy: mistr slovenské ligy (2015), debut ve slovenské reprezentaci 
(2017), semifinále MOL Cupu, člen mládežnických reprezentačních výběrů

 MARTIN POLAČEK CHYTIL V POSLEDNÍM UTKÁNÍ S BANÍKEM 
 PENALTU MILANU BAROŠOVI A BOLESLAV S OSTRAVOU REMIZOVALA 0:0. 

STALO SE...

 OD PÁDU DO DRUHÉ LIGY DĚLÍ TÝM MARTINA POLAČKA 
 JEN DVA BODY. VYCHYTÁ SLOVENSKÝ BRANKÁŘ „BOLCE“ ZÁCHRANU? 

  Pergl spáchal 
sebevraždu
Bývalý fotbalista pražské Sparty Pavel Per-
gl ve 40 letech zemřel. Obránce, který hrál 
i v Německu, Anglii, Izraeli nebo Švýcarsku, 
spáchal minulé úterý v Magdeburgu, kde žil, 
sebevraždu. Se Spartou získal dva tituly a za-
hrál si i v osmifinále Ligy mistrů. Nastupoval 
také za Blšany, Drnovice a Příbram, v roce 
2006 odešel do Drážďan. Po návratu ze za-
hraničí byl na soupisce divizní Velké Bíteše. 
Sebevraždou loni skončil život dalších dvou 
českých fotbalistů. V dubnu zemřel František 
Rajtoral, v květnu jeho někdejší spoluhráč 
z plzeňské obrany David Bystroň.

  Petrák
pomohl k postupu
Premiérovou trefou v této sezoně pomohl 
český krajánek Ondřej Petrák k postupu 
Norimberku do bundesligy. Bývalý záložník 
pražské Slavie vstřelil vítězný gól v domácí 
dohrávce proti Braunschweigu. Šestadvaceti-
letý středopolař, který ve franckém klubu pů-
sobí od ledna 2014, se vrátil do sestavy místo 
zraněného Errase a branku vstřelil po rohu 
těsně před poločasovou přestávkou. Výhru 
v úvodu druhé půle pojistil Möhwald. Návrat 
zpátky do bundesligy, kterou opustil po se-
zoně 2013/2014, Norimberk oslavil v neděli 
v Sandhausenu, kde zvítězil rovněž 2:0. inzerce

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

8. KVĚTNA

1944 Anton Flešar 1970-1972 2/0

1984 Václav Procházka 2013-2015 15/0

9. KVĚTNA

1912 Arnošt Kreuz 1931-1938 3/0

1952 Zdeněk Nehoda 1971-1987 90/31

1977 Marek Jankulovski 2000-2009 78/11

10. KVĚTNA

1922 Bohumil Musil - - - - - - - -

11. KVĚTNA

1932 Ján Hucko - - - - - - - -

1967 Zdeněk Jánoš - - - - - - - -

12. KVĚTNA

1974 Robert Vágner 1995-1999 2/0

13. KVĚTNA

1989 Lukáš Vácha 2014-? 8/0

14. KVĚTNA

1980 Zdeněk Grygera 2001-2009 65/2

PŘEHLED BRANKÁŘŮ BOLESLAVI V TÉTO SEZONĚ

Martin Polaček - Odchytané zápasy: 10 / Obdržené góly: 9 * Luděk Vejmola - Odchytané zápasy: 10 / Obdržené góly: 14 
Kamran Agajev - Odchytané zápasy: 5 / Obdržené góly: 10 * Jakub Diviš - Odchytané zápasy: 1 / Obdržené góly: 2 

Martin Jedlička - Odchytané zápasy: 1 / Obdržené góly: 3 * Jan Šeda - Odchytané zápasy: 1 / Obdržené góly: 1

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Kdo dosáhne na pohár?

Již jen tři kola zbývají do cílové pásky letošní ligové 
sezony. Osm duelů o prvním květnovém víkendu při-
neslo řadu překvapivých výsledků, především „zlaté“ 
výhry zachraňující se Jihlavy v Liberci a pražské Duk-
ly v Karviné. Zatímco vítězové se bodově odpoutali 
z pásma akutního ohrožení sestupem (Vysočina ale 
zdaleka ještě nemá prvoligovou definitivu!), poraže-
ným týmům se jejich situace hodně zkomplikovala. 

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Slovan, který čekal dlouhých 348 minut na gól, zřejmě vypadl 

z okruhu abonentů na start v pohárové Evropě. Karvinští fotbalisté 

se propadli zásluhou horšího skóre na předposlední příčku místo 

největšího rivala ostravského Baníku, se kterým se v zápase o pr-

voligové bytí a nebytí střetnou doma v předposledním kole…

Naopak se nekonala předčasná korunovace nového mistra 

v Edenu, kde se s ohledem na poslední výsledky i výkony obhájce 

titulu a plzeňského lídra takový možný scénář očekával, zvlášť 

když viktoriánům k poslednímu mistrovskému kroku stačila re-

míza. Jenže realita na trávníku brzy zmačkala tyto papírové pro-

gnózy, slávisté totiž jasně dominovali a zaslouženě v jarním šlág-

ru zvítězili. Přesto mají Západočeši pořád k dobru šestibodový 

náskok a před sebou nyní dva zápasy ve Štruncových sadech se 

Slováckem a Teplicemi. Pokud z nich vytěží čtyři body, mají pátý 

ligový triumf v kapse.

Červenobílí si po domácím klopýtnutí Hanáků s „Klokany“ 

znovu upevnili druhou příčku, garantující účast ve třetím před-

kole Ligy mistrů. Zároveň se dostali do potřebné vnitřní pohody 

před avizovaným hlavním jarním cílem – úspěchem ve finále MOL 

Cupu, ve kterém se ve středu večer střetnou v Mladé Boleslavi 

s Jabloncem. I když jsou Severočeši nejlepším týmem jara, role 

favorita jednoznačně patří Slavii, která na národní pohár nedo-

sáhla dlouhých šestnáct let. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Více jak sedm měsíců čekal kapitán 
pražské Sparty David Lafata na další gól 
v tuzemské nejvyšší soutěži. Šestinásob-
ný král ligových střelců se totiž trefil na-
posledy vloni 24. září s Teplicemi, týden 
po svých šestatřicátých narozeninách. 

Lafata ukončil 
dlouhý půst

Pátou branku v této sezoně vstřelil v pá-
teční večerní předehrávce 27. kola HET ligy 
na Letné se Zlínem. Do utkání naskočil jako 
náhradník už po půlhodině místo zraněného 
mladého forvarda Drchala, v 59. minutě zvy-
šoval vedení domácích na 2:0, když pohotově 
usměrnil do sítě „Ševců“ přesný centr Costy 
levé strany. V historickém pořadí prestižní-
ho Klubu ligových kanonýrů týdeníku GÓL, 
ve kterém mu patří zřejmě nedostižné třetí 
místo za slávistickým tandemem Bican- 
Kopecký, má aktuálně na kontě 204 branek, 
v české lize zatím nastřílel 198 gólů. 

 DAVID LAFATA 
 I PŘES PORÁŽKU V EDENU MAJÍ PLZEŇANÉ NEJBLÍŽE K PRVNÍMU MÍSTU 
 A TÍM I LIZE MISTRŮ. SLÁVISTÉ POSÍLILI NADĚJE NA ZISK DRUHÉ PŘÍČKY.  JABLONEC NA JAŘE VÁLÍ A DO POHÁROVÉ EVROPY MŮŽE PROJÍT Z LIGY I Z FINÁLE MOL CUPU. 

AKTUÁLNĚ

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Tři kola před koncem HET ligy mají fotbalisté poslední brněnské 

Zbrojovky již jen teoretickou naději na záchranu a míří dolů...

KRESBA TÝDNE

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


Hraje třetí sezonu v nejslavnějším polském klubu a má s Legií Varša-
va v závěrečném finiši tamní Ekstraklasy nakročeno ke stejnému počtu 
mistrovských titulů. Devětadvacetiletý český obránce ADAM HLOUŠEK 
však už v minulých dnech se svými spoluhráči získal ještě cennější tro-
fej, když na beznadějně vyprodaném Národním stadionu v hlavním měs-
tě vyhráli Polský pohár, na který dosáhl během svého angažmá u našich 
severních sousedů už podruhé. 

Adam Hloušek:

Dva poháry, 
tři tituly?

Adam Hloušek:

Dva poháry, 
tři tituly?
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 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

	 S Legií máte na dosah třetí polský titul v řadě. Nechá se 

letošní sezona Ekstraklasy srovnat s těmi předchozími dvěma 

mistrovskými?

„Řekl bych, že je stejná, protože se o titulu bude nejspíš rozho-

dovat zase až v posledním kole. V této sezoně jsme však poztráceli 

suverénně nejvíc bodů, jinak bychom už teď byli mistry. Co se týká 

kádru, tak už pomalu patřím mezi pár starousedlíků, v zimě přišlo 

zatím nejvíc nových kluků za dobu, co jsem tady.“

	 Start se vám ale příliš nepovedl!

„To je pravda, v létě se nám kumulovaly ligové zápasy s ev-

ropskými předkoly. Bohužel jsme nezvládli v tu dobu ani jednu 

soutěž. V Ekstraklase jsme to postupně napravili a bodovou ztrá-

tu dohnali, ale v Evropě to už prostě nejde. Nejdřív jsme vypadli 

v předkole Ligy mistrů s Astanou a potom v play off Evropské ligy 

se Šeriffem Tiraspol… Po předchozí sezoně, kdy jsme se probojo-

vali do základní skupiny Champions League a postoupili do jarní 

části Evropské ligy, měli všichni velké oči, že to zopakujeme, jenže 

nakonec jsme nehráli na podzim vůbec nic… Byl to velký, jak to říct 

slušně – průšvih!“ 

	 Také na jaře sedla na tým výsledková krize, kdy jste se 

dokonce z čela propadli až na třetí příčku…

„Prohráli jsme dvakrát za sebou, a protože mezi týmy na špici 

byly jen minimální bodové rozdíly, tak jsme opustili vedoucí příčku, 

na kterou jsme se ale po klopýtnutí soupeřů zase vrátili.“

 STÁLICE. ADAM HLOUŠEK JE PEVNOU SOUČÁSTÍ SESTAVY LEGIE, ZA KTEROU LETOS ZATÍM ODEHRÁL 30 LIGOVÝCH DUELŮ V NEJVYŠŠÍ POLSKÉ SOUTĚŽI. 

„V Ekstraklase 
sedí videorozhodčí 
na každém utkání!“

 LEVÝ BEK ÚŘADUJÍCÍHO POLSKÉHO ŠAMPIONA SE NEBOJÍ ZAÚTOČIT, GENY NĚKDEJŠÍHO OFENZIVNÍHO ZÁLOŽNÍKA V SOBĚ NEZAPŘE! 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 V DRESU DVANÁCTINÁSOBNÉHO POLSKÉHO ŠAMPIONA SI HLOUŠEK LONI ZAHRÁL V LIZE MISTRŮ I PROTI SLAVNÉMU REALU MADRID! 

	 Jak se vám zamlouvá nadstavbová část, která se za rok 

bude premiérově hrát i v Česku?

„Asi to nebude nic extra, když většina špičkových evropských 

lig zůstává u klasického modelu, i já mám radši dlouhodobou 

soutěž. Letos se před nadstavbou aspoň získané body nepůlily 

jako dřív.“

	 Je v Polsku už také zavedený videorozhodčí?

„Funguje v každém kole při všech utkáních, to mi připadá spra-

vedlivé. Někdy nám ve sporných situacích jeho verdikt pomohl, 

jindy naopak soupeři.“

	 V neděli jste uhráli na hřišti vicemistra Jagiellonie Bia-

lystok bezbrankovou remízu a udrželi se před ním v čele tabulky!

„Jeli jsme tam s cílem vyhrát, jenže náš předvedený výkon 

tomu neodpovídal. Věděli jsme, že Lech Poznaň doma prohrál, tak 

jsme mohli na špici i jemu odskočit a udělat rozhodující krok k ob-

hajobě titulu. Nakonec jsme byli rádi aspoň za bod, takže máme 

před Jagiellonií pořád tříbodový náskok.“

	 Pro českého fanouška je to tak trochu neznámý klub!

„Když jsem do Polska přišel, tak zazářily druhým místem Gliwi-

ce, které potom už na tuhle skvělou sezonu nenavázaly a hrají jen 

 ZA NÁRODNÍ TÝM ODEHRÁL OSM DUELŮ, NAPOSLEDY ZA REPREZENTACI NASTOUPIL V LOŇSKÉM PŘÁTELÁKU S LITVOU. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Nyní máte hodně nabitý program, čekají vás domácí zá-

pasy ve středu s Plockem a v neděli s Górnikem Zabrze. Může 

být po nich už rozhodnuto o úspěšné obhajobě titulu nebo až 

v závěrečném kole v Poznani?

„Samozřejmě, že bychom chtěli získat titul co nejdřív a před 

vlastními fanoušky. Musíme vyhrát oba tyto domácí zápasy, Lech 

hraje s Jagiellonií, tak uvidíme, jak se to celé před posledním ko-

lem vyvrbí.“

	 Jaký je život v polské metropoli?

„Jsem ve Varšavě maximálně spokojený, je tady život na vysoké 

úrovni, na nic si nemůžu stěžovat.“

	 Do kdy máte v Legii smlouvu?

„Ještě na rok, do června 2019. O jejím případném prodlouže-

ní jsme se ještě nebavili právě kvůli nabitému programu, který 

máme v těchto týdnech.“  

ROZHOVORROZHOVOR

 S LEGIÍ LETOS HLOUŠEK ÚTOČÍ NA MISTROVSKÝ HATTRICK! UKOŘISTÍ ZNOVU TITUL? 

o udržení v Ekstraklase. Bialystoku se po loňském ligovém stříb-

ru předpovídal podobný osud, ale i letos bojují na špici i o polský 

titul. Mají to hodně postavené na šikovných vlastních odchovan-

cích, na které se už jezdívají pravidelně dívat skauti z bundesligy.“  

	 Jeho dres obléká od loňského léta Martin Pospíšil, býva-

lý záložník Olomouce a Jablonce. Dali jste spolu řeč?

„Pozdravili jsme se jen před zápasem a znovu pak krátce 

po něm. I proti nám potvrdil, že je jedním z klíčových hráčů Jagiel-

lonie.“

	 K utkání jste cestovali vlakem, to je obvyklý dopravní 

prostředek Legie při utkáních venku?

„Je to nejrychlejší způsob, jak se v Polsku přepravit k ligovému 

utkání. Máme speciální vagón, vlak je podobný našemu pendolinu. 

Jezdíme s ním ke klubům u moře, do Krakova, Katovic i do Bia-

lystoku, který leží zhruba třicet kilometrů od běloruských hranic. 

Zpátky v neděli večer už žádný rychlík odtud nejel, takže jsme se 

vraceli do Varšavy autobusem.“

	 Ve středu jste vyhráli Polský pohár, který je každoročně 

ve Varšavě velkou událostí. Vaši rodiče, kteří zápasu s Gdyní při-

hlíželi, se o tom také přesvědčili…

„V Polsku považují finále poháru za svátek fotbalu a za největší 

zápas v roce. Tomu také odpovídá atmosféra i show, která se ko-

lem toho odehrává. Hraje se vždy na Národním stadionu ve Var-

šavě, který jinak slouží pouze polské reprezentaci při mezistát-

ních nebo kvalifikačních utkáních. Bylo vyprodáno, 47 tisíc diváků, 

Arka Gdyně vyhrála Polský pohár vloni, my s Legií předloni. Když 

zápas skončil a předávali nám pohár, vypadalo to na stadionu, jako 

kdybychom vyhráli mistrovství Evropy…“  

 DO VARŠAVSKÉ LEGIE PŘIŠEL ADAM HLOUŠEK ZE STUTTGARTU, ZA KTERÝ NASTOUPIL K TŘICETI BUNDESLIGOVÝM DUELŮM. 

Adam Hloušek 
Narozen: 20. prosince 1988 * Výška: 188 cm * Váha: 78 kg * Stav: 

svobodný * Fotbalový post: levý obránce

Hráčská kariéra: SK Semily (1993-1999), FK Jablonec (1999-

2009), Slavia Praha (2009-2011), 1. FC Kaiserslautern (Německo, 

2011), FK Jablonec (2011), Slavia Praha (2011), 1. FC Norimberk 

(Německo, 2012-2014), VfB Stuttgart (Německo, 2014-2016), Le-

gia Varšava (Polsko, 2016-?)

Reprezentace: 8 zápasů, žádný gól * Největší úspěchy: bronz 

na EURO hráčů do 21 let (Dánsko 2011), polský mistr (2016, 2017), 

vítěz Polského poháru (2016, 2018), postup do základní skupiny 

Ligy mistrů (2016), vítěz ankety Talent roku (2009) 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 V LETOŠNÍ SEZONĚ SE ZA LEGII Z PŘESNÉ TREFY HLOUŠEK JEŠTĚ NERADOVAL. PROLOMÍ STŘELECKOU SMŮLU V LIGOVÉM FINIŠI? 

	 Dopravní infrastruktura se u našich severních sousedů 

v posledních letech i v souvislosti s pořádáním vrcholných ev-

ropských fotbalových akcí neuvěřitelně zlepšila. Jezdíte tedy 

i častěji do Česka?

„Už když jsem před dvěma lety přišel, tak bylo v Polsku posta-

veno hodně kilometrů kvalitních dálnic, nyní ji dodělali i do Kra-

kova. V tomhle směru jsou Poláci bohužel podstatně dál než my… 

Ale já se domů během sezony moc nedostanu, na jaře jsem byl 

u našich v Semilech jen jednou.“

	 Kdy vám začíná dovolená a jak dlouhá bude?

„Někdy kolem 20. května hned po posledním ligovém zápase. 

Jenže polská Ekstraklasa začíná jako jedna z prvních v Evropě 

už v polovině července, tak to bude dvacet dnů. Vloni jsme dostali 

pouhé dva týdny dovolené, takže to ani nemá cenu někam jezdit, 

jen se doma rozkoukáte a už se vracíte…“ 

„Finále Polského 
poháru je vždycky 

vyprodané!“

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

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
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Jen nedovolit Plzeňanům jásat 

u nás v Edenu! S tímto heslem 

vstoupil obhájce titulu do utkání 

s Viktorií a po jasné výhře 2:0 svoje 

předsevzetí slávisté splnili. Posílili 

své ambice na stříbrnou příčku 

tabulky a Západočechům „přidělali“ 

další mistrovskou práci…

Korunovaci 
nedopustili!
 27. KOLO 

Korunovaci 
nedopustili! Jen nedovolit Plzeňanům jásat 

u nás v Edenu! S tímto heslem 

vstoupil obhájce titulu do utkání 

s Viktorií a po jasné výhře 2:0 svoje 

předsevzetí slávisté splnili. Posílili 

své ambice na stříbrnou příčku 

tabulky a Západočechům „přidělali“ 

další mistrovskou práci…
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Perfektně zapadá do blyštivé mozaiky s názvem Sig-
ma Olomouc. Nováček, který senzačně bojuje o nej-
vyšší příčky, má v brankáři MILOŠI BUCHTOVI velkou 
oporu. Muž, jenž strávil šest let ve třech rumunských 
klubech (Medias, Galati, Rapid Bukurešť), věří, že Ha-
náci v ligovém finiši o evropské poháry nepřijdou. Byť 
v sobotu klopýtli doma s Bohemians 1905 (1:1).

Miloš Buchta: „Chceme naši pohádku 

dohrát do konce!“

 MILOŠ BUCHTA CÍTÍ VELKOU ŠANCI ZAHRÁT SI S OLOMOUCÍ EVROPSKÉ POHÁRY. 

 Je bod s Klokany málo, nebo podle průběhu utkání ho berete?

„Chtěli jsme potvrdit dobrou formu z posledních zápasů a vyhrát. Pokud osmdesát mi-

nut prohráváte, jste za bod rádi. I když je pravda, že v závěru jsme mohli vítězství strhnout 

na svoji stranu. Ale když mám být upřímný, remíza je spravedlivá.“

 V prvním poločase vás překonal spoluhráč Jemelka. Mohl jste s tím něco dělat?

„Neřekli jsme mu půl slova. Každý věděl, že šlo o smolný okamžik. Naopak jsme ho 

povzbudili do dalších minut. Těžko mohl zareagovat: vracel se ve sprintu do šestnáctky, 

soupeřův prudký centr ho trefil v plném běhu. Šoupl mi to, jak se říká, pod víko.“

 Překvapil vás soupeř?

„Bohemka na nás byla dobře připravená. Věděli jsme, že hraje náročný, presinkový fot-

bal, v první půli byla lepší. Po přestávce už to bylo prakticky na jednu bránu, s výjimkou 

jedné situace, kdy dala Bohemka tyčku. Nakonec jsme bod zachránili, jako jediní si držíme 

doma neporazitelnost. Uvidíme, na co bude bod na konci soutěže stačit. Věřím, že bude mít 

cenu zlata.“

 Myslíte tím druhé místo?

„Matematicky to možné je, ale nekoukáme se na něj. Víme, že Slavia má kvalitu, a že 

když dvakrát vyhraje, nedostaneme se před ni. Věřím, že poháry by nám už utéct neměly. 

 MILOŠ BUCHTA SE ZRANIL V 19. KOLE V UTKÁNÍ SE SLOVÁCKEM A PAK MUSEL 
 VYNECHAT DVA ZÁPASY. JINAK V OLOMOUCKÉ BRANCE ODCHYTAL VŠECHNY LIGOVÉ MAČE. 

ECHO 27. KOLA

  Oslava se nekonala
Lídr tabulky si jel do Prahy k zápasu se 
Slavií alespoň pro bod, který by mu stačil 
k zahájení mistrovských oslav. Jenže do-
mácí viktoriány zaslouženě přehráli 2:0, 
snížili odstup na Západočechy na šest 
bodů a teoreticky stále ještě mohou do-
sáhnout na obhajobu titulu.

  Udrželi neporazitelnost
Hanáci jako jediní v lize ještě doma nepod-
lehli a tato bilance platí i po utkání s Bo-
hemians. Sice brzy prohrávali po vlastním 
gólu Jemelky a hosté trefili i dvě tyče, ale 
osm minut před koncem srovnal z přímé-
ho kopu na konečnou remízu 1:1 Plšek 
a udržel nejen úspěšnou sérii, ale i velkou 
naději na třetí místo.

  Baník si povyskočil
Už nejsou na padáka! Fotbalisté Ostra-
vy uhráli bezbrankovou plichtu v Mladé 
Boleslavi, kterou tím ještě více namočili 
do záchranářských bojů a sebe posunuli 
na čtrnáctou příčku před Karvinou, s níž 
mají stejný bodový zisk.

  Brno se potápí
Po porážce 0:3 s Jabloncem se plejeři 
Zbrojovky pomalu ale jistě noří do druho-
ligových vod. Z posledního místa je od zá-
chrany dělí šest bodů a trvale tragické 
výkony jim moc nadějí na udržení nedá-
vají. Zato jarní štika z Jablonce se stále 
pohybuje na pohárových příčkách.

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Plzeň 27 18 5 4 47:20 59

2. Slavia Praha 27 15 8 4 44:16 53

3. Sigma Olomouc 27 13 10 4 34:20 49

4. Jablonec 27 13 8 6 42:25 47

5. Sparta Praha 27 12 10 5 41:25 46

6. Liberec 27 12 6 9 34:31 42

7. Bohemians 1905 27 9 10 8 29:25 37

8. Teplice 27 8 10 9 30:31 34

9. Dukla Praha 27 9 5 13 31:47 32

10. Slovácko 27 6 11 10 21:28 29

11. Jihlava 27 8 5 14 30:45 29

12. Zlín 27 7 8 12 26:42 29

13. Mladá Boleslav 27 7 7 13 27:39 28

14. Ostrava 27 6 8 13 33:42 26

15. Karviná 27 6 8 13 29:38 26

16. Brno 27 5 5 17 16:40 20

PROGRAM 28. KOLA
11.05. 17:30 Jihlava - Sparta Praha

12.05. 16:15 Ostrava - Liberec

12.05. 18:00 Zlín - Sigma Olomouc

12.05. 18:30 Plzeň - Slovácko

13.05. 17:00 Bohemians 1905 - Mladá Boleslav

13.05. 17:00 Teplice - Brno

13.05. 18:00 Jablonec - Karviná

14.05. 18:00 Dukla Praha - Slavia Praha

VÝSLEDKY 27. KOLA
Slavia Praha - Plzeň 2:0

Slovácko - Teplice 0:0

Sigma Olomouc - Bohemians 1905 1:1

Brno - Jablonec 0:3

Karviná - Dukla Praha 1:3

Liberec - Jihlava 1:3

Mladá Boleslav - Ostrava 0:0

Sparta Praha - Zlín 2:1

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STATISTIKA 27. KOLA

 NA MILOŠI BUCHTOVI BUDE HODNĚ ZÁLEŽET, ZDA SIGMA UDRŽÍ 
 TŘETÍ PŘÍČKU PŘED DOTÍRAJÍCÍMI FOTBALISTY JABLONCE A SPARTY. 

hranici pokoříme, můžeme si říct, že sezona byla hodně dobrá. 

A když si k tomu navíc zajistíme účast v evropských pohárech, 

bude to fantazie.“

 Cítíte, že současný tým Sigmy zatím nedosáhl výkon-

nostního stropu? Může být v příštím ročníku ještě lepší?

„Dostat se na vrchol je těžké, ale zopakovat úspěch je ještě těž-

ší. Nicméně, budeme zase o něco mentálně silnější. Rozhodující 

bude, jestli v létě nastane pohyb v kádru. Vzhledem k vynikajícímu 

roku bude o spoustu hráčů zájem.“

 To pak bude složité zopakovat takovou sezonu...

„Nechci předbíhat, uvidíme v létě. Každopádně, pokud radikální 

řez v týmu nenastane, navíc se vhodně doplní, věřím, že podobný 

úspěch zopakovat lze. Kluci dozráli do věku, kdy se z nich stávají 

lídři. Tento tým si před rokem ligu vybojoval, možná mu tehdejší 

sestup pomohl. Kluci se ve druhé lize otrkali, teď z toho těžíme.“ 

Zbývají tři kola, Slavia s Jabloncem jsou ve finále MOL Cupu, 

otevírá se možnost postoupit do Evropy i z páté příčky. Chceme 

naši pohádku dovést do úspěšného konce. Na třetím místě jsme 

právem, byla by škoda o něj v posledních kolech přijít. Byli bychom 

rádi za jakékoli předkolo poháru.“

 Jako nováček hrajete o Ligu mistrů, což je ojedinělé. Ne-

štípete se občas, jestli se vám to nezdá?

„Je pravda, že jsme nešli do sezony s přehnaně širokým ká-

drem. Ani se zahraničními posilami jako Sparta se Slavií. Ale 

mužstvo si sedlo, první vyhrané zápasy nás nakoply. Makáme 

jeden za druhého. Možná na jaře přišel malý útlum, který ale po-

tká každého. Plzeň nevyjímaje. Dostali jsme se z něj, bojujeme 

dál o poháry.“ 

 V závěrečných dvou kolech ale máte těžký los. Hrajete 

dvakrát venku, včetně duelu na Spartě.

Zápas na Letné bude asi klíčový. Sparta finišuje, jde po třetím 

místě. Teď ale jedeme do Zlína. Ten doma snad tři roky neprohrál, 

ale na jaře na svém stadionu ztrácí. Jednou se chytit může, jenže 

my si na něj věříme. Chybí nám jediný bod k padesáti. Pokud tuto 

 PROTI LIBERCI VYCHYTAL BUCHTA DOMA VÝHRU 2:1, NA SLOVANU PADLI HANÁCI 0:1. 

MILOŠ BUCHTA * Narozen: 19. července 1980 * Výška: 197 cm * 
Váha: 85 kg * Stav: ženatý, manželka Daniela, dcera Dianka (4) * 
Fotbalový post: brankář * Česká liga: 50 startů * Hráčská ka-
riéra: TJ Svitavy (1986-1998), PSJ Jihlava (1999), Dukla Hranice 
(1999-2000), Sigma Olomouc (2000), LeRK Prostějov (2000-2002), 
SK Hranice (2002-2004), AS Trenčín (2004-2006), Tatran Prešov 
(2006-2009), Gaz Metan Medias (Rumunsko, 2009-2011), Otelul 
Galati (2011), Gaz Metan Medias (Rumunsko, 2011-2014), Rapid Bu-
kurešť (Rumunsko, 2014-2015), Sigma Olomouc (2015-?) * Největ-
ší úspěchy: nejlepší brankář rumunské ligy (2010), účastník Ligy 
mistrů (2011), postup do HET ligy (2017), postup do MSFL (2002)

 Slavia - Plzeň  2:0 (1:0)
Branky: 16. Řezník vlastní, 58. Tecl (Zmrhal). Rozhodčí: Franěk - Kubr, Kříž - Adam (video). ŽK: 
Frydrych, Hušbauer, Sýkora - Bakoš, R. Hubník, Havel, Hořava, Limberský. Diváci: 15.674.
Slavia: O. Kolář - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Bořil - Hromada (80. Danny) - Stoch, Hušbauer, Sýkora, 
Zmrhal (87. Kúdela) - Tecl (76. Milan Škoda). Trenér: Trpišovský.
Plzeň: Kozáčik - Havel, R. Hubník, Řezník, Limberský (77. J. Kovařík) - Hrošovský, Hořava - M. Ze-
man, A. Čermák (81. Chorý), J. Kopic - Bakoš (46. Krmenčík). Trenér: Vrba.

 Slovácko - Teplice  0:0
Rozhodčí: Zelinka - Mokrusch, Wilczek. ŽK: Jakub Rezek - Žitný. Diváci: 4075
Slovácko: Heča - Juroška, Břečka, J. Krejčí, Divíšek (46. Reinberk) - Machalík, Janošek - Jan Na-
vrátil, L. Sadílek, J. Petr (82. Jakub Rezek) - Zajíc (53. Kubala). Trenér: Kordula.
Teplice: Grigar - Vondrášek, Ljevakovič, Jeřábek, Krob - Soungole, T. Kučera - Hora (69. Trubač), Jan 
Rezek (88. Kodeš), Žitný - Vaněček. Trenér: Šmejkal.

 Karviná - Dukla  1:3 (0:1)
Branky: 48. Kalabiška (Panák) - 30. Djuranovič (vyražený míč), 50. Lukáš Holík (Marek Hanousek), 
61. Miloševič (Djuranovič). Rozhodčí: Julínek - Pelikán, M. Podaný. ŽK: Kalabiška, Letič - Lukáš 
Holík, Ostojič, Holenda. Diváci: 3117.
Karviná: Le Giang - Štěrba, Dreksa, Hošek, Eismann - Panák, Janečka (77. Voltr) - Lingr (46. Letič), 
Budínský, Kalabiška - Ramírez (61. Šisler). Trenér: Mucha.
Dukla: F. Rada - Miloševič, Ostojič, Jiránek, J. Podaný - Marek Hanousek, Lukáš Holík (90. Douděra), 
Bilovský - Brandner, Djuranovič (61. Holenda), Néstor (72. Kušnír). Trenér: Hynek.

 Olomouc - Bohemians 1905  1:1 (0:1)
Branka: 82. Plšek (přímý kop) - 13. Jemelka vlastní. Rozhodčí: Ardeleanu - Hrabovský, Blažej. 
Bez ŽK. Diváci: 5206.
Olomouc: M. Buchta - Hála, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Zahradníček (71. Yunis), Houska 
(59. Texl), Plšek, Kalvach, Falta (84. Moulis) - Řezníček. Trenér: V. Jílek.
Bohemians 1905: Fryšták - M. Dostál, Bederka, Hůlka, Švec - Záviška (69. Reiter), Jindřišek, D. Ma-
šek (85. Kabajev), M. Hašek ml., Vaníček - Tetteh (74. J. Nečas). Trenér: M. Hašek st.

 Brno - Jablonec  0:3 (0:2)
Branky: 21. Masopust (Hübschman), 27. Považanec (penalta), 67. Považanec (Holeš). Rozhodčí: 
Královec - J. Paták, Pochylý. ŽK: Lutonský, Juhar (oba Brno). Diváci: 2216.
Brno: Melichárek - Sukup, Vraštil, Pavlík, Lutonský - J. Polák I - Acosta, Kratochvíl (75. T. Pilík), 
Michal Škoda (46. Bazeljuk), Ashiru (28. Juhar) - Růsek. Trenér: R. Pivarník.
Jablonec: V. Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Matěj Hanousek - Hübschman - Masopust (82. Ja-
roslav Diviš), Trávník, Považanec, Jovovič (54. Zelený) - Martin Doležal II (73. Chramosta). Trenér: 
P. Rada.

 Liberec - Jihlava 
v 

 1:3 (1:0)
Branky: 44. Pulkrab (Karafiát) - 58. P. Dvořák (Fulnek), 72. P. Dvořák (vyražený míč), 80. Ikaunieks 
(Mara). Rozhodčí: Houdek - Boček, Koval. ŽK: Potočný, Wiesner, Kerbr - Mara. Diváci: 3902.
Liberec: Hladký - Coufal, Mikula, Karafiát, Kerbr - Wiesner, Folprecht, Breite (79. Bosančič), Pilař 
(79. Bartl) - Pulkrab, Potočný (66. Oscar). Trenér: Holoubek.
Jihlava: Rakovan - Vaculík, P. Buchta, Štěpánek, Schumacher - Mara - Fulnek (85. Keresteš), Urblík 
(79. Levin), P. Dvořák, Zoubele (73. Popovič) - Ikaunieks. Trenér: Svědík.

 Sparta - Zlín  2:1 (1:0)
Branky: 20. Stanciu (přímý kop), 59. Lafata (Costa) - 78. Ekpai (Hronek). Rozhodčí: Nenadál - K. Há-
jek, Dobrovolný. ŽK: Stanciu, Plavšič - Traoré, Bačo. Diváci: 9437.
Sparta: Nita - Zahustel, Kaya, Štetina, M. Frýdek (46. Costa) - Stanciu, Kulhánek, Kanga, Plavšič 
(90. Vatajelu) - Drchal (32. Lafata), Josef Šural. Trenér: Hapal.
Zlín: S. Dostál - Bačo, Bijimine, Gajič, Bartošák - Ekpai, Jiráček (84. Železník), Mehanovič (68. Dža-
fič), Traoré, Matejov (68. Hronek) - Beauguel. Trenér: V. Petržela.

 Mladá Boleslav - Ostrava  0:0
Rozhodčí: Příhoda - Moláček, Fimmel. ŽK: J. Valenta, J. Rada - Fillo, Fleišman, R. Hrubý, V. Pro-
cházka, De Azevedo. Diváci: 4390.
Ml. Boleslav: Polaček - Pauschek, Chaluš, Takács, Křapka - A. Jánoš, J. Rada (59. Magera) - Konaté 
(72. Přikryl), J. Valenta, P. Mareš (82. Fabián) - Ladra. Trenér: J. Weber.
Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, V. Procházka, Fleišman - Fillo, Hlinka, R. Hrubý, De Azevedo 
(76. Granečný) - Poznar (68. Diop), Baroš (90. Azackij). Trenér: Páník.

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 SPARŤANÉ SI DOMA PORADILI 2:0 SE ZLÍNEM A SNÍŽILI ODSTUP NA TŘETÍ OLOMOUC NA TŘI BODY. V PŘÍŠTÍM KOLE JEDOU PRAŽANÉ DO JIHLAVY. 

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „V páteční předehrávce vyhrála Sparta doma nad Zlínem zaslouženě, 
i když se v závěru zápasu o tři body po kontaktním gólu hostů trochu obáva-
la. Přitom nemohli nastoupit Vukadinovič s Holzerem, kteří patří do základ-
ní zlínské sestavy, ale jsou v klubu na hostování právě ze Sparty. Myslím 
si, že na Letné mohou litovat zbytečných jarních bodových ztrát, jinak by 
nejspíš sparťané v tabulce proháněli nejen slávisty, ale dost možná i vikto-
riány… Ale pořád na týmu nevidím nějaký výraznější progres!

Sobotní utkání Slavia-Plzeň v Edenu bylo považované za vrchol jara. Asi 
jsem nebyl sám, kdo očekával, že hosté potvrdí zlepšené výkony z poslední 
doby a třeba uhrají i remízu, která by jim stačila k zisku mistrovského titu-
lu. Slávisté to očividně nechtěli připustit, týmově dali do hry srdce a chuť 
po vítězství, které bylo naprosto zasloužené. Viktorka mě velmi zklamala, 
za devadesát minut se herně nevzpamatovala a nedostala se k žádnému 
zvratu, který by pro ni nepříznivý vývoj zápasu otočil.“

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.strompraha.cz/
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V jarním šlágru v Edenu ne-
potvrdili viktoriáni, že našli pod-
zimní mušku, naopak střelecky 
po dvou bezbrankových remízách 
zabrala mistrovská Slavia právě 
proti lídrovi z Plzně. Přes hranici 
čtyřiceti vstřelených gólů se do-
stali fotbalisté Jablonce a praž-
ské Sparty, v klíčových záchra-
nářských zápasech to na cizích 
hřištích přesně pálilo fotbalis-
tům Dukly a Jihlavy, kteří svorně 
vstřelili po třech brankách.

1. Plzeň 47 1,740
2. Slavia 44 1,629
3. Jablonec 42 1,555
4. Sparta 41 1,515
5.-6. Olomouc 34 1,259
5.-6. Liberec 34 1,259
7. Ostrava 33 1,222
8. Dukla 31 1,148
9.-10. Teplice 30 1,111
9.-10. Jihlava 30 1,111
11.-12. Bohemians 1905 29 1,074
11.-12. Karviná 29 1,074
13. Ml. Boleslav 27 1,000
14. Zlín 26 0,962
15. Slovácko 21 0,777
16. Brno 16 0,592

 PO TŘECH GÓLECH DO SÍTĚ BRNA POSKOČILI 
 JABLONEČTÍ NA TŘETÍ PŘÍČKU GÓLOVÉ JÍZDY. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Červenobílí
střelecky zabrali

VYCHYTANÉ NULY

14
Jan Laštůvka (Slavia/Ostrava)

12 - Ondřej Kolář (Liberec/Slavia) * 11 - Miloš Buchta (Olomouc), Vlastimil Hrubý (Jablonec), Ma-
túš Kozáčik (Plzeň) * 9 - Milan Heča (Slovácko) * 8 - Tomáš Fryšták (Bohemians 1905) * 7 - Dušan 
Melichárek (Brno) * 6 - Martin Dúbravka (Sparta), Filip Rada (Dukla)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

12
Michael Krmenčík (Plzeň)

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

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU
(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

33
Michael Krmenčík (Plzeň, 12 + 6)

29
Davis Ikaunieks (Jihlava, 10 + 6)

28,5
Jan Kopic (Plzeň, 6 + 11)

25 - Milan Škoda (Slavia, 11 + 2) * 24 - Jakub Plšek (Olomouc, 9 + 4) * 23,5 - Stanislav Tecl 
(Jablonec/Slavia, 11 + 1) * 21 - Tomáš Wágner (Karviná, 9 + 2) * 20,5 - Josef Šural (Sparta, 8 + 3) 
* 20 - Lukáš Budínský (Karviná, 7 + 4) * 19,5 - Matěj Pulkrab (Liberec, 9 + 1) * 18,5 - Jan Holenda 
(Dukla, 7 + 3), Vladimir Jovovič (Jablonec, 7 + 3) * 18 - Milan Baroš (Ostrava, 9 + 0) * 17,5 - David 
Vaněček (Teplice, 8 + 1) * 17 - Ubong Ekpai (Zlín, 7 + 2), Lukáš Masopust (Jablonec, 4 + 6), 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 - Václav Kadlec (Sparta, 6 + 2) * 14,5 - Martin Fillo (Teplice/Ostrava, 5 + 3) * 14 - David 
Houska (Olomouc, 4 + 4), Jaromír Zmrhal (Slavia, 4 + 4) * 13,5 - Carlos De Azevedo (Ostrava, 3 + 
5), Nicolae Stanciu (Sparta, 6 + 1) * 13 - Pavel Dvořák (Jihlava, 5 + 2), Jakub Podaný (Dukla, 2 + 6) 
* 12 - Jakub Fulnek (Jihlava, 3 + 4), Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav, 6 + 0), Michal Škoda (Brno, 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), Tomáš Zahradníček (Olomouc, 2 + 5) * 11 - Martin Hašek 
(Bohemians 1905, 4 + 2), Lukáš Holík (Dukla, 4 + 2), Michal Trávník (Jablonec, 1 + 6) * 10,5 - Uroš 
Djuranovič (Dukla, 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), David Lafata (Sparta, 5 + 0), Ondřej Mihálik (Jablonec, 5 + 0) 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Jak Plzeň ráj v Edenu nenašla

  Slavia - Plzeň   2:0 (1:0)

Do  duelu v  Edenu nastupovali fotbalisté Plzně s  reál-

nou nadějí na předčasný zisk mistrovského titulu, zatímco 

domácí slávisté s jedinou touhou – nedovolit soupeři mis-

trovské oslavy (1). A hned od úvodu mače šli domácí ne-

kompromisně za svým cílem. Už v 16. minutě jásali po vlas-

tenci Radima Řezníka, který si do sítě srazil centr Miroslava 

Stocha z rohového kopu (2). Slovenský šikula větral obra-

nu Západočechů (3) i nadále, ale v 52. minutě z pokutového 

kopu brankáře Matúše Kozáčika nepřekonal. Druhou gólo-

vou pojistku přidal až Stanislav Tecl v 58. minutě a necelých 

dvacet minut poté jej v pokutovém území zastavil skluzem 

David Limberský (4). Odpískanou penaltu však po konzul-

taci s  videorozhodčím sudí Pavel Franěk odvolal. Trenér 

Viktorie Pavel Vrba se mohl na své svěřence ukřičet (5), 
ale marně. Oslava titulu se v Edenu nekonala!

1)

2)

3)

5)

4)
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Krčmář to umí i s míčem!

Netradiční start přípravy na novou sezonu zvolil biatlonista Michal Krčmář. Stří-
brný medailista z olympijských her v Pchjongčchangu se připojil k fotbalistům 
Sparty a absolvoval s nimi trénink na Strahově. Během tréninkového zápasu se 
dokonce blýskl čtyřmi góly a vysloužil si pochvalu od trenéra Pavla Hapala.

 MICHAL KRČMÁŘ SE DO TRÉNINKOVÉHO ZÁPASU ZAPOJIL S PLNÝM ZAUJETÍM! 

 REPREZENTANTA V BIATLONU SI VZAL V ŠATNĚ POD PATRONÁT SPARŤANSKÝ KAPITÁN DAVID LAFATA. 

 „Tři týdny jsem nic nedělal, tak to byl trochu křest ohněm. Ale 

konečně jsem se začal hýbat. Jsem velký fanoušek Sparty, tak 

jsem byl zvědavý, ale i nervózní skoro jako před závodem. Bylo 

fajn, že se kluci o mě postarali. Je to tu super parta,“ pochvaloval 

si přijetí sedmadvacetiletý biatlonista, který měl v šatně na Stra-

hově připravené místo hned vedle kapitána Davida Lafaty. Ten si 

ho vzal k sobě do týmu při tréninkovém utkání a Krčmář se nene-

chal zahanbit. Dokonce dal čtyři góly. „Vzali jsme si ho jako střelce 

a svou úlohu splnil. Michal porazil na olympiádě skoro všechny až 

na jednoho, takže jsem věděl, koho si beru do mančaftu,“ usmí-

val se šestinásobný král ligových kanonýrů. Za svůj výkon byl 

chválený i od trenéra. „Překvapil mě, ve hře vypadal velice dobře. 

Uvidíme, jak se bude cítit zítra po tréninku. Odjezdil to ale s chutí 

a také po fyzické stránce vypadal dobře,“ prohlásil Pavel Hapal. 

„Kluci mě šetřili v soubojích, kdy do mě nešli úplně naplno,“ od-

mítal slova chvály Michal Krčmář, pro kterého to zdaleka nebylo 

premiérové setkání na hřišti s ligovými fotbalisty a reprezentanty. 

Před třemi lety si při exhibičním utkání v Čelákovicích v dresu „Pi-

vrncovy jedenáctky“ zahrál dokonce proti Pavlu Nedvědovi a jeho 

týmu, v němž se to slavnými jmény jen hemžilo! 

 MICHAL KRČMÁŘ SI SVŮJ FOTBALOVÝ KUMŠT 
 VYZKOUŠEL V DRESU PIVRNCOVY XI I PROTI PAVLU NEDVĚDOVI. 

Foto: David Lejček

Foto: David Lejček

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


41www.GOL.cz Úterý 8.5.2018
19/2018

FOTBALOVÝ 
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

15. 5. 2018

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

ROK 1935
FIRST VIENNA, FIORENTINA, 
JUVENTUS, FERENCVÁROS 

Slavia obhájila titul o bod před druhým pražským „S“. Před 

posledním zvoněním tomu však z jejích přívrženců věřil málo-

kdo. Do Prostějova musela odcestovat bez sedmi zraněných 

členů základní jedenáctky: chyběli Plánička, obrana Ženíšek 

– Fiala, halvové Čambal a Vodička a levá strana útoku Kopec-

ký – Puč. Na Hané však „rezervě“ napršelo štěstí. Na blátě do-

minovala lepší technika, tým kvalitních náhradníků vyhrál 7:2. 

A Sparta té neděle nečekaně nechala oba body na hřišti zou-

fale se zachraňujícího Kolína! Červenobílí tak šťastně završili 

už druhý hattrick mistrovských titulů v rozpětí sedmi let. Co si 

fanoušci mohli přát víc?  

„Měli jsme v manšaftu osm finalistů světového šampioná-

tu, to přece muselo být na place znát,“ vyprávěl kdysi Antonín 

Puč v redakci Gólu na setkání Klubu kanonýrů, když přišla řeč 

na ligový ročník, v jehož průběhu si vystřelil vstupenku do ča-

rostřelecké společnosti. Stým ligovým gólem už na podzim 

1934 pozdravil státní svátek 28. října. Magickou hranici pře-

konal jako druhý po Jožkovi Silném. To však vyšlo najevo až 

o mnoho let později, protože tenkrát elitním střelcům ještě ni-

kdo góly nesčítal, a pokud ano, pak souhrny přes hranice jed-

notlivých ročníků nezveřejňoval. Červenobílí toho dne vyklepli 

4:2 DFC, jehož království se rozprostíralo hned za slávistickou 

ohradou naproti hlavní tribuně. „Jo, byli jsme hrdý mistr ligy. 

Tak to o nás v Mužích v ofsajdu napsal sám pan Poláček,“ do-

dal tenkrát Puč. V tom se ovšem Tonda mýlil: obdivný přídomek 

nepřišil sešívaným autor kouzelné knížky, ale její nakladatel 

František Borový v úvodní dedikaci. Ale to jen, abychom v tom 

měli pořádek. Že Slavia věru měla být v těch časech na co hrdá, 

o tom žádná. 

Až na ten nešťastný Středoevropský pohár! Nejen čeští no-

vináři, ale už i jejich kolegové z dalších účastnických zemí stále 

častěji psali o slávistickém týmu jako o korunním princi sou-

těže, který se trůnu snad nikdy nedočká. Roku 1935 celkem 

hladce přešel přes maďarský Szeged. V 2. kole porazil na Let-

né Austrii 1:0, leč ve Vídni jí podlehl 1:2;  a „STEP“ ještě neznal 

dnešní bonusovou hodnotu gólu ze soupeřova hřiště... Rozhodl 

třetí zápas. Ví Bůh, proč tenkrát Pražané souhlasili s tím, že 

znovu na půdě soupeře! Pokud kvůli finanční kompenzaci, po-

tom (řečeno se Šimkem a Grossmannem) nechtěli slevu zadar-

mo, vždyť o jiné a možná větší peníze přišli ztrátou možného 

postupu. Tým Matthiase Sindelara je v repete na Hohe Warte 

sestřelil nekompromisně 5:2.  

Aby to červenobílým zhořklo ještě víc, rudí právě onoho 

roku prestižní trofej vybojovali už podruhé! Od první poloviny 

dvacátých let minulého století, od zlatých časů Železné Spar-

ty neměli tým, jaký jim vykrystalizoval v roce 1935. Základní 

sestavu tvořili: Klenovec – Burgr, Čtyřoký – Košťálek, Bouček, 

Srbek – Faczinek, Zajíček, Braine, Nejedlý a Kalocsay. Trenér 

Ferenc Szedlacsek alias „Seddy“ byl etnický Maďar, avšak čes-

SERIÁL

koslovenský občan a bývalý reprezentant (později si pozmě-

nil jméno na František Sedlacsek). Někdejší útočník DFC, ale 

také Ferencvárose, dobře věděl, s jakými matadory má tu čest. 

Do řemesla jim pro nic za nic nemluvil, složení jedenáctky mě-

nil pouze v případě naléhavé nutnosti. Soustředil se na kondič-

ní přípravu, ladění týmového ducha a vůle k vítězstvím. A v tom 

byl opravdu dobrý.   

Úskalí, která museli sparťané zdolat cestou k poháru, jsou 

po pořádku vyjmenována v titulku.  V 1. kole a ve čtvrtfinále po-

měrně snadno přešli přes First Viennu a Fiorentinu. Tu v prv-

ním střetnutí na Letné rozstříleli 7:1 a pak už se ve Florencii 

mohli jen proběhnout. V semifinále však číhal další a nebez-

pečnější italský soupeř:  Juventus! 

V Praze Sparta s černobílými vyhrála 2:0, v Turíně naopak 

prohrála 1:3. Před utkáním pravdy se rozjela spletitá kuloáro-

vá jednání o volbu neutrální hřiště a rozhodčího. Náš vyjedna-

vač Karel Petrů dokázal prosadit za dějiště mače Basilej. Rok 

stará trpká zkušenost se Švédem Eklindem, který v římském 

finále světového šampionátu pořádně naklonil hřiště ve pro-

spěch Italů, nabádala k velké obezřetnosti při volbě sudího. 

Nakonec se obě strany shodly na Angličanu Foggovi. Pro 

Spartu to byla skvělá volba. Drobný, úhledný džentlmen řídil 

boj na basilejském Nordsternu  přísně, velkoryse - a  hlav-

ně naprosto na rovinu. Víc rudí nepotřebovali. Už na Letné 

Raymond Braine přihrál na oba sparťanské góly. Ale formu 

jako zvon si načasoval až do Basileje a pak na pražskou finá-

lovou odvetu proti Ferencvárosi. Sparta sestřelila Juventus 

už v první půli, kdy si zajistila třígólový náskok.  K senzačnímu 

triumfu 5:1 přispěl Belgičan dvěma góly. Druhý (celkově čtvr-

tý) dal parádními nůžkami. 

V prvním finálovém souboji na horké půdě v Budapešti se-

hrála Sparta zcela rovnocennou partii. Prohra 1:2 jí před utká-

ním na Strahově dávala velké šance. Nový stadion měl oficiální 

kapacitu 50 000 diváků. Josef Laufer však po celý zbytek života 

tvrdil, že se jich tam v neděli 15. září 1935 vměstnalo ještě o deset 

tisícovek víc. Tak či onak rudí koncertovali, „Fradi“ neměli sebe-

menší šanci a vítězství 3:0 Spartě už podruhé vyneslo tehdy nej-

cennější klubovou trofej kontinentální Evropy.  Miloslav Jenšík 

 „SLAVIA, HRDÝ MISTR LIGY“: ZLEVA STOJÍ PUČ V CIVILU, JUNEK, FIALA, V. BRADÁČ, ŠIMBERSKÝ, ČAMBAL, KRČIL, 
 SOBOTKA, HEŘMÁNEK, VOJTA A PLÁNIČKA, SEDÍ JEZBERA, VODIČKA, SVOBODA, ŽENÍŠEK A MAĎARSKÝ TRENÉR KONRAD. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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ROK 1985

VŠICHNI UŽ JSOU V MEXIKU
Kde jen jsou a kde jsem já ?

Proč všechno končí, co začíná ?

Smůla se na mě lepí ze zvyku 

a všichni jsou už v Mexiku...

To je úvod písně, kterou v roce 1984 představil Michal Tučný, 

legenda country music. Popisuje trampoty jednoho desperáta, 

který toužil po zemi sombrer a kaktusů, ale na rozdíl od jiných 

svých kolegů se nedočkal. Málokdo z fanoušků fotbalu si dovedl 

představit, že se písnička, s trochu pozměněným textem, stane 

symbolem nepovedené cesty národního týmu na světový šam-

pionát 1986, který Mexiko pořádalo. O šestnáct let dříve dopadla 

československá reprezentace na mexickém šampionátu neslav-

ně, ale alespoň tam byla...

Po smolném vyřazení z mistrovství Evropy 1984 si fanoušci 

slibovali více od kvalifikace na mistrovství světa. Ta začala pod 

vedením nového trenéra Josefa Masopusta už na podzim čtyřia-

osmdesát neslavně a v tomto trendu pokračovala i na jaře dalšího 

roku. Soupeři československého týmu byli fotbalisté NSR, Portu-

galska, Švédska a Malty. 

Na úvod národní tým prohrál v Portu 1:2 s Portugalci a týdeník 

Gól napsal: „Výsledek lepší než hra, to, že nám v Portu zahráli 

pouze polovinu státní hymny, ještě neopravňovalo hráče k tomu, 

aby podali také poloviční výkon.“

Výhra 4:0, zaznamenaná o dva týdny později v Praze s outside-

rem z Malty, byla povinností, jenže jaro začalo dubnovou bezbran-

kovou remízou na Maltě, když Jan Berger překopl branku z poku-

tového kopu.  Vše mělo změnit utkání s NSR, týmem, který dosud 

neztratil ani bod. 

Zápas se hrál 30. dubna na Rošického stadionu v Praze. Ten 

byl tehdy ještě z poloviny pro diváky s místy k stání a pojmul tak 

35 tisíc fanoušků. Vstupenek bylo ale potřeba mnohem více. 

Staly se nedostatkovým a velmi žádaným zbožím. Do Prahy při-

jížděly davy Němců, ochotných platit i sto a více marek, samo-

zřejmě západních... Překupníci měli žně, vždyť se tržba za vstu-

penku blížila polovině průměrné měsíční mzdy v socialistickém 

Československu!

V této souvislosti mám zajímavou osobní vzpomínku. Samo-

zřejmě, že jsem vstupenku neměl, ale bydlel jsem kousek od stra-

hovského stadionu, tak jsem v předstihu vyrazil autem na kopec 

a hledal nějakou možnost se do hlediště dostat. 

Patnáct minut před sedmnáctou hodinou, tedy před okamži-

kem, kdy Francouz Quiniou zahájí zápas, mířím k autu, abych stihl 

doma přímý přenos.

„Nechcete lístek?“ ozvalo se za mými zády. 

„Za kolik?“

„Za dvacet.“

„Marek?“

„Ne, korun.“

Krátký dialog, který mi změnil odpoledne. Dvacet korun bylo 

tehdy jako dnes dvě stě, ale znamenalo šanci vidět tým plný hvězd, 

koučovaný slavným Franzem Beckenbauerem, na vlastní oči.

Ale kde? Oběhl jsem celý stadion, až jsem zjistil, že mám jít 

vchodem na hlavní tribunu. A co více – sedadlo bylo přímo pro-

ti půlicí čáře, v poslední řadě, těsně pod zídkou oddělující hle-

diště od VIP prostoru, ve kterém seděla různorodá společnost. 

Uprostřed tehdejší předseda vlády Lubomír Štrougal, který měl 

ke sportu a fotbalu zvlášť kladný vztah. 

Pochopil jsem, že s tím lístkem jsem měl štěstí. Nějaký taj-

ný, který měl být součástí neutrálního pásma mezi honorací 

a diváky, zariskoval, ulil se a bylo mu líto vstupenku vyhodit. 

Tak ji prodal...

SERIÁL SERIÁL

 OD SLAVNÝCH ČASŮ ŽELEZNÉ SPARTY NEMĚLI RUDÍ TAKOVÝ TÝM, JAKO V ZÁVĚREČNÝCH BOJÍCH STŘEDOEVROPSKÉHO POHÁRU 1935. 
 ZLEVA STOJÍ KLENOVEC, BOUČEK, ZAJÍČEK, BURGR A KOŠŤÁLEK, V POKLEKU KALOCSAY, SRBEK, FACZINEK, ČTYŘOKÝ, NEJEDLÝ A BRAINE. 

STALO SE...

  Smolařem roku byl nepochybně František Plánička. V dubnovém utkání 
na Spartě s Rakušany ho už v 19. minutě po srážce se Zischkem odnesli 
z hříště v hlubokém bezvědomí, z kterého se probral až po několika ho-
dinách. Diagnóza: těžký otřes mozku, krevní podlitiny na lebeční kosti, 
dva přeražené zuby, pohmoždění hrudníku. Šest neděl  poté už znovu stál 
v brance v Drážďanech proti Němcům (1:2), ale to zase vykloubením rame-
ne a silným zhmožděním kloubu zaplatil obětavý pád pod nohy Cohena...

  Naši prahli po odvetě za loňskou nespravedlivou prohru z finále mis-
trovství světa. Dočkali se jí -  a stoprocentní – 28. října, v den státního 
svátku Československa a tehdy i fašistické Itálie. V prvním mezistátním 

utkání, které se kdy hrálo na dnešním Stadionu Evžena Rošického, zvítě-
zili 2:1 góly pravého křídla plzeňské Viktorie (ale už na půl cestě do Slavie) 
Václava Horáka. Ale kam se poděly výkony z Říma?  Počasí bylo pod psa 
a hra obou týmů se mu přizpůsobila.  

  Brno si užilo, co do té doby ne. Nejprve třetí místo Židenic v lize 1934-
1935 a díky němu účast v Středoevropském poháru a na podzim, jako třetí 
po Praze a Plzni, také své ligové derby. V jeho premiéře Žideničtí zdolali 
Moravskou Slavii 2:1. Co do dresů bylo brněnské derby zrcadlením soubo-
je pražských „S“. Židenice tehdy oblékaly rudé, a „Morenda“ červenobílé 
sešívané. Jen hvězda na srdci byla modrá. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Usadil jsem se zrovna včas – v osmé minutě dal Berthold prv-

ní gól. Další šly v pravidelném rytmu: Littbarski ve dvaadvacáté 

minutě, Matthäus v šestatřicáté a Herget ve třiačtyřicáté. Poločas 

0:4, navíc se západními Němci, to bylo na předsedu vlády a fa-

nouška Štrougala moc. Druhý poločas už v lóži nebyl, možná se 

šel raději chystat na oslavy Prvního máje...

Neviděl tak pátý gól v síti Borovičky, ani čestný úspěch Grigy 

dvě minuty před koncem. Přišel tím o historický moment - poráž-

ka 1:5 je největší domácí prohrou v soutěžním, konkrétně kvalifi-

kačním utkání na domácí půdě.

Všem bylo jasné, že o Mexiku si může československý fotbal 

nechat zdát. O pět týdnů později to potvrdil ještě výsledek kvalifi-

kace ze Stockholmu, kde Ir Farrell viděl - asi jako jediný - pokutový 

kop, ze kterého dali Švédové třináct minut před koncem vedoucí 

gól a za osm minut výhru pojistili.

Až na podzim přišly body. Bohužel pozdě. Výhry na pražském 

Strahově nad Portugalskem 1:0 a nad Švédskem 2:1 i remíza 2:2 

v Mnichově s NSR, které vyrovnávalo až tři minuty koncem, jen 

vyvolaly diskuse na téma, co kdyby... 

Vždyť konečná tabulka kvalifikace měla tuto podobu: 1. NSR 

12 bodů, 2. Portugalsko 10, 3. Švédsko 9, 4. Československo 8, 

5. Malta 1 bod. Za výhru se tedy dávaly jen dva body, za remízu 

jeden a postupovaly dva týmy. Stačilo vyhrát na Maltě a udržet ve-

dení v Mnichově. 

To se však nestalo a éterem v závěru roku 1985 zněl hlas Mi-

chala Tučného s poupraveným textem, kde se mimo jiné říká:

SERIÁL SERIÁL

 VÝMLUVNÝ POHLED NA ČESKOSLOVENSKOU LAVIČKU, KDE REZIGNOVANĚ SEDÍ TRENÉR JOSEF MASOPUST 
 S ASISTENTEM JÁNEM HUCKEM, A TAKÉ NA SVĚTELNOU STRAHOVSKOU TABULI S KRUTÝM VÝSLEDKEM 1:5… 

 TVRDÁ HERGETOVA STŘELA Z PŘÍMÉHO KOPU TĚSNĚ PŘED PŘESTÁVKOU ZNAMENALA ČTVRTÝ GÓL V ČESKOSLOVENSKÉ SÍTI. HRÁČI VE ZDI 
 (ZPRAVA CHALOUPKA, GRIGA, SLOUP, PROKEŠ A KUKUČKA) ZŘEJMĚ JEŠTĚ NETUŠÍ, KAM MÍČ LETÍ, PŘIHLÍŽEJÍCÍ JAN BERGER UŽ NEJSPÍŠ ANO. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Kde jen ten lanař, co tě chtěl?

Že zlanařit tě nepřišel.

Předvedl jsi mu škálu svých úniků,

On si loví někde v Mexiku. 

Všichni jsou už v Mexiku, 

Buenos Dias já tam nebudu. 

Jen si poslechnu pěknou muziku, 

co se hraje v Mexiku...

 STRŮJCEM JEDNOZNAČNÉHO VÍTĚZSTVÍ NĚMECKÉHO TÝMU BYL RYCHLONOHÝ PIERRE LITTBARSKI, 
 KTERÝ KROMĚ VSTŘELENÉHO ÚVODNÍHO GÓLU SVEDL TAKÉ MNOHO VÍTĚZNÝCH SOUBOJŮ, TENTOKRÁT S IVANEM HAŠKEM. 

Tady je důkaz, stačí spustit... Jaroslav Kolář

STALO SE...

  Byl vyhlášen první ročník ankety Trenér roku. Vítězem se stal Karel 
Brückner, trenér Sigmy Olomouc. Trofej později získal ještě šestkrát.

  Dramatický závěr měla jarní část ligy. Před posledním kolem měla Spar-
ta i Bohemians stejně bodů, Letenští ale o šest branek lepší skóre. Sparta 
prohrála v Banské Bystrici 0:1 a veřejnost pobouřilo brutální chování je-
jích fanoušků ve vlaku na cestě na Slovensko, o kterém byl natočen film 
PROČ? Přesto ale „Klokani“ titul nezískali, doma prohráli s Trnavou 0:1 
a zápas se dohrával bez čtyř vyloučených, po dvou na každé straně!

  V roce 1985 stály v evropských pohárových soutěžích za zmínku jen 
výsledky pražské Sparty. Na jaře, ve čtvrtfinále PMEZ vypadla sice 
s Juventusem Turín, ale po výsledku 0:3 v Itálii vyhrála odvetu 1:0 
a získala cenný skalp nad týmem Platiniho, Bonieka, Rossiho a Scirey. 
Na podzim v prvním kole stejné soutěže prohrála doma s FC Barcelo-
na 1:2, vypadla na branky vstřelené venku, když odvetu na Nou Camp 
vyhrála brankou Grigy 1:0. Od té doby v chrámu Barcelony žádný náš 
tým nevyhrál.

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=Q4XmqQ52kDY
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Madridský pohárový double? 

Celky z hlavní španělské metropole mohou opanovat obě evropské pohá-
rové soutěže! Slavnější Real se přes mnichovský Bayern dokázal prokousat 
do třetího finále Ligy mistrů v řadě, jeho městský soused Atlético přetlačilo 
londýnský Arsenal, na jehož úkor postoupilo do finále Evropské ligy!  

 SOUBOJ KANONÝRŮ. ZATÍMCO ROBERT LEWANDOWSKI SE PROTI REALU GÓLOVĚ NEPROSADIL, 
 KARIM BENZEMA DVĚMA ZÁSAHY V ODVETĚ VYSTŘÍLEL MADRIDSKÉMU TÝMU POSTUP!  

 ŘÍMSKÝ FORVARD PATRIK SCHICK SICE LIVERPOOLSKOU DEFENZÍVU V ČELE S VIRGILEM VAN DIJKEM 
 NEPŘEKONAL, PO JEHO DŮRAZU VE VÁPNĚ SI ALE MILNER V 15. MINUTĚ VSTŘELIL VLASTNÍ GÓL. 

Bílý balet v minulém roce obhájil vítězství v Lize mistrů, 

což se v novodobé historii milionářské soutěže ještě nikomu 

nepodařilo. Letos může parta Zinedina Zidaneho vybojovat 

bezprecedentní vítězný hattrick, v semifinále si totiž poradi-

la s mnichovským Bayernem a potřetí za sebou si tak zahraje 

o slavnou „ušatou“ trofej. Portugalský tahoun Realu a nejlep-

ší střelec soutěže Cristiano Ronaldo vyšel i v odvetném duelu 

s bavorským soupeřem gólově naprázdno, zastoupil jej ale 

kritizovaný Karim Benzema, jenž nejprve v 11. minutě hlavou 

po centru Marcela vyrovnal na 1:1 a krátce po změně stran vyu-

žil uklouznutí gólmana Ulreicha, po němž poslal Real do vedení 

2:1. Hosté se ve zbytku utkání zmohli jen na vyrovnání, když se 

v 63. minutě nadvakrát prosadil James Rodríguez. Od vytouže-

ného třetího gólu, který by je poslal do finále, borce bavorského 

týmu několikrát dělilo pár centimetrů, žádnou šanci už ale ne-

využili a zůstali tak pod vrcholem. 

SEMIFINÁLE FOTBALOVÉ LIGY MISTRŮ

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

Real Madrid - Bayern 2:2 * AS Řím - Liverpool 4:2

SEMIFINÁLE FOTBALOVÉ EVROPSKÉ LIGY

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

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

FINÁLE FOTBALOVÉ LIGY MISTRŮ

26.05. 20:45 Real Madrid - Liverpool

FINÁLE FOTBALOVÉ EVROPSKÉ LIGY

16.05. 20:45 Marseille - Atl. Madrid

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


5554

5454 55

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 8.5.2018
19/2018

Úterý 8.5.2018
19/2018 EVROPSKÉ POHÁRYEVROPSKÉ POHÁRY

REDS UHÁJILI NÁSKOK
Ve finále si to Real rozdá s Liverpoolem, který sice na Olympij-

ském stadionu v Římě prohrál 2:4, v součtu s domácí výhrou 5:2 

ale vybojoval postup. Za domácí AS Řím nastoupil v základní se-

stavě český forvard Patrik Schick, jenž se sice gólově neprosadil, 

neodehrál ale špatný duel a i díky jeho důrazu ve vápně si v 15. mi-

nutě hostující Milner vstřelil vlastní gól. Reds průběh duelu kon-

trolovali a až do 86. minuty drželi remízový stav 2:2. Poté Radja 

Nainggolan dělovkou rozvlnil síť, navíc v třetí minutě nastavení 

z penalty zvýšil na 4:2 a domácí náhle dělila od prodloužení jedi-

ná trefa. Jenže už bylo pozdě, po rozehře hostů rozhodčí Skomina 

duel ukončil a odšpuntoval liverpoolskou radost! 

SALCBURK OBRAT NEDOKONAL
Trenér Arsenalu Arséne Wenger odkoučoval v Madridu 

na lavičce Kanonýrů jubilejní 250. utkání v evropských pohá-

rech, vzpomínat ale na něj nebude s radostí. Jeho svěřenci 

v Madridu předvedli nemastný neslaný výkon, po gólu Die-

ga Costy nakonec podlehli Atlétiku 0:1 a definitivně tak přišli 

o možnost získat v letošní sezoně nějakou trofej. Skvěle bránící 

španělský mančaft, který Kanonýrům za celý zápas povolil je-

dinou přesnou střelu mezi tři tyče, ve finále narazí Marseille. 

Čtvrtý mančaft francouzské ligy v Salcburku promrhal dvou-

brankový náskok z úvodního utkání, v prodloužení mu však po-

stup vystřelil Rolando. 

 DIEGO COSTA TERORIZOVAL DEFENZÍVU ARSENALU UŽ JAKO FORVARD CHELSEA. 
 TENTOKRÁT JI PŘEKONAL V DRESU ATLÉTICA MADRID A ŠPANĚLSKÉMU 
 MANČAFTU ZAJISTIL FINÁLE EVROPSKÉ LIGY! 

 OBRÁNCE ROLANDO SE ČTYŘI MINUTY PŘED KONCEM PRODLOUŽENÍ STAL 
 HRDINOU MARSEILLE, PŘESNOU TREFOU PO ROHU PAYETA POSLAL OLYMPIQUE DO FINÁLE!  

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Podařené Wengerovo loučení

Francouzský trenér Arséne Wenger naposledy vedl Arsenal 
do boje na Emirates Stadium a závěrečný duel na domácím stánku 
Kanonýrů se mu povedl na výbornou – jeho svěřenci rozdrtili Bur-
nley 5:0 a svému kouči tak dopřáli stylové rozloučení s fanoušky. 

Legendární lodivod letos kroutí na lavičce londýnského mančaftu poslední 22 sezonu. 

Ačkoliv se v posledních letech na jeho hlavu snášela stále častější kritika, duel proti Bur-

nley se nesl ve slavnostním duchu a k velké pohodě v ochozech přispěl i výkon týmu okolo 

Petra Čecha – skóre utkání otevřel už ve 14. minutě Aubameyang, v závěru první půle zvý-

šil na 2:0 Lacazette. Po přestávce Gunners ještě třikrát gólově udeřili a vítězstvím 5:0 si 

pojistili konečnou šestou příčku. O čtvrté místo a Ligu mistrů zabojovala Chelsea, která 

díky přesné hlavičce Girouda z 32. minuty porazila Liverpool a z páté příčky dýchá na záda 

aktuálně bramborovému Tottenhamu, na který ztrácí už jen dva body. Spurs totiž nečeka-

ně selhali na půdě předposledního West Bromu, kde v druhé minutě nastavení inkasovali 

z kopačky Livermorea a prohráli 0:1. 

Po deseti letech se s Premier League rozloučí Stoke, jehož osud zpečetila domácí po-

rážka s Crystal Palace 1:2. Dlouhou dobu poslední hosté se naopak definitivně zachránili 

a stali se prvním týmem od sezony 1899-00, kterému se podařilo udržet se v nejvyšší sou-

těži, ačkoliv prohrál úvodních sedm duelů nového ročníku… Noví šampioni z Manchesteru 

City jen bez branek plichtili s Huddersfieldem, po utkání ale převzali mistrovskou trofej 

a s příznivci tak oslavili návrat na anglický trůn. Manchester United padl 0:1 v Brightonu 

a v jedné sezoně tak „dokázal“ prohrát se všemi třemi nováčky… 

 ODCHÁZENÍ. TRENÉR ARSÉNE WENGER NAPOSLEDY VEDL ARSENAL NA EMIRATES STADIUM. 

Mohuč zamíchala kartami

Největším překvapením předposledního kola bundesligy byla 
výhra topící se Mohuče v Dortmundu, kde se hosté dostali po pou-
hých třinácti minutách do dvoubrankového vedení. V 16. minutě 
sice vstřelil domácí Philipp kontaktní gól, ale na další korekci ne-
příznivého skóre se už Borussia nezmohla. 

I proto ještě nemá stoprocentní definitivu účasti v příštím ročníku Ligy mistrů a v po-

sledním kole navíc hraje na hřišti čtvrtého Hoffenheimu, který ztrácí tři body, na šanci číhá 

ještě pátý Leverkusen. Vestfálský velkoklub by měl v létě převzít zkušený švýcarský kouč 

Lucien Favre, který v posledních dvou sezonách vedl OGC Nice. Šedesátiletý trenér, pro 

kterého by to byla po Hertě Berlín (2007-2009) a Borussii Mönchengladbach (2011-2015) 

již třetí bundesligová štace, si však dal jako podmínku nástupu do dortmundské Borussie 

právě její přímou účast v Champions League!   

Naopak v Mohuči mohou slavit v předstihu záchranu mezi elitou, při venkovních po-

rážkách všech tří konkurentů z chvostu tabulky totiž zároveň odpadla i hrozba baráže se 

třetím týmem druhé bundesligy. Před sobotním epilogem jsou karty rozdány následovně: 

předposlední Hamburk, který se jako jediný německý klub stále ještě pyšní primátem, že 

nikdy nejvyšší soutěž neopustil, se může maximálně posunout do baráže, ovšem jen v pří-

padě, že Černého Petra předá Wolfsburgu. Jenže „Vlci“ hostí poslední kolínské „Kozly“, 

jejichž sestupový ortel je už dávno zpečetěn…. A bod jistoty, aby se vyhnul barážovému 

dvojzápasu s Kielem, potřebuje získat Freiburg doma proti Augsburgu. 

 FOTBALISTÉ MAINZU JÁSAJÍ: NEČEKANĚ VYHRÁLI V DORTMUNDU 
 A ZÍSKALI TAK BUNDESLIGOVOU JISTOTU I PRO PŘÍŠTÍ SEZONU! 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Bayern 33 27 3 3 91:24 84
2. Schalke 33 17 9 7 52:37 60
3. Dortmund 33 15 10 8 63:44 55
4. Hoffenheim 33 14 10 9 63:47 52
5. Leverkusen 33 14 10 9 55:42 52
6. RB Lipsko 33 14 8 11 51:51 50
7. Frankfurt 33 14 7 12 45:44 49
8. Stuttgart 33 14 6 13 32:35 48
9. M ǵladbach 33 13 8 12 46:50 47

10. Hertha 33 10 13 10 41:40 43
11. Augsburg 33 10 11 12 43:44 41
12. Brémy 33 9 12 12 35:39 39
13. Hannover 33 10 9 14 42:51 39
14. Mohuč 33 9 9 15 37:50 36
15. Freiburg 33 7 12 14 30:56 33
16. Wolfsburg 33 5 15 13 32:47 30
17. Hamburk 33 7 7 19 27:52 28
18. Kolín nad Rýnem 33 5 7 21 34:66 22

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Manchester City 36 30 4 2 102:26 94
2. Manchester Utd. 36 24 5 7 67:28 77
3. Liverpool 37 20 12 5 80:38 72
4. Tottenham 36 21 8 7 68:32 71
5. Chelsea 36 21 6 9 61:34 69
6. Arsenal 36 18 6 12 72:48 60
7. Burnley 37 14 12 11 35:37 54
8. Everton 37 13 10 14 43:55 49
9. Leicester 36 11 11 14 49:54 44

10. Newcastle 36 11 8 17 36:46 41
11. Crystal Palace 37 10 11 16 43:55 41
12. Bournemouth 37 10 11 16 43:60 41
13. Watford 37 11 8 18 44:63 41
14. Brighton 36 9 13 14 33:47 40
15. West Ham 36 9 11 16 45:67 38
16. Huddersfield 36 9 9 18 27:56 36
17. Southampton 36 6 15 15 36:55 33
18. Swansea 36 8 9 19 27:53 33
19. West Brom 37 6 13 18 31:54 31
20. Stoke 37 6 12 19 33:67 30

PROGRAM
34. KOLO

12.5. Bayern - Stuttgart, Freiburg - Augsburg,
Hamburk - Mönchengladbach, Hertha - RB Lipsko,
Hoffenheim - Dortmund, Leverkusen - Hannover,

Mohuč - Brémy, Schalke - Frankfurt,
Wolfsburg - Kolín nad Rýnem

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Salah M. Liverpool 31 9
2. Kane H. Tottenham 27 2

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Lewandowski R. Bayern 29 1
2. Petersen N. Freiburg 15 1
3. Uth M. Hoffenheim 14 7
3. Volland K. Leverkusen 14 2
5. Aubameyang P. Dortmund 13 3
5. Fullkrug N. Hannover 13 4
5. Gregoritsch M. Augsburg 13 2
8. Finnbogason A. Augsburg 12 3
8. Kramarič A. Hoffenheim 12 5
8. Wagner S. Bayern 12 3
8. Werner T. RB Lipsko 12 6

PROGRAM
DOHRÁVKY 31. KOLA

8.5. Swansea - Southampton
9.5. Leicester - Arsenal, Manchester City - Brighton,

Tottenham - Newcastle
10.5. West Ham - Manchester Utd.

DOHRÁVKA 35. KOLA

9.5. Chelsea - Huddersfield

38. KOLO

13.5. Burnley - Bournemouth, Crystal Palace - West Brom,
Huddersfield - Arsenal, Liverpool - Brighton,

Manchester Utd. - Watford, Newcastle - Chelsea,
Southampton - Manchester City, Swansea - Stoke,

Tottenham - Leicester, West Ham - Everton

VÝSLEDKY
37. KOLO

Arsenal - Burnley 5:0 * Everton - Southampton 1:1
Chelsea - Liverpool 1:0 * Manchester City - Huddersfield 0:0

Bournemouth - Swansea 1:0 * Leicester - West Ham 0:2
Watford - Newcastle 2:1 * West Brom - Tottenham 1:0

Stoke - Crystal Palace 1:2 * Brighton - Manchester Utd. 1:0

VÝSLEDKY
33. KOLO

Augsburg - Schalke 1:2 * Brémy - Leverkusen 0:0
Dortmund - Mohuč 1:2 * Frankfurt - Hamburk 3:0

Hannover - Hertha 3:1 * Kolín nad Rýnem - Bayern 1:3
Mönchengladbach - Freiburg 3:1

RB Lipsko - Wolfsburg 4:1 * Stuttgart - Hoffenheim 2:0

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Neporaženi i po El Clásiku!

Titul i oslavnou jízdu městem už měli dávno za sebou, přesto 
se dokázali vyhecovat a i v deseti zvládnout prestižní El Clásico. 
Borci Barcelony tak po plichtě s Realem zůstávají neporaženi 
a potvrdili svoji letošní ligovou dominanci.

Tento zápas je považovaný za vůbec největší svátek klubového fotbalu, teď mu, bohu-

žel, lehce ubral na grádech fakt, že už o nic nešlo. Říkejte tohle ale fotbalistům obou týmů 

a jejich fandům... El Clásico má náboj vždy a i tentokrát se na trávníku jiskřilo. V nastavení 

první půle byl přísně vyloučen domácí Roberto, nicméně domácí dokázali uhrát remízu 2:2.

„Viděli jsme úžasný fotbal a nedokážu posoudit, jestli je remíza spravedlivá,“ řekl hostující 

kouč Zidane po utkání, které přineslo spoustu vypjatých i sporných momentů včetně neod-

pískaných penalt. „Pokud bychom měli video, pořád by se ještě hrálo,“ žertoval na tiskovce 

domácí trenér Valverde. Barceloně zbývají odehrát zápasy s Villarrealem, Levante a San 

Sebastianem. Pokud je zvládne, stane se prvním neporaženým týmem La Ligy od roku 

1932! „Bylo by to hezké, ale během zápasu myslíte na výhru, ne na rekordy,“ upozornil zá-

ložník Busquets, zatímco madridští rivalové se samozřejmě snažili tento počin shazovat. 

„Možná byli letos v lize lepší, ale my preferujeme triumf v Lize mistrů,“ řekl Casemiro.

Pokud Real vyhraje zbývající tři duely, skončí nakonec v tabulce druhý. Městští rivalové 

z Atlétika totiž utrpěli první domácí prohru v sezoně, když je Espanyol překvapivě vyškolil 

2:0. Los Rojiblancos doplatili na vysilující semifinále Evropské ligy s Arsenalem, řada opor 

zůstala na lavičce. „Máme strašně málo hráčů a hrajeme příliš často, tak co byste chtěli,“ 

krčil rameny trenér Simeone. „Ale pořád se budeme bít. Skončit druhý nebo třetí není to 

samé, zejména v soutěži, kde hrají Barcelona a Real,“ upozornil obránce Giménez.

Sevilla v lize vyhrála po dvou měsících a ukončila děsivou sérii devíti zápasů bez výhry, 

nicméně rozjeté Getafe ji stále nechce pustit na pohárové příčky. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Barcelona 35 26 9 0 89:23 87
2. Atl. Madrid 36 22 9 5 55:20 75
3. Real Madrid 35 21 9 5 84:39 72
4. Valencia 36 20 7 9 62:37 67
5. Betis 36 18 5 13 56:56 59
6. Villarreal 35 17 6 12 50:41 57
7. Getafe 36 14 10 12 41:32 52
8. Sevilla 35 15 6 14 43:54 51
9. Girona 36 13 9 14 48:57 48

10. Eibar 36 13 8 15 41:48 47
11. Real Sociedad 36 13 7 16 63:56 46
12. Celta Vigo 36 12 10 14 55:52 46
13. Alaves 36 14 2 20 37:48 44
14. Ath. Bilbao 36 10 13 13 40:45 43
15. Espanyol 36 10 13 13 31:41 43
16. Leganes 35 11 7 17 29:43 40
17. Levante 35 9 13 13 34:50 40
18. La Coruňa 36 6 11 19 35:70 29
19. Las Palmas 36 5 7 24 23:71 22
20. Malaga 36 5 5 26 23:56 20

 MESSI A SPOL MAJÍ V LA LIZE PRVENSTVÍ JIŽ JISTÉ. 
 DOSÁHNE NA NĚJ BARCELONA BEZ JEDINÉ LIGOVÉ PORÁŽKY? 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Messi L. Barcelona 33 12
2. Ronaldo C. Real Madrid 25 5
3. Suarez L. Barcelona 24 10
4. Aspas I. Celta Vigo 20 5
5. Griezmann A. Atl. Madrid 19 8
5. Stuani C. Girona 19 0

SERIE A

Neapol hodila do ringu ručník...

Přišli o víru a teď i definitivně o šanci na titul. Fotbalisté Nea- 
pole budou na vysněné scudetto čekat dál, ze sedmého titulu 
za sebou se už mohou radovat borci Juventusu. Přesto závěr Se-
rie A slibuje velká dramata.

Sesypali se. Před týdnem dostali trojku ve Fiorentině, teď doma ztratili další body 

po remíze 2:2 s FC Turín. Neapolští v báječné sezoně na titul nedosáhnou. „Bili jsme se 

až do konce, dělali vše možné, abychom Juventusu ztížili život, ale oni prostě mají větší 

možnosti než my,“ hlesl zklamaný trenér Sarri. Dvě kola před koncem má Juventus šest 

bodů k dobru a při shodné vzájemné bilanci o 16 branek lepší skóre. „Matematicky potře-

bujeme pořád jeden bod a ten chceme získat už příště,“ odmítl slavit turínský kouč Allegri, 

který nicméně už může chladit šampaňské. Šance Neapole na titul? Porazit Sampdorii 

a Crotone, zatímco Turínští padnou s AS Řím i Veronou a k tomu stihnou mít ve dvou kolech 

o 17 gólů horší skóre... Naprostá utopie! „Je rozhodnuto. Ale každým rokem se zlepšujeme 

a doufám, že Sarri zůstane a posune nás zase výš,“ přál si slovenský záložník Hamšík.

O bronzovou příčku se poperou římské celky – AS má sice před Laziem dva body náskok, 

jenže teď hraje se staronovými mistrem. Vypadá to, že Inter bude mít smůlu a čtvrtá příčka 

zaručující Ligu mistrů mu uplave. Na šesté místo se vyhoupl další milánský gigant AC, jen-

že teď jede na hřiště sedmého Bergama. A pokud Rossoneri neuspějí, mohou při souběžné 

výhře Fiorentiny padnout kolo před koncem až na osmé místo...

Doslova peklo se čeká v sestupové bitvě. Kdo doprovodí Benevento s Veronou do Se-

rie B? Dosud nejvíce ohrožené týmy Chievo i Spal v uplynulém kole vyhrály a na sestupo-

vou 18. příčku padlo Cagliari. Jenže v rozmezí dvou bodů je namačkaných hned pět týmů! 

Hodně si zahrává trápící se Udinese i s českou reprezentační dvojičkou Jankto – Barák. 

Zvládnou dramatický finiš Serie A? 

 KOUČ NEAPOLE MAURIZIO SARRI SI MUSÍ SE SVÝMI SVĚŘENCI NA TITUL MINIMÁLNĚ ROK POČKAT… 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Juventus 36 29 4 3 84:23 91
2. Neapol 36 26 7 3 73:28 85
3. AS Řím 36 22 7 7 60:28 73
4. Lazio 36 21 8 7 85:44 71
5. Inter 36 19 12 5 62:26 69
6. AC Milán 36 17 9 10 50:40 60
7. Atalanta 36 16 11 9 56:37 59
8. Fiorentina 36 16 9 11 53:40 57
9. Sampdoria 36 16 6 14 55:55 54

10. Turín FC 36 11 15 10 50:44 48
11. FC Janov 36 11 8 17 32:40 41
12. Sassuolo 36 10 10 16 27:57 40
13. Bologna 36 11 6 19 39:49 39
14. Spal 36 7 14 15 35:56 35
15. Chievo 36 8 10 18 33:58 34
16. Crotone 36 9 7 20 37:62 34
17. Udinese 36 10 4 22 46:63 34
18. Cagliari 36 9 6 21 31:61 33
19. Verona 36 7 4 25 29:75 25
20. Benevento 36 5 3 28 32:83 18

PROGRAM
37. KOLO

12.5. Benevento - FC Janov, Inter - Sassuolo
13.5. Bologna - Chievo, Crotone - Lazio,

Fiorentina - Cagliari, Turín FC - Spal, Verona - Udinese,
Atalanta - AC Milán, AS Řím - Juventus,

Sampdoria - Neapol

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Immobile C. Lazio 29 9
2. Icardi M. Inter 28 2
3. Dybala P. Juventus 22 5
4. Quagliarella F. Sampdoria 19 6
5. Mertens D. Neapol 18 6
6. Džeko E. AS Řím 16 4
6. Higuain G. Juventus 16 6

PROGRAM
DOHRÁVKY 34. KOLO

9.5. Barcelona - Villarreal, Sevilla - Real Madrid

37. KOLO

12.5. Alaves - Ath. Bilbao, Betis - Sevilla, Eibar - Las Palmas,
Getafe - Atl. Madrid, Girona - Valencia,

La Coruňa - Villarreal, Real Madrid - Celta Vigo,
Real Sociedad - Leganes

13.5. Espanyol - Malaga, Levante - Barcelona

VÝSLEDKY
36. KOLO

Barcelona - Real Madrid 2:2 * Las Palmas - Getafe 0:1
Atl. Madrid - Espanyol 0:2 * Malaga - Alaves 0:3

Villarreal - Valencia 1:0 * Celta Vigo - La Coruňa 1:1
Ath. Bilbao - Betis 2:0 * Girona - Eibar 1:4

Sevilla - Real Sociedad 1:0 * Leganes - Levante (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
36. KOLO

Cagliari - AS Řím 0:1 * Sassuolo - Sampdoria 1:0
FC Janov - Fiorentina 2:3 * Chievo - Crotone 2:1

Lazio - Atalanta 1:1 * Neapol - Turín FC 2:2
Spal - Benevento 2:0 * Udinese - Inter 0:4

Juventus - Bologna 3:1 * AC Milán - Verona 4:1

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Trnavské farby po rokoch majstrovské

Trnava zažila po dlhých 45 rokoch majstrovské oslavy, Spartak 
k piatim federálnym titulom pridal premiérový triumf v sloven-
skej lige. Generácia Jozefa Adamca, Ladislava Kunu, Karola Do-
biaša a ďalších z prelomu 60.-70. rokov minulého storočia našla 
svojich nasledovníkov. 

Takmer 17.000 divákov zaplnilo Štadión Antona Malatinského v očakávaní, že domá-

ci tím v dueli s druhou Dunajskou Stredou potvrdí majstrovskú definitívu. Úvod zápasu 

poznačila nervozita, v prvej štvrťhodinke sa trikrát červenalo. V 6. minúte otvoril skóre 

Godál z pokutového kopu. O dve minúty bol vylúčený Huk (DAC) po faule na Kadleca. Ná-

sledne po trestnom kope Egho trafil žrď a Pehlivan ov pokus zmaril Macej. Po strkanici-

ach opustili ihrisko domáci Čanturišvili a hosťujúci Kalmár.  V 76. minúte vystihol kľučku 

brankára Maceja Marvin Egho a strelou do opustenej brány definitívne rozhodol o trnav-

skom titule, v závere ešte mohol zvýšiť Hladík, no hlavičkoval do brvna. Ružomberok 

vrátil Slovanu prehru z finále Slovnaft cupu. Trenčínu sa nedarí na vlastnom trávniku, 

prehral už štvrtý domáci zápas za sebou, tentoraz s Žilinou.

V spodnej časti tabuľky dostávajú vyhliadky Senice na záchranu reálnejší základ. 

Vyhrala tretíkrát v rade, v ofenzívne ladenom stretnutí porazila Zlaté Moravce hetri-

kom Kolumbijčana Castaňedu 3:0.  Posledný Prešov už stráca tri body, Šarišania len 

remizovali s Podbrezovou, keď na vedúci gól hostí odpovedali až v 86. minúte. V súboji 

prvých dvoch tímov skupiny o udržanie sa Nitra prehrala s Michalovcami, hoci viedla 

1:0, mužstvo zo Zemplína do polčasu vyrovnalo stav a v druhej časti hry dvomi gólmi 

otočili skóre.  Peter Divéky

 MAJSTROVSKÉ OSLAVY NA TRNAVSKOM ŠTADIÓNE. 

FORTUNA LIGA

www.branadocech.cz

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

www.dolnipoohri.cz

www.krusne-hory.org

www.ceskestredohori.info

www.ceskesvycarsko.cz

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G

1. Samuel Mráz  Žilina 17
2. Rangelo Janga  Trenčín 14
3. Jakub Mareš  Slovan Bratislava 12
4. Róbert Gešnábel  Ružomberok 11
5. Erik Pačinda  Dunajská Streda 10
6. Aleksandar Čavrič Slovan Bratislava 10
7. Antonio Mance  Trenčín 10
8. Martin Koscelník Michalovce 8
9. Roland Černák  Dunajská Streda 8

10. Filip Hološko  Slovan Bratislava 8
11. Hilary Gong  Trenčín 8

FORTUNA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

SKUPINA O TITUL
1. Trnava 30 20 4 6 41:20 64
2. Dun. Streda 30 15 9 6 42:31 54
3. Slovan Brat. 30 15 8 7 54:35 53
4. Žilina 30 16 2 12 55:48 50
5. Trenčín 30 13 6 11 70:46 45
6. Ružomberok 30 10 10 10 35:32 40

SKUPINA O UDRŽENÍ
1. Nitra 30 10 11 9 26:25 41
2. Michalovce 30 10 8 12 33:32 38
3. Podbrezová 30 10 5 15 28:42 35
4. Z. Moravce 30 8 6 16 37:49 30
5. Senica 30 6 7 17 27:53 25
6. Prešov 30 4 10 16 20:55 22

VÝSLEDKY
SKUPINA O TITUL - 8. KOLO

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

SKUPINA O UDRŽENÍ - 8. KOLO

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

PROGRAM
SKUPINA O TITUL - 9. KOLO

12.5. Dun. Streda - Slovan Bratislava,
Trenčín - Ružomberok, Žilina - Trnava

SKUPINA O UDRŽENÍ - 9. KOLO

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

Foto: SFZ/Fortuna liga

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.gatetobohemia.com/
http://krusne-hory.org/
http://www.ceskestredohori.info/
http://www.dolnipoohri.eu/
https://www.ceskesvycarsko.cz/
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František Tichý: „Kluci zaslouží

absolutorium!“

Minulý pátek dosáhl chrudimský ERA-PACK další futsalové mety. Získal 
již čtrnáctý ligový titul, když porazil ve finále VARTA futsal ligy pražskou 
Spartu. Svým způsobem je to už normální. Ale je?

 PREZIDENT ERA-PACKU FRANTIŠEK TICHÝ PŘEBÍRÁ ZLATOU MEDAILI OD PŘEDSEDY KOMISE FUTSALU OTAKARA MESTEKA. 

 XXXX 

 Teď, pár minut po vítězství, to asi není žádná doneko-

nečna opakující se všednost...

„Spadlo z nás napětí, protože série byla těžká. A těžká byla už 

série semifinálová. Myslím, že kluci zaslouží absolutorium, pro-

tože odvedli na výši všechno, co v nich je.“ 

 Utkání se Spartou bylo hodně tvrdé, doslova. I fyzicky. 

„Samozřejmě, za prvé to bylo finále a za druhé Spartě šlo o to, 

aby vrátila sérii domů a my jsme ji chtěli skončit před perfektní 

diváckou kulisou.“

 Čtrnáctý titul, dvanáctý v řadě. Co teď dál? Pohár UEFA?

„My máme každý rok ozvláštněný třešinkou – letos jsme 

chtěli, samozřejmě, vyhrát ligu a získat desátý pohár fotbalové 

asociace v řadě. V lize jsme navíc neprohráli ani jedno utkání. 

A letošním vítězstvím jsme si vlastně sami zařídili cíl pro příští 

sezonu – patnáctý titul.“

 Máte radost i z toho, že Chrudim zásobuje národní týmy 

hráči?

„Samozřejmě, že hráčům fandíme a jsme rádi, když repre-

zentují.“

 Jste jedni z průkopníků vrcholového futsalu u nás a asi 

se dá říci, že jste nejdůležitější klub v historii našeho futsalu...

„Nevím, jestli jsme opravdu tak důležití, ale je tady výborný 

realizační tým, výborný management a kluci na hřišti drží při 

sobě. Myslím, že výsledky přicházejí právě proto, že tady je vý-

borná parta.“ 
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V Hodoníně se uskuteční mezinárodní 

futsalový turnaj 4 CUP

Hodonín bude hostit od 12. do 14. května velice atraktivní futsalový turnaj. Zúčastní 
se ho česká reprezentace do 21 let, reprezentační A tým Grónska a také dva univer-
zitní týmy připravující se na mistrovství 
světa – Česká republika a Slovensko. 
Turnaj se hraje dle klasických pravidel 
futsalu FIFA. Jeden zápas má dvakrát 
20 minut čistého času s patnáctiminu-
tovou přestávkou. Každý hrací den uvidí 
fanoušci dva duely. Všechny souboje se 
uskuteční v hodonínské hale TEZA.

PROGRAM TURNAJE 4 CUP HODONÍN 2018

SOBOTA 12. KVĚTNA
14:00 Grónsko – Slovensko UT * 16:15 Česká republika U21 – Česká republika UT

NEDĚLE 13. KVĚTNA
11:00 Slovensko UT – Česká republika U21 * 14:00 Grónsko – Česká republika UT

PONDĚLÍ 14. KVĚTNA
11:00 Slovensko UT – Česká republika UT * 14:00 Grónsko – Česká republika U21

 ČESKÁ REPREZENTACE DO 21 LET SE NA TURNAJI V HODONÍNĚ UTKÁ S REPREZENTACÍ GRÓNSKA. 

www.futsalliga.cz

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

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

Fotbalové asociace České republiky
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Fotbalová asociace
České republiky

AKTUÁLNĚ
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 FOTBALISTKY SLAVIE SE TAKTO NA HŘIŠTI SLOVÁCKA RADOVALY ŠESTKRÁT. 

Slavia vyhrála na Slovácku

Fotbalistky pražské Slavie si napravily chuť po prohře z minulého 
týdne v derby a na Slovácku v neděli zvítězily 6:1. 

Pražanky do utkání vstoupily lépe a hned po čtyřech minutách 

otevřela skóre kapitánka Pěničková. Slavia byla nebezpečnější, 

postupně však Slovácko začalo hrozit ze standardních situací, 

pokoušelo se i o střely ze střední vzdálenosti. Slavia nenavýšila 

vedení ani po dorážce Svitkové, ani křižné střele Divišové. Druhá 

branka v domácí síti přišla po rohovém kopu Svitkové, když míč 

do vlastní branky tečovala Klímová. Na druhé straně měla ná-

sledně velkou šanci Fabová, ale Votíková vyrážela na rohový kop. 

Před přestávkou ještě střílela hostující Kožárová, Růžičková však 

její pokus vytáhla na tyč. Kožárová se ale dočkala po změně stran, 

když prostřelila domácí brankářku a zvýšila na 0:3. O pár minut 

později se dalekonosnou ranou trefila Bartovičová a bylo to o čtyři 

branky. Následně přímo z rohu trefila Pěničková spojnici domá-

cí branky, pátý gól vsítila po centru Svitkové Bartoňová. Domácí 

fotbalistky se dočkaly snížení čtvrt hodiny před koncem, když 

po faulu Pincové na Fabovou proměnila pokutový kop Michaela 

Dubcová. Konečnou podobu výsledku dala v závěru opět krásnou 

trefou Svitková – 1:6. 

V boji o titul v sobotu Sparta přivítala na Strahově Viktorii Plzeň 

a domácí fotbalistky jasně zvítězily. Pražanky o výhře rozhodly již 

v prvním poločase, po přestávce se na hřiště dostala i Iva Mocová, 

která se loučila s hráčskou kariérou. Byla to rozlučka gólová, le-

tenská útočnice se trefila z pokutového kopu a uzavřela tak skóre 

duelu na konečných 6:0.

V duelu o udržení mezi Hradcem Králové a Lokomotivou Brno 

branka nepadla, na severu Čech pak v neděli Dukla dostala od Li-

berce šest branek. 

 SLÁVISTKA BARTOŇOVÁ (VPRAVO) PŘISPĚLA K VÝHŘE SLAVIE JEDNÍM GÓLEM. 

1. FC SLOVÁCKO - SK SLAVIA PRAHA 1:6 (0:2)

Branky: 75. Dubcová M. (p.) – 4. Pěničková, 30. vlastní, 50. Kožárová, 
54. Bartovičová, 72. Bartoňová, 89. Svitková

1. LIGA ŽEN - 3. KOLO (NADSTAVBOVÁ ČÁST - MISTR)

AC Sparta Praha - FC Viktoria Plzeň 6:0 (5:0)
1. FC Slovácko - SK Slavia Praha 1:6 (0:2)

1. LIGA ŽEN - 3. KOLO (NADSTAVBOVÁ ČÁST - SESTUP)

FC Hradec Králové - Lokomotiva Brno H. H. 0:0
FC Slovan Liberec - FK Dukla Praha 6:0 (2:0)

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
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 JIŘÍ DANĚK 

Ceny Dr. Václava Jíry 2017 
získali Jiří Daněk, Oldřich Rott a Dušan Žovinec

Bývalý právník a funkcionář Jiří Daněk, olympijský vítěz Oldřich Rott 
a legenda ženského fotbalu Dušan Žovinec se stali letošními držiteli Cen 
Dr. Václava Jíry. FAČR vyznamenala tyto osobnosti, stejně jako předchozí 
laureáty, za celoživotní přispění k rozvoji českého fotbalu.

Předání cen se dnes odehrálo jako tradičně v Břevnovském 

klášteře v Praze, vyznamenaným předali ocenění předseda FAČR 

Martin Malík, I. místopředseda FAČR Zdeněk Zlámal a generální 

sekretář FAČR Rudolf Řepka.  

JUDR. JIŘÍ DANĚK (NAROZEN 18. 1. 1938)
Vystudovaný právník spojil svůj profesní život se sportem. Pra-

coval v ČSTV a později přešel k fotbalu. Byl autorem fotbalové le-

gislativy v osmdesátých letech minulého století, konkrétně položil 

základy při vytváření soutěžních řádů, které se – v aktualizované 

podobě – používají dosud. Po roce 1989 pracoval v českém fotbalo-

vém svazu a pro Československou fotbalovou asociaci byl rozhodu-

jící osobou při tvorbě předpisů při přechodu na profesionální fotbal. 

Po rozdělení Československa v roce 1993 stál u zrodu fotbalo-

vého svazu samostatné České republiky, byl u přípravy právních 

norem. Stal se ředitelem Legislativně - právního oddělení ČMFS, 

ve kterém působil více než deset let, až do svého odchodu do dů-

chodu. I pak svými zkušenostmi a znalostmi problematiky fotbalu 

pomáhal, například jako člen legislativní rady nebo působením 

v Nadaci fotbalových internacionálů.

OLDŘICH ROTT (NAROZEN 26. 5. 1951)
S fotbalem začínal v rodných Třebechovicích pod Orebem, v pat-

nácti letech zamířil do Spartaku Hradec Králové, kde ve dvaceti oku-

sil nejprve druhou nejvyšší soutěž a o rok později i první ligu a vstře-

lil tam i svůj první gól ze 49, které v první lize zaznamenal. Drtivou 

většinu z nich - celkem 46 – vstřelil v dresu Dukly Praha, ve kterém 

strávil deset úspěšných let, slavil tři mistrovské tituly a odrazil se 

do reprezentace. V roce 1980 byl významným členem týmu, který 

získal na olympijských hrách zlatou medaili a ve stejném roce patřil 

do kádru týmu, který přivezl z mistrovství Evropy z Itálie bronz. Fot-

balovou kariéru zakončil jedním ročníkem v dresu kyperského EPA 

Larnaka a později hrál ročník 1984-85 v pražské Slavii.

Fotbalu zůstal věrný i po skončení kariéry, hrál rekreačně 

za SK Černolice, působil i jako delegát Českomoravského fotba-

lového svazu a dlouhá léta zastává pozici odborného pracovníka 

mládežnického centra pražské Sparty na Strahově.

 SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CEN DR. VÁCLAVA JÍRY OPĚT PROBĚHLO V PROSTORÁCH PRAŽSKÉHO BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA. 

 OLDŘICH ROTT 

http://www.fotbal.cz
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 DUŠAN ŽOVINEC 

 PŘEDSEDA VV FAČR MARTIN MALÍK 
 PŘEDÁVÁ OCENĚNÍ JIŘÍMU DAŇKOVI. 

www.fotbal.cz

ING. DUŠAN ŽOVINEC (NAROZEN 9. 9. 1958)
Hrával fotbal na úrovni přeboru v Braníku, ale osudovým se mu 

stal rok 1988, kdy skončil jako hráč a vyslyšel lákání, aby šel tré-

novat do Sparty – nikoli však muže, ale děvčata! A v této oblasti se 

doslova našel a stal se jedním z nejznámějších odborníků na žen-

ský fotbal nejen doma, ale i v Evropě. 

Polovinu života věnuje ženskému fotbalu v různých pozicích, 

mnohdy vykonávaných současně. V roli trenéra Sparty získal 

na dvacet mistrovských titulů, více než dvacet let vedl ženskou 

fotbalovou reprezentaci, ve které byl od skromných začátků až 

po dobu, kdy jí už jen těsně unikala účast na evropských šam-

pionátech. K tomu si přidával i manažerskou práci v ženském 

fotbale, v pozici manažera ženského fotbalu je ve Spartě Praha 

i v současnosti. 

Vedle letitého angažmá v ženském fotbale pracoval Dušan 

Žovinec v manažerské roli i ve fotbalové asociaci, kde byl od léta 

2009 více než dva roky ředitelem oddělení logistiky a služeb. 

CENY DR. VÁCLAVA JÍRY 2017 - DALŠÍ OCENĚNÍ

Pražský fotbalový svaz: Vilém Burminov, Jaroslav Kutiš, Aleš Musil

Středočeský krajský fotbalový svaz: Jan Dvořák, Alois Nouzák, Václav Petrásek

Jihočeský krajský fotbalový svaz: Miroslav Mottl, Pavel Novotný, Jaroslav Ptáček

Plzeňský krajský fotbalový svaz: Václav Lomička, Karel Sladký, Václav Weingärtner 

Karlovarský krajský fotbalový svaz: Erich Grüner, Harald Houška, František Mandula 

Ústecký krajský fotbalový svaz: František Prasátko, Karel Šnajdr, Josef Topinka 

Liberecký krajský fotbalový svaz: Petr Junek, Jaroslav Leibl, Jana Zelenková

Královéhradecký krajský fotbalový svaz: Miroslav Hopko, Jaroslav Kopecký, Jiří Kotásek 

Pardubický krajský fotbalový svaz: Vítězslav Antošovský, Oldřich Bleša, Jaroslav Faltus

Krajský fotbalový svaz Vysočina: Pavel Pech, Miloslav Svoboda, Miroslav Vrzáček 

Jihomoravský krajský fotbalový svaz: Jan Křivý, Milan Kvapil, Zdeněk Richter

Olomoucký krajský fotbalový svaz: Bohuslav Jareš, Zdeněk Macharáček,Vladimír Vybíral 

Moravskoslezský krajský fotbalový svaz: Josef Molnár, Josef Umlauf, Václav Vojtíšek

Zlínský krajský fotbalový svaz: Arnošt Hošek, Karel Matůš, Antonín Zlínský 

UEFA Study Group řešila v Praze 

úbytek hráčů v Evropě

Celá Evropa se potýká s úbytkem hráčů nejen ve fotbale, ale ve spor-
tu obecně. Další ze vzdělávacích akcí s názvem UEFA Study Group se 
v Praze tímto tématem zabývala za účasti delegací Běloruska, Fran-
cie, Islandu a Ruska.

 ÚČASTNÍCI PRAŽSKÉHO SETKÁNÍ UEFA STUDY GROUP. 

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

 S ÚSPĚŠNÝMI ČESKÝMI PROJEKTY SEZNÁMIL PŘÍTOMNÉ VEDOUCÍ ODDĚLENÍ GRASSROOTS FOTBALU FAČR OTAKAR MESTEK. 

vým asociacím cenné rady, jak své problémy řešit. „Sešli jsme 

se společně, abychom se od sebe navzájem učili, co jednotlivé 

země dělají, považujeme to za nejlepší možnost praxe. Shledali 

jsme, že tato setkání jednotlivé asociace velmi oceňují, jsou velmi 

otevřené a ochotně sdílí své zkušenosti s ostatními,“ řekl Omdal.

„Tyto akce jsou skvělou možností pro nás i ostatní asociace 

ke sdílení myšlenek a představení projektů, které fungují, nebo 

na kterých pracujeme, a pak je případně dále využít v našem fot-

balovém prostředí. Program je velmi interaktivní, a proto je to 

opravdu jedinečná možnost, jak se navzájem inspirovat napříč Ev-

ropou. My zde mimo úspěšných projektů pro děti máme i novinky, 

jako je fotbal veteránů, ale také fotbal v chůzi pro seniory, tzv, wal-

king fotbal, kterému předpovídáme velkou budoucnost,“ popsal 

průběh akce Michal Blažej z Grassroots oddělení FAČR.

Zástupci FAČR mohli přítomným v průběhu akce představit 

i jednu z aktuálních novinek v oblasti Grassroots fotbalu, a to 

schválení činnosti 80 okresních Grassroots trenérů mládeže 

(GTM), kteří budou prodlouženou rukou již aktivních 14 kraj-

ských GTM. 

„Všechny projekty, které máme nebo připravujeme, není mož-

né dělat z Prahy, proto jsme hrozně rádi, že v našich řadách bu-

deme moct přivítat tyto nové kolegy. Pokud se nám jejich výběr 

povede, tak věřím, že uděláme další velký kus práce pro celý 

český fotbal,“ dodal na závěr Otakar Mestek. 

Až 16 milionů hráčů – to je úbytek fotbalistů v rámci všech ev-

ropských zemí za posledních deset let. Část tohoto obrovského 

čísla jistě vznikla i přechodem jednotlivých asociací na elektro-

nické systémy členství, které už neobsahují registrované hrá-

če, kteří už ale nejsou aktivní, jak tomu bylo v minulosti, úbytek 

hráčů především ve věku 14 let a výše je ale objektivním problé-

mem celé Evropy u naprosté většiny sportů. V České republice 

se skvěle daří lákat děti ke sportu, například i díky výbornému 

projektu Můj první gól, k úbytku hráčů ale dochází okolo 13 let 

až do dospělosti. Po celé Evropě se tak hledají cesty, jak těmto 

ztrátám zamezit a jak hráče a hráčky motivovat, aby se fotbal 

stal součástí celého jejich života.

„Problémy řešíme po celé Evropě velmi podobné, fotbal je stále 

fenomén, ale potýká se s obrovskou nabídkou a poptávkou dalších 

aktivit, v čele s novými technologiemi, a ztrácíme díky nim velké 

množství hráčů,“ přiblížil téma setkání Otakar Mestek, vedoucí 

oddělení Grassroots fotbalu FAČR. „My jsme se však na akci moh-

li pochlubit statistikami z posledního roku, kdy se nám podařilo 

v podstatě ve všech věkových kategoriích docílit nárůstu aktivních 

hráčů i členů FAČR, v čemž bychom rádi pokračovali,“ doplnil ješ-

tě Otakar Mestek.

Jako zástupce UEFA se Study Group zúčastnil i čestný před-

seda Grassroots programu a bývalý místopředseda UEFA Per 

Ravn Omdal, který dohlížel na průběh akce a dával jednotli-

 JEDNÁNÍ SE ÚČASTNIL I ČESTNÝ PŘEDSEDA GRASSROOTS PROGRAMU A BÝVALÝ MÍSTOPŘEDSEDA UEFA PER RAVN OMDAL. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
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 NA SLAVNOSTNÍM OTEVŘENÍ NEMOHL CHYBĚT ANI PREZIDENT 
 ČESKÉ FOTBALGOLFOVÉ ASOCIACE TOMÁŠ NEUMANN (VPRAVO). www.fotbalparkpavlikov.cz

 SVÉ FOTBALGOLFOVÉ SCHOPNOSTI SI VYZKOUŠEL I GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ FAČR RUDOLF ŘEPKA. 

Otevření nového 
FotbalParku Pavlíkov

V sobotu 5. května 2018 se nedaleko Rakovníka otevřelo již deváté certifiko-
vané hřiště na fotbalgolf, FotbalPark Pavlíkov. Slavnostní otevření moderoval 
Pavel Zuna, který uvítal hlavní kmotry areálu. Starosty městysu Pavlíkov a obce 
Všetaty, GS FAČR Rudolfa Řepku, předsedu FotbalParku Pavlíkov Ing. Jaroslava 
Červeného a Tomáše Neumanna, prezidenta České Fotbalgolfové Asociace. 

Otevření proběhlo za účasti zhruba 300 diváků a hráčů, kteří si 

vyzkoušeli hřiště. Následoval i turnaj pro lidi, kteří se chtěli po-

měřit s ostatními hráči. Hrálo se v kategoriích muži, ženy a děti. 

Turnaje se zúčastnilo téměř sto hráčů a konečné vyhlášení nej-

lepších uzavřelo krásný slunečný den. 

Areál je otevřen pro veřejnost každý den, ve všední dny od 14 

do 20 hodin, o víkendech od 10 do 20 hodin. Areál si lze i prona-

jmout na firemní či narozeninové oslavy, teambuildingy apod. Více 

najdete na webových stránkách www.fotbalparkpavlikov.cz. 

 V PAVLÍKOVĚ BYLO OTEVŘENO JIŽ DEVÁTÉ CERTIFIKOVANÉ HŘIŠTĚ NA FOTBALGOLF. 

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


84

84

AKTUÁLNĚ
in

ze
rc

e
Úterý 8.5.2018
19/2018

Jana Adámková bude pískat 
finále Ligy mistrů žen!

Česká rozhodčí Jana Adámková se dočkala fantastického úspěchu, když se 
v pondělí dočkala delegace na finálové utkání ženské Ligy mistryň. Komise roz-
hodčích UEFA Adámkové svěřila prestižní utkání mezi Wolfsburgem a Lyonem, 
které hostí 24. května kyjevský stadion Valerije Lobanovského.

Adámková byla nadšená, když se krátce po poledni dozvěděla 

velkou novinu. „Mísí se ve mně hodně dojmů. Radost, překvapení, 

dojetí. Jedním slovem je to fantazie,“ řekla čtyřicetiletá rozhodčí 

z Brna pro www.fotbal.cz.

Delegace rozhodčího na finálové utkání pohárové soutěže 

znamená pro každou z asociací velkou prestiž a nejvyšší možné 

ocenění dosavadní práce daného rozhodčího. Adámková navazuje 

na odkaz Dagmar Damkové, která finále Ligy mistryň řídila do-

konce dvakrát v letech 2006 a 2011.

„Dáša mi už také gratulovala, moc mě to potěšilo. Jsem oprav-

du plná dojmů a emocí, možná mně to všechno ještě nedošlo. 

Člověk může mít ze sezony nějaký dojem a věřit, že by se třeba 

finále mohl dočkat. Ale mohla jsem opravdu jen doufat. Když to 

je potvrzené, zažívám nepopsatelné chvíle. Moc se na to finálové 

utkání těším, půjde o vrchol kariéry,“ uvedla Adámková, která se 

na úrovni mezinárodních soutěží pohybuje od roku 2007 a za tu 

dobu se vypracovala mezi nejrespektovanější ženské rozhodčí 

vůbec.

Delegace na finále Ligy mistryň je toho jasným důkazem, v le-

tošní sezoně v nejprestižnější ženské klubové soutěži odřídila tři 

zápasy, loni se představila také na ženském Euru v Nizozemsku. 

Na podzim 2016 Adámková rozhodovala také finále MS hráček 

do 20 let.

Adámkovou ve finálové bitvě čeká souboj Lyonu s Wolfsbur-

gem, dvou velkých spolufavoritů celé soutěže. Oba rivalové se 

ve finále už dvakrát poměřili: v roce 2013 se z nejtěsnější výhry 

1:0 radoval německý tým, před dvěma lety skončila odveta výhrou 

Lyonu až po penaltovém rozstřelu.

V Kyjevě jí budou v letošním finále na čarách pomáhat asistent-

ky Sian Massey z Anglie a Sanja Rođak-Karšić z Chorvatska. Jako 

čtvrtá rozhodčí bude působit Kateryna Monzul u Ukrajiny a re-

zervní rozhodčí je Maryna Striletska rovněž z Ukrajiny. 

 NA JANU ADÁMKOVOU ČEKÁ VRCHOL 
 JEJÍ SOUDCOVSKÉ KARIÉRY: FINÁLOVÝ ZÁPAS LIGY MISTRYŇ. 

www.fotbal.cz

http://www.fotbal.cz
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V Hodoníně slavili 100 let fotbalu

S velkou parádou oslavili stoleté výročí fotbalu v Hodoníně. V rámci oslav 
se utkaly legendy FC Hodonín s týmem Pavla Nedvěda, který tvořili mimo 
jiné i stříbrní fotbalisté z mistrovství Evropy v roce 1996. Benefičnímu zá-
pasu předcházel křest nového hřiště s umělou trávou a po celou sobotu 
5. května probíhal bohatý doprovodný program. 

Výsledek zápasu sice nebyl podstatný, ale pro pořádek: hvězdy 

týmu Pavla Nedvěda vyhrály nad domácími oslavenci 5:4, když 

jejich branky vstřelili Pavel Nedvěd 2, Vladimír Šmicer, Vratislav 

Lokvenc a Tomáš Polách.

Deset procent z výtěžku akce šlo ve prospěch unikátního pro-

jektu Školka v pohybu. Co projekt obnáší?  

ŠKOLKA V POHYBU 
Velmi oblíbený pohybový program, pořádaný fotbalovým 

klubem FK Hodonín z.s. od 1. září 2016 pro chlapce a dívky 

v předškolním věku (4-6 let) v mateřských a základních ško-

lách na Hodonínsku. Cíle projektu? Rozvíjet u dětí všestranné 

pohybové schopnosti a dovednosti, zajistit všestranný moto-

rický rozvoj. Podporovat zdraví, radost a kreativitu dětí, for-

movat charakter a osobnost jednotlivce ve spolupráci v kolek-

tivu. Soutěživost a fair-play ve zdravém duchu. Dobrá příprava 

do předpřípravky FK Hodonín. Kde hodina probíhá? V bezpečí 

areálu školek a škol. Jak dlouho a jak často jsou „tréninky“? 45-

60 min., 1x týdně dle domluvy. Jakou formou hodiny probíhají? 

Formou průpravných her pod vedením kvalifikovaných trenérů 

s licencí, kteří mají zkušenosti z jiných vyspělých fotbalových 

klubů v Česku, které se speciálně věnují dětem. Jaké vybavení 

na hodiny děti potřebují? Sportovní oblečení (teplákovou sou-

pravu, tenisky), pitný režim. 

 OSLAVY FOTBALU V HODONÍNĚ BYLY VELIKÉ, V EXHIBIČNÍM DUELU SI ZAHRÁL I DRŽITEL ZLATÉHO MÍČE Z ROKU 2003 PAVEL NEDVĚD! 

 ÚSPĚŠNÝ PROJEKT HODONÍNSKÉHO KLUBU ŠKOLKA V POHYBU UMOŽNÍ DĚTEM ROZVÍJET JEJICH POHYBOVÉ SCHOPNOSTI. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 TISKOVÁ KONFERENCE K PROJEKTU ŠKOLKY V POHYBU. (ZLEVA) MICHAL BÍZA – KOORDINÁTOR PROJEKTU, 
 VLADIMÍR ŠMICER, PAVEL NEDVĚD A ZBYNĚK PARMA – GENERÁLNÍ ŘEDITEL MND A PŘEDSEDA FK HODONÍN A KAREL POBORSKÝ. 

 KŘESTU HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRÁVOU SE MIMO JINÝCH ZÚČASTNILI STAROSTA HODONÍNA MILAN LÚČKA A MAJITEL MND A TŘETÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍ 
 ČESKÝ PODNIKATEL KAREL KOMÁREK - V TMAVÉM DRESU VEDLE PAVLA NEDVĚDA. MODEL PŘINESLY MLADÉ FOTBALISTKY KLUBU FK HODONÍN. 

 VICEPREZIDENT SLAVNÉHO JUVENTUSU TURÍN NEZTRATIL NIC ZE SVÉHO UMĚNÍ, V DUELU S VÝBĚREM HODONÍNSKÝCH LEGEND DVAKRÁT SKÓROVAL. 

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