
FOTBALOVÝ TÝDENÍK  |  51. ROČNÍK  |  VYCHÁZÍ V ÚTERÝ  15. 5. 2018  |  20/2018

Mistra čekají stamiliony!  8    Když řádil uragán Franta  34    Griezmann: Vykoupení z ráje?  52

 MAREK 

 SUCHÝ 

„Věříme si, víme, že záchranu 
můžeme zvládnout. Porazit 
Plzeň, Slavii, Liberec už něco 
znamená, “ říká zkušený 
útočník Jihlavy.

 PAVEL DVOŘÁK

Dominik 
Mašek

Basilej bez
šampaňského
  Střílející „klokan“  



3
inzerce3

AKTUÁLNĚ Úterý 15.5.2018
20/2018

Můj týden    Pavel Dvořák: „Rád bych si zahrál jednou o poháry!“  ...........  4
Aktuálně    Mistr má peníze, vicemistr musí čekat  ..................................  8

Rozhovor    Marek Suchý:  
„Young Boys získali titul zaslouženě!“  .....................  12

HET liga    Rozhovor    Dominik Mašek:  
„Sezonu musím hodnotit pozitivně!“  ...................................................... 24
HET liga    Fotostory    Jak se „Bolka“ zachránila  ................................ 32
Seriál 50 let Gólu     
Gólové (půl)století československého fotbalu  ......................  34
Evropská liga    Návrat španělské dominance?  ..................................... 42
Premier League    Král Salah a rekordní City  ......................................... 46
Bundesliga    Ucho se definitivně utrhlo…  .............................................  47
La Liga    Mistra pokořil až trpaslík!  ...................................................... 48
Serie A    Šťastná sedmička Juventusu!  ................................................  49
Fortuna liga    Slovan poskočil na druhé miesto  ..................................... 50
Profil hvězdy    Antoine Griezmann: Vykoupení z ráje?  ........................... 52
Futsal    Třetí výhra a akademici slavili vítězství na turnaji  ................... 60
Fotbal žen    Sparta veze ze Slovácka tři body  ....................................... 68
MOL Cup    Trofej míří do Edenu!  ............................................................ 70
Reprezentace U18    Mladíci přivezli ze Slovakia Cupu stříbro  ................  74
Ondrášovka Cup    Kategorii U13 ovládli slávisté  ...................................  76
Z regionů    Setkání šampiónů z roku 1986 se vydařilo  ........................... 80

OBSAH
Vážení čtenáři!

Do konce ligy zbývají dvě kola a na obou pó-

lech tabulky ještě není nic definitivně rozhodnuto. 

S největší pravděpodobností sice získají titul Plz-

ňané, ale kdybyste jejich fanouškům řekli po se-

dmnáctém kole, kdy jejich miláčci vedli tabulku 

o patnáct (!) bodů, že se v tuto dobu ještě nebude 

v západočeské metropoli točit mistrovský ležák, 

měli by vás za blázna. Inu, některé zdánlivé jistoty 

zkrátka neplatí. Což potvrzuje i situace v nejvyšší 

švýcarské soutěži, kde královské oslavy pořádali 

pravidelně v Basileji, Zažíval je i reprezentační sto-

per Marek Suchý, který se v původním rozhovoru 

pro Gól svěřuje, proč tentokrát poprvé od svého 

přestupu do FC Basilej v roce 2014 nezvedne se 

svými spoluhráči (a tedy i reprezentačním parťá-

kem, brankářem Tomášem Vaclíkem) nad hlavu 

vítěznou trofej. Mnohem menší ambice - ale roz-

hodně ne pro fotbalisty a fandy Jihlavy - má útoč-

ník tamní Vysočiny Pavel Dvořák. Tým vysokého 

útočníka byl po podzimu pro mnohé „tutovkou“ 

na post jistého sestupujícího do druhé ligy. Teď se 

však jihlavští hráči pohybují „kousek“ nad hladi-

nou ponoru a Pavel v rubrice Můj týden vypráví, 

kudy vede cesta k potvrzení prvoligové definitivy. 

Jedním z mála celků, které již o nic nehrají, jsou 

pražští Bohemians. Ti jsou příjemným překva-

pením sezony, stejně jako jejich záložník Dominik 

Mašek. Gólový štírek se pro Gól rozpovídal, proč 

se „klokanů“ tak daří!

Příjemné fotbalové počtení na www.gol.cu!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„VÝSLEDEK SE SPARTOU JE KRUTÝ“
„Po výhře v Liberci v minulém kole jsme věřili, že můžeme porazit i Spartu. Bohužel 

jsme odehráli smolný zápas. Nastřelili jsme tyčku, břevno. Sparta byla silnější na míči, 

ale vyložené šance neměla. Jen náznaky. My ano, z malého vápna ale Davis (Ikaunieks) 

neproměnil. Alespoň nezremizovat takové utkání je k vzteku. Po jeho průběhu musím říct, 

že výsledek je pro nás krutý. Zasloužili jsme si určitě víc. Kdyby měla Sparta pět šest šancí, 

dá se prohra přijmout, ale dostat takový blbý gól je hodně kruté. Brankáři Rakovanovi jsme 

vůbec nic nevyčítali, každý občas udělá chybu. Nebýt jeho, máme bodů mnohem míň.

„ZVEDLA NÁS SÉRIE V ÚVODU JARA“
Na podzim jsme získali deset bodů, byli jsme poslední. Nikdo nám nedával žádnou šan-

ci. A my jsme na jaře ve dvanácti kolech udělali devatenáct bodů. Kamarádi se mě ptají, 

co se stalo, že jsme jiný tým. Prostě si všechno sedlo. Přišel nový trenér, noví hráči. Sna-

žíme se hrát vzadu na nulu, na jistotu. Víme, že vepředu se nějaká šance vždycky naskyt-

ne. Strašně nám pomohla série na úvod jara, kdy jsme vyhráli čtyřikrát po sobě. To nás 

ohromně zvedlo. Věříme si, víme, že záchranu můžeme zvládnout. Porazit Plzeň, Slavii, 

Liberci už něco znamená.

 V 25. KOLE POMOHL JIHLAVĚ VYBOJOVAT NA BOHEMIANS DŮLEŽITÝ BOD ZA REMÍZU 1:1. 

Fotbalový týden Pavla Dvořáka

„Rád bych si zahrál
jednou o poháry!“

Patří k ligovým mazákům, brzy bude atakovat hra-
nici 200 startů. Jihlavě odvádí útočník PAVEL DVO-
ŘÁK výborné služby, před dvěma týdny se blýskl 
dvěma góly proti Liberci. Patří k tahounům týmu, 
který je na jaře k nepoznání. Kromě Liberce dokáza-
la o záchranu bojující Vysočina porazit Plzeň i Slavii. 
Blízko k bodům měla i v pátek proti Spartě (0:1).

 V JIHLAVĚ TVOŘÍ PAVEL DVOŘÁK PEVNOU SOUČÁST 
 ZÁKLADNÍ SESTAVY VYSOČINY. Z DOSAVADNÍCH 28 KOL ODEHRÁL 26 ZÁPASŮ. 

  Lafata potvrdil 
konec kariéry
Český ligový fotbal přijde na konci sezony 
o jednu z nejvýraznějších osobností v novo-
dobé historii. Kapitán pražské Sparty David 
Lafata totiž oficiálně oznámil, že svoji pro-
fesionální kariéru po posledním jarním kole 
ukončí. Šestatřicetiletý útočník, který se stal 
šestkrát králem ligových střelců, figuruje 
v historickém pořadí prestižního Klubu ligo-
vých kanonýrů týdeníku GÓL na třetí příčce 
s 204 góly za legendárním slávistickým tan-
demem Josef Bican-Vlastimil Kopecký a se 
198 góly je nejlepším střelcem české nejvyšší 
soutěže. „Chtěl bych ukončit všechny speku-
lace, po sezoně ukončím svoji profesionální 
kariéru. Čekají nás tři důležité zápasy, které 
naposledy prožiju jako hráč Sparty, a při tom 
domácím s Olomoucí bych se chtěl rozloučit 
se Spartou a všemi fanoušky,“ říká k nadchá-
zejícímu utkání 29. kola HET ligy, které se bude 
hrát v sobotu od 16 hodin na Letné.

  Kadeřábek trefil 
Ligu mistrů
Zřejmě nejdůležitější gól kariéry dal v sobotu 
český obránce Pavel Kadeřábek, když zpeče-
til výhru 3:1 nad Dortmundem a ve vyrovnané 
tabulce německé bundesligy dostal svůj tým 
o skóre na třetí místo tabulky. Tým z malého 
města se tak může těšit na Ligu mistrů, což 
odstartovalo oslavy podobného ražení, jaké 
zažil ve Spartě při oslavě titulu. „V klubu 
panuje obrovská euforie, všichni byli hroz-
ně šťastní,  protože skončit na třetím místě 
bundesligy je obrovský úspěch,“ přiznává še-
stadvacetiletý reprezentační bek, který v 73. 
minutě vstřelil třetí branku. Po závaru ve váp-
ně dorazil míč do sítě a tato trefa v konečném 
zúčtování dostala Hoffenheim na třetí místo 
o jediný gól právě před Dortmund.

  Koubek vychytal 
proti PSG desátou nulu!
Brankář Tomáš Koubek korunoval výbornou 
první sezonu ve francouzské lize, když vychy-
tal v předposledním kole na hřišti mistrov-
ského Paris St. Germain čisté konto a fotba-
listé Rennes zvítězili 2:0. PSG doma podlehl 
poprvé po 41 ligových zápasech, naposledy 
v Parku princů zvítězilo Monako stejným vý-
sledkem v březnu 2016. Pětadvacetiletý gól-
man se v první půli vytáhl proti Nkunkuově 
střele, v desáté minutě ho zachránilo břevno 
při Di Maríově ráně. Krátce po přestávce šli 
hosté do vedení, když Bourigeuad proměnil 
penaltu, a dvacet minut před koncem Rennes 
definitivně rozhodlo zásluhou Hunoua. V zá-
věru český reprezentační brankář dvakrát 
reflexivně zasáhl proti pokusům Pastoreho 
a podesáté v ligové sezoně udržel nulu. Ren-
nes vyhrálo třetí zápas po sobě a zůstalo 
na pátém místě, zajišťujícím účast v základní 
skupině Evropské ligy.

  Pekhart má 
izraelský titul
Fotbalisté Hapoelu Beerševa s bývalým čes-
kým reprezentačním útočníkem Tomášem 
Pekhartem obhájili izraelský titul. Pomohla 
jim remíza druhého Bejtaru Jeruzalém 3:3 
na hřišti Bnei Yehudy. Mrzet je tak nemusela 
ani prohra 0:1 s Maccabi Tel Aviv, neboť mají 
dvě kola před koncem v čele tabulky sedmi-
bodový náskok. Beerševa získala pátý titul 
v historii a třetí v řadě.  V příštím ročníku si 
zahraje první předkolo Ligy mistrů. V posled-
ních dvou sezonách se v základní skupině 
Evropské ligy utkala s pražskou Spartou 
a Plzní. Ani v jednom ze čtyř utkání s českými 
týmy nebodovala.

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

 JIŘÍ NĚMEC 

V zimě jsme ale nastartovali novou kapitolu. Cítím, že mužstvo má perspektivu. Byť 

v létě jistě budou nějaké odchody. Pokud přestoupí Davis (Ikaunieks), bude to pochopitelně 

oslabení, v letošním ročníku dal deset gólů, plus nějaké asistence. Ale myslím, že klub 

dokáže přivést dobrou náhradu. Jihlava to tak má nastavené, problém bych v tom neviděl.

„O ZÁCHRANU JSEM ZVYKLÝ HRÁT“
Před Jihlavou jsem působil roky v Hradci Králové, kde jsme se pohybovali také dole. 

O záchranu jsem zvyklý hrát, umím se oprostit od tlaku. Ale rád bych si také někdy zahrál 

o evropské poháry. V ideálním případě o titul. Jenže pořád se mi tento sen nedaří naplnit. 

Věřím, že jednou se třeba zrealizovat povede. V Jihlavě nevím, bojovat o pohárové příčky 

by byl asi příliš velký cíl. Neřeším to, snažím se na hřišti odvádět maximum, hrát co nej-

líp. Co přijde, to přijde.“ 

„NEPAMATUJU, ŽE BY O ZÁCHRANU HRÁLA PŮLKA LIGY“
Boj o záchranu se podle mě rozhodne až v posledním kole. V sobotu nám pomohlo, že 

Baník ztratil body remízou s Libercem. Letos je soutěž neskutečně vyrovnaná. Loni jsme 

končili sezonu se sedmadvaceti body, které nám stačily na záchranu. Teď máme dvě kola 

před koncem o dva body víc, což na udržení se s vysokou pravděpodobností stačit nebude. 

Nepamatuju, že by o záchranu hrála skoro půlka ligy. Vždycky se to kolem pětadvacátého 

kola odtrhlo, o sestup si to rozdala tři čtyři mužstva. Příští rok se rozběhne nadstavbová 

část, kvůli větší atraktivnosti. Tato sezona ale ukazuje, že to není potřeba.

„V ZIMĚ JSME NASTARTOVALI NOVOU KAPITOLU“
Myslím, že nám paradoxně pomohlo, že přišli kluci, kteří se záchranou neměli zkuše-

nosti. V Jihlavě se v tabulce plácáme dole každý rok, na nás, kteří jsme v klubu déle, to má 

negativní dopad. Příchodem nových hráčů se vzduch pročistil. 

PAVEL DVOŘÁK * Narozen: 19. února 1989 * Výška: 186 cm * Váha: 82 kg * Fotbalový post: 
útočník * Stav: svobodný, přítelkyně Eliška, syn Jáchym (6 měsíců)
Česká liga: 177 zápasů/ 34 gólů * Hráčská kariéra: Vysoké Mýto (1995-2000), Hradec Krá-
lové (2000-2015), Vysočina Jihlava (2015-?) * Největší úspěchy: postup do první ligy (2010, 
2014), člen reprezentačních výběrů do 18 a 19 let

 PROZATÍMNÍ BILANCE PAVLA DVOŘÁKA V NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI JE 34 GÓLŮ. 

STALO SE...

 DO JIHLAVY PŘESTOUPIL VYSOKÝ ÚTOČNÍK V LÉTĚ 2015 Z HRADCE KRÁLOVÉ. 
 A URČITĚ BY SI NECHTĚL ZOPAKOVAT SESTUPOVÉ ZÁŽITKY Z DRESU „VOTROKŮ“. 

  Drchal si vážně 
poranil koleno
Pražská Sparta se bude muset delší dobu obejít bez 
mladého útočníka Václava Drchala. Člen českého 
reprezentačního výběru do 19 let minulý pátek ne-
dohrál ligové utkání se Zlínem, do kterého nastou-
pil v základní sestavě, ale už po půl hodině ho kvůli 
zranění vystřídal David Lafata. Pro osmnáctiletého 
nadějného útočníka šlo o teprve třetí soutěžní 
zápas v letenském prvním týmu, ve kterém letos 
dostal poprvé šanci. Premiéru si odbyl v prvním 
jarním kole proti Slovácku a hned se uvedl gólem. 
Na další starty i branky si však několik měsíců po-
čká, neboť si přetrhl zkřížený vaz v koleni…

  Opava se vrací mezi elitu
Po třinácti letech se vrací opavský fotbal do čes-
ké nejvyšší soutěže. Svěřenci trenéra Romana 
Skuhravého dlouhé čekání na návrat mezi elitu 
definitivně ukončili tři kola před koncem sezo-
ny, kdy je jasné, že už nemohou skončit hůře než 
druzí. Mohou tak definitivně zahájit kroky vedoucí 
k tomu, aby splnili všechny povinnosti spojené 
s hraním v první lize, a to zejména rekonstrukci 
stadionu a instalaci vyhřívání do trávníku. Slezský 
FC za třináct let od svého pádu urazil značný kus 
cesty. Po odchodu nesolventních majitelů z Ukra-
jiny, kteří klub celkově destabilizovali, se v roce 
2005 propadl z první ligy až do krajského přeboru, 
klub poté převzalo město a postupně ho vytáhlo až 
do druhé ligy. Po několikaleté stabilizaci kádru v ní 
Opavským v těžkém ročníku s exligovými týmy 
Olomouce a Ostravy už vloni unikl postup o dva 
body, probojovali se navíc do finále MOL Cupu. 
Letos si však Opava budovala rozhodující náskok 
už od úvodních jarních kol a postupuje s napros-
tým přehledem. Výhry by Opavě ale byly k ničemu, 
pokud by před třemi týdny městské zastupitelstvo 
na svém zasedání neschválilo mimořádnou inves-
tiční akci ve výši 22 milionů korun na vybudování 
vyhřívaného trávníku, který je nutnou podmínkou 
k udělení prvoligové licence. Tím padla největší 
nesportovní překážka v cestě do nejvyšší soutěže.

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

15. KVĚTNA

1966 Jiří Němec 1990-2001 84/1

1993 Tomáš Kalas 2012-? 12/1

16. KVĚTNA

1907 Antonín Puč 1926-1939 61/35

1964 Peter Fieber 1988 3/0

1975 Milan Fukal 1997-2003 19/2

17. KVĚTNA

1945 Ľudovít Zlocha 1971-1973 12/0

1973 Petr Gabriel 1995-2000 10/1

1979 David Jarolím 2005-2009 29/1

1994 Michal Trávník 2018 2/0

18. KVĚTNA

1991 David Pavelka 2015-? 14/0

19. KVĚTNA

1905 František Kloz 1929-1937 10/6

1936 Andrej Kvašňák 1960-1970 47/13

20. KVĚTNA

1924 Miloš Klimek 1946-1949 5/2

1972 Zdeněk Svoboda 1996-1997 9/0

1982 Petr Čech 2002-2016 125/0

1992 Václav Kadlec 2010-? 16/4

21. KVĚTNA

1942 Ivo Viktor 1966-1977 63/0

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Mistr má peníze, 
vicemistr musí čekat

Jako by nestačil zamotaný konec na obou pó-
lech tabulky HET ligy, fanoušci klubů zaintereso-
vaných na startu v evropských pohárových sou-
těžích ještě musejí sledovat zahraniční soutěže 
a finále Evropské ligy. Jde o velké peníze.

 JAROSLAV KOLÁŘ  PRAHA 

Ty už má jisté český mistr. Protože FC Liverpool hladce zdo-

lal Brighton a zajistil si čtvrtým místem v Premier League jistou 

účast v příštím ročníku Ligy mistrů, nezáleží na výsledku finále 

Ligy mistrů Real Madrid - FC Liverpool v Kyjevě. Jedno uvolněné 

místo ve skupinové fázi Ligy mistrů 2018/2019 čeká na českého 

mistra a s ním i prémie za start a odehraných šest zápasů ve výši 

nejméně 320 miliónů korun, k tomu prémie za případné získané 

body, marketinkový pool atd. A také tři bonifikační body, což se 

v tabulce koeficientů promítne ziskem 0,6 bodu (jako by v kvalifi-

kační fázi tým dvakrát vyhrál a dvakrát remizoval). 

Český vicemistr zatím jistotu nemá. Pokud vyhraje Atlético 

Madrid ve středu finále Evropské ligy nad Olympique Marseille, 

pak by šel třetí tým francouzské ligy přímo do Ligy mistrů a uvol-

nil by místo ve 3. předkole nemistrovské fáze Ligy mistrů pro 

vicemistry Turecka a Česka. To je velice důležité, protože pak by 

měl český vicemistr - v případě vyřazení - jistou účast ve skupi-

nové fázi Evropské ligy a tím téměř 70 milionů korun, plus prémie 

za body a marketinkový pool.

V případě, že by EL vyhrál Olympique Marseille a zároveň nebyl 

v domácí lize alespoň třetí, což při pohledu na tabulku hrozí, pak 

by zůstali vicemistři Turecka i Česka ve 2. předkole nemistrov-

ské fáze Ligy mistrů a přímou účast ve skupině Evropské ligy by 

neměli, což by mohl být vážný problém. V případě vyřazení hned 

ve druhém předkole by se vicemistr stěhoval do třetího předkola 

Evropské ligy, a aby se dostal do skupinové fáze, musel by cestou 

překonat dva soupeře.

Přitom postoupit z 2. předkola nemistrovské fáze LM by nemu-

selo být pro český klub snadné. Například Slavia Praha s koefici-

entem 7,500 by nebyla nasazena a narazila by na někoho z těch-

to soupeřů: FC Basilej (71,000), Ajax Amsterdam (53,500), PAOK 

Soluň (29,500) nebo Besiktas (57,000), bude-li v Turecku druhý. 

Totéž by se týkalo i Sigmy Olomouc a Jablonce, jen Sparta s koefi-

cientem 34,500 by za jistých okolností byla nasazena a narazila by 

na PAOK Soluň, Fenerbahce (nebo Basaksehir) či na Sturm Graz.

Třetí tým tabulky jde do skupiny EL. V této souvislosti je pi-

kantní, že jistotu účasti ve skupinové fázi Evropské ligy má třetí 

tým prvoligové tabulky. O tyto příčky proto usilovně bojují Sigma 

Olomouc, FK Jablonec a Sparta Praha. Za určitých okolností by 

mohly pomýšlet i na druhou příčku, ale bronzová se zdá mnohem 

pravděpodobnější.

Čtvrtý tým tabulky jde do 3. předkola Evropské ligy (tedy tam, 

kam by se propadl vicemistr, pokud by ve druhém předkole nemis-

trovské fáze LM nepostoupil) a musel by překonat dva soupeře.

Pátý tým tabulky jde do 2. předkola Evropské ligy a cesta 

do skupinové fáze vede přes překonání tří soupeřů. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Slavné hodiny na hamburském Volks- 
parkstadionu se nezastavily ani po sobot-
ním sestupu fotbalistů HSV z bundesligy, 
v níž jako jediní hráli nepřetržitě od jejího 
založení v roce 1963. Digitální časomíra 
však byla přeřízena, nyní ukazuje čas 
od založení klubu.

Přehozené 
hodiny v Hamburku

Hamburk byl na svou prvoligovou přísluš-
nost patřičně hrdý, a proto hodiny na severní 
tribuně stadionu dlouhá léta po sekundách při-
čítaly délku působení HSV mezi elitou. V sobotu 
po 54 letech a 261 dnech jako poslední z šest-
nácti zakládajících členů prvně sestoupil, což 
se projevilo i na slavné časomíře. Místo nápisu 
„V bundeslize od“ je před číslicemi text „Tra-
dice od“ a čas se odpočítává od roku založení 
1887. Už v neděli proto hodiny na prázdném sta-
dionu ukazovaly 130 let a 226 dnů, a symbolic-
ky tak označily začátek nové éry dosavadního 
bundesligového „dinosaura“. 

 SLAVNÉ HODINY SE ZASTAVILY 
 NA 54 LETECH A 261 DNECH… 

 POKUD PLZEŇANÉ UDRŽÍ PRVNÍ MÍSTO, MAJÍ JISTOTU ÚČASTI V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ LIGY MISTRŮ! 
 PŘÍPADNĚ DRUZÍ SLÁVISTÉ BUDOU VE FINÁLE EVROPSKÉ LIGY FANDIT MADRIDSKÉMU ATLÉTIKU. 

 SPARŤANÉ SE ZAPOJILI DO VÁLKY O TŘETÍ PŘÍČKU TABULKY 
 A S NÍ SPOJENÝ BONUS ZÁKLADNÍ SKUPINY EVROPSKÉ LIGY… 

AKTUÁLNĚ

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Fotbalisté pražské Slavie vyhráli po dlouhých šestnácti letech 

národní pohár. Velkou zásluhu na tom měl útočník Stanislav Tecl, 

který ve finále MOL Cupu proti Jablonci (3:1) vstřelil dvě branky.

KRESBA TÝDNE

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


Při svém angažmá v Basileji zažil český stoper MAREK SUCHÝ 
na konci každé sezony Super ligy mistrovské šampaňské, které se le-
tos „neodšpuntovalo“. V únoru, kdy suverén švýcarské klubové scény 
hrál osmifinále Ligy mistrů proti Manchesteru City, poztrácel mnoho 
bodů, takže na jarní stíhačku mohl zapomenout. A tak na titul dosáhli 
po více jak třiceti letech Young Boys Bern, kteří svého rivala navíc vy-
řadili i v národním poháru. Třicetiletý kapitán, který nosí pásku i v re-
prezentačním týmu, si bude přesto končící ligový ročník pamatovat 
ještě z jednoho důvodu - uviděl v něm totiž třikrát červenou kartu!

Marek Suchý:

„Young Boys 
získali titul 

zaslouženě!“ 

Marek Suchý:

„Young Boys 
získali titul 

zaslouženě!“ 
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 VÁCLAV TICHÝ  BASILEJ/PRAHA 

	 Kdy jste poprvé začal tušit, že to letos s další úspěšnou 

obhajobou švýcarského titulu nevyjde?

„V průběhu jara, hlavně únor se nám vůbec nevydařil, protože 

jsme v něm třikrát prohráli. Naopak Bern vyhrával a žádné výraz-

nější zaváhání, na které jsme čekali, ho bohužel nepotkalo. Náš 

bodový odstup stále narůstal, naštěstí se naše výkony v závěru 

sezony zvedly.“

	 Fotbalisté Young Boys Bern se dočkali mistrovského 

primátu po více jak třiceti letech. V čem byli v sezoně lepší než 

Basilej?

„Nepostihlo je nějaké hluché období, hráčský kádr si optimálně 

sedl, nastupovali ve stabilní sestavě. Dávali hodně gólů, díky nimž 

i spoustu zápasů otočili, všichni čtyři jejich ofenzivní hráči nastří-

leli přes deset branek. Byli také velmi efektivní, když třeba ze tří 

šancí vstřelili dva góly. Nebylo to tedy jen umělým trávníkem, 

na kterém to doma umějí. Tak trochu napodobili nás, tohle jsme 

zažívali v minulých mistrovských sezonách na vlastní kůži. Young 

Boys vyhráli švýcarský titul zaslouženě.“

	 Netýká se vás ani finále Švýcarského poháru…

„Právě v únoru jsme prohráli 0:2 s Bernem…“

 V PŘEDMINULÉM KOLE SICE BASILEJ MARKA SUCHÉHO PORAZILA NASTUPUJÍCÍHO 
 MISTRA YOUNG BOYS BERN VYSOKO 5:1, ALE TO BYLO JEN „VÍTĚZSTVÍ ÚTĚCHY“.  S BASILEJÍ ZÍSKAL MAREK SUCHÝ OD ROKU 2014 ČTYŘI LIGOVÉ TITULY V ŘADĚ! 

„V Manchesteru jsme 
nechtěli zaparkovat 

autobus…“

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Hráčský kádr Basileje každoročně prochází dost výraz-

nou obměnou, ti nejlepší většinou směřují do sousední bundes-

ligy. Je něco takového na spadnutí?

„Uvidíme, někteří hráči jsou na hostování. V létě se změnilo jak 

vedení klubu, tak realizační tým, který dostal od něj za úkol omla-

dit hráčský kádr.“

	 Vás se to ale netýká, ne? Smlouvu máte do června 2020…

„Jsem tady ve třiceti jedním z nejstarších hráčů, měl bych při 

tvorbě nového týmu mladší spoluhráče usměrňovat, takže snad 

se mnou dál počítají…“

	 I když jste si v únoru zahráli osmifinále Ligy mistrů 

s Manchesterem City, nyní si budete muset proklestit cestu do-

konce z druhého předkola!

„Úspěchem byl už náš postup z velmi těžké skupiny. S „Citi-

zens“ se nám výsledkově nepovedl domácí zápas, takže po něm 

bylo jasné, kdo půjde do čtvrtfinále. V Manchesteru jsme ne-

chtěli zaparkovat autobus, naopak jsme se snažili hrát fotbal 

a byli jsme za to odměněni nečekaným vítězstvím. V předcho-

zích dvou letech jsme šli přímo do hlavní fáze Ligy mistrů, teď 

nás bohužel čeká ošidné druhé předkolo nemistrovské části, 

ve kterém bychom mohli narazit za určité konstelace i na Sla-

vii. A to bych si rozhodně nepřál, a pokud by k tomu opravdu 

došlo, tak aspoň v tom třetím!“ 

ROZHOVORROZHOVOR

 S BASILEJÍ MAREK SUCHÝ PRAVIDELNĚ HRÁVÁ V LIZE MISTRŮ. ZAKOPAL SI I PROTI HVĚZDĚ PSG ÉDINSONU CAVANIMU. 

	 Spravili jste si aspoň částečně chuť výraznou výhrou 5:1 

nad novopečeným šampionem?

„Jen částečně, když už je rozhodnuto, tak přece jen trochu po-

volí koncentrace a motivace týmu o pět-deset procent, což je pak 

na hřišti znát. Proto jsme tuhle výhru ani nijak nepřeceňovali. Mno-

hem lepší by bylo, kdybychom hráli až do posledního kola o titul.“

	 V nedělním epilogu jste naopak inkasovali „čtyřku“ 

v Curychu, ale vy jste u toho nebyl. Proč?

„Ze čtvrtečního zápasu s Bernem jsem si odnesl po srážce hla-

vou s protihráčem roztržené obočí, které mi doktoři sešili dvěma 

stehy, měl jsem také pořádný monokl, až mě doma malý David 

skoro nepoznal. Hůř jsem kvůli tomu viděl, takže jsem se na utká-

ní díval tentokrát jen v televizi. Byl to po dlouhé době z naší strany 

nepovedený zápas.“ 

	 Nepovažuji vás za přehnaně ostrého obránce, ale v této 

sezoně jste byl třikrát vyloučený!

„Dvakrát to bylo za dvě žluté karty po běžných zákrocích, jed-

nou na podzim, podruhé na jaře v nastaveném čase, kdy rozhodčí 

údajně viděl, že jsem útočníka zasáhl ve vzdušném souboji loktem. 

S Luganem jsem dostal rovnou červenou kartu taky spíš smolně, 

proto jsem stál jen jedno utkání, obvyklý totiž bývá dvojzápasový 

distanc. Letěl balon za naši obranu a já jako poslední hráč jsem 

brnkl o paty útočníkovi soupeře….“ 

	 Jak hodnotí klubové vedení „jen“ druhou příčku v Super 

lize?

„Měli jsme od něj velkou podporu, stálo za námi, i když se nám 

v úvodu jara nedařilo podle představ, také fanoušci se chovali 

skvěle, třebaže věděli, že tentokrát další titul v řadě nepřidáme.“

 MAREK SUCHÝ A TOMÁŠ VACLÍK - PARŤÁCI V ČESKÉ REPREZENTACI…

Marek Suchý
Narozen: 29. března 1988 * Výška: 182 cm * Váha: 76 kg * Stav: 
ženatý, manželka Alena, dcera Anna (6), syn David (15 měsí-
ců) * Fotbalový post: stoper * Hráčská kariéra: Slavia Praha 
(1993-2010), Spartak Moskva (Rusko, 2010-2014), FC Basilej 
(Švýcarsko, 2014-?) * Reprezentace: 38 zápasů, jeden gól * 
Největší úspěchy: vicemistr světa hráčů do 20 let z Kanady 
2007, postup do čtvrtfinále EURO 2012 v Polsku a na Ukrajině, 
účast na EURO 2016 ve Francii, bronz na EURO hráčů do 21 let 
(Dánsko 2011), postup do osmifinále Ligy mistrů (2014, 2017), 
český mistr (2008, 2009), švýcarský mistr (2014, 2015, 2016, 
2017), ruský vicemistr (2012) … I V BASILEJI. LETOS VŠAK NA TITUL NEDOSÁHNOU…  

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 S klubovými spoluhráči máte nyní odlišný reprezentační 

program. Řada z nich se chystá na červnové mistrovství svě-

ta v Rusku, vy s parťákem Tomášem Vaclíkem na soustředění 

do Rakouska… Vyrazíte před ním na dovolenou?

„V sobotu hrajeme poslední zápas s Luzernem, v pondělí 

28. května už máme reprezentační sraz, takže by nemělo ani cenu 

někam jezdit. Dostal jsem od trenéra Jarolíma individuální plán, 

abych se v tomhle mezidobí trochu hýbal. Na dovolenou vyrazíme 

s rodinou, až se vrátíme ze soustředění v Rakousku. Pojedeme 

nejspíš k moři do Řecka, budeme mít volno něco přes dva týdny, 

protože sezona nám kvůli předkolu Ligy mistrů začne dřív.“

	 Jak na světovém šampionátu dopadnou Švýcaři?

„Mají zkušený tým, což potvrdili i v kvalifikaci, kde ztratili první 

body až v posledním zápase v Portugalsku proti mistrům Evropy. 

Z baráže si pak postup do Ruska zajistili. Jasným favoritem jejich 

skupiny je Brazílie, na druhé postupové místo by mohli Švýcaři do-

sáhnout, je to i jejich cíl.“

	 Kdo je podle vás největším favoritem na zlato?

„Obhájci titulu Němci, Španělé a také Portugalci, z mimoevrop-

ských týmů pak bude silná Brazílie.“ 

 MAREK SUCHÝ PO LOŇSKÉ ZÁŘIJOVÉ PORÁŽCE 0:2 V IRSKU, KTERÁ DEFINITIVNĚ ČESKÉMU TÝMU ZABOUCHLA DVEŘE NA MISTROVSTVÍ SVĚTA. 

„Slavii bych si 
v předkole Ligy mistrů 

rozhodně nepřál!“

 V TÉTO SEZONĚ ŠVÝCARSKÉ SUPER LEAGUE 
 MÁ DŮRAZNÝ STOPER BILANCI TŘICETI ZÁPASŮ, 
 JEDNOHO GÓLU, DESETI ŽLUTÝCH A TŘÍ ČERVENÝCH KARET! 

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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Ambiciózní středočeský klub měl sice 

před startem soutěže mnohem smělejší, 

pohárové plány, ale realita donutila fotbalisty 

Mladé Boleslavi rvát se o pouhé udržení 

prvoligové příslušnosti. Definitivní pojistku si 

vystavili dvě kola před koncem výhrou 

nad Bohemians 3:1 ve vršovickém Ďolíčku.

„Bolka“ udržela ligu! 
 28. KOLO 

Ambiciózní středočeský klub měl sice 

před startem soutěže mnohem smělejší, 

pohárové plány, ale realita donutila fotbalisty 

Mladé Boleslavi rvát se o pouhé udržení 

prvoligové příslušnosti. Definitivní pojistku si 

vystavili dvě kola před koncem výhrou 

nad Bohemians 3:1 ve vršovickém Ďolíčku.

„Bolka“ udržela ligu! 
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Klokani v této sezoně válejí, záložník DOMINIK 
MAŠEK patří mezi jejich tahouny. Nejmladší debu-
tant české ligy (15 let a 322 dní) stoprocentně na-
plňuje cíl, se kterým do Ďolíčku v létě 2016 přišel. 
Pravidelně hrát, obouchat se v dospělém fotbale, 
což se mu i kvůli zranění kolene během čtyř let 
v zahraničí (Hamburk, Cambuur) nepodařilo.

Dominik Mašek: „Sezonu musím 

hodnotit pozitivně!“

 DOMINIK MAŠEK HÁJÍ BARVY BOHEMIANS OD SRPNA 2016. 

 V neděli jste u Botiče padli s Mladou Boleslaví 1:3. Byla hlavním důvodem mizer-

ná koncovka?

„Myslím, že výsledek je pro nás hodně krutý. Po celý zápas jsme byli lepším týmem. 

Sice jsme prohrávali po standardce, ale do přestávky se nám podařilo vyrovnat, měli jsme 

navíc ještě jednu šanci. Po přestávce další tři velké, které jsme také neproměnili. Stály nás 

vítězství. Ke konci jsme dostali dvě slepené branky, takové hrůzy. Boleslavi spadlo vítězství 

do klína.“

 Vzhledem k výtečné bilanci v Ďolíčku musí porážka mrzet.

„Od září jsme doma neprohráli... Neřeknu, kdybychom byli horší, neměli šanci a Bo-

leslav nás přejela. Jenže po takovém průběhu jsme si prohrát nezasloužili. Je pravda, že 

po vysoké výhře nad Plzní jsme se výsledkově zasekli, další tříbodové utkání nepřišlo.“

 Je složité v hlavě dohrát sezonu, když tým nehraje o evropské poháry ani o zá-

chranu?

„V Bohemce jsme nastavení tak, že chceme každý zápas vyhrát. Takový je fotbal, někdy 

to vyjde, někdy ne. Rádi bychom ještě nějaké body udělali, abychom podařenou sezonu 

zakončili na solidní vlně.“

 PROTI MLADÉ BOLESLAVI SE DOMINIK GÓLOVĚ NEPROSADIL, ALE JINAK MÁ 
 V TÉTO SEZONĚ NA KONTĚ JIŽ ŠEST LIGOVÝCH ZÁSAHŮ, NEJVÍCE Z „KLOKANŮ“. 

ECHO 28. KOLA

  Plzeň pod tlakem
A to jak od části svých fanoušků, kteří 
si to se svými „miláčky“ po další do-
mácí ztrátě, tentokrát remíze 1:1 se 
zachraňujícím se Slováckem, chtěli do-
konce osobně vyříkat. A tlačí na ně stá-
le i slávisté, kteří po výhře 2:0 na Dukle 
i nadále cítí naději na obhajobu!

  Boj o třetí příčku
Zatímco první dva celky usilují o titul, 
o bronzovou pozici zaručující základní 
skupinu Evropské ligy hoří velký boj. 
A všichni tři adepti v tomto kole vy-
hráli: Sigma ve Zlíně 4:1, Jablonec nad 
Karvinou 2:1 a Sparta v Jihlavě 1:0!

  Doležal 
u porodu a u gólu
Heroický výkon předvedl jablonecký 
fotbalista Martin Doležal, když strávil 
noc u porodu syna Adama a v podstatě 
bez spánku následně nastoupil do ligo-
vého utkání s Karvinou. A svým gólem 
nakonec rozhodl o důležité výhře Seve-
ročechů 2:1.

  Brno žije! 
Z klinické smrti se probrali plejeři 
poslední Zbrojovky, kteří nečekaně 
deklasovali domácí Teplice 4:1. K zá-
chraně však potřebují přidat další dvě 
výhry a ještě spoléhat na zaváhání rov-
něž „namočených“ soupeřů.

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Plzeň 28 18 6 4 48:21 60

2. Slavia Praha 28 16 8 4 46:16 56

3. Sigma Olomouc 28 14 10 4 38:21 52

4. Jablonec 28 14 8 6 44:26 50

5. Sparta Praha 28 13 10 5 42:25 49

6. Liberec 28 12 7 9 35:32 43

7. Bohemians 1905 28 9 10 9 30:28 37

8. Teplice 28 8 10 10 31:35 34

9. Dukla Praha 28 9 5 14 31:49 32

10. Mladá Boleslav 28 8 7 13 30:40 31

11. Slovácko 28 6 12 10 22:29 30

12. Jihlava 28 8 5 15 30:46 29

13. Zlín 28 7 8 13 27:46 29

14. Ostrava 28 6 9 13 34:43 27

15. Karviná 28 6 8 14 30:40 26

16. Brno 28 6 5 17 20:41 23

PROGRAM 29. KOLA
19.05. 16:00 Brno - Jihlava

19.05. 16:00 Karviná - Ostrava

19.05. 16:00 Liberec - Bohemians 1905

19.05. 16:00 Mladá Boleslav - Dukla Praha

19.05. 16:00 Plzeň - Teplice

19.05. 16:00 Slavia Praha - Jablonec

19.05. 16:00 Slovácko - Zlín

19.05. 16:00 Sparta Praha - Sigma Olomouc

VÝSLEDKY 28. KOLA
Jablonec - Karviná 2:1

Bohemians 1905 - Mladá Boleslav 1:3

Teplice - Brno 1:4

Plzeň - Slovácko 1:1

Zlín - Sigma Olomouc 1:4

Ostrava - Liberec 1:1

Jihlava - Sparta Praha 0:1

Dukla Praha - Slavia Praha 0:2

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STATISTIKA 28. KOLA

 UVIDÍ FANOUŠCI DOMINIKA MAŠKA 
 V ZELENOBÍLÉM DRESU I V PŘÍŠTÍM LIGOVÉM ROČNÍKU? 

 Vy budete u Botiče pokračovat?

„Sám nevím. Zatím se soustředím na poslední zápasy a nic ne-

řeším. Uvidí se po sezoně, co se stane.“

 Od šestnácti do dvaceti let jste byl v zahraničí. Láká vás 

se tam vrátit, posunout se výš? O to víc, že máte za sebou úspěš-

nou sezonu?

„Vnímám výkony celého týmu, i ty moje, pozitivně. Mám v lize 

slušnou statistiku, šest gólů, pět asistencí tencí. Pokud by přišla 

pěkná nabídka... Samozřejmě, každý hráč se chce posunout dál. 

Nechávám to otevřené.“

 Preferujete zahraničí, nebo nevylučujete českou ligu?

„Uvidí se, jaké nabídky přijdou. Zatím není nic konkrétního. 

Když přijde zajímavá nabídka z ciziny, asi bych neváhal. Třeba 

bude něco atraktivního i z Čech. Prostě uvidím. A pokud zůstanu 

v Bohemce, budu makat a pracovat na sto procent dál.“ 

 Třeba triumfem nad Spartou v Ďolíčku v závěrečném 

kole?

„Byla by to třešnička na dortu. Moc se na Spartu těšíme, po-

razit ji doma by bylo fantastické pro celý klub, pro naše skvělé fa-

noušky.“

 Sedmé místo by Bohemka měla udržet. Považujete ho 

za pohádkové?

„Stoprocentně. Kdyby nám někdo v létě řekl, že skončíme sed-

mí, navíc s tolika body na kontě, brali bychom to všemi deseti.“

 Musíte cítit, že umístění není náhodné. Porazili jste Pl-

zeň, remizovali se Slavií, se Spartou.

„Máme hru postavenou na skvělé organizaci. Jsme běhavé, 

poctivé mužstvo. Potom dokážeme hrát vyrovnané zápasy s kaž-

dým týmem v lize. Ať jde o Plzeň, Spartu nebo Slavii. Snažíme se 

působit jako tým, být soudržní. Z toho těžíme. Makáme na maxi-

mum, jsme nejběhavější mužstvo v soutěži. To jsou nejdůležitěj-

ší atributy, kterými jsme sezonu takhle zvládli. Pochopitelně, je 

potřeba přidat nějakou nadstavbu. To se nám v letošním ročníku 

celkem dařilo.“

 Fanoušci během duelu s Boleslaví rozvinuli transparent 

s textem: Zpátky na vrchol. Povede se příští sezonu?

„Musíme věřit, budeme chtít na tuto sezonu navázat. Mohla by 

být takovým krásným odpichem do pater, kde by Bohemka chtěla 

být. A kam historicky patří.“

 K tomu je však zapotřebí, aby osa týmu zůstala pohro-

madě. Dá se ale předpokládat, že o spoustu hráčů bude zájem.

„Samozřejmě, nějaké změny budou. Někdo odejde, někdo při-

jde. Tak to chodí, tím spíš v Bohemce, klubu, který patří ekonomic-

ky k průměru.“

 DOMINIK MAŠEK BOJUJE V BŘEZNOVÉM UTKÁNÍ S TEPLICEMI, V NĚMŽ BOHEMIANS ZVÍTĚZILI 2:0. 

DOMINIK MAŠEK * Narozen: 10. července 1995 * Výška: 170 cm * 
Váha: 69 kg * Stav: svobodný, přítelkyně Aneta * Fotbalový post: 
záložník * Česká liga: 56 zápasů/ 9 gólů * Hráčská kariéra: 1. FK 
Příbram (1999-2012), Hambuger SV (2012-2015), SC Cambuur (Ni-
zozemsko, 2015-2016), Bohemians 1905 (2016-?) * Největší úspě-
chy: účastník MS U17 (2011), člen reprezentačních výběrů U16, 
U17, U19, U20, U21

 Jablonec - Karviná  2:1 (1:0)
Branky: 34. Chramosta (Jovovič), 71. Martin Doležal II (Zelený) - 63. Dreksa (vyražený míč). Roz-
hodčí: Pechanec - Boček, Hock. ŽK: Chramosta - Šisler, Letič, Dreksa. Diváci: 2603.
Jablonec: V. Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - Jovovič (90. Jaroslav Diviš), Považanec, Tráv-
ník (86. Piroch), Matěj Hanousek - Chramosta, Martin Doležal II (80. Hübschman). Trenér: P. Rada.
Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Janečka, Eismann - Šisler (61. Ramírez), Panák - Štepanovský 
(61. Voltr), Budínský, Letič - Wágner. Trenér: Mucha.

 Bohemians 1905 - Ml. Boleslav  1:3 (1:1)
Branky: 40. Vaníček (D. Mašek) - 27. Konaté (J. Valenta), 85. Chaluš (Matějovský), 87. Magera (vy-
ražený míč). Rozhodčí: Orel - Myška, Fišer. ŽK: Takács, A. Jánoš (oba Ml. Boleslav). Diváci: 4878.
Bohemians 1905: Fryšták - M. Dostál, Bederka, Šmíd, Švec - Jindřišek, M. Hašek ml. - Reiter, 
D. Mašek (88. Bartek), Vaníček - J. Nečas (74. Kabajev). Trenér: M. Hašek st.
Ml. Boleslav: Polaček - Pauschek, Chaluš, Takács, Křapka - A. Jánoš, J. Valenta (86. Fabián) - Ko-
naté, Matějovský, Ladra (73. Magera) - Komličenko (56. Přikryl). Trenér: J. Weber.

 Teplice - Brno  1:4 (0:1)
Branky: 86. Vaněček (Šimeček) - 18. Růsek (Kryštůfek), 50. Acosta (Lutonský), 69. Bazeljuk (Acos-
ta), 84. L. Krejčí II (samostatná akce). Rozhodčí: Lerch - Dobrovolný, Poživil. ŽK: Žitný, Soungole, 
Jeřábek - Lutonský, Kratochvíl, Sukup. Diváci: 3011.
Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Ljevakovič, Krob - Soungole, T. Kučera - Hora, Žitný (70. Šime-
ček), Jan Rezek (56. Trubač) - Červenka (46. Vaněček). Trenér: Šmejkal.
Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kryštůfek, Vraštil - J. Polák I - Acosta, Kratochvíl, L. Krejčí II, 
Lutonský - Růsek (68. Bazeljuk). Trenér: R. Pivarník.
    

 Ostrava - Liberec   1:1 (0:1)
Branky: 52. Poznar Fillo) - 45.+2 Oscar (Coufal). Rozhodčí: Franěk - Arnošt, Pochylý. ŽK: Poznar, 
Pazdera - Wiesner, Pulkrab, Folprecht. Diváci: 10.155.
Ostrava: Laštůvka - Pazdera, V. Procházka, Šindelář, Fleišman - Fillo, R. Hrubý, Hlinka (46. Jirásek), 
De Azevedo - Poznar (73. Granečný) - Baroš (21. Diop). Trenér: Páník.
Liberec: Hladký - Coufal, Kačaraba, Karafiát, Mikula - Bosančič (67. Folprecht), Havelka - Wiesner, 
Oscar (70. P. Ševčík), Pilař (82. Bartl) - Pulkrab. Trenér: Holoubek.

 Plzeň - Slovácko  1:1 (0:0)
Branky: 78. J. Krejčí vlastní - 70. Kubala (L. Sadílek). Rozhodčí: Příhoda - K. Hájek, Flimmel. ŽK: 
M. Zeman - Reinberk, Jan Navrátil, Janošek, Šimko, Břečka, Heča, Juroška. Diváci: 10.108.
Plzeň: Kozáčik - M. Petržela (74. Bakoš), Řezník, T. Hájek (14. Živulič), J. Kovařík - Hořava, Hrošov-
ský - M. Zeman, A. Čermák (54. Chorý), J. Kopic - Krmenčík. Trenér: Vrba.
Slovácko: Heča - Juroška, Břečka, J. Krejčí, Reinberk - Janošek - Jan Navrátil (76. Šimko), L. Sadí-
lek, Machalík (57. Hofmann), J. Petr (83. Vasiljev) - Kubala. Trenér: Kordula.
 

 Zlín - Olomouc  1:4 (0:2)
Branky: 52. Železník (vyražený míč) - 7.  Řezníček (Plšek), 42. Bačo vlastní, 54. Řezníček (Falta), 
89. Houska (Moulis). Rozhodčí: Královec - Mokrusch, J. Vít. Bez ŽK. Diváci: 4112.
Zlín: Z. Zlámal - Matejov, Bačo, Gajič, Bartošák - Jiráček, Hnaníček - Ekpai (46. V. Vukadinovič), 
Hronek, Holzer (67. Beauguel) - Železník (83. Džafič). Trenér: V. Petržela.
Olomouc: M. Buchta - Hála, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Kalvach, Plšek 
(89. Yunis), Falta (80. Moulis) - Řezníček (71. Polom). Trenér: V. Jílek.
    

v 

 Jihlava - Sparta  0:1 (0:0)
Branka: 81. Kanga (Štetina). Rozhodčí: Berka - Kotík, Blažej. ŽK: Levin - Kanga. Diváci: 4500 
(vyprodáno).
Jihlava: Rakovan - Vaculík (78. Popovič), Štěpánek, P. Buchta, Schumacher - Mara, Urblík (59. Le-
vin) - Fulnek, P. Dvořák, Zoubele (73. Keresteš) - Ikaunieks. Trenér: Svědík.
Sparta: Nita - Zahustel, Kaya, Štetina, Costa - Kulhánek - Stanciu (90. Sáček), Kanga, Plavšič 
(87. Vatajelu) - V. Kadlec (43. Lafata), Josef Šural. Trenér: Hapal.

 Dukla - Slavia  0:2 (0:1)
Branky: 10. Sýkora (Bořil), 90.+3 Stoch (Danny). Rozhodčí: Ardeleanu - Moláček, J. Paták. ŽK: 
Néstor, Kušnír - Hušbauer, T. Souček. Diváci: 7324.
Dukla: F. Rada - Miloševič, Ostojič, Jiránek, Podaný - Brandner (74. Douděra), Marek Hanousek, 
Bilovský, Néstor - Schranz (87. Bezpalec), Djuranovič (55. Kušnír). Trenér: Hynek.
Slavia: O. Kolář - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Bořil - T. Souček - Stoch, Hušbauer, Sýkora (79. Danny), 
Zmrhal (90. Hromada) - Tecl (56. Milan Škoda). Trenér: Trpišovský.

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 V PŘÍŠTÍM KOLE ČEKÁ FOTBALISTY OLOMOUCE DALŠÍ JARNÍ VÝJEZD DO PRAHY. 
 V BŘEZNU PADLI NA SLAVII 1:3, NYNÍ JE ČEKÁ PŘÍMÝ SOUBOJ O UDRŽENÍ TŘETÍHO MÍSTA NA SPARTĚ. 

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „V páteční předehrávce v Jihlavě sice Sparta konečně venku vyhrála, ale bylo 
to s velkou dávkou štěstí, protože Vysočina si vypracovala překvapivě víc šancí. 
Letenskému brankáři Nitovi pomohly opakovaně i tyče a břevno, zatímco jeho pro-
tějšek Rakovan při střele Kangy z hodně velké dálky neměl pár minut před koncem 
rozhodně čisté svědomí… Předvedený výkon sparťanského týmu znovu potvrdil, 
že herně to stále dost drhne. Už se těším na sobotní zápas na Letné, kam přijede 
Olomouc, protože v něm půjde o třetí místo v tabulce a tím i přímý postup do sku-
piny Evropské ligy.

Přímý postup má jistý i český mistr. K titulu mu pořád nejblíž Plzeň, i když 
doma se Slováckem jen remizovala, což ale zdaleka neodpovídalo průběhu zá-
pasu. Viktoriánům to ale prostě nepadá, spálili spoustu vyložených příležitostí, 
nebo je vychytal brankář Heča. Navíc Kozáčik hrubou chybou při rozehrávce da-
roval hostům vedení, takže Viktorka musela dokonce dotahovat jednobrankový 
náskok! S Teplicemi nyní bude chtít ve Štruncových sadech udělat poslední krok 
ke korunovaci, ale nebude to mít určitě jednoduché, zvlášť když Severočeši pro-
hráli na Stínadlech vysoko s posledním Brnem…“ 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.strompraha.cz/
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Čtyřbrankové manévry se 
podařily fotbalistům Olomouce 
ve Zlíně a překvapivě také dosud 
beznadějně poslední brněnské 
Zbrojovce na teplických Stí-
nadlech, která do té doby spíš 
pálila slepými náboji, neboť měla 
na kontě pouhých šestnáct gólů! 
Také Mladá Boleslav se polepši-
la, neboť v téměř nedobytné tvr-
zi, kterou obvykle bývá vršovic-
ký „Ďolíček“, se její hráči trefili 
hned třikrát.

1. Plzeň 48 1,714
2. Slavia 46 1,642
3. Jablonec 44 1,571
4. Sparta 42 1,500
5. Olomouc 38 1,357
6. Liberec 35 1,250
7. Ostrava 34 1,214
8.-9. Teplice 31 1,107
8.-9. Dukla 31 1,107
10.-13. Bohemians 1905 30 1,071
10.-13. Ml. Boleslav 30 1,071
10.-13. Jihlava 30 1,071
10.-13. Karviná 30 1,071
14. Zlín 27 0,964
15. Slovácko 22 0,786
16. Brno 20 0,714

 HANÁCI SI V TOMTO KOLE VYLEPŠILI SKÓRE ČTYŘMI GÓLY. 

GÓLOVÁ JÍZDA

ZBROJOVKA
vyměnila náboje

VYCHYTANÉ NULY

14
Jan Laštůvka (Slavia/Ostrava)

13 - 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), David Vaněček (Teplice), Tomáš 
Wágner (Karviná) * 8 - Lukáš Budínský (Karviná), Tomáš Zajíc (Slovácko) * 7 - Ubong Ekpai (Zlín), 
Jan Holenda (Dukla), Vladimír Jovovič (Jablonec) * 6 - Martin Doležal II (Jablonec), Václav Kadlec 
(Sparta), Daniel Kolář (Plzeň), Jan Kopic (Plzeň), Dominik Mašek (Bohemians 1905), Golgol Mebrahtu 
(Ml. Boleslav), Jakub Řezníček (Plzeň/Olomouc), Nicolae Stanciu (Sparta), Michal Škoda (Brno)

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)

25,5 - Jakub Plšek (Olomouc, 9 + 5) * 25 - Milan Škoda (Slavia, 11 + 2) * 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), Vladimir Jovovič (Jablonec, 7 + 4) * 19,5 - Matěj Pulkrab 
(Liberec, 9 + 1), David Vaněček (Teplice, 8 + 1) * 18,5 - Jan Holenda (Dukla, 7 + 3) * 18 - Milan 
Baroš (Ostrava, 9 + 0) * 17,5 - Dominik Mašek (Bohemians 1905, 5 + 5) * 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 - Martin Fillo (Teplice/Ostrava, 5 + 4), David Houska 
(Olomouc, 5 + 4), Milan Kerbr (Liberec, 5 + 4), Tomáš Zajíc (Slovácko, 8 + 0) * 15 - Václav Kadlec 
(Sparta, 6 + 2) * 14 - 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) * 
12,5 - Jan Chramosta (Ml. Boleslav/Jablonec, 4 + 3), Miroslav Stoch (Slavia, 4 + 3) * 12 - Martin 
Doležal II (Jablonec, 6 + 0), Jakub Fulnek (Jihlava, 3 + 4), Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav, 6 + 0), 
Jakub Řezníček (Plzeň/Olomouc, 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), Ondřej Za-
hustel (Sparta, 3 + 3) * 10 - Tomáš Hořava (Plzeň, 5 + 0), David Lafata (Sparta, 5 + 0), Ondřej Mihálik 
(Jablonec, 5 + 0) * 9,5 - Marek Matějovský (Ml. Boleslav, 1 + 5), Mirzad Mehanovič (Jablonec/Zlín, 
4 + 1), Ivan Schranz (Dukla, 4 + 1) 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Jak se „Bolka“ zachránila
  Bohemians 1905 - Ml. Boleslav   1:3 (1:1)

Za  slunečného počasí šli do  utkání v  Ďolíčku domácí plejeři 

v pohodě, zato hosté se záchranářskými starostmi (1). Ty začal 

rozpouštět jejich útočník Tiémoko Konaté (2), který se ve 27. mi-

nutě prosadil gólovou dorážkou přímého kopu Valenty. Klokani 

dokázali do půle srovnat skóre Antonínem Vaníčkem (vpravo), je-

muž k trefě gratuloval i Dominik Mašek (3). Víc už však hráčům 

Bohemians obrovitý brankář hostů Martin Polaček nedovolil (4). 

Bolka strhla v samotném závěru góly Matěje Chaluše (5) a Luká-

še Magery  (6) vítězství na svou stranu a cenné tři body jí daly 

definitivní pojistku na prvoligovou účast i pro příští sezonu!  

1)

2)

3)

6)

5)4)
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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 1936
KDYŽ ŘÁDIL URAGÁN FRANTA

Série mezistátních utkání v tom roce začala velice slibně - ví-

tězstvím 3:0 ve Francii. V dalších třech zápasech však národní 

mužstvo skórovalo pokaždé pouze jednou. V Rakousku hrálo 1:1, 

Španěly na Spartě porazilo 1:0 gólem z penalty a potom dokonce 

podlehlo na Strahově Německu 1:2. Nespokojenost s hrou, ale 

zejména s produktivitou útočného kvintetu vedla k neustálým 

proměnám jeho složení. Před říjnovým utkáním s Maďary o body 

v Mezinárodním poháru to však podle téměř jednotného mínění 

sportovního tisku asociační kapitán Jaroslav Bezecný už opravdu 

přehnal! Z formace, která hrála proti Němcům, ponechal jen na le-

vém křídle židenického Antonína Rulce. Na pravé postavil slávistu 

Václava Horáka, který si zahrál naposledy v Paříži. A vnitřní trio 

poskládal z tří borců, kteří si svůj reprezentační křest sice už také 

odbyli, ale v tomto roce měli dres s lvíčkem obléci poprvé: Franti-

šek Kloz byl z Kladna, Josef Melka z Prostějova (jinak ovšem šlo 

o odchovance vršovického Ďolíčku) a Vlastimil Kopecký ze Slavie.    

Zejména nominace Kloze strhla hotovou bouři. Snad ještě větší 

než skutečnost, že mezi jedenácti muži byl pouze jediný římský vi-

cemistr světa z roku 1934 - Josef Čtyřoký na levém beku! I nejroz-

vášněnější oponenti museli uznat, že řadu nominací osvědčených 

matadorů zmařily zdravotní důvody. Ale ten Kloz! Že v kladenském 

dresu střílí góly jako na běžícím pásu? Co je to platné, lamentovali 

mnozí kritici, když ve Slavii a potom i ve Spartě pohořel a musel se 

po krátkém čase neslavně vrátit tam, odkud přišel? 

Byl to vskutku zvláštní příběh... Rodák z Mlékosrb poprvé obul 

kopačky jako dorostenec v blízkém Novém Bydžově. Jeho druhou 

štací se stal Chlumec nad Cidlinou, třetí Roudnice. Kdo ví, zda 

by všechno nezůstalo na této úrovni, kdyby roudnický SK nepři-

jel na Kladno k utkání I. B třídy proti tamní Čechii - a mezi diváky 

nebylo také pár zvědů z místního ligového klubu. Nemohla jim 

uniknout střelecká chuť, razance i muška jednoho z roudnických 

forvardů. Tak se František Kloz zčistajasna stal ligovým hráčem. 

A jakým! V ročníku 1928/1929 nastřílel svých prvních šest gólů 

v nejvyšší soutěži. Rok poté už jich bylo patnáct a stačily k sesa-

zení slávisty Antonína Puče z trůnu krále ligových střelců. Nikoho 

neudivilo, když si červenobílí roku 1931 kladenského ostrostřelce 

nejprve půjčili k zimnímu zájezdu za Pyreneje a v průběhu ligové-

ho jara získali jeho podpis na přestupní lístky. Z velkých očekávání 

však zůstala jen kocovina. Kloz najednou nebyl ani poloviční. Na-

konec kopal častěji za zájezdovou Burianovu XI, která v té době 

působila v rámci Slavie.  

Po několika měsících se pokorně vrátil na Kladno - a jako kdy-

by ho někdo polil živou vodou! Zase pronikal zadními řadami jako 

nahřátý nůž máslem, zase posílal ránu za ránou do sítí soupeřů. 

Přes jednoznačné fiasko slavistického působení po něm roku 

1933 sáhla i Sparta. A znovu to byla marnost nad marnost, zase to 

skončilo smutným loučením. 

To teď donekonečna připomínali odpůrci nominace. Zajímavé 

bylo, že si nevzpomněli třeba na to, jak se na jaře 1934 sparťané vrá-

tili z ligového souboje na Kladně s hanebným výpraskem 1:5. Všech 

pět gólů jim tehdy nastřílel Kloz! Byl prostě k neudržení. Když se 

po pátém úderu s širokým úsměvem vracel do středového kruhu, 

SERIÁL

oslovil ho vyčítavě letenský Belgičan Raymond Braine: „Frantyky, 

ty zblásnyl! Tak ty raješ za nás, nykto nas nevyraje...“ A v ligových 

záznamech byl se podobných příkladů našlo víc než dost...

Bezecný trval na svém. A Maďaři se netajili tím, že nad podivu-

hodnou sestavou našich hodlají vyhrát. Konec konců jim dávala 

za pravdu i vzájemná bilance posledních osmi let. V září 1928 je 

naši vyklepli 6:1, ale dál už to ani zdaleka nebylo tak slavné. Třikrát 

1:1, potom 3:3 - a ještě hůře: 0:3, 1:3, 1:2, 0:2, 2:2 a 0:1. 

Jenomže František Kloz tentokrát na letenské scéně řádil jako 

v kladenském dresu! Uragán! V první půli dal Maďarům dva góly, 

na které soupeři ještě dokázali pokaždé odpovědět. Po změně 

stran však už „Bonzo“ Klenovec udržel čisté konto, zatímco Fran-

ta zajistil našim barvám dvougólový náskok! Tři minuty před kon-

cem zpečetil Kopecký skóre vítězného zápasu na 5:2.  

„Kloz byl ostřím útočné řady,“ napsal Star v mezititulku nad 

rozsáhlým odstavcem, opěvujícím všechny Františkovy přednosti.  

 JEDENÁCTKA, KTERÁ V NEDĚLI 18. ŘÍJNA 1936 NA SPARTĚ DÍKY ČTVERU GÓLŮ FRANTIŠKA KLOZE NEČEKANĚ SMETLA SEBEVĚDOMÉ MAĎARY 5:2. 
 ZLEVA STOJÍ HORÁK, MELKA, RULC, TRUHLÁŘ, FIALA, KLOZ A ČTYŘOKÝ, V PODŘEPU BOUČEK, BOUŠKA, KLENOVEC A KOPECKÝ. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Ve svých deseti mezistátních zápasech dal hrdina vítězného zá-

pasu šest gólů; čtyři z nich té neděle. A ze 175 gólů ligových 171 

v modrobílých barvách Kladna. Jen tři za Slavii a jeden za Spartu. 

Co k takovým výčtům dodat?  Miloslav Jenšík 

ROK 1986
MŮŽE ZA TO ZACHAR!

Stačil mu jediný rok, aby se jeho jméno skandovalo na tribu-

nách. A to i po letech. Pokřik „Může za to Zachar!“ zdomácněl 

mezi fanoušky jako univerzální obvinění ve chvílích, kdy se spar-

ťanským borcům nedařilo, a výsledky nebyly podle představ.

Současným mladým fanouškům Sparty už toto jméno mnoho 

neříká. Abychom osvětlili, o koho a o co jde, musíme jít více než 

třicet let zpět, konkrétně do roku 1985. Sparta v červnu obhájila 

titul mistra, i když s odřenýma ušima. Až kolo před koncem před-

stihla Bohemians o skóre a jela do Banské Bystrice. Podlehla tam 

osmé Dukle 0:1 a myslela, že je vše ztraceno. Vždyť „Klokani“ měli 

doma devátou Trnavu a stačilo jim získat o bod více než Sparta. 

Jenže prohráli také 0:1 a byli druzí...

Titul Sparta získala s trenérem Vladimírem Táborským, který 

o rok dříve povýšil z pozice asistenta po odchodu Václava Ježka 

do Švýcarska. Ten se loučil stylově - po sedmnácti létech vrátil ti-

tul na Letnou a navíc přidal i domácí pohár. Historikové by dodali, 

že tím začala nadvláda Sparty trvající dvacet let, ve kterých Sparta 

slavila šestnáct titulů. 

Mohlo jich být o jeden více, pokud by vedení klubu v létě 1985 

vyslyšelo hráče - ti sepsali petici za to, aby u týmu zůstal Vladi-

mír Táborský. Vedení klubu na ni neslyšelo, protože razilo názor, 

že mezi hráči a trenérem „vznikaly blízké vztahy, v nichž převládal 

cit, přátelství a tolerance a do pozadí ustoupila kritičnost, nároč-

nost a přísnost.“ Ostatně z té doby se datuje replika špílmachra 

Jana Bergera, který na dotaz sparťanského šéfa Oberhela, koho 

by zkušení hráči doporučovali za trenéra, odpověděl: „Předsedo, 

přidejte nám každýmu pět stovek a my se vodtrénujeme sami!“ 

A aby tomu výboři dali váhu, poohlédli se po trenérovi, který by 

požadované vlastnosti měl mírou vrchovatou. Vyšel jim devětačty-

řicetiletý muž, který právě vyhrál se Zbrojovkou Brno druhou ligu. 

Do první ale klub nepostoupil, protože byl v trestu za prokázané 

úplatky... Předtím Ján Zachar vedl v lize Prešov a Frýdek-Místek, 

kde začínal trenérskou kariéru a postoupil až do ligy, kde outsi-

der bojoval o záchranu až do samého závěru jarní části 1977. Mi-

mochodem, do ligy postupoval Frýdek-Místek z první pozice před 

druhou Spartou, která si tehdy musela na rok zahrát mimo elitu.

Po příchodu na Letnou se Ján Zachar nechal slyšet, že by si 

chtěl co nejdříve porozumět s hráči, aby pochopili, co je pro ně 

dobré, a aby byla za rok s trenérovou prací Sparta spokojená.

A dodal prý ještě jednu větu, která ležela hráčům v žalud-

ku: „Já si Spartu nevybral, Sparta si vybrala mě.“ Pokud to tak 

řekl, nebylo to šťastné vyhlášení směrem k hvězdám, chlubícím 

se dvěma tituly za sebou a přemítajícím o Zacharově pověsti. Ta 

byla neradostná - prý je krutý v tréninkových metodách, hráče ne-

chává někdy běhat ve vojenských bagančatech, nezná míru úna-

vy. „Krátce po příchodu přišel s nápadem, že odpolední trénink 

bude až od půl páté. V té době jsme zůstávali na stadionu od rána 

až do odpoledne a odcházeli po rehabilitaci po druhém tréninku. 

Znamenalo to, že bychom se domů k rodinám dostali někdy poz-

dě večer,“ vzpomíná ve své knize Kapitán z Letné Jozef Chovanec. 

Vedlo to k tomu, že si mužstvo stěžovalo u vedení a než předseda 

Jan Oberhel vše urovnal, trénovali dokonce jednou hráči sami bez 

trenéra od půl třetí a odcházeli ve chvíli, kdy Ján Zachar s asisten-

tem Mirkou teprve přicházeli...

Přesto vše ale Sparta s trenérem Jánem Zacharem zazname-

nala jeden úspěch, který už asi jen těžko zopakuje. V září, v prv-

ním kole Poháru mistrů evropských zemí, hrála s FC Barcelona. 

Doma vedla, ale po přestávce dvakrát inkasovala a s prohrou 1:2 

jela na Nou Camp, kde se devadesát tisíc diváků nestačilo divit. 

V úvodu dal Griga gól, mohl přidat i další, ale šance neproměnil 

a výhra 1:0 venku kvůli pravidlu o gólech vstřelených na hřišti 

soupeře nestačila. 

V lize obhájce titulu ztrácel. Po podzimu byl druhý, čtyři body 

za Vítkovicemi, které pod vedením Ivana Kopeckého zažívaly vy-

nikající ročník. „Slýchávali jsme, že to děláme naschvál trenérovi, 

ale nebylo to tak. Jen jsme prostě po těch trénincích byli tak zra-

sovaní, že jsme ani neměli chuť na míč...,“ vysvětluje Jozef Chova-

nec, který se v roce 1986 stal Fotbalistou roku.

Ztráta byla o to větší, že za výhru se dávaly jen dva body. Jaro 

začala Sparta sérií pěti zápasů bez výhry a naplno ukázala svoje 

kvality až v posledních třech kolech, kdy už měly Vítkovice oslavu 

titulu za sebou... Sparta postupně rozstřílela Inter Bratislava 6:0, 

Cheb 4:1 a Lokomotivu Košice 8:1. Mimochodem na podzim doma 

dokázala porazit Cheb 9:2.

SERIÁL SERIÁL

 SPARTA PRAHA PO VÝHŘE VE FINÁLE ČESKÉHO POHÁRU NAD DUKLOU PRAHA 4:2. 
 V HORNÍ ŘADĚ ZLEVA JSOU TRENÉR JÁN ZACHAR, JAN BERGER A JOZEF CHOVANEC. 

STALO SE...

  Lize podle zákonů zdravého rozumu už vládla asociace, ale vládych-
tivá Středočeská župa ne a ne se s tím smířit. Podařilo se jí prosadit 
rozšíření ligy na 14 účastníků, ale narazila, když vyšlo najevo, že to 
byl jen předstupeň k dalšímu požadavku: aby vítěz středočeské divize 
postupoval do nejvyšší soutěže přímo, zatímco ostatní by dál čekalo 
síto kvalifikace. Když se však ligové i divizní kluby do jednoho posta-
vily za asociaci, byli odbojníci v čele s „Železným županem“ Josefem 
Fantou nuceni abdikovat. Nový předseda župy František Blažej z Lysé 
nad Labem nasadil kurz rozumné spolupráce.  

  Matematika Středoevropského poháru je neúprosná - ale ne, že by 
se proti ní nedalo nic dělat. Když Slavia podlehla v Budapešti Feren-
cvárosu 2:5, kdo jí dával šance na postup do 2. kola? Jenže ona v Praze 
zelenobílé rozdrtila 4:0!  Pokaždé to ovšem nejde. Dalšího soupeře, 
Austrii s Matthiasem Sindelarem, červenobílí doma sice porazili, leč 
jen 1:0. Všeobecné míněné, že to stačit nebude, mělo tentokrát pravdu, 
vídeňská odveta skončila 1:3. 

  Sparta si po dobytí mistrovského titulu úspěšně vedla i v Středo-
evropském poháru. Cestou do finále vyřadila maďarský Phoebus, 
AS Roma  a v semifinále dvěma výhrami (v Miláně 5:3!) Ambrosianu. 
Z prvního finálového mače ve Vídni s Austrií přivezli rudí remízu 0:0 
a to tam ještě Faczinek v závěru zasklil dvě šance! Všechno se zdálo 
nasvědčovat úspěšné sparťanské obhajobě trofeje. Omyl! Na Strahově 
padl jediný gól, v 67. minutě za Klenovcova záda...

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Na jaře se rozkol mezi některými hráči a trenérem prohloubil. 

Největším rebelem býval Jan Berger. O něm tribuny pěly cho-

rál: „Hóóónza není člověk, Honza je Bůh!“ A jejich miláček šel 

do otevřených střetů se svým nadřízeným. Od prvního okamži-

ku si nepadli do oka. Trenér si ho „dovolil“ v některých zápasech 

nepostavit a reprezentační středopolař, který si dokonce vynutil 

oslovování „Pan Berger“, mu na oplátku nezůstal nic dlužen. „Ro-

zumná domluva s ním nebyla, a tak jsem se vodhodlal k víceméně 

zoufalýmu gestu. Při jedný poradě jsem už ty jeho kecy nemohl 

poslouchat, vytáhl z krabičky cigaretu a zapálil jsem si. Něco chtěl 

říct, ale já ho poslal tam, kam jsem si myslel, že patří. No, sedá se 

tím třeba na židli. A že když bude ve Spartě von, tak já teda ne…,“ 

říká ve své knize „Hóóónza Berger aneb Jinak to nevidim“ Jan 

Berger, který poté vyfasoval od letenského vedení oddílový trest 

na dvě utkání. 

Konfliktů dál přibývalo a vše ukončil až závěr ročníku - Jan 

Berger zamířil do FC Curych, kde mu dojednal angažmá Václav 

Ježek, vracející se po dvou letech zpět na Letnou na post trenéra, 

který opustil Ján Zachar, jenž odešel na dva roky do tehdy druho-

ligového Slovanu Bratislava a dovedl ho v létě 1988 do nejvyšší 

soutěže. 

Ani jedno ze tří Zacharových přání se mu nesplnilo a odcházel 

bez trofeje, což tehdy bylo mnohem závažnějším nedostatkem než 

nyní... Mohl mít Československý pohár, ale nakonec zůstalo jen 

u toho Českého, ve kterém Sparta porazila 4:2 Duklu a jela do Jel-

šavy hrát finále proti Spartaku Trnava. Vedla o přestávce, po faulu 

Chovance Trnava z penalty vyrovnala a nakonec rozhodovaly poku-

tové kopy. Ač Jan Stejskal jeden chytil, Jozef Chovanec hned první 

penaltu neproměnil, k té poslední se postavil Jan Berger, který 

branku vůbec netrefil. Byla to poslední rána sparťanského „Boha“ 

před odchodem do Švýcarska... Ve zmíněné knize Jan Berger vy-

světlil, jak to v Jelšavě opravdu bylo a tak trochu vyvrací slova 

Jozefa Chovance: „Teď už to snad můžu sparťanskejm fanouškům 

prozradit a snad už nám dokážou po letech odpustit. Už jsme měli 

jistou účast v Poháru UEFA, ale v Jelšavě bylo na programu finále 

Československýho poháru proti Spartaku Trnava. Dohodli jsme se, 

že nesmíme dopustit, aby se Zacharovo jméno vobjevilo na nějaký 

trofeji, kterou získá Sparta. Prostě jsme se mu pomstili za všechno 

a zápas vodehráli na půl plynu. I po prodloužení to byla pořád re-

míza 1:1, takže došlo na penalty. Pepa Chovanec nedal tu první, já 

zase poslední. Zachar utřel nos, pohár získala Trnava.“

Ján Zachar se po deseti letech na Letnou ještě jednou vrátil, 

ale v jiné roli. V roce 1996, poté co magnáti z Košických železá-

ren koupili od Petra Macha nejslavnější tuzemský klub. Sešel se 

opět, coby generální ředitel Sparty, s Jozefem Chovancem, který 

se mezitím stal trenérem a tým dovedl k titulu i poprvé do Ligy 

mistrů. Jaroslav Kolář

SERIÁL

STALO SE...

  Fotbalisté Dukly Praha postoupili do semifinále Poháru vítězů po-
hárů, když ve čtvrtfinále vyřadili Benfiku Lisabon (1:0 a 1:2), pak ne-
stačili na budoucího vítěze soutěže Dynamo Kyjev, které tehdy tvořilo 
základ reprezentace SSSR pro MS v Mexiku. Dukla vypadla po výsled-
cích 0:3 a 1:1.  Ve finále podlehlo 0:3 Kyjevu i Atlétiko Madrid.

  Ladislav Vízek se gólem z penalty z devadesáté minuty postaral 
o výhru Dukly nad Olomoucí a rozloučil se se stadionem Na Julisce. 
Pak si ještě zahrál v Dunajské Stredě a ukončil působení v česko-
slovenské lize, kde nastřílel 115 branek. Dalších jedenáct přidal 
ve francouzském HAC Le Havre.

  Vítkovice na podzim v PMEZ vyřadily Paris St. Germain 2:2 a 1:0, 
ve druhém kole vypadly po výsledcích 1:0 a 0:3 s FC Porto. Pro portu-
galský klub to byla jediná porážka v sezoně 1986/1987, ve které postup-
ně vyhrál Pohár mistrů, Superpohár a pak i Interkontinentální pohár.

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://tr10.cz/
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Návrat španělské dominance?

Týmy z Pyrenejského poloostrova jsou specialisty na Evropskou ligu, v po-
sledních sedmi ročnících prestižního poháru triumfovaly hned pětkrát! Loni 
se sice z cenné trofeje radovali borci Manchesteru United, letos ale mohou 
fotbalisté madridského Atlétika vrátit španělský fotbal zpět na výsluní!  

 DOVEDE DIEGO SIMEONE MADRIDSKÉ ATLÉTICO 
 ZNOVU K VÍTĚZSTVÍ V EVROPSKÉ LIZE? 

Vždy skvěle takticky připravený mančaft Diega Simeoneho 

ovládl Evropskou ligu v letech 2010 a 2012 a ve středu 16. květ-

na se na stadionu v Lyonu pokusí zkompletovat vítězný hat-

trick. Zatímco v Lize mistrů finálové mače Los Colchoneros 

neumí a už třikrát z nich odcházeli poraženi (1974, 2014, 2016), 

v Evropské lize v nich ještě neklopýtli a skvělou bilanci chtějí 

prodloužit! Do finále prošli suverénně, v úvodních dvou kolech 

play off do sítě FC Kodaň a moskevského Lokomotivu nastří-

leli celkem 13 branek a následně si poradili i s přemožitelem 

Plzně z osmifinále lisabonským Sportingem a londýnským 

Arsenalem. Poslední překážkou pro Atlético bude nebezpečná 

Marseille, která dvakrát selhala ve finále předchůdce dnešní 

Evropské ligy, tedy Poháru UEFA (1999, 2004). Vítěz Ligy mistrů 

z roku 1993 se v play off dokázal vyhecovat k výtečným výko-

nům a postupně poslal z kola ven silnou Neapol, Bilbao, Lipsko 

a Salcburk, který vyřadil až gólem stopera Rolanda v prodlou-

žení odvetného duelu.  

KUIPERSOVO REPETE
Ostře sledovaný mač v Lyonu bude rozhodovat pětačtyřiceti-

letý Björn Kuipers. Zkušený nizozemský rozhodčí, jenž na me-

zinárodní scéně působí od roku 2006, už jedno finále Evropské 

ligy řídil - v roce 2013 bitvu mezi Chelsea a Benfikou. Před 

čtyřmi lety rozhodoval vyvrcholení Ligy mistrů mezi madrid-

skými rivaly Realem a Atlétikem, v němž Bílý balet svého vel-

kého soka udolal až v prodloužení 4:1. Ve vyhecovaném duelu 

Kuipers udělil celkem dvanáct žlutých karet! Bude mít v nad-

cházející bitvě méně práce? 

 ROZHODČÍ KUIPERS SI ZAPÍSKÁ FINÁLE EL PODRUHÉ. 

VÍTĚZOVÉ EVROPSKÉ LIGY / POHÁRU UEFA
 TÝM VÝHRY PROHRY VE FINÁLE VÍTĚZNÉ ROKY

 Sevilla 5 0 2006, 2007, 2014, 2015, 2016

 Juventus 3 1 1977, 1990, 1993

 Inter Milán 3 1 1991, 1994, 1998

 Liverpool 3 1 1973, 1976, 2001

 Borussia Mönchengladbach 2 2 1975, 1979

 Tottenham Hotspur 2 1 1972, 1984

 Real Madrid 2 0 1985, 1986

 IFK Göteborg 2 0 1982, 1987

 Parma 2 0 1995, 1999

 Feyenoord 2 0 1974, 2002

 Porto 2 0 2003, 2011

 Atlético Madrid 2 0 2010, 2012

 Anderlecht 1 1 1983

 Ajax 1 1 1992

 PSV 1 0 1978

 Eintracht Frankfurt 1 0 1980

 Ipswich Town 1 0 1981

 Bayer Leverkusen 1 0 1988

 Neapol 1 0 1989

 Bayern Mnichov 1 0 1996

 Schalke 04 1 0 1997

 Galatasaray 1 0 2000

 Valencia 1 0 2004

 CSKA Moskva 1 0 2005

 Zenit Petrohrad 1 0 2008

 Šachťar Doněck 1 0 2009

 Chelsea 1 0 2013

 Manchester United 1 0 2017

 KAPITÁN MARSEILLE PAYET JE NEJLEPŠÍM 
 NAHRÁVAČEM EVROPSKÉ LIGY (7 ASISTENCÍ). 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Král Salah a rekordní City

Nedělní 38. kolo, v němž nebyla k vidění ani jedna remíza, 
uzavřelo letošní ročník Premier League, v kterém noví šam- 
pioni z Manchesteru City naprosto zválcovali všechny konkuren-
ty a překonali několik rekordů. Vítězstvím v Southamptonu zao-
krouhlili svůj bodový účet na rovných 100 bodů. 

Bleděmodrá část Manchesteru slaví parádní sezonu, v níž Agüero a spol. získali histo-

rických sto bodů. Do trojciferných hodnot je posunula výhra 1:0 na půdě Saints, kterou jim 

ve čtvrté minutě nastavení vystřelil Gabriel Jesus. Guardiolův mančaft jako vůbec první 

tým Premier League vstřelil v sezoně 106 branek, ukořistil 32 výher, vybojoval 16 venkov-

ních triumfů a zvítězil s náskokem 19 bodů na druhého. V letošním ročníku City v celkovém 

součtu všech duelů prohrávali pouhých 153 minut… Druhý Manchester United se rozloučil 

se sezonou triumfem 1:0 nad Watfordem, třetí Tottenham sice prohrával s Leicesterem už 

1:3, nakonec ale ovládl velkou přestřelku v poměru 5:4! Čtvrtou příčku udržel Liverpool, 

jenž rozstřílel 4:0 Brighton i díky gólu egyptské hvězdy Mohameda Salaha, který se stal 

s 32 zásahy nejlepším střelcem soutěže. 

Podruhé z posledních tří sezon zůstala bez Ligy mistrů slavná Chelsea. Obhájce mis-

trovského titulu ostudně padl 0:3 v Newcastlu a zůstal pátý. Šestý Arsenal vybojoval první 

venkovní výhru letošního roku v Huddersfieldu (1:0) a přichystal trenéru Arsénu Wengero-

vi vítězné loučení. Sedmé Burnley a všechny týmy v tabulce pod ním dokončily sezonu se 

záporným skóre, což se stalo naposledy v roce 1895... S elitní anglickou soutěží se mini-

málně na rok loučí Swansea, Stoke a West Brom. 

 MOHAMED SALAH GÓLEM POMOHL LIVERPOOLU K VÝHŘE NAD BRIGHTONEM 4:0 
 A PO UTKÁNÍ OBDRŽEL ZLATOU KOPAČKU PRO NEJLEPŠÍHO STŘELCE PREMIER LEAGUE. 

Ucho se definitivně utrhlo…

Závěrečné kolo bundesligy už žádná převratná překvapení nepři-
neslo, byť v řadě zápasů šlo buď o účast v pohárové Evropě, nebo 
setrvání mezi německou klubovou elitou. Po 54 letech ji poprvé 
opouští i poslední ze zakládajících klubů Hamburger SV, který 
i v minulých sezonách balancoval na hraně sestupu či si zachránil 
„kůži“ až v baráži, ale letos se už ucho u džbánu definitivně utrhlo… 

Historický pád neunesli fanoušci HSV, takže domácí utkání s Mönchengladbachem mu-

selo být v závěru kvůli masivní pyrotechnice v hledišti a dýmovnicím na hřišti přerušeno 

na čtvrt hodiny, než policisté, kteří se proháněli po trávníku dokonce na koních, zjednali 

pořádek a dohrání zápasu!

Výhra o dvě branky doma nad Dortmundem, kterou zařídil v 73. minutě pohotovou do-

rážkou český obránce Pavel Kadeřábek, pomohla Hoffenheimu k předskočení svého sou-

peře na bronzovou příčku a zároveň k přímému postupu do skupinové fáze Ligy mistrů. 

Svěřenci mladého kouče Juliana Nagelsmanna ji měli na dosah už loni v létě, ale v závě-

rečném předkole se museli sklonit před Liverpoolem, který se nyní již pomalu chystá na fi-

nálový duel s Realem Madrid v Kyjevě… Borussia si Ligu mistrů rovněž zahraje, neboť při 

bodové rovnosti měla lepší skóre než finišující pátý Leverkusen. Mezi střelce se v epilogu 

zapsal i druhý reprezentační bek Theodor Gebre Selassie, který jedenáct minut před kon-

cem vstřelil hlavou po rohovém kopu Kainze vítěznou branku Brém v Mohuči. 

 SESTUP HSV DOPROVÁZELY V HAMBURKU I DÝMOVNICE A POLICEJNÍ TĚŽKOODĚNCI. 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Bayern 34 27 3 4 92:28 84

2. Schalke 34 18 9 7 53:37 63

3. Hoffenheim 34 15 10 9 66:48 55

4. Dortmund 34 15 10 9 64:47 55

5. Leverkusen 34 15 10 9 58:44 55

6. RB Lipsko 34 15 8 11 57:53 53

7. Stuttgart 34 15 6 13 36:36 51

8. Frankfurt 34 14 7 13 45:45 49

9. M ǵladbach 34 13 8 13 47:52 47

10. Hertha 34 10 13 11 43:46 43

11. Brémy 34 10 12 12 37:40 42

12. Augsburg 34 10 11 13 43:46 41

13. Hannover 34 10 9 15 44:54 39

14. Mohuč 34 9 9 16 38:52 36

15. Freiburg 34 8 12 14 32:56 36

16. Wolfsburg 34 6 15 13 36:48 33

17. Hamburk 34 8 7 19 29:53 31

18. Kolín nad Rýnem 34 5 7 22 35:70 22

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Manchester City 38 32 4 2 106:27 100

2. Manchester Utd. 38 25 6 7 68:28 81

3. Tottenham 38 23 8 7 74:36 77

4. Liverpool 38 21 12 5 84:38 75

5. Chelsea 38 21 7 10 62:38 70

6. Arsenal 38 19 6 13 74:51 63

7. Burnley 38 14 12 12 36:39 54

8. Everton 38 13 10 15 44:58 49

9. Leicester 38 12 11 15 56:60 47

10. Newcastle 38 12 8 18 39:47 44

11. Crystal Palace 38 11 11 16 45:55 44

12. Bournemouth 38 11 11 16 45:61 44

13. West Ham 38 10 12 16 48:68 42

14. Watford 38 11 8 19 44:64 41

15. Brighton 38 9 13 16 34:54 40

16. Huddersfield 38 9 10 19 28:58 37

17. Southampton 38 7 15 16 37:56 36

18. Swansea 38 8 9 21 28:56 33

19. Stoke 38 7 12 19 35:68 33

20. West Brom 38 6 13 19 31:56 31

PROGRAM
BARÁŽ O UDRŽENÍ

17.5. Wolfsburg - Kiel * 21.5. Kiel - Wolfsburg

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Salah M. Liverpool 32 10
2. Kane H. Tottenham 30 2
3. Aguero S. Manchester City 21 6
4. Vardy J. Leicester 20 1
5. Sterling R. Manchester City 18 11
6. Lukaku R. Manchester Utd 16 7
7. Firmino R. Liverpool 15 7
8. Lacazette A. Arsenal 14 4
9. Gabriel Jesus Manchester City 13 3

10. Mahrez R. Leicester 12 11

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

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

VÝSLEDKY
34. KOLO

Bayern - Stuttgart 1:4 * Freiburg - Augsburg 2:0
Hamburk - Monchengladbach 2:1

Hertha - RB Lipsko 2:6 * Hoffenheim - Dortmund 3:1
Leverkusen - Hannover 3:2 * Mohuč - Brémy 1:2

Schalke - Frankfurt 1:0 * Wolfsburg - Kolín nad Rýnem 4:1

VÝSLEDKY
DOHRÁVKY 31. KOLA

Swansea - Southampton 0:1 * Leicester - Arsenal 3:1 
Manch. City - Brighton 3:1 * Tottenham - Newcastle 1:0

West Ham - Manchester Utd. 0:0

DOHRÁVKA 35. KOLA

Chelsea - Huddersfield 1:1

38. KOLO

Burnley - Bournemouth 1:2 * Crystal Palace - West Brom 2:0
Huddersfield - Arsenal 0:1 * Liverpool - Brighton 4:0

Manchester Utd. - Watford 1:0 * Newcastle - Chelsea 3:0
Southampton - Manchester City 0:1 * Swansea - Stoke 1:2

Tottenham - Leicester 5:4 * West Ham - Everton 3:1

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


4948

4848 49

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 15.5.2018
20/2018

Úterý 15.5.2018
20/2018 LA LIGA

Mistra pokořil až trpaslík!

Nedokázali to! Malovali si, jak cenné double okoření rekordním 
počinem a proplují sezonou La Ligy bez porážky. Jenže fotbalisté 
mistrovské Barcelony v předposledním kole padli na hřišti outsi-
derů z Levante, kde navíc dostali búra!

Nekonečných 86 let to ve Španělsku nikdo nezvládl a až letos to měla konečně zopa-

kovat Barca. Když ve středeční dohrávce deklasovala nepříjemný Villarreal 5:1, zdálo se, 

že je hotovo a v této sezoně ani jednou neprohraje. Jenže v neděli přišla v Levante ledová 

sprcha. Když rozjetí domácí, kteří drželi sérii čtyř výher v řadě, vedli po necelé hodině hry 

5:1, vypadalo to dokonce na potupu giganta. Barcelona, jež hrála bez Messiho, nakonec ko-

rigovala na 5:4, nicméně i tak si připsala první ligovou porážku od dubna 2017 - po rovných 

400 dnech. „Cloumá se mnou vztek, něco takového se nám nesmí stávat! Zápas rozhodly 

tři rychlé góly po pauze z brejků,“ řekl hostující kouč Valverde a záložník Busquets si po-

vzdechl: „Samozřejmě jsme chtěli projít sezonou neporaženi, je to ostuda, ale ani ta nám 

nevezme všechny úspěchy, kterých jsme letos dosáhli.“

Zato domácí trenér Paco Lopez je za hrdinu. Topící se tým převzal v březnu a v deseti 

zápasech má neskutečnou bilanci 8-1-1! „Vstřelit pět gólů Barceloně je skoro nemožné, 

ale naše motto po celou dobu bylo: Nic není nemožné. Věřili jsme jeden druhému a dosáhli 

něčeho historického. Tento tým nemá limity!“ jásal.

Real sice šesti góly deklasoval Vigo, jenže uprostřed týdne nezvládl dohrávku v Seville 

a tříbodové manko na druhé městské rivaly z Atlétika už sotva smaže. „Atlético má za se-

bou skvělou sezonu, každým rokem se zlepšuje, je to fantastický klub,“ poklonil se rivalovi 

kouč „bílého baletu“ Zidane, jenž se už nemůže dočkat finále Ligy mistrů. To má být náplastí 

na zpackanou ligovou sezonu. Sevilla si povedeným finišem nakonec zajistila místo v pohá-

rové Evropě, ovšem i ona se bude po remíze s Betisem dívat městskému rivalovi na záda. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Barcelona 37 27 9 1 98:29 90
2. Atl. Madrid 37 23 9 5 56:20 78
3. Real Madrid 37 22 9 6 92:42 75
4. Valencia 37 21 7 9 63:37 70
5. Villarreal 37 18 6 13 55:48 60
6. Betis 37 18 6 13 58:58 60
7. Sevilla 37 16 7 14 48:58 55
8. Getafe 37 14 10 13 41:33 52
9. Eibar 37 14 8 15 42:48 50

10. Real Sociedad 37 14 7 16 66:58 49
11. Girona 37 13 9 15 48:58 48
12. Alaves 37 15 2 20 40:49 47
13. Celta Vigo 37 12 10 15 55:58 46
14. Espanyol 37 11 13 13 35:42 46
15. Levante 37 11 13 13 42:54 46
16. Ath. Bilbao 37 10 13 14 41:48 43
17. Leganes 37 11 7 19 31:49 40
18. La Coruňa 37 6 11 20 37:74 29
19. Las Palmas 37 5 7 25 23:72 22
20. Malaga 37 5 5 27 24:60 20

 FOTBALISTÉ LEVANTE JÁSAJÍ, BARCELONŠTÍ SMUTNÍ. LA LIGOU BEZ PORÁŽKY NEPROJEDOU… 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Messi L. Barcelona 34 12
2. Ronaldo C. Real Madrid 25 5
2. Suarez L. Barcelona 25 11
4. Aspas I. Celta Vigo 20 5
5. Griezmann A. Atl. Madrid 19 9
5. Stuani C. Girona 19 0

SERIE A

Šťastná sedmička Juventusu!

Jejich nevídaná hegemonie pokračuje! Fotbalisté Juventusu 
Turín jsou posedmé za sebou italskými šampióny! Zato Neapol 
pláče, velký sen u scudettu po 28 letech se definitivně rozplynul. 
Udinese opěvuje českého reprezentanta Antonína Baráka, který 
dost možná trefil záchranu.

Stačilo uhrát bezbrankovou plichtu na hřišti bezzubého AS Řím hrajícího půl hodi-

ny jen v deseti a mohli juchat. Fotbalisté „staré dámy“ jsou zase italskými šampiony, už 

po 34. v historii! „Na tomto týmu je nejlepší, že si vždy zachová chladnou hlavu, protože 

ve fotbale se věci mohou změnit během vteřiny,“ řekl trenér Allegri, který ve všech čtyřech 

sezonách na lavičce Juventusu získal double za titul a pohár. „Víme, že k cíli se dostane-

me jen po malých krůčcích. Nestává se nám, že tým propadne nadšení, a pak tři dny na to 

selže,“ přidal kouč, o něhož se zajímá Arsenal či PSG. Spekulace o odchodu ale rázně ut-

nul. „Pokud mě nevyhodí, zůstanu i další rok v Juventusu,“ usmál se.

Neapol sice vyhrála těžký duel na Sampdorii, ale bylo jí to k ničemu. A trenér Sarri vě-

děl, kdy jeho mužstvo přišlo o titul - před dvěma týdny v hotelu u televize! „Všichni jsme 

sledovali, jak Juventus v závěru otočil zápas na Interu, a sami jsme pak druhý den prohráli 

s Fiorentinou. Měli jsme jít do postelí dříve, tým utržil psychologickou ránu. Jsem zklama-

ný, že jsme prohráli boj o titul v hotelu u televize a ne na hřišti,“ hlesl a rýpl si do vedení ligy, 

že zápasy rivala nasazovalo dřív a jeho hochy tím dostávalo pod tlak. „Netroufnu si říci, zda 

byl Juventus nejlepší, ale určitě byl nejmocnější ve všech směrech...“

Třetí příčku si nejspíš pohlídají Římané, o tu čtvrtou znamenající vstup do Ligy mistrů 

se ve vzájemném souboji posledního kola pobije Lazio s Interem, který doma zkolaboval 

se Sassuolem. Velká bitva se ještě odehraje o záchranu, kde významný krok udělalo Udi-

nese. O jeho výhře 1:0 ve Veroně (první po 14 zápasech!) rozhodli Češi - Jankto přihrával 

a Barák skóroval.  

 MASSIMILIANO ALLEGRI DOVEDL JUVENTUS 
 K DALŠÍMU TITULU A ODCHOD K JINÝM VELKOKLUBŮM NEPLÁNUJE. 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Juventus 37 29 5 3 84:23 92
2. Neapol 37 27 7 3 75:28 88
3. AS Řím 37 22 8 7 60:28 74
4. Lazio 37 21 9 7 87:46 72
5. Inter 37 19 12 6 63:28 69
6. AC Milán 37 17 10 10 51:41 61
7. Atalanta 37 16 12 9 57:38 60
8. Fiorentina 37 16 9 12 53:41 57
9. Sampdoria 37 16 6 15 55:57 54

10. Turín FC 37 12 15 10 52:45 51
11. Sassuolo 37 11 10 16 29:58 43
12. FC Janov 37 11 8 18 32:41 41
13. Bologna 37 11 6 20 40:51 39
14. Chievo 37 9 10 18 35:59 37
15. Udinese 37 11 4 22 47:63 37
16. Cagliari 37 10 6 21 32:61 36
17. Spal 37 7 14 16 36:58 35
18. Crotone 37 9 8 20 39:64 35
19. Verona 37 7 4 26 29:76 25
20. Benevento 37 6 3 28 33:83 21

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
38. KOLO

19.5. Celta Vigo - Levante, Leganes - Betis,
Las Palmas - Girona, Malaga - Getafe,

Sevilla - Alaves, Villarreal - Real Madrid
20.5. Valencia - La Coruňa, Ath. Bilbao - Espanyol,

Atl. Madrid - Eibar, Barcelona - Real Sociedad

PROGRAM
38. KOLO

19.5. FC Janov - Turín FC
20.5. AC Milán - Fiorentina, Cagliari - Atalanta,

Chievo - Benevento, Juventus - Verona, Neapol - Crotone,
Spal - Sampdoria, Udinese - Bologna, 

Lazio - Inter, Sassuolo - AS Řím

VÝSLEDKY
37. KOLO

AS Řím - Juventus 0:0 * Sampdoria - Neapol 0:2
Atalanta - AC Milán 1:1 * Bologna - Chievo 1:2
Crotone - Lazio 2:2 * Fiorentina - Cagliari 0:1

Turín FC - Spal 2:1 * Verona - Udinese 0:1
Inter - Sassuolo 1:2 * Benevento - FC Janov 1:0

VÝSLEDKY
DOHRÁVKY 34. KOLO

Sevilla - Real Madrid 3:2 * Barcelona - Villarreal 5:1

37. KOLO

Levante - Barcelona 5:4 * Espanyol - Malaga 4:1
Real Madrid - Celta Vigo 6:0 * Alaves - Ath. Bilbao 3:1

Betis - Sevilla 2:2 * Eibar - Las Palmas 1:0
Getafe - Atl. Madrid 0:1 * Girona - Valencia 0:1

La Coruňa - Villarreal 2:4 * Real Sociedad - Leganes 3:2

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Slovan poskočil na druhé miesto

O  majstrovskom titule sa rozhodlo už v predchádzajúcom kole 
a tak najväčšiu pozornosť pútal súboj o druhé miesto v tabuľke. 
Dosiaľ strieborná Dunajská Streda hostila tretí Slovan, v prvom 
polčase mala miernu prevahu, no tesne pred prestávkou sa bela-
sí ujali vedenia gólom Božikova po rohovom kope Holmana. Oba 
tímy si vymenili pozície v tabuľke, Slovan má dva body náskok.

Pod Dubňom hostil už bývalý šampión zo Žiliny čerstvého majstra trnavský Spartak, ten 

však musel prehltnúť horkú pilulku v podobe debaklu 0:6. O výsledku sa rozhodlo v priebe-

hu 10 minút, keď postupne skórovali Káčer, Mihalík a Hancko, v druhom polčase pridali 

domáci ďalšie tri zásahy. Žilinčania sa vysokým víťazstvom lúčili s trénerom Guľom, kto-

rý odchádza k reprezentácii Slovenska do 21 rokov. Trenčín konečne zabral na domácom 

trávniku, po víťazstve 1:0 nad Ružomberkom si zabezpečil piatu priečku.

V skupine o záchranu sa rozhodlo, že Prešov definitívne opustí elitnú súťaž. V priamej 

konfrontácii s predposlednou Senicou uhral len bezgólovú remízu, ktorá rozhodla o osu-

de najstaršieho slovenského klubu. Senica bude bojovať o prvoligovú miestenku s druhým 

tímom II.ligy. Nitra si podelila body so Zlatými Moravcami v obojstranne ofenzívnom dueli 

a Michalovce zdolali Podbrezovú. V poslednom kole sa práve medzi Nitrou a Michalovcami 

na diaľku rozhodne o tom, kto z tejto dvojice si zahrá baráž o Európsku ligu. Peter Divéky

SLOVNAFT CUP
Víťazom Slovenského pohára sa stal bratislavský Slovan po víťazstve nad Ružomber-

kom 3:1. Z trofeje sa belasí tešili opäť po roku, triumf si však museli vychutnať už bez 

svojich fanúšikov, ktorí boli vykázaní zo štadióna potom, čo zahádzali hraciu plochu de-

lobuchmi a rozhodca prerušil na niekoľko minút stretnutie. Slovan 29. júna vyzve v súboji 

o Česko-slovenský superpohár víťaza Českého pohára Slaviu Praha. 

 O VÝHRE SLOVANA V DUNAJSKEJ STREDE ROZHODLA HLAVIČKA BOŽIKOVA. 

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 18
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 31 20 4 7 41:26 64
2. Slovan Brat. 31 16 8 7 55:35 56
3. Dun. Streda 31 15 9 7 42:32 54
4. Žilina 31 17 2 12 61:48 53
5. Trenčín 31 14 6 11 73:47 48
6. Ružomberok 31 10 10 11 36:35 40

SKUPINA O UDRŽENÍ
1. Nitra 31 10 12 9 28:27 42
2. Michalovce 31 11 8 12 34:32 41
3. Podbrezová 31 10 5 16 28:43 35
4. Z. Moravce 31 8 7 16 39:51 31
5. Senica 31 6 8 17 27:53 26
6. Prešov 31 4 11 16 20:55 23

PROGRAM
SKUPINA O TITUL - 10. KOLO

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

SKUPINA O UDRŽENÍ - 10. KOLO

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

VÝSLEDKY
SKUPINA O TITUL - 9. KOLO

Dun. Streda - Slovan Bratislava 0:1
Trenčín - Ružomberok 3:1 * Žilina - Trnava 6:0

SKUPINA O UDRŽENÍ - 9. KOLO

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

Foto: SFZ/Fortuna liga

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


Antoine Griezmann

Přestupová bomba má vybouchnout ještě před začátkem prázd-
nin. Francouzský šikula ANTOINE GRIEZMANN (27) zamává mad-
ridskému Atlétiku a přesune se do Barcelony. Že je hlavní trumf 
Los Rojiblancos pod smlouvou a neprodejný? Katalánci jsou při-
praveni jej vykoupit za 2,6 miliardy korun!

Antoine Griezmann

Vykoupení 
z ráje?
Vykoupení 
z ráje?
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Stačí zaplatit výstupní klauzuli 100 miliónů eur a z kontraktu 

platného až do roku 2022 zbude jen cár papíru. Přesně to se prý co 

nevidět stane. Barca si už podle španělských médií plácla s hrá-

čovým agentem a rivala o svém plánu informovala. A v Atlétiku je 

kvůli tomu pekelné dusno!

„Tohle už překračuje všechny meze! Mluvit o budoucnosti hrá-

če s platným kontraktem jen pár dnů před finále Evropské ligy 

ukazuje naprostý nedostatek respektu k Atlétiku Madrid a jeho fa-

nouškům,“ stěžoval si klubový prezident Gil Marín s tím, že u Bar-

cy už je na podobné podrazy zvyklý. „Řekli jsme jim už před něko-

lika měsíci, že Griezmann není na prodej a nebudeme vyjednávat. 

Jejich nevhodné chování ohrožuje integritu soutěže, protože jsme 

bojovali o titul a Barcelona naháněla jednoho z nejdůležitějších 

hráčů našeho týmu...“

CHYBÍ MU TROFEJE
Proč je kolem štírka Antoineho, který v posledních týdnech 

drží bobříka mlčení, takový poprask? Nedivte se. Tento malý 

Francouz si podmanil La Ligu. Jistě, stále dokola se mluví 

o Messim a Ronaldovi, jenže on je tím třetím těsně vzadu. Doklá-

dá to i fakt, že předloni skončil hned za nimi bronzový v prestižní 

anketě Zlatý míč.

Od přestupu do Atlétika v létě 2014 se pokaždé stal nejlepším 

střelcem klubu - 22, 22, 16 a letos zatím 19 gólů jsou úžasný po-

čin na borce hrajícího v týmu, jehož dominantní předností je ská-

lopevná obrana. Jenže Griezmannovi sedí hra na brejky, má ne-

uvěřitelný tah na bránu a je pohotový v koncovce. „V Barceloně 

shoříš, tamní styl ti vůbec nebude sedět,“ prorokují mu už zhrzení 

fanoušci červenobílých. Jenže s tím za Antoinem nechoďte - chce 

konečně trofeje! U mistrovského titulu v létě 2014 ještě nebyl, zažil 

jen triumf ve Španělském poháru a finále Ligy mistrů. „Kvůli zisku 

pohárů a velkých trofejí přece fotbal hrajete,“ říkal opakovaně.

V Barce má záruku úspěchů, navíc sebevědomí mu nikdy ne-

chybělo. „Znám se dobře. Vím, že se dokážu prosadit v důležitých 

momentech,“ prohlásil. A z Nou Campu už dostal i povzbuzují-

cí zprávy. „Přivítáme ho u nás s otevřenou náručí,“ řekl útočník  

Suárez, jako by už byl transfer hotov.

ROK JEŠTĚ POČKAL
Griezmannova cesta k výšinám byla hodně zajímavá a hlavně 

klikatá. Jako klučina to s míčem uměl náramně, jenže problé-

mem byl jeho malý vzrůst. V žádné známější akademii ho nechtěli. 

„Všude jsem slyšel, že s takovou figurou nemám šanci,“ vzpomí-

nal. V čtrnácti letech jej ale při jednom přáteláku viděl skaut San 

Sebastianu, Antoineovi rodiče souhlasili s týdenní stáží v sousední 

zemi a nakonec z toho byla velká španělská pohádka, kterou si vy-

chutnává dodnes.

Bydlel u francouzského skauta, do školy dojížděl do příhra-

ničního francouzského města Bayonne, večer trénoval už zase 

 V SEMIFINÁLOVÝCH BITVÁCH EVROPSKÉ LIGY POMOHL ANTOINE GRIEZMANN VYŘADIT ARSENAL JEDNOU BRANKOU. 

 GÓLOVOU RADOST SI HBITÝ ÚTOČNÍK UŽIL V DRESU ATLÉTIKA V TÉTO SEZONĚ LA LIGY 19X. OPĚT NEJVÍC Z TÝMU… 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 KOUČ DIEGO SIMEONE UDĚLAL Z GRIEZMANNA JEDEN ZE ZÁKLADNÍCH STAVEBNÍCH KAMENŮ ÚSPĚŠNÉHO ATLÉTIKA. 

 S REPREZENTACÍ FRANCIE SE ANTOINE CHYSTÁ NA SVŮJ DRUHÝ SVĚTOVÝ 
 ŠAMPIONÁT A V RUSKU BY RÁD PŘIDAL K DOSAVADNÍM DEVATENÁCTI DALŠÍ GÓLY! 

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY

na španělské půdě. Po čtyřech letech odloučení dostal šan-

ci v prvním týmu a poté podepsal v Realu Sociedad první pro-

fismlouvu v životě. „Bylo to splnění snu,“ přiznal.

Střílel stále více gólů, provinční klub přerostl a v létě 2014 šel 

za 30 milion eur do Atlétika. „Dostal jsem se do ráje,“ jásal. Tam 

se z něj stala superhvězda, před kterou klečeli s prosíkem giganti 

jako Real, Chelsea či Paris SG. 

Loni se bralo za hotovou věc, že tahoun francouzských Les Ble-

us a nejlepší střelec předloňského Eura odchází do Manchesteru 

United, nicméně z loajálnosti ke klubu potrestanému zákazem 

přestupů zůstal. 

„Za vše vděčím Atlétiku, díky klubu, trenérovi a spoluhráčům 

jsem tam, kde jsem. To jediné, co teď mohu udělat, je nenechat 

je ve štychu. Nebylo by přece fér odejít v momentě, kdy si za mě 

nemohou pořídit náhradu,“ povídal pokorně a fanoušci mu chtěli 

stavět sochy.

Teď už je klub bez sankcí a Francouz chce svůj vysněný ráj 

opustit. A v Madridu se děsí, co bude. „Bohužel on je hráčem, kte-

rý nás naučil špatným návykům, protože pokud má tým problé-

my s ofenzívou, on je vždy vyřeší,“ usmál se hořce kouč Simeone. 

I z toho je jasné, jak moc na Francouze spoléhal, a když se mu ne-

dařilo, bránil ho ze všech sil. Teď začíná být i jemu jasno, že o svůj 

klenot přijde... 

 TATO FOTKA NA TWITTERU ZPŮSOBILA NEČEKANÝ POPRASK. 

Antoine Griezmann
Národnost: Francie * Narozen: 21. března 1991 v Maconu * Výška: 
175 cm * Kluby: Macon (1997-1999), Maconnais (1999-2005), Real 
Sociedad San Sebastian (2005-2014), Atlético Madrid (2014-?) * 
Pozice: útočník * Reprezentace: 51 zápasů (19 gólů) * Sbírka tro-
fejí: vítěz Španělského superpoháru

I HODNÍ KLUCI MÍVAJÍ PRŮŠVIHY...
Občas simuluje, některé dokáže provokovat svými oslavnými gólovými 

tanečky, ale jinak je to hodný kluk jako z nedělní školy. Škraloupy v Grie-
zmannově životopisu byste hledali těžko, ale i on jich pár má. V listopadu 
2012 byl s dalšími čtyřmi hráči z francouzské dvacítky na rok suspendován 
ze všech reprezentačních výběrů kvůli návštěvě nočního klubu.

A  loni v  prosinci způsobil velký poprask jeho převlek na  vánoční pár-
ty ve stylu 80. let. Z blonďáčka Antoineho byl černoch s afrem - šel totiž 
za basketbalistu slavných Harlem Globetrotters. A nemile ho pak zaskočily 
reakce poté, co se fotkou pochlubil na Twitteru. Označovali jej za rasistu! 
„Klídek, přátelé, já jsem velký fanda Harlem Globetrotters a vzdávám jim 
tím čest,“ reagoval. Nicméně jen přilil olej do  ohně a  nakonec se musel 
omluvit, že to asi nebyl nejlepší nápad. Že je to celé prkotina? Možná, ale 
větší maléry u něj prostě nenajdete...

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

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

22. 5. 2018

http://www.gol.cz
http://www.upivrnce.cz/
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Třetí výhra a akademici slavili

vítězství na turnaji

Čeští akademici zvládli výborně i poslední zápas turnaje 4CUP v Hodoníně. 
V pondělí přehráli Univerzitní tým Slovenska jednoznačně 10:0. Český tým tak 
turnaj ovládl s plným počtem bodů. Hattrickem se znovu blýskl Šipka.

 JEDNADVACÍTKA HRÁLA PROTI STARŠÍM SOUPEŘŮM SKVĚLE A SKONČILA DRUHÁ. 

 „Zápas jsme měli od začátku pod kontrolou. Odehráli jsme 

nejsnadnější zápas na turnaji. Bylo vidět, že Slováci mají na tur-

naji nejslabší tým. Výsledek je nakonec ještě milosrdný, protože 

jsme spousty šancí nedali. Soupeř vystřelil na naši bránu asi jen 

pětkrát,“ počítal trenér akademické reprezentace Martin Brůna 

a pokračoval: „Chtěli jsme, aby si zahráli všichni zdraví hráči, což 

se podařilo. Jsem rád, že jsme turnaj vyhráli.“

Marek Kopecký mluvil po prvním zápase turnaje o nutnosti 

soustředění pro univerzitní reprezentaci před MS. Totéž si myslí 

i Brůna: „Individuality a jména máme v týmu skvělé. Nyní z nich 

musíme utvořit tým. První dva zápasy nám ukázaly, že je potřeba 

ještě jedno soustředění, abychom se pořádně sehráli a přivezli 

z mistrovství světa nějaký parádní úspěch.“

PARÁDNÍ OBRAT PROTI GRÓNSKU. 
JEDNADVACÍTKA KONČÍ DRUHÁ!

Česká futsalová reprezentace do 21 let dokázala porazit v pon-

dělním utkání Grónsko 6:5. Díky poslednímu zápasu na turnaji 

4CUP v Hodoníně skončila na celkovém druhém místě.

Češi po první půli vedli 3:2, ale na začátku druhé udeřil soupeř. 

Gróňané třemi góly výsledek zvrátili a vedli 5:3. Jenže Češi se ne-

položili a v rozmezí 35. až 38. minuty třemi góly rozhodli o svém 

vítězství! „Nerad chválím, ale musím před kluky smeknout,“ pro-

hlásil trenér reprezentace Marek Kopecký. Přitom má v týmu 

několik hráčů z nadějné generace U19. „Ve všech třech zápasech 

kluci předvedli maximum a hráli vyrovnané zápasy s daleko star-

šími soupeři. I s Grónskem nás nepříznivý stav nepoložil a doká-

zali jsme výsledek obrátit,“ žasl kouč U21.

V přípravě se lvíčata zaměřila také na power play s brankářem 

Němcem a právě český brankář dal z této akce úvodní gól zápasu. 

V závěru pak power play pomohla Čechům otočit skóre. „Věděli 

jsme, že Grónsko bude mít fyzicky navrch a bude důraznější. Po-

máhali jsme si proto s brankářem v poli. Hrál velmi dobře a díky 

tomu, že jsme hosty dokázali zatlačit, tak jsme výsledek otočili,“ 

uvedl Marek Kopecký.

UNIVERZITNÍ TÝM SLOVENSKA - UNIVERZITNÍ TÝM ČR 0:10 (0:6)

Branky a nahrávky: 3. Šipka (D. Drozd), 10. Baran (Černý), 15. Šipka (P. Drozd), 17. Kubelka (Ba-

ran), 18. Mažári (D. Drozd), 20. Šipka (pen.), 21. D. Drozd (P. Drozd), 24. Černý (Křemen), 35. Černý 

(Kubát), 37. Baran (Šipka). UT Slovenska: Kušnír, Marko - Kováč, Suljič, Hajdacz, Hudek, Kulich, 

Böhner, Gajdošík, Baláž, Bačík, Dobrota, Jakuba. UT ČR: Vavrek (Hůla) - Sop, P. Drozd, D. Drozd, 

Baran, Černý, Kubelka, Mažári, Šipka, Křemen, Kubát. Trenér Martin Brůna.

 ČEŠTÍ AKADEMICI VYHRÁLI 4CUP V HODONÍNĚ. 

http://chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://futsalliga.cz/


63INZERCE Úterý 15.5.2018
20/201862 FUTSAL

CHANCE FUTSAL LIGA28

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy

Úterý 15.5.2018
20/2018

Hráči ročníku 2000 jsou velmi silní a na každé akci úspěšní. 

Roste nám další generace výjimečných hráčů? „Jako důleži-

té vidím, že s těmito kluky máme skoro každý měsíc akci. Dříve 

jsme se scházeli jednou za čtvrt roku. Nyní jsme pohromadě a je 

to znát. Kluci plní pokyny a věci, které trénují, dokážou přenést 

do hry. Taktické pokyny nám tak nezapadnou, jen jim je vždy při-

pomeneme,“ pochvaloval si Kopecký. 

 NEJLEPŠÍ HRÁČI TURNAJE V HODONÍNĚ.  

GRÓNSKO - ČESKÁ REPUBLIKA U21 5:6 (2:3)
Branky a nahrávky: 6. Jensen, 20. Jensen (Reimer), 21. Jensen, 22. Jensen, 29. Berthelesen - 5. 
Němec (Šarközy), 5. Šarközy, 17. Buchta (Šarközy), 35. Künstner (Šarközy), 36. Blahuta (Zajíček), 
38. Zajíček (Šarközy). Grónsko: Mikaelsen - Fleischer, Ezekiaassn, Thorleifsen, Zeeb, Jensen, 
Berthelsen, Reimer, Broberg, Reimer, Hermann, Rosing, Kreitzmann, Lund. Česká republika 
U21: Němec (Hůla) - Zajíček, Buchta, Klíma, Blahuta, Sznapka, Hájek, Šarközy, Künstner, Dole-
žal, Sita. Trenér Marek Kopecký.

1. Univerzitní tým ČR 3 3 0 0 19:5 9

2. Česká republika U21 3 2 0 1 12:10 6

3. Grónsko 3 1 0 2 12:12 3

4. Univerzitní tým Slovenska 3 0 0 3 2:18 0

OSTATNÍ VÝSLEDKY 4CUP HODONÍN

ČESKÁ REPUBLIKA U21 - UNIVERZITNÍ TÝM ČR 4:5 (2:2)
Branky a nahrávky: 13. Šarközy (Sznapka), 14. Šarközy (Künstner), 
36. Künstner (Sznapka), 40. Šarközy (10 m kop) - 9. Křemen (Černý), 

20. D. Drozd (Janečka), 23. Šipka (Baran), 24. Šipka (Černý), 27. Šipka (Sop).

GRÓNSKO - UNIVERZITNÍ TÝM SLOVENSKA 6:2 (3:1)

UNIVERZITNÍ TÝM SLOVENSKA - ČESKÁ REPUBLIKA U21 0:2 (0:0)
Branky a nahrávky: 33. Doležal (Šarközy), 40. Sznapka. 

GRÓNSKO - UNIVERZITNÍ TÝM ČR 1:4 (0:2)
Branky a nahrávky: 36. Nukannguaq (Broberg) - 

7. P. Drozd (Křemen), 12. Mažári (D. Drozd), 26. P. Drozd (Ovčačík), 34. Černý. 

www.futsalliga.cz

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

http://chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://futsalliga.cz/
http://www.chancefutsalliga.cz/
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 SPARTA NA HŘIŠTI SLOVÁCKA DOMINOVALA, NASTŘÍLELA MU ŠEST BRANEK. 

Sparta veze ze Slovácka tři body

Fotbalistky pražské Sparty zvítězily na Slovácku 6:0 a stále šlapou na paty 
vedoucí Slavii, ta si odvezla tři body z Plzně. Liberec má jistotu záchrany, 
boj ještě čeká na Duklu, Hradec a Brno.

Sparťanky udeřily na Slovácku hned z první brankové příleži-

tosti, z dorážky se prosadila Lucie Martínková. Domácí fotbalist-

ky nebyly v neděli ve své kůži a podruhé inkasovaly v osmnácté 

minutě, když k tyči zamířila Burkenroad. Americká útočnice se 

prosadil i o deset minut později, když svoji ranou překonala bran-

kářku Růžičkovou. Před přestávkou mohla Sparta navýšit vede-

ní, do šaten však oba celky odcházely za stavu 0:3. Po přestávce 

pokračovala převaha hostujícího celku a čtvrtou branku přidala 

Stašková. O chvilku později neudržela domácí brankářka zakon-

čení střelkyně čtvrté branky a faulovala v pokutovém území do-

tírající Burkenroad. Z pokutového kopu se Lucie Martínková ne-

mýlila. V dalších šancích hostujícím tým nemířil přesně, až čtvrt 

hodiny před koncem se po přihrávce Strom prosadila střídající 

Křivská. Jedinou vážnější příležitost Slovácka neproměnila Sed-

lačíková, kterou vychytala střídající Sloupová. Sparta si tak za-

slouženě odváží z Moravy tři body za výhru 6:0.

Po čtvrtém kole nadstavbové části patří první příčka nadále 

Slavii, která si v sobotu poradila s Plzní 7:2. V Dobřanech u Plzně 

se na výhře Pražanek třemi góly podílela Kateřina Svitková. 

Ve druhé polovině tabulky Hradec Králové doma remizoval 

s Libercem 3:3, domácí fotbalistky neudržely dvoubrankové ve-

dení z prvního poločasu, Severočešky jsou zachráněné. V neděli 

pak Dukla hostila Lokomotivu Brno a Pražanky na domácí půdě 

zvítězily 4:1. 

 LUCIE MARTÍNKOVÁ (VPRAVO) PŘISPĚLA K VÝHŘE SPARTY DVĚMA GÓLY. 

1. FC SLOVÁCKO - AC SPARTA PRAHA 0:6 (0:3)

Branky: 10. a 60. (pen.) Martínková L., 18. a 29. Burkenroad, 54. Stašková, 76. Křivská.

1. LIGA ŽEN - 4. KOLO (NADSTAVBOVÁ ČÁST - MISTR)

FC Viktoria Plzeň - SK Slavia Praha 2:7 (2:3)
1. FC Slovácko - AC Sparta Praha 0:6 (0:3)

1. LIGA ŽEN - 4. KOLO (NADSTAVBOVÁ ČÁST - SESTUP)

FC Hradec Králové - FC Slovan Liberec 3:3 (2:0)
FK Dukla Praha - Lokomotiva Brno H.H. 4:1 (2:0)

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 PO ŠESTNÁCTI LETECH SE SLÁVISTÉ OPĚT RADUJÍ Z VÍTĚZSTVÍ V DOMÁCÍM POHÁRU. MOL Cup: Trofej míří do Edenu!

Hráči pražské Slavie porazili ve finále domácího poháru MOL Cupu Jablo-
nec 3:1. Vršovický obhájce ligového titulu vyhrál pohár poprvé po šestnácti 
letech a celkově poosmé. Od roku 1994 Slavia proměnila všechny čtyři fi-
nálové účasti v zisk trofeje. Jablonec naopak na třetí triumf v poháru nedo-
sáhl a potřetí za poslední čtyři sezony prohrál ve finále.

Skóre v Mladé Boleslavi otevřel ve čtrnácté minutě Stanislav 

Tecl, ve 34. minutě vyrovnal Luděk Pernica s přispěním Michaela 

Ngadeua, ale hned za pět minut se podruhé trefil Tecl. Pojistku 

přidal v 89. minutě Miroslav Stoch.

Slávisté si jako vítěz poháru zajistili účast v základní skupině 

Evropské ligy (EL). Pokud však skončí v lize do druhého místa, 

tedy na příčkách zaručujících Ligu mistrů, půjde do skupiny EL 

třetí tým z nejvyšší soutěže.

Jablonec začal finále lépe a ve dvanácté minutě mohl jít do ve-

dení. Masopust vystihl pomalou přihrávku Jugase na Ngadeua, 

ale sám před brankářem Kolářem selhal a trefil ho do nohou.

 STANISLAV TECL STŘÍLÍ SVŮJ DRUHÝ FINÁLOVÝ GÓL PRAŽANŮ, KTERÝ SE UKÁZAL BÝT PRO PRAŽANY VÍTĚZNÝM. 

OHLASY TRENÉRŮ

JINDŘICH TRPIŠOVSKÝ (SLAVIA)

„Jsem rád, že jsme finále zvládli. Věděli jsme, jak dlouho na triumf 
Slavia čekala, a chtěli jsme to očekávání splnit. Navíc jsme dotaho-
vali práci původního realizačního týmu, který na podzim vyhrál dva 
zápasy v poháru. Nechtěli jsme zkazit práci předchozích trenérů.“

PETR RADA (JABLONEC)

„Myslím, že Slavia vyhrála zaslouženě, byla hladovější po vítěz-
ství. Myslím, že jsme do toho vstoupili dobře, měli jsme jednu veli-
kánskou šanci, kterou jsme neproměnili. Možná kdybychom ji promě-
nili, vyvíjel by se zápas jinak. Gól z malého vápna na 1:2 byl klíčový 
moment utkání. V závěru jsme nasadili druhého útočníka Chramostu, 
ale neměli jsme sílu, abychom srovnali, a naopak jsme dostali třetí 
branku. Musíme se z toho oklepat a zvládnout poslední ligová kola. 
Chceme zůstat na pozicích, které zaručují Evropskou ligu.“

MOL CUP - FINÁLE
SK SLAVIA PRAHA - FK JABLONEC 3:1 (2:1)

Hráno: 9. května 2018 v Mladé Boleslavi. Branky: 14. a 39. Tecl, 89. Stoch - 34. Pernica. Rozhodčí: 
Zelinka - Pospíšil, Dobrovolný - Adam (video). ŽK: Frydrych, Ngadeu, Bořil, Sýkora - Jovovič. Diváci: 
4625.

Slavia: Kolář - Frydrych (90.+8 Kúdela), Jugas, Ngadeu, Bořil - Souček - Stoch (90. Danny), Huš-
bauer, Sýkora, Zmrhal - Tecl (81. Škoda). Trenér: Trpišovský.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - Hübschman (78. Chramosta) - Masopust 
(45. Jovovič), Trávník, Považanec, Hanousek (64. Diviš) - Doležal. Trenér: Rada.

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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Za dvě minuty otevřeli skóre červenobílí. Frydrychův centr z pra-

vé strany prolétl pokutovým územím až ke Zmrhalovi, jeho zpětná 

přihrávka napříč malým vápnem se dostala k Teclovi a ten zblízka 

zakončil k tyči. Jablonec si k vyrovnání pomohl standardní situací. 

Brankář Pražanů Kolář nedosáhl na centr z přímého kopu, Pernica 

v hlavičkovém souboji přetlačil Frydrycha a Ngadeu už z branko-

vé čáry nedokázal zabránit cestě balonu do sítě. Nerozhodný stav 

však vydržel jen pět minut. Po Pernicově chybě jablonecký brankář 

Hrubý ještě dokázal vyrazit Zmrhalovu ránu na roh, ale po něm se 

na malém vápně opět prosadil důrazný Tecl a Slavia opět vedla. Mi-

nutu před koncem základní hrací doby vyběhl gólman Hrubý téměř 

na hranici vápna, po souboji se střídajícím Škodou upadl a Stoch 

střelou do prázdné branky podtrhl slávistické vítězství. 

 STŘELEC JEDINÉ JABLONECKÉ BRANKY LUDĚK PERNICA STÍHÁ SPOLEČNĚ 
 S MICHALEM TRÁVNÍKEM UNIKAJÍCÍHO SLÁVISTU JOSEFA HUŠBAUERA. 

 PORAŽENÍ FINALISTÉ Z JABLONCE. 

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

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


7574

74 75

AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ
in

ze
rc

e inzerce
Úterý 15.5.2018

20/2018
Úterý 15.5.2018
20/2018

www.fotbal.cz

 TRENÉR JAN SUCHOPÁREK MOHL BÝT S VYSTOUPENÍM SVÉHO CELKU NA SLOVENSKU SPOKOJENÝ. 

Reprezentanti U18 přivezli 
ze Slovakia Cupu stříbro

Reprezentace do 18 let má za sebou skvělé vystoupení na letošním 
ročníku turnaje Slovakia Cup. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka našli 
přemožitele až ve finále, ve kterém je nejtěsnějším rozdílem 1:0 pře-
tlačil domácí výběr Slovenska.

 „Ve finále jsme střídali dobré pasáže s horšími. Hlavně v prv-

ním poločase jsme byli hodně nepřesní v kombinaci. Přesto jsme 

po velkých chybách domácích obránců měli šance ke vstřelení 

gólů, ale brankář je postupně Čvančarovi, Hönigovi a Sedlákovi 

skvěle zneškodnil. Domácí byli také nebezpeční, zejména z rych-

lých protiútoků. Ve druhém poločase jsme zpřesnili hru a vynutili 

si velkou převahu. Naše hra kolem pokutového území byla větši-

nou zbytečně komplikovaná a obětavě hrající soupeř nás dokázal 

ubránit. Chyběla nám zejména finální přihrávka ze strany a střel-

ba ze střední vzdálenosti. Tu naopak využil domácí záložník Múd-

ry, jenž po zisku míče neváhal a krásně se opřel do střely, která 

zapadla do branky. V závěru jsme vysunuli na hrot útoku i stopera 

Zimu, ale vyrovnat se nám ze závěrečného tlaku nepodařilo vyrov-

nat. Celkově lze tým pochválit za výkon v celém turnaji. Prezento-

val se solidní hrou. Některé výkony jednotlivců byly velmi dobré,“ 

hodnotil české vystoupení na turnaji trenér Jan Suchopárek. 

Čeští mladíci tak až ve čtvrtém utkání na turnaji utrpěli první 

porážku. Předtím v jedné ze dvou čtyřčlenných skupin postupně 

porazili Ukrajinu 3:0, Kazachstán 2:0 a Spojené státy americké 3:1.

Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen z českého týmu Jan 

Vyklický. 

 REPREZENTANTI U18 PROHRÁLI NA SLOVAKIA CUPU AŽ VE FINÁLE SE SLOVENSKEM. 

SLOVAKIA CUP 2018 - FINÁLE

SLOVENSKO U18 - ČESKO U18 1:0 (0:0)

Branka: 67. Múdry. Sestava Česka: Zadražil - Finěk, Míka (C), Zima, Kaloč (41. Macháček), Valen-
ta, Kušej (50. Kepl), Hönig (78. Chyla), Horák (78. Ostrák), Čvančara, Sedlák (70. Kohút).

ZÁPASY ČESKA VE SKUPINĚ

UKRAJINA U18 - ČESKO U18 0:3 (0:1)

Branky: 36.Macháček, 54.Štursa, 70.Kušej. Sestava Česka: Vyklický - Chyla (75. Finěk), Zima, 
Hušek, Béňa - Macháček (66. Heidenreich) - Kohút, Ostrák (58. Kaloč), Valenta (66. Kušej), Štursa 
(75. Hönig) - Kepl (66. Čvančara).

ČESKO U18 - KAZACHSTÁN U18 2:0 (1:0)

Branky: 27. Čvančara, 59. Valenta. Sestava Česka: Zadražil - Finěk, Míka, Hušek (41. Zima), Ho-
rák - Heidenreich (41. Valenta), Kaloč (63. Macháček) - Hönig (75. Kohút), Kušej, Sedlák (67. Kepl) 
- Čvančara.

ČESKO U18 - USA U18 3:1 (1:1) 

Branky: 1. Watts (vlastní), 51. Štursa, 66.Hönig - 15. Hušek (vlastní). Sestava Česka: Vyklický 
- Chyla, Heidenreich, Hušek (79. Míka), Béňa - Macháček, Kaloč - Štursa (60. Hönig), Ostrák (75. 
Valenta), Kohút - Kepl (79. Čvančara).

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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 NEJLEPŠÍM HRÁČEM TURNAJE SE STALA DÍVKA - KLÁRA DUCHÁČKOVÁ Z TÝMU FK MOTORLET PRAHA. 

ONDRÁŠOVKA CUP 
Kategorii U13 ovládli slávisté

V Rokycanech odstartoval seriál šesti finálových turnajů šestého ročníku 
Ondrášovka Cupu, oficiálního Poháru mládeže FAČR věkových kategorií U8 
- U13. Na západě Čech usilovali o první letošní titul nadějní fotbalisté v ka-
tegorii do 13 let. V Rokycanech se nejvíce dařilo hráčům SK Slavia Praha, 
kteří si do Edenu odvezli cennou trofej a navázali na loňský triumf svých 
spoluhráčů. Druhá skončila Sparta a třetí Jablonec. 

Ondrášovka Cup pro ročník 2017/2018 změnil systém turnaje 

tak, že každý finálový turnaj má na programu v první hrací den 

utkání ve čtyřech základních skupinách po šesti týmech, kdy hraje 

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

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

v neděli a rozhoduje se v nich o konečném umístění. 

V základních skupinách se podařilo jen dvěma týmům zvládnout 

svých pět utkání bez porážky. Ve skupině G Mladá Boleslav ztratila 

pouze dva body za bezbrankovou remízu s Duklou a ve skupině H 

Teplice odevzdaly body jen za remízy 1:1 s Jabloncem a Třincem. 

Ve skupině E obsadil první místo Zlín, který sice prohrál se Slavií, 

ale na postup z vedoucí příčky tato porážka neměla vliv, protože 

červenobílí podlehli dvěma nejslabším týmům skupiny Motorletu 

a Bohemians. Slavia tak šla do Zlaté skupiny z druhé pozice. S od-

řenýma ušima proklouzla do Zlaté skupiny Sparta. Ve skupině F 

se v tabulce sešly tři týmy se shodným počtem dvanácti bodů - 

Olomouc, Sparta a Pardubice. O postupu Olomouce a Sparty roz-

 PRVNÍM VÍTĚZEM LETOŠNÍCH FINÁLOVÝCH TURNAJŮ JSOU MLADÍ FOTBALISTÉ SLAVIE. 

POŘADÍ KATEGORIE U13

1. SK Slavia Praha 17 * 2. AC Sparta Praha 15
3. FK Jablonec 12 * 4. SK Sigma Olomouc 11 * 5. FC Fastav Zlín 8

6. FK Mladá Boleslav 7 * 7. FK Teplice 4 * 8. FC Tempo Praha 3
Nejlepší brankář: David Tomas (SK Slavia Praha) 
Nejlepší střelec: Vojtěch Holečko (FK Jablonec)

Nejlepší hráč: Klára Ducháčková (FK Motorlet Praha)

TERMÍNY DALŠÍCH TURNAJŮ A PATRONI

U8 Příbram 9. - 10. 6. Václav Černý, Antonín Barák

U9 Hradec Králové 2. - 3. 6. Jan Suchopárek, Ondřej Lípa

U10 Benešov 26. - 27. 5. Luboš Kozel, Tomáš Maruška

U11 České Budějovice 12. - 13. 5. Petr Kouba, Karel Poborský, Michal Prokeš

U12 Vysoké Mýto 19. - 20. 5. Václav Kotal, Jiří Vorlický

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
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 CENY VÍTĚZNÝM TÝMŮM PŘEDÁVAL I PATRON TURNAJE KAREL KREJČÍ. 

 NEJLEPŠÍMU STŘELCI FINÁLOVÉHO TURNAJE U13 VOJTĚCHU HOLEČKOVI Z FK JABLONEC PŘEDAL OCENĚNÍ FOTBALISTA BOHEMIANS MARTIN HAŠEK. 

hodlo lepší skóre a Pardubice se musely spokojit s boji ve Stříbrné 

skupině, tedy o 9. - 16. místo. 

Do osmičlenné Zlaté skupiny si týmy přinesly výsledek s dru-

hým postupujícím ze základní skupiny a sehrály tak dalších šest 

utkání. Vyvrcholení turnaje sledovali také záložník Bohemians 

a reprezentační jedenadvacítky Martin Hašek a patroni finálové-

ho turnaje kategorie U13 Karel Krejčí a Günter Bittengel mladší. 

Boj o vítěznou trofej se nakonec zúžil na vždy atraktivní duel dvou 

pražských „S“ Spartu a Slavii. Obě družstva si poradila se Zlatou 

skupinou bez porážky. Jejich vzájemný souboj skončil 0:0. Slavia 

si vysloužila prvenství díky menšímu počtu nerozhodných výsled-

ků, když remizovala pouze dvakrát a Sparta třikrát. Slavia získala 

17 bodů a druhá Sparta zaostala o 2 body zpět. Třetí Jablonec se 

raduje z bronzu s dvanácti body na kontě. 

 FOTBALISTÉ SPARTY SI ODVEZLI STŘÍBRNÉ MEDAILE. 

http://www.fotbal.cz
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Setkání šampiónů z roku 1986 se vydařilo

Na hřišti hradecké Lokálky se uskutečnilo nevšední vzpomínkové fotba-
lové utkání, při kterém se po 32 letech sešli hráči Spartaku Hradec Králo-
vé, dorostenečtí mistři Československa z roku 1986. 

Exhibiční duel s Lokomotivou Hradec organizoval Jiří Javůrek, 

jeden ze šampiónů. Sešla se zde skvělá parta Spartaku Hradec 

Králové, která pod vedením legendárního trenéra Ladislava Škor-

pila vyhrála první historický titul dorosteneckých mistrů Česko-

slovenska. Nechyběli zde asistent trenéra František Vodička či 

masér Manfred Sattler, který dnes působí na lavičce týmu ČFL 

SK Převýšov. Hrálo se v neopakovatelné atmosféře za nádherné-

ho počasí a k vidění bylo mnoho krásných fotbalových momentů. 

Před utkáním byla uctěna památka Romana Majurníka a Michala 

Čermáka.        

Lokomotiva Hradec Králové st. garda - Spartak Hradec Králo-

vé mistr Československa 1986 3:5 (1:3). Fakta - branky: Kopecký 

2, V. Čech - Kyral 2, Janeček 2, Jirásko, 100 diváků, rozhodčí Haleš 

(Slavíček a Trejbal). Soupisky Lok. Hradec: Slanina, Menšl, Kol-

lár, Vodák, Šmíd, Frizel, V. Čech, R. Čech, Ringel, Kopecký, Tichý. 

Spartak Hradec Králové mistr 1986: Melich, Hodoval, Vejprava, 

Janeček, J. Javůrek, Chlumecký, Novotný, Kyral, Jirásko, A. Ja-

vůrek, Kváš, nehrající Honek, Velinský, trenéři Škorpil, Vodička, 

masér Sattler.   Lubomír Douděra

 TRENÉR LADISLAV ŠKORPIL DOSTAL 
 OD SVÝCH BÝVALÝCH SVĚŘENCŮ DÁRKOVÝ KOŠ. 

 NA SVĚTELNÉ TABULI UŽ SVÍTÍ KONEČNÝ VÝSLEDEK ZÁPASU - 5:3 PRO „HOSTY“ ZE SPARTAKU. 

KFS Královéhradeckého kraje - www.khfotbal.cz

 SPOLEČNÉ FOTO DOROSTENECKÝCH ŠAMPIONŮ (MODRÉ DRESY) A JEJICH SOUPEŘŮ Z LOKOMOTIVY HRADEC KRÁLOVÉ. 

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.khfotbal.cz


Příští číslo Gólu vyjde 
v úterý 22. 5. 2018.

www.gol.cz

Vydává AS press s. r. o. Jednatel: Václav Tichý.

Redakce, výroba: Petr Trejbal - Tevis, 

Levitova 1369, 508 01 Hořice.

Grafická úprava, zlom: Rejman Fine Arts s. r. o.

Fotografie: Jan Tauber, 

Eduard Erben - CPA Czech Photo Agency. 

Video: zdroj www.youtube.com

Kresby: Milan Kounovský.

Uzávěrka čísla: 

pondělí 14. 5. 2018 ve 22:00 hodin. 

FOTBALOVÝ 
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ
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