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„Jako kluk jsem fandil Arsenalu, 
s tátou jsme mu vždycky přáli. 
Bohužel, v Lize mistrů na něj 
narazit nemůžeme, “ říká 
po svém premiérovém 
ligovém titulu obránce Plzně.

 MILAN HAVEL

Roman 
Pivarník

Dočká se 
Realu?

  „Sestup? Nejtěžší okamžik kariéry!“  
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Vážení čtenáři!

Poslední ligové kolo dopadlo téměř podle 

předpokladů. Jedinou výjimkou bylo selhání fot-

balistů Jihlavy, kteří si v zápase s Karvinou doma 

nepohlídali remízový bod potřebný k záchraně 

a padají místo svého soka o patro níž. Důležité ví-

tězství nad Slováckem si naopak pohlídali plejeři 

Jablonce, kteří si tak poprvé zajistili přímý postup 

do Evropské ligy. Jeden z nejdůležitějších článků 

základní sestavy Severočechů však míří západ-

ním směrem do ještě prestižnější soutěže. Stoper 

a lídr jablonecké defenzívy Luděk Pernica měl již 

od zimy podepsaný kontrakt v Plzni, která si coby 

mistr ligy zajistila základní skupinu Ligy mistrů. 

Přečtěte si, jak se Luděk těší na novou výzvu 

a proti komu by si v Champions League zahrál nej-

raději. V barvách Viktorky může ze středu obrany 

šéfovat krajnímu bekovi Milanu Havlovi. Ten v Gólu 

vypráví o prvním roku v západočeském angažmá, 

které korunoval ziskem svého premiérového mis-

trovského titulu. Bude totéž platit po nové sezoně 

i o Pernicovi? Opačné pocity nyní zažívá Roman 

Pivarník. Kouč Brna poprvé ve své hráčské a tre-

nérské kariéře poznává, jaké to je sestoupit. Kde 

vidí příčiny pádu Zbrojovky a jak vidí šanci klubu 

slavné minulosti ale tristní přítomnosti na okamži-

tý návrat zpět mezi českou elitu?

Příjemné fotbalové počtení na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„PO TEPLICÍCH JSEM BYL V SEDMÉM NEBI“
„Když skončil zápas s Teplicemi, který definitivně rozhodl, že jsme mistři, byl jsem 

v sedmém nebi. Věděl jsem, že jsem získal první titul. Už mi ho nikdo nikdy nevezme. 

Splnil se mi klukovský sen, jsem hrozně šťastný, i několik dnů poté. Nezapomenu ani 

na oslavy. Nejdřív na hřišti s fanoušky, potom s lidmi na náměstí v Plzni, kam jsme při-

jeli na obrněném transportéru. Pan Šádek mával klackem na znamení, že jsme porazili 

sparťanské a slávistické tanky. Bylo to úžasné, moc jsem si společné oslavy užil. Jsem 

rád, že u toho byli také moji rodiče.

„V LÉTĚ JSEM BYL VHOZENÝ DO VODY“
Do Plzně jsem přišel loni v červenci těsně před začátkem předkol Ligy mistrů. Volal 

mi manažer, že se zranil na soustředění v Rakousku David Limberský, a že mě Viktor-

ka chce. Upeklo se to strašně rychle, přejížděl jsem ze soustředění Bohemky za Plzní 

do Rakouska. Přesun byl pochopitelně nečekaný. Ale byl jsem za něj hrozně rád, těšil 

jsem se, bral jsem to jako novou výzvu. Byl jsem vhozený do vody. Myslím, že jsem situaci 

ustál a že sezonu můžu hodnotit velice úspěšně. Povedla se hlavně týmu, to je nejdůle-

žitější. Odehrál jsem slušnou porci zápasů, doufám, že na to v příštím ročníku navážu. 

Vstřelil jsem jeden gól, byl vítězný.

 V PODZIMNÍM DUELU NA SPARTĚ SE MILAN PODÍLEL NA VÝHŘE PLZNĚ 1:0. 

Fotbalový týden Milana Havla

„Titulem se mi splnil 
klukovský sen!“

Loni v červenci se MILANU HAVLOVI změnil ži-
vot. Po sedmnácti letech v Bohemians, kde byl 
od přípravky, přestoupil do Plzně. Klubu s nej-
vyššími ambicemi, týden před zahájením před-
kol Ligy mistrů. Šanci skvěle chytil, před týdnem 
slavil svůj první titul v kariéře. Je o to cennější, 
že znamená přímý postup do Ligy mistrů.

 MILAN HAVEL NESKRÝVAL PO ZISKU PRVNÍHO TITULU NADŠENÍ. 

  Baroš bude pokračovat!
Šestatřicetiletý kapitán ostravských fotba-
listů Milan Baroš den po skončení prvoligové 
sezony oznámil, že chce v Baníku pokračovat 
i v příští sezoně. Fotbal ho stále naplňuje 
a konec kariéry si momentálně nedokáže 
představit. V sobotu bezprostředně poté, co 
se Baník po výhře 2:0 nad Brnem v posled-
ním kole zachránil, řekl, že o pokračování 
kariéry popřemýšlí a ještě není rozhodnutý. 
Na nedělním Galavečeru v Praze, kde byl vy-
hlášen osobností ligy, už ale druhý nejlepší 
střelec reprezentační historie oznámil, že 
kopačky na hřebík ještě nepověsí. „Myslím, 
že pokračovat budu, jestli to nějakým způ-
sobem půjde. Moje tělo de facto vydrželo, 
až na poslední dva zápasy, ale to nebylo nic 
vážného. Nedovedu si představit, že bych 
jen seděl doma. Ty emoce na hřišti nebo to 
naplnění, které fotbal dává, bych těžko na-
hrazoval v soukromém životě,“ přiznává člen 
Klubu ligových kanonýrů týdeníku GÓL, který 
v uplynulé sezoně zasáhl do 25 utkání a s de-
víti brankami byl nejlepším střelcem Baníku.

  Kalas s Fulhamem 
do Premier League!
Fotbalisté Fulhamu se po čtyřech letech 
vracejí do anglické Premier League. Ve finále 
play off druhé ligy ve Wembley porazili Aston 
Villu 1:0. Postup s ním slaví i český repre-
zentant Tomáš Kalas, který posledních 13 
minut pomohl bránit vítězství po vyloučení 
spoluhráče. V létě mu však končí hostování 
z Chelsea a není tak jisté, zda bude ve Fulha-
mu dál pokračovat. Pětadvacetiletý obránce 
má ale za sebou velmi dobrou sezonu, cel-
kem odehrál 35 ligových zápasů, z toho 29 
v základní sestavě.

  Petrák postoupil 
a prodloužil
Český fotbalista Ondřej Petrák bude dál pů-
sobit v Norimberku. Německý klub po postu-
pu do bundesligy prodloužil s šestadvaceti-
letým defenzivním univerzálem a bývalým 
mládežnickým reprezentantem smlouvu, 
která by vypršela letos v létě. „Není žádným 
tajemstvím, že se tady cítím velmi dobře. 
Budu se snažit pomoci k tomu, abychom ode-
hráli dobrou sezonu v první lize,“ říká český 
odchovanec pražské Slavie, který přišel 
do Norimberku v roce 2014 a jako jediný ze 
současného kádru si zahrál bundesligu. Tra-
diční německý klub před čtyřmi lety sestou-
pil a v uplynulé sezoně si vybojoval návrat 
mezi elitu. Petrák odehrál za Norimberk 102 
ligových zápasů, ve kterých dal tři góly.

  Krejčí v Boloni 
bez trenéra
U týmu Boloni, do kterého patří i český zá-
ložník Ladislav Krejčí, skončil italský kouč 
Roberto Donadoni. U týmu vydržel dva a půl 
roku a v uplynulé sezoně Serie A s ním ob-
sadil 15. místo. Čtyřiapadesátiletý bývalý 
trenér reprezentace Itálie převzal Boloňu 
v říjnu 2015 na sestupovém místě a smlouvu 
měl ještě na rok. Jeho odchodem svitla na-
děje i Krejčímu, protože bývalému sparťan-
skému záložníkovi příliš prostoru na hřišti 
nedával. V této sezoně pod ním reprezen-
tační středopolař odehrál ve 12 zápasech 
jen 388 minut. Podle italských médií by 
Boloňu mohl převzít slavný útočník Filippo 
Inzaghi. Čtyřiačtyřicetiletý někdejší kanonýr 
a mistr světa z roku 2006 nyní vede Benátky 
ve druhé lize a hraje s nimi play off o postup 
do Serie A.

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

 RADEK SLONČÍK 

Tlak byl velký, ale nemyslím, že to pro mě byl zásadní skok. Myslím, že tlak v boji o titul 

se dá srovnat s tlakem, když usilujete o záchranu. S tím mám z Bohemky zkušenosti, 

předminulou sezonu jsme se zachránili až v předposledním kole.

„V LIZE MISTRŮ SI PŘEJU REAL“
Mistrovský titul je obrovsky cenný, zajistil nám přímý postup do základní skupiny 

Champions League. Většina kluků v kabině by si chtěla zahrát proti Realu Madrid, mám 

to stejně. Postavit se Ronaldovi a dalším na San Bernabeu je sen. Líbil by se mi také 

Liverpool, na Anfieldu je magická atmosféra, rád bych se tam podíval. Jako kluk jsem 

fandil Arsenalu, s tátou jsme mu vždycky přáli. Bohužel, v Lize mistrů na něj narazit ne-

můžeme, Arsenal se kvalifikoval do Evropské ligy. To jen dokládá, jak mimořádný úspěch 

tento titul pro mě i pro Plzeň je.“ 

„V PLZNI JE VNITŘNĚ SILNÝ KOLEKTIV“
O partě v Plzni se toho poslední roky napsalo strašně moc, i v negativním světle. Po-

znal jsem, že spousta věcí není pravdivých. Realita je taková, že kabina Viktorie je jedním 

slovem super. Držíme spolu, táhneme za jeden provaz, v šatně je pohoda. To se odráží 

na hřišti. Také skvělá parta stála za tím, že jsme období na jaře, kdy se nám nedařilo, 

nakonec zlomili. V Plzni je vnitřně silný kolektiv. Jsem strašně rád, že můžu být mezi 

takovými borci, mezi nejlepšími fotbalisty v Česku. Pomáhají mi, snažím se od nich učit. 

Tato sezona pro mě bylo obrovskou školu.

„V LIZE JSEM PROHRÁL JEDINÝ ZÁPAS“
Na jaře jsme nenavázali na mimořádný podzim, čtyřikrát jsme prohráli. Po posled-

ním kole jsem spoluhráčům v žertu říkal, že já jsem v lize prohrál za celý rok jen jednou. 

Bohužel to bylo na Slavii, kde jsme všichni očekávali, že průběh zápasu zvládneme lépe. 

Nepovedlo se, ale litovat nemusíme, k titulu jsme dokráčeli. 

MILAN HAVEL * Narozen: 7. srpna 1994 * Výška: 182 cm * Váha: 76 kg * Stav: svobodný, 
přítelkyně Kateřina * Fotbalový post: obránce 
Hráčská kariéra: Bohemians 1905 (2000-2017), Viktoria Plzeň (2017-?) * Česká liga: 66 zá-
pasů/ 3 góly * Největší úspěchy: postup do základní skupiny Ligy mistrů (2018), vítěz české 
ligy (2018), osmifinalista Evropské ligy (2018)  

 MILAN HAVEL NASTOUPIL VE SVÉ PREMIÉROVÉ PLZEŇSKÉ SEZONĚ DO 16 ZÁPASŮ 
 VČETNĚ UTKÁNÍ S JABLONCEM. OD 25. KOLA NECHYBĚL V SESTAVĚ ANI MINUTU. 

STALO SE...

 PROTI ARSENALU SI MILAN HAVEL V LIZE MISTRŮ 
 URČITĚ NEZAHRAJE, DOČKÁ SE JINÉHO GIGANTA REALU MADRID? 

  Ekpai se upsal Plzni
První letní posilou fotbalistů Plzně je Nigerijec 
Ubong Ekpai. Dvaadvacetiletý krajní zálož-
ník dosud v lize nastupoval za Liberec a Zlín. 
S úřadujícím mistrem podepsal po přestupu 
smlouvu na tři roky. V Česku je od července 
2016. V Liberci hostoval z Maccabi Haifa a za 16 
ligových zápasů nastřílel čtyři branky a přidal 
dvě asistence. Loni přestoupil do Zlína, kde ve 28 
ligových duelech dal sedm gólů a připsal si čtyři 
asistence. Za oba týmy nastupoval také v Evrop-
ské lize, kde si připsal devět startů. „Plzeň je 
podle mě nejlepší český klub. Hraje jako rodina, 
jako jeden tým. To se mi líbí a myslím si, že to je 
pro mě dobrá volba,“ říká nová akvizice a dodá-
vá: „Angažmá ve Viktorii je pro mě velká výzva. 
Budu mít možnost si zahrát poprvé Ligu mistrů. 
Věřím jak sobě, tak mužstvu, že na to máme!“

  Jiránek a Kušnír 
končí na Julisce
Zkušení obránci Martin Jiránek a Ondřej Kušnír 
končí v Dukle. Oběma bývalým reprezentantům 
skončily na Julisce smlouvy, které se pražský 
klub rozhodl neprodloužit. Čtyřiatřicetiletý Kuš-
nír strávil v Dukle dvě sezony a za klub odehrál 
49 zápasů a dal pět branek. V nejvyšší soutěži 
v minulosti nastupoval také za Liberec, Žižkov 
a Spartu, se kterou v roce 2010 získal i titul. Cel-
kem v první lize nastoupil k 183 utkáním a dal 15 
branek. Čtyřnásobný reprezentant má za sebou 
také angažmá v kazašském Tobolu Kostanaj. 
Devětatřicetiletý Jiránek přišel na Julisku před 
rokem a ve všech 27 odehraných zápasech na-
stoupil v základní sestavě. Před tím působil 
mimo jiné v Bohemians 1905, Liberci, Reggině, 
Spartaku Moskva, Birminghamu nebo Tomsku. 
Za reprezentaci nastoupil k 31 duelům a má 
ve sbírce bronz EURO v roce 2004 v Portugalsku 
a zlato z EURO jedenadvacítek z roku 2002.

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

KVĚTEN 
29. KVĚTNA

1973 Radek Slončík 1996-2000 17/0

1988 Tomáš Hořava 2012-? 10/4

30. KVĚTNA

1910 Ferdinand Daučík 1931-1938 15/0

1925 František Vlk 1948-1953 14/4

1989 Libor Kozák 2012-2013 8/2

1990 Josef Šural 2013-? 17/1

31. KVĚTNA

1975 Antonín Kinský 2002-2009 5/0

ČERVEN
1. ČERVNA

1895 Jaroslav Červený 1923-1925 7/0

1983 Michal Hubník 2010-2011 4/0

2. ČERVNA

1904 František Plánička 1926-1938 73/0

1954 Zdeněk Šreiner 1980-1984 6/0

1964 Ĺudovít Lancz 1990-1992 2/1

3. ČERVNA

1894 Otakar Mazal-Škvajn 1920-1921 6/3

1916 Josef Ludl 1937-1948 16/6

1931 Anton Moravčík 1952-1960 25/10

4. ČERVNA

1920 Josef Kvapil 1947-1952 5/1

1927 Jiří Pešek 1947-1957 11/1

1990 Jan Kopic 2014-? 11/3

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


98

88 9

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 29.5.2018
22/2018

Úterý 29.5.2018
22/2018

Tři jsou v pohodě,
dva musejí zabojovat

Poslední kolo HET ligy definitivně rozhodlo o tom, 
jak se české kluby zapojí do evropských pohárů. Tři 
naše kluby mají jistotu skupinové fáze pohárů, dva 
musejí zabojovat o postup. Viktoria Plzeň a FK Jab-
lonec mají klid až do poloviny září, Slavia a Olo-
mouc se do bojů pustí na konci první srpnové de-
kády a ještě o dva týdny dříve, 26. července, začne 
pražská Sparta. A koho by mohli mít čeští zástupci 
za soupeře? Zde je upřesnění:

 JAROSLAV KOLÁŘ  PRAHA 

VIKTORIA PLZEŇ (začíná 18. nebo 19. září)

Je ve vybrané společnosti. Šestadvacet klubů má účast v nej-

prestižnější klubové soutěži jistou. A je mezi nimi i český mistr 

Viktoria Plzeň, který vzhledem ke svému koeficientu bude nejspí-

še ve čtvrtém koši. Šest klubů si musí účast vybojovat v kvalifikaci.

Tabulka nasazení přehledně ukazuje, že Plzeň by se do třetího 

koše mohla posunout za předpokladu, kdyby se místo Benfiky, 

Basileje, Sacburku, Razgradu či Eindhovenu dostali do LM alespoň 

tři jejich soupeři. Což není moc pravděpodobné…

SLAVIA PRAHA (začíná 7. nebo 8. srpna)

Má účast v Evropské lize jistou, ale navíc má šanci zabojovat 

o postup do Ligy mistrů z 3. předkola nemistrovské fáze. Vzhle-

dem ke svému koeficientu (7,500) nebude nasazena.

Soupeři Slavie pro třetí předkolo: Benfica Lisabon a Dynamo 

Kyjev budou nasazeny určitě, další dva nasazení vyjdou podle toho, 

kdo postoupí z druhého předkola. Podle koeficientů by to měly být 

FC Basilej a Ajax Amsterdam. Tato dvojice se ve druhém předkole 

utká s PAOK Soluň a Sturmem Graz. 

FK JABLONEC (začíná 20. září)

Bude zcela jistě ve čtvrtém koši při losování do základních 

skupin. 

SK SIGMA OLOMOUC (začíná 9. srpna)

Bude ve třetím předkole Evropské ligy mezi nenasazenými. 

Mezi 26 nasazenými už jsou zcela jistě Zenit Petrohrad, Olympi-

akos Pireus, Sporting Braga, AA Gent, Feyenoord, Rapid Vídeň 

a NK Rijeka. Další (například Sparta Praha) si musejí účast mezi 

nasazenými vybojovat.

AC SPARTA PRAHA (začíná 26. července)

Sparta, stejně jako třeba FC Sevilla, FC Kodaň, RB Lipsko, Gi-

rondins Bordeaux, Burnley FC či Besiktas, musí začínat ve dru-

hém předkole Evropské ligy, tedy „od píky“... Díky koeficientu 

34,500, třetímu největšímu v tomto kole, bude nasazena. A nasa-

zena by byla pokaždé, pokud postoupí do třetího i čtvrtého kola. 

Mezi nenasazenými ve druhém předkole jsou kluby „hratelné“, 

ale také nepříjemní soupeři, třeba vicemistr Polska Jagiellonia 

Bialystok, Gornik Zabrze, Viitorul Constanta, Glasgow Rangers, 

tři sofijské kluby – Slavia, CSKA a Levski, kluby z Kypru atd. Tedy 

žádná pohodlná procházka růžovým sadem... 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Na Atatürkově stadionu v Istanbulu, 
který hostil souboj o nejprestižnější 
evropskou klubovou trofej v roce 2005, 
se odehraje finále Ligy mistrů v roce 
2020. Na svém zasedání v Kyjevě před 
sobotním finále Ligy mistrů mezi Rea-
lem Madrid a Liverpoolem o tom rozho-
dl výkonný výbor UEFA. 

Finále v Istanbulu 

po 15 letech

Atatürkův stadion dostal v hlasování před-
nost před Lisabonem. Má kapacitu 76.092 
diváků a v hodnocení UEFA patří mezi pětihvěz-
dičkové arény, ve kterých se mohou pořádat 
finálové zápasy pohárů. Před třinácti lety byl 
istanbulský stadion dějištěm památného fi-
nále Ligy mistrů, v němž Liverpool na penalty 
po nevídaném obratu porazil AC Milán. Ang-
lický celek, v jehož dresu nastoupili dva čeští 
reprezentanti Milan Baroš a Vladimír Šmicer 
(gólem snižoval na 2:3 a byl i úspěšným penal-
tovým exekutorem!), dokázal smazat ztrátu 0:3 
po prvním poločase. Na stadionu hraje turecká 
reprezentace, v letech 2013-2016 ho využíval 
k domácím zápasům Besiktas a předtím i Gala-
tasaray a Basaksehir. Finále Evropské ligy 2020 
bude na stadionu v polském Gdaňsku, který má 
kapacitu 43 tisíc míst. Superpohár UEFA mezi 
vítězem Ligy mistrů a Evropské ligy se odehraje 
v aréně Estádio do Dragao v Portu. 

 ATATÜRK STADION 

 PLZEŇANÉ MAJÍ POŘÁDNÝ DŮVOD K JÁSOTU. ZÍSKALI TITUL 
 A S NÍM SPOJENÝ PŘÍMÝ POSTUP DO ZÁKLADNÍ SKUPINY EVROPSKÉ LIGY. 

 NA ČEKANÉ. FOTBALISTÉ OLOMOUCE BUDOU 
 O EVROPSKOU LIGU BOJOVAT OD TŘETÍHO PŘEDKOLA, 
 SPARŤANÉ MUSÍ DO BOJE JEŠTĚ O KOLO DŘÍVE… 

AKTUÁLNĚ

SKUPINOVÁ FÁZE LIGY MISTRŮ (32 TÝMŮ) 

KOŠ 1 KOEF. KOŠ 2 KOEF. KOŠ 3 KOEF. KOŠ 4 KOEF.

Real Madrid Špa 162.000 Borussia Dortmund Něm 89.000 AS Roma Ita 64.000 PSV Eindhoven * Niz 36.000

Atlético Madrid Špa 140.000 FC Porto Por 86.000 Liverpool Ang 62.000 Valencia Špa 36.000

FC Barcelona Špa 132.000 Manchester United Ang 82.000 Schalke 04 Něm 62.000 Viktoria Plzeň Cze 33.000

Bayern München Něm 135.000 Šachtar Doněck Ukr 81.000 Olympique Lyon Fra 59.500 Celtic * Sco 31.000

Manchester City Ang 100.000 Benfica * Por 80.000 AS Monaco Fra 57.000 Club Brugge Bel 29.500

Juventus Ita 126.000 Napoli Ita 78.000 FC Salcburk * Rak 55.500 Galatasaray Tur 29.500

Paris Saint-Germain Fra 109.000 FC Basilej * Švý 71.000 CSKA Moskva Rus 45.000 Internazionale Milan Ita 16.000

Lokomotiv Moskva Rus 22.500 Tottenham Hotspur Ang 67.000 Ludogorets Razgrad * Bul 37.000 1899 Hoffenheim Něm 14.285

Poznámka: týmy označené * (je jich šest) si musejí účast ve skupinové fázi vybojovat v předkolech, pokud nepostoupí, nahradí je jejich přemožitelé.

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Miroslav Pelta si splnil svůj dávný evropský sen. Pomohl mu 

k tomu i zimní majstrštyk, když angažoval zkušeného trenéra 

Petra Radu, pod jehož „bičem“ se Jablonec na jaře senzačně 

vyšvihl na třetí místo.  

KRESBA TÝDNE

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


Zažil pocitově rozporuplné jaro. Jako nejzkušenější pilíř řídil defen-
zívu Jablonce, který na dvou frontách bojoval o účast v pohárové Evro-
pě. Na dálku pak sedmadvacetiletý stoper LUDĚK PERNICA držel palce 
lídrovi z Plzně, aby co nejdřív dosáhl na český titul a tím i na přímý po-
stup do Ligy mistrů. Do Viktorky v zimní přestávce přestoupil a na seve-
ru Čech do konce sezony hostoval. Oběma týmům jeho srdce se to poved-
lo, takže jednu fotbalovou kapitolu úspěšně uzavřel a na novou se již těší.

Luděk Pernica: 

„Zahrát si 
s Realem 
je můj sen!“

Luděk Pernica: 

„Zahrát si 
s Realem 
je můj sen!“
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 VÁCLAV TICHÝ  JABLONEC 

	 Váš zimní přestup do Plzně se příliš nečekal. Jak se vů-

bec zrodil?

„Na přelomu listopadu a prosince se mi ozval můj manažer pan 

Nehoda, že o mě má zájem Plzeň. V lednu jsme se pak dohodli 

na přestupu, ale zůstal jsem ještě na jaře na hostování v Jablonci, 

kde mi v červnu končila smlouva.“

	 V tu dobu to nevypadalo, že Viktorka získá titul až v před-

posledním kole a že Jablonec si skvělou jarní jízdou zajistí ligový 

bronz a tím i historicky první účast v základní skupině Evropské 

ligy. Co vás překvapilo víc?

„O pár procent my, samozřejmě jsem nebyl zrovna šťastný, 

když se postupně snižoval čtrnáctibodový podzimní náskok Vik-

torky, ale věřil jsem, že Teplice doma porazí a mistrovský titul 

získá.“ 

	 V čem vidíte hlavní rozdíly mezi jabloneckým podzimem 

a jarem?

„Na podzim jsme zbytečně ztratili vyhrané zápasy, ve kterých 

jsme vedli, někdy i o dvě branky – doma s Duklou, v Ostravě, v Tep-

licích. Za rozdílový faktor považuji trenéra Radu, který byl u lajny 

naším dvanáctým hráčem. Jeho přísnost a bič, kterým nad námi 

práskal, když nebyl s něčím spokojený, na nás platily víc než klid 

a pohlazení jeho předchůdce Zdeňka Kluckého, který s ním zůstal 

 SKVĚLÉ JARNÍ VÝKONY VYNESLY JABLONCI LUĎKA PERNICI TŘETÍ MÍSTO V LIZE. 

 ROZHODUJÍCÍM FAKTOREM PRO JABLONECKOU JÍZDU BYL PODLE PERNICI PŘÍCHOD KOUČE PETRA RADY. 

„Trenér Rada 
byl u lajny naším 

dvanáctým hráčem!“

jako asistent. Myslím, že se spolu trenérsky i povahově vhodně 

doplňují, což znovu prokázali teď v Jablonci.“ 

	 Jarní rozjezd jste měli v úvodních kolech stoprocentní, 

ale Tomáš Hübschman mi říkal, že síla týmu se ukáže až s těmi 

silnějšími soupeři. Z třízápasového bloku s Mladou Boleslaví, 

Spartou a Olomoucí jste vytěžili jen dva body za remízy. Vrátilo 

vás zpátky na vítěznou vlnu vydařené derby doma s Libercem?

„První ztrátou byla remíza v Mladé Boleslavi, kde to bylo 

z naší strany nejhorší utkání. Doma s Olomoucí jsme si zasloužili 

vyhrát, měli jsme k tomu i dost vyložených šancí, které jsme bo-

hužel neproměnili. Na Spartě se hraje vždycky těžko a Jablonci 

se na Letné dlouhodobě příliš nedaří. Ale v první půli to nebyl 

špatný výkon. Nakoplo nás povedené derby s Libercem, které 

je událostí celého regionu, a s výjimkou finále MOL Cupu jsme 

se od té doby udrželi na vítězné vlně až do konce. Získali jsme 

na jaře neuvěřitelných 35 bodů ze 42 možných a prohráli jen jed-

nou na Letné se Spartou!“

	 Do Evropy jste se mohli dostat i z MOL Cupu, ve finá-

le v Mladé Boleslavi se Slavií jste vstřelil vyrovnávací gól, ale 

po utkání jste byl vůči týmu dost kritický! Rezonovalo ve vás 

zklamání, že jste na trofej opět nedosáhl?

„Zažil jsem to s Jabloncem v krátké době už potřetí, takže se 

nikdo nemůže divit, že jsem byl takhle rozmrzelý z našeho před-

vedeného týmového výkonu i z konečného výsledku. Slavia nás 

předčila v pohybu i v důrazu v osobních soubojích a pohár získala 

naprosto zaslouženě.“

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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standardních situacích. Na konci podzimu se vpravo dostal do zá-

kladní sestavy Tomáš Holeš a nabídnutou šanci využil, protože tam 

už na jaře nikoho jiného nepustil, byl jedním z nejlepších hráčů. 

Vlevo se podle potřeby, nebo zdravotního stavu točili Jarda Zelený 

s Matějem Hanouskem a i oni patřili k oporám.“  

	 Na prosincový příchod zkušeného kouče Petra Rady se 

mnozí dívali s despektem, nyní se na něj naopak valí vlna po-

chval, dost možná i od stejných lidí. Jak se vám jeho trenérský 

styl, ve kterém preferuje přísnost a zároveň s týmem tempera-

mentně u pomezní čáry žije, zamlouval?

„Trenéra Radu jsem předtím neznal, takže jsem byl zvědavý, jak 

to pod ním bude vypadat. Dal všemu jasný řád, byl přísný, na ně-

které věci přímo pedant jako třeba na mobily v kabině, ale zároveň 

velmi komunikativní. Kdybych ho měl charakterizovat, tak bych 

řekl zabejčilý buldok, který si jde tvrdošíjně za svým a nám jeho 

přístup ohromně herně pomohl. Brzy jsme k sobě našli vztah 

a budu na něj vzpomínat jen v tom nejlepším.  Na nějaký zápas 

skupiny Evropské ligy se určitě přijedu podívat.“  

	 Když se řekne Jablonec, tak jedním dechem musíte do-

dat Miroslav Pelta. Jak klubový šéf prožíval úspěšný jarní finiš? 

Byl v kabině častěji než předtím?

„Na jaře chodil na každý zápas i venku a také do kabiny, skoro 

pokaždé nám opakoval, že právě tohle utkání je hodně důležité. 

Po výhře nad Slováckem, která znamenala jistotu třetího místa 

a přímého postupu do skupinové fáze Evropské ligy, bylo na něm 

vidět, jak je šťastný a možná i dojatý, že se mu s Jabloncem splnil 

dlouholetý sen. Klubu těch sedmdesát milionů korun, které do-

stane za účast, výrazně v rozpočtu pomůže, nebude muset hráče 

prodávat za každou cenu. A jak pana Peltu znám, jistě nebude chtít 

hrát v pohárové Evropě druhé housle a spíš pár kvalitních hráčů 

ještě přivede.“

	 Závěrečné kolo některé papírové předpoklady hodilo 

do koše, takže se nakonec ligová tabulka přesýpala. Kdy jste za-

čal věřit, že jste ten poslední krok do Evropy udělali?

„Začátek se Slováckem se nám příliš nepovedl, asi ještě tro-

chu v nás dozníval předzápasový stres z toho, že jsme hrozně 

ROZHOVORROZHOVOR

 VE FINÁLE MOL CUPU STÍHAJÍ LUDĚK PERNICA SPOLEČNĚ S MICHALEM TRÁVNÍKEM 
 SLÁVISTICKÉHO ZÁLOŽNÍKA JOSEFA HUŠBAUERA. NA TROFEJ JABLONECKÝ STOPER OPĚT NEDOSÁHL… 

	 Červenobílým jste finálovou porážku oplatili o pár dnů 

později v předposledním ligovém kole v Edenu a tím jste se vy-

houpli na kýženou třetí příčku. Co způsobilo tak radikální pro-

měnu?

„Vytěžili jsme v úvodní půlhodině maximum - ze tří střel mezi 

tyče jsme získali tříbrankové vedení a to zamává s každým sou-

peřem, Slavii nevyjímaje. Ale zároveň nás podržel svými zákroky 

brankář Vlasta Hrubý. O přestávce nám trenér Rada kladl hlavně 

na srdce, ať moc nezalezeme dozadu, abychom neumožnili slá-

vistům dostat nás pod permanentní tlak. Předpokládali jsme totiž, 

že hru ve druhé půli zjednoduší, že budou nakopávat dlouhé míče 

na Milana Škodu, který na hrotu vystřídal Standu Tecla. Gól na 3:1 

jsme inkasovali až v 83. minutě, to už domácím moc času na pří-

padný zvrat, jaký se jim povedl v jarním derby se Spartou, nezbý-

valo. Mrzelo mě pak stejně jako našeho trenéra, že naše vítězství 

olomoucký kouč v médiích zpochybňoval.“

	 Petr Rada to v sobě nosil až do dalšího zápasu se Slovác-

kem, po kterém se do mladšího kolegy Václava Jílka razantně 

obul na tiskové konferenci!

„Kluci mi psali, ať se na internetu na jeho emotivní vystoupení 

podívám. Řekl, co si o tom myslí, takový on prostě je. Je to rozhod-

ně lepší a férovější, než kdyby to přešel třeba jen proto, že jsme 

skončili v ligové tabulce třetí právě před Olomoucí.“ 

	 Druhou část prvoligové sezony jste odehrál ve stoper-

ské dvojici s novým mladým parťákem Davidem Lischkou, taky 

na obou krajích obrany byly změny…

„Všichni kluci podávali na jaře nadstandardní výkony a ukázali 

svůj fotbalový potenciál. „Lišák“ (David Lischka) předtím odkopal 

jen dva ligové zápasy na hostování v Karviné a pak celou jarní porci 

v Jablonci. Na svůj věk i minimum prvoligových zkušeností si po-

čínal opravdu spolehlivě, takže jsem ho nemusel na hřišti nijak 

zvlášť kočírovat a usměrňovat, prosazoval se navíc i při našich 

 NEJLEPŠÍ LIGOVÝ TÝM JARA SI PORADIL I S BOHEMIANS. NA DOMÁCÍM VÍTĚZSTVÍ 2:1 
 SE LUDĚK PERNICA PODÍLEL I UHLÍDÁNÍM ÚTOČNÉ HVĚZDY „KLOKANŮ“ BENJAMINA TETTEHA. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 V jablonecké defenzívě jste měl místo v základní se-

stavě „pod penzí“, ve Viktorce se o něj budete muset poprat 

s konkurenty – Hubníkem, Hejdou, Hájkem i třeba univerzálem 

Řezníkem…

„S tím samozřejmě počítám, v Plzni nedostanu nic zadarmo, 

ani v Jablonci jsem neměl jisté místo, když jsem před lety přichá-

zel z Brna. Udělám maximum, abych si řekl o šanci na hřišti.“

	 Budete také pod mnohem větším i přísnějším drobno-

hledem fanoušků a médií, který je srovnatelný s pražskými „S“. 

Jste na tenhle vnější tlak dostatečně připravený?

„To k těmto špičkovým klubům neodmyslitelně patří. Jsem 

k sobě dost kritický, a i když jsme v Jablonci pod podobným tlakem 

nebyli, mám přece jen už něco odkopáno, takže jsem i psychicky 

snad dostatečně odolný, aby mě případné nezdary nerozhodily.“

	 Budete mít letos delší dovolenou než obvykle?

„Kdybych zůstal v Jablonci, tak začínáme letní přípravu 18. červ-

na, v Plzni se budu hlásit už třináctého.  Jsou to necelé tři týdny, 

po půl roce jsem se v neděli dostal domů na Moravu, v Blansku 

jsem se potkal s rodiči a s bráchou. Pojedeme s manželkou do Brna 

za tchánem a tchýní, to všechno je pro mě odpočinek po dlouhé se-

zoně, která se takhle nádherně povedla.“

	 Máte tedy v Brně stále kořeny jako vaši někdejší spolu-

hráči- vrstevníci Lukáš Mareček a Josef Šural?

ROZHOVORROZHOVOR

 V DUBNU SI PERNICŮV JABLONEC PORADIL V PODJEŠTĚDSKÉM DERBY S LIBERCEM 2:0. 

blízko k ligovému bronzu. Hosté měli jednu šanci, ale povedlo se 

střelu zblokovat. Uklidnil nás vedoucí gól, a když „Chram“ (Jan 

Chramosta) chvíli po přestávce zvýšil na 2:0, už jsem tušil, že 

to úspěšně zvládneme. A ve zbývajícím čase jsme si výhru také 

zkušeně pohlídali.“

	 Jak jste nečekaný triumf slavili?

„Asi dvacet minut přímo na Střelnici, kde bylo pódium, na kte-

rém jsme se společně fotili. Pan Pelta měl krátký děkovný pro-

jev a potom jsme se s hráči přesunuli na společnou závěrečnou 

večeři.“

	 V nedávném rozhovoru pro deník Sport jste přiznal, že 

jste od mládí fanouškem Realu Madrid. To vám v sobotu ve-

čer udělal jistě radost výhrou ve finále Ligy mistrů nad Liver-

poolem. Díval jste se na televizi nebo jste slavili konec sezony 

a vlastně i váš v Jablonci?

„To jsem si nemohl ani na oslavě nechat ujít, i když jsme byli 

u televize v menšině, protože jen já a Kuba Považanec jsme 

fandili Realu, zatímco ostatní kluci přáli vítězství v Lize mistrů 

Liverpoolu. Na jeho hráče viditelně ale dolehlo smolné zranění 

nejlepšího střelce Salaha, což byla škoda hlavně pro další prů-

běh finále. Real v něm potřetí v řadě zvítězil, tentokrát bych řekl 

i šťastně. Fandím mu od klukovských let, kdy za něj hrávali Ro-

berto Carlos, Raúl a současný trenér Zidane, tehdy měli náram-

nou sestavu, což platí vlastně dodnes.“

	 Vzhledem k tomu, že se Plzeň může těšit na srpnový los 

základních skupin Ligy mistrů, asi není těžké uhádnout, koho 

byste si přál za soupeře!

„Dostat Real do skupiny, a zahrát si s ním na „San Barnabáš“, 

tak jsem si před lety překřtil jeho slavný stadion Santiago Berna-

beu, to by byl můj splněný sen!“ 

 DO NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽE NAKOUKL LUDĚK V DRESU BRNA. JEHO SESTUP MU ROZHODNĚ NENÍ LHOSTEJNÝ. 

Luděk Pernica
Narozen: 16. června 1990 * Výška: 186 cm * Váha: 80 kg * Fotba-
lový post: stoper * Hráčská kariéra: ASK Blansko (1995-2000), 
1. FC/Zbrojovka Brno (2000-2014), FK Jablonec (2014-2018), 
Viktoria Plzeň (2018-?) * Největší úspěchy: třetí místo v HET lize 
a přímý postup do základní skupiny Evropské ligy (2018), účast 
ve finále Ondrášovka Cupu/ MOL Cupu (2015, 2016, 2018) 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 JEŠTĚ V MINULÉ SEZONĚ SVÁDĚL LUDĚK PERNICA S FOTBALISTY PLZNĚ NEKOMPROMISNÍ SOUBOJE, TEĎ SE S NIMI BUDE CHYSTAT NA LIGU MISTRŮ! 

„Považuji se za odchovance, protože jsem do Zbrojovky přišel 

v deseti letech. Zažil jsem s ní sestup v Příbrami za trenéra Wag-

nera, takže si dovedu docela představit, jaká je nyní v klubu nála-

da, i návrat zpátky o rok později. To bude určitě i hlavní brněnský 

úkol pro příští sezonu.“

	 Zbrojovka sestupuje, jedním z jarních hřebíčků byla i její 

jasná domácí prohra s Jabloncem…

„Myslím si, že my jsme ji dolů neposlali. Po podzimním nástupu 

trenéra Pivarníka a zisku patnácti bodů před jarními odvetami si 

asi málokdo včetně mě připouštěl, že by Zbrojovka mohla spad-

nout z ligy. Jeden z hlavních důvodů sestupu bych viděl v bídné 

koncovce, pouhých dvacet branek ve třiceti kolech je hrozně málo 

a to ještě čtyři vstřelili ve 28. kole v Teplicích…“

	 Máte už naplánované stěhování ze severu na západ 

Čech?

„Při reprezentační pauze jsme se byli koncem března s man-

želkou podívat v Plzni, prohlédli jsme si několik bytů a vybrali si 

jeden ve Vejprnicích, odkud to mám deset minut jízdy na stadion. 

Ke konci dovolené můžeme tedy zabalit a přestěhovat se.“

	 Už jste si třeba od někdejšího spoluhráče Jana Kopice 

zjišťoval, jak to v plzeňské specifické partě chodí? Zápisné bude 

asi mistrovské!

„Nic dopředu jsem nezjišťoval, jen jsem „Kopimu“ (Janu Kopi-

covi) blahopřál k titulu a v neděli pak k vítězství v anketě o nejlep-

šího hráče uplynulé ligové sezony. Věřím, že do kabiny Viktorky 

brzy zapadnu, většinu kluků znám ze vzájemných ligových zápasů 

a mám taky rád legrácky všeho druhu.“ 

„V Edenu jsme 
vytěžili ze tří střel 

tříbrankové vedení…“

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Fotbalisté pražské Sparty působili i v posledním 

kole stejně nepřesvědčivě jako v celé ligové 

soutěži. Na stadionu Bohemians rozhodně 

nebyli lepším týmem než domácí, kteří měli 

k vítězství nad předsezónním favoritem 
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 30. KOLO 

Skončili 
až pátí… 
Skončili 
až pátí… 

Fotbalisté pražské Sparty působili i v posledním 

kole stejně nepřesvědčivě jako v celé ligové 

soutěži. Na stadionu Bohemians rozhodně 

nebyli lepším týmem než domácí, kteří měli 

k vítězství nad předsezónním favoritem 

mnohem blíž. A po remíze 0:0 skončili 

sparťané v tabulce až na pátém místě…



2726

2626 27

HET LIGAHET LIGA
in

ze
rc

e inzerce
Úterý 29.5.2018

22/2018
Úterý 29.5.2018
22/2018

Zažívá nepoznané. Ani jako hráč ROMAN PIVARNÍK 
nesestoupil, až nyní v roli trenéra Brna. Jeho pod-
zimní příchod Zbrojovku nakopl, jaro ale nezvládla. 
Přestože měl 51letý kouč smlouvu uzavřenou pouze 
pro nejvyšší soutěž, pravděpodobně v Brně zůstane. 
S novým sportovním manažerem Tomášem Požárem 
se pokusí klub vrátit bleskově mezi elitu.

Roman Pivarník: „Sestup?
Nejtěžší okamžik kariéry!“

 PO SESTUPU ZBROJOVKY ROZHODNĚ NENÍ ROMANU PIVARNÍKOVI DO ZPĚVU. 

 Bylo těžké připravit tým na poslední zápas v Ostravě, kam jste jeli už jako jistí 

sestupující?

„Pochopitelně, bylo to složité. Zápas, ve kterém se rozhodne o vašem sestupu, vás 

zlomí. V úvodu týdne nebyla nálada dobrá. Postupně jsme skládali mužstvo dohromady, 

abychom mohli utkání na Baníku odehrát. Máme užší kádr, chyběli nám čtyři hráči ze 

základní sestavy.“

 Už máte jasno, jestli budete Zbrojovku vést dál? Do klubu přichází sportovní 

manažer Tomáš Požár, což byla údajně vaše podmínka.

„Neexistovala žádná taková podmínka, jak jsem se poslední dny dozvídal z médií. Bylo 

to všechno o diskuzi. Hledali jsme řešení, které by bylo pro budoucnost klubu správné. 

Hodně tlačíme, aby se všechno co nejvíc zefektivnilo. Dorost i sedmnáctka jsou ve svých 

soutěžích nahoře, fotbalisty z těchto celků je potřeba postupně zapracovat do áčka. 

A navíc do Brna přivést rozdílové hráče.“

 Jak složité bude poskládat mužstvo pro druhou ligu?

„Ke změnám zákonitě sáhnout musíme. Když se sestoupí, většinou se rozpadne osa. 

I když brněnská osa se rozpadla už před touto sezonou. Odešli Košťál, Zavadil, Řezníček. 

Zůstal sice útočník Škoda, ale ten laboroval se zraněními. Najít kvalitní a vhodné hráče 

pro Brno bude klíčové.“

 VE SVÉM TRENÉRSKÉM ŽIVOTOPISE MÁ ROMAN PIVARNÍK I ANGAŽMÁ VE VIKTORII PLZEŇ. 

ECHO 30. KOLA

  Mistr zakončil 
mistrovsky
Viktoriáni to tentokrát s oslavami nepře-
háněli a titul, který získali již v minulém 
kole, nepokazili škraloupem v podobě 
lehkovážného výkonu na Dukle. Naopak 
Pražany sestřelili 5:1 a nejlepší kanonýr 
ligy Michael Krmenčík si připsal hattrick.

  Poháry dle očekávání
Odborníci a fanoušci předpokládali, že 
trumfy rozdané pro účast v základní sku-
pině Evropské ligy již závěrečné kolo neza-
míchá. Což potvrdili druzí slávisté výhrou 
3:0 v Teplicích a třetí Jablonec potřebným 
tříbodovým ziskem nad (2:0) nad Slovác-
kem. Čtvrtá Olomouc a pátá Sparta musí 
do pohárových předkol.

  Baroš nekončí
Ostravští příznivci se po vítězství 2:0 nad 
sestupující Zbrojovkou nejprve radovali 
ze záchrany a poté i ze slov baníkovského 
patriota. Hvězda české kopané, šestatři-
cetiletý útočník Milan Baroš, bude v lize 
válet i v příští sezoně.

  Jak ztratit ligu
Názorně předvedli fotbalisté Jihlavy. V 30. 
kole jim stačilo doma ukopat s patnáctou 
Karvinou remízu. Jenže klíčový úvodní gól 
bitvy o prvoligový život vstřelili Kalabiš-
kou hosté, kteří naopak vyhrát museli. 
V nastaveném čase přidal z penalty Wág-
ner druhou trefu a Vysočina už je v těchto 
chvílích druholigová…

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Plzeň 30 20 6 4 55:23 66

2. Slavia Praha 30 17 8 5 50:19 59

3. Jablonec 30 16 8 6 49:27 56

4. Sigma Olomouc 30 15 10 5 41:22 55

5. Sparta Praha 30 14 11 5 43:25 53

6. Liberec 30 13 7 10 37:35 46

7. Bohemians 1905 30 9 11 10 30:29 38

8. Teplice 30 8 10 12 32:40 34

9. Mladá Boleslav 30 9 7 14 31:43 34

10. Zlín 30 8 9 13 31:48 33

11. Dukla Praha 30 9 5 16 32:55 32

12. Ostrava 30 7 10 13 36:43 31

13. Slovácko 30 6 13 11 23:32 31

14. Karviná 30 7 9 14 32:40 30

15. Jihlava 30 8 6 16 30:48 30

16. Brno 30 6 6 18 20:43 24

VÝSLEDKY 30. KOLA
Bohemians 1905 - Sparta Praha 0:0

Dukla Praha - Plzeň 1:5

Jablonec - Slovácko 2:0

Jihlava - Karviná 0:2

Ostrava - Brno 2:0

Sigma Olomouc - Mladá Boleslav 3:0

Teplice - Slavia Praha 0:3

Zlín - Liberec 3:1

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STATISTIKA 30. KOLA

 ROMAN PIVARNÍK ZAŽIL PRVNÍ SESTUP COBY HRÁČ I TRENÉR… 

 Zažíváte trenérsky nejtěžší okamžiky?

„Určitě. Nikdy jsem nesestoupil jako hráč, v roli trenéra 

také ne. Až teď. Když jsem Brno s kolegy přebíral, věděli jsme, 

do čeho jdeme. Situace byla velmi složitá, na podzim se nám ale 

podařilo vstát z mrtvých. Všichni jsme však věděli, že to stále 

bude na hraně. Když se jen podíváte na Ostravu: vepředu má 

Baroše, Poznara. My měli dorostence. Zimní příprava se nám 

povedla, v lize jsme ale potřebné výsledky nenahráli. Nedokázali 

jsme zápasy dovést nejen do vítězství, ale ani do remízy.“

 Může mít Brno jiný cíl než bleskový návrat?

„V úvahu připadá pouze nejrychlejší možný návrat. Teď si jen 

klub musí vytyčit cestu, po které půjde. Stojím si za tím, že i když 

se sestoupilo, zařazování mladých kluků mělo smysl. Právě oni 

by měli doplnit nosnou osu kvalitních hráčů, která se tu musí 

vybudovat.“ 

 Co v týmu nefungovalo, že ligu neudržel?

„Zbrojovka nemá špatné fotbalisty, neladí to ale dohromady. 

Bohužel jsme neměli hráče, který by dával góly. Za celé jaro 

jsme se třeba ani jednou neprosadili ze standardní situace. Ko-

pali jsme spousty rohů, ale profit nulový. Ve druhé lize, která je 

nesmírně náročná, bude právě efektivita a produktivita jedna ze 

zásadních věcí. Pokud se chceme mezi českou elitu vrátit, bude-

me muset pořád vyhrávat.“

 Vyčítáte si nějaká své rozhodnutí, udělal byste něco ji-

nak?

„Věděli jsme, že potřebujeme útočníka. Tlačili jsme na to, ale 

měli jsme za tím jít víc. Bez gólů se vyhrávat nedá. Měli jsme 

úzký kádr, spoléhali se na to, že musíme být zdraví. Jenže Škoda 

byl prakticky dva měsíce mimo hru, Honza Polák každý druhý 

zápas kvůli zdravotním problémům vypadával ze sestavy. Ná-

hradu jsme neměli. Nakonec nastupovali stabilně dva doros-

tenci. Kádr je extrémně mladý. Generace, která měla tyto kluky 

táhnout, nebyla ta rozdílová.“

 ROMAN PIVARNÍK V BRNĚ ZŮSTÁVÁ A POKUSÍ SE S TÝMEM O OKAMŽITÝ NÁVRAT DO NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽE. 

ROMAN PIVARNÍK * Narozen: 17. února 1967 * Hráčská karié-
ra: VSS Košice (1980-1986), VTJ Tábor (1986-1987), ČH Bratislava 
(1987), Dukla Banská Bystrica (1987-1988), Dukla Praha (1988-
1992), Sigma Olomouc (1992-1994), Rapid Vídeň (Rakousko, 1994-
1997), SV Gerasdorf (Rakousko, 1997-1998), Bnei Jehuda Tel Aviv 
(Izrael, 1998-1999), Carl Zeiss Jena (Německo, 1999-2000) * Nej-
větší úspěchy: mistr Rakouska (1996) * Trenérská kariéra: HFK 
Olomouc (2000-2002), Vysočina Jihlava (2002-2003), Al Qadisiyah 
(Saúdská Arábie 2003-2004) Slavia Kroměříž (2004-2005), Ra-
pid Vídeň (Rakousko, 2005-2006, asistent trenéra), Tatran Prešov 
(Slovensko, 2006-2010), DAC Dunajská Streda (Slovensko, 2010) 
Vysočina Jihlava (2011-2012), Sigma Olomouc (2012-2013), Bohe-
mians Praha 1905 (2014-2016), Viktoria Plzeň (2016-2017), Zbrojov-
ka Brno (2017-?) * Největší úspěchy: postup do základní skupiny 
Evropské ligy (2016),  vítěz Superpoháru FAČR s Olomoucí (2012), 
postup s Jihlavou do Gambrinus ligy (2012) * Rodinné zajímavos-
ti: je synovcem mistra Evropy z Bělehradu 1976 Jána Pivarníka 
a švagrem brankáře Martina Vaniaka, který je s ním nyní v Brně, 
kde vykonává funkci trenéra gólmanů

 Jablonec - Slovácko  2:0 (1:0)
Branky: 14. Martin Doležal II (Holeš), 53. Chramosta (Holeš). Rozhodčí: Ardeleanu - Moláček, Dob-
rovolný. ŽK: Považanec - Vasiljev. Diváci: 3812.
Jablonec: V. Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Matěj Hanousek - Trávník, Hübschman, Považanec 
(68. V. Kubista) - Chramosta (83. Jaroslav Diviš), Martin Doležal II, Jovovič (89. Jankovič). Trenér: 
P. Rada.
Slovácko: M. Daněk - Vasiljev, J. Krejčí, Břečka, Reinberk - Daníček - Jan Navrátil, L. Sadílek 
(79. Janošek), Machalík (46. Hellebrand), Jakub Rezek (66. Hofmann) - Kubala. Trenér: Kordula.

 Zlín - Liberec  3:1 (1:0)
Branky: 13. Beauguel (Ekpai), 51. Beauguel (samostatná akce), 84. Beauguel (Bijimine) - 71. P. Ševčík 
(odražený míč). Rozhodčí: Mikyska - Flimmel, Horák. ŽK: Gajič, Ekpai, Matejov - Coufal. Diváci: 3654.
Zlín: S. Dostál - Matejov, Bijimine, Gajič, Bartošák - Ekpai (89. Bačo), Hnaníček, Traoré, Džafič - Že-
lezník (76. V. Vukadinovič) - Beauguel (85. Votava). Trenér: V. Petržela.
Liberec: Nguyen - Coufal, Vukliševič, Kačaraba, Mikula - Wiesner, Havelka (70. Oscar), Bosančič 
(46. P. Ševčík), Pilař - Breite - Bartl (64. Da Silva). Trenér: Holoubek.

 Bohemians 1905 - Sparta  0:0
Rozhodčí: Franěk - Mokrusch, Pochylý - Adam (video). ŽK: Frýdek, Šural (oba Sparta). Diváci: 
4970.
Bohemians 1905: Fryšták - M. Dostál, Bederka, Šmíd, Hůlka - Vaníček, Jindřišek, M. Hašek ml., 
Bartek (85. Záviška) - D. Mašek, Tetteh (68. Kabajev). Trenér: M. Hašek st.
Sparta: Nita - Zahustel (46. Sáček), Hovorka, Costa, Frýdek - Ben Chaim (64. Mustedanagič), Kulhá-
nek, Kanga, Stanciu, Vatajelu (81. Lafata) - Josef Šural. Trenér: Hapal.

 Teplice - Slavia  0:3 (0:1)
Branky: 41. Ngadeu (vyražený míč), 51. T. Souček (Milan Škoda), 68. Zmrhal (Milan Škoda). Rozhod-
čí: K. Hrubeš I - Pelikán, Boček. ŽK: Ljevakovič - Milan Škoda. Diváci: 6805.
Teplice: Jakub Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Čmovš, Šimeček - Ljevakovič (72. Kodeš), T. Kučera - 
Hora (84. Díaz), Žitný, Jan Rezek (55. Červenka) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.
Slavia: O. Kolář (86. P. Kovář)- Frydrych, Jugas, Ngadeu, Bořil - T. Souček - Stoch, Hušbauer, Sýkora 
(52. Hromada), Zmrhal (72. Tecl) - Milan Škoda. Trenér: Trpišovský.

 Ostrava - Brno  2:0 (0:0)
Branky: 65. Diop (Procházka), 76. Hlinka (odražený míč). Rozhodčí: Královec - I. Nádvorník, Wilc-
zek. ŽK: Stáňa - Růsek, Bazeljuk, Kryštůfek, L. Krejčí II, Jakub Šural. Diváci: 13.277.
Ostrava: Laštůvka - Stáňa, V. Procházka, Šindelář, Fleišman (82. Jirásek) - Fillo, Hlinka, R. Hrubý, 
De Azevedo (56. Granečný) - Poznar (74. Baroš), Diop. Trenér: Páník.
Brno: Halouska - Sukup, Pavlík, Vraštil, Kryštůfek (87. Ashiru) - Sedlák - Acosta, L. Krejčí II, Růsek 
(63. M. Vintr), Lutonský (75. Jakub Šural) - Bazeljuk. Trenér: R. Pivarník.

 Olomouc - Mladá Boleslav  3:0 (1:0)
Branky: 32. Plšek (Kalvach), 51. Falta (Sladký), 81. Plšek (Moulis). Rozhodčí: Houdek - Kříž, D. Po-
spíšil. ŽK: Matějovský, A. Jánoš (oba Ml. Boleslav). ČK: (61.) Radakovič (Olomouc). Diváci: 5105.
Olomouc: Reichl - Sladký, Radakovič, Jemelka, Hála - Zahradníček (71. Moulis), Houska, Kalvach, 
Plšek, Falta (84. Manzia) - Řezníček (64. Kotouč). Trenér: V. Jílek.
Ml. Boleslav: Polaček - Pauschek, Takács, Šušnjar, Křapka - Hubínek (63. J. Rada), A. Jánoš 
(76. Přikryl) - Konaté, Matějovský, Ladra - P. Mareš (58. Magera). Trenér: J. Weber.

v 

 Jihlava - Karviná  0:2 (0:0)
Branky: 66. Kalabiška (Wágner), 90.+3 Wágner (penalta). Rozhodčí: Příhoda - J. Paták, Arnošt. 
ŽK: Schumacher, Levin, Štěpánek - Čolič. ČK: (90.+3) Levin. Diváci: 3453.
Jihlava: Rakovan - Tlustý (77. Klíma), Štěpánek, P. Buchta, Schumacher (86. Opluštil) - Mara, Levin 
- Fulnek, P. Dvořák, Zoubele (54. Keresteš) - Ikaunieks. Trenér: Svědík.
Karviná: Berkovec - Čolič, Dreksa, Janečka, Eismann - Panák, Šisler (24. T. Weber) - Štepanovský 
(61. Kalabiška), Budínský (84. Štěrba), Letič - Wágner. Trenér: Vlk.

 Dukla - Plzeň  1:5 (1:3)
Branky: 37. Preisler (Miloševič) - 3. Krmenčík (odražený míč), 14. Krmenčík (Havel), 30. A. Čermák 
(M. Petržela), 59. Krmenčík (J. Kopic), 66. Štursa (A. Čermák). Rozhodčí: Dubravský - Myška, Dres-
ler. ŽK: Hejda (Plzeň). Diváci: 2841.
Dukla: M. Hruška - Miloševič, Podaný, Bezpalec, Preisler - Douděra (81. Bilovský), Marek Hanousek, 
Daniel Tetour - Lukáš Holík, Holenda (46. Djuranovič), Néstor (39. Doumbia). Trenér: Hynek.
Plzeň: A. Hruška - Havel, Hejda, R. Hubník (46. Živulič), J. Kovařík - Hořava, Hrošovský - M. Petržela 
(62. Štursa), A. Čermák, J. Kopic - Krmenčík (73. Chorý). Trenér: Vrba.

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 FOTBALISTÉ VIKTORIE PLZEŇ VYSTŘÍDALI NA LIGOVÉM TRŮNU SLÁVISTY. 

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „Slavia si s přehledem pohlídala druhou příčku, ze které ji mohl v případě její 
porážky na teplických Stínadlech sesadit třetí Jablonec. Už v prvním poločase 
měla několik šancí jít do vedení, uklidnění přinesla až úspěšná dorážka stopera 
Ngadeua těsně před poločasovou přestávkou. Ve druhé půli červenobílí už jasně 
dominovali, přidali další dvě branky a utkání se pak dohrávalo jen z povinnosti. 
Také Sparta potřebovala venku vyhrát, jenže v malém pražském derby ve vršo-
vickém Ďolíčku si proti Klokanům prakticky žádnou vyloženou příležitost nevy-
pracovala, i když se její sestava docela stabilizovala. Připadá mi, že směrem do-
předu nespoléhá na nacvičené automatismy, ale na individuální výkony Stanciua 
či Kangy, kteří tentokrát nic invenčně nevymysleli a nepřipravili. Po bezbrankové 
remíze se Letenští propadli až na páté místo a tím pádem je čeká už druhé předko-
lo Evropské ligy, což znamená kratší dovolenou i letní přípravu, během které by se 
měly do týmu ve zrychleném režimu zabudovávat nové tváře… Viděl jsem i závěr 
záchranářského duelu v Jihlavě, které stačil k udržení bod s Karvinou. Hosté ale 
zápas pravdy zvládli herně i psychicky lépe, takže senzační úvod jara, kdy Vysoči-
na čtyřikrát v řadě zvítězila, jí nakonec nebyl vůbec platný a sestupuje!“   

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.strompraha.cz/
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Plzeňský mistr a lídr naší 
soutěže efektivity si v epilogu 
na Julisce s chutí zastřílel, vy-
lepšil si pěti brankami sezónní 
bilanci a jeho elitní kanonýr Mi-
chael Krmenčík si prvním ligo-
vým hattrickem pojistil korunu 
krále ligových střelců. Slávisté 
se třemi trefami na teplických 
Stínadlech rovněž dostali 
na kótu padesáti gólů, třetímu 
Jablonci k tomu chyběl ještě 
jeden přesný zásah doma do sítě 
Slovácka.

1. Plzeň 55 1,833
2. Slavia 50 1,666
3. Jablonec 49 1,633
4. Sparta 43 1,433
5. Olomouc 41 1,366
6. Liberec 37 1,233
7. Ostrava 36 1,200
8.-10. Teplice 32 1,066
8.-10. Dukla 32 1,066
8.-10. Karviná 32 1,066
11.-12. Ml. Boleslav 31 1,033
11.-12. Zlín 31 1,033
13.-14. Bohemians 1905 30 1,000
13.-14. Jihlava 30 1,000
15. Slovácko 23 0,766
16. Brno 20 0,666

 MICHAEL KRMENČÍK VÝRAZNĚ PŘISPĚL 
 K VÝHŘE PLZNĚ V GÓLOVÉ JÍZDĚ. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Dvě pojistky
na Julisce

VYCHYTANÉ NULY

16
Jan Laštůvka (Slavia/Ostrava)

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

NEJLEPŠÍ STŘELCI

16
Michael Krmenčík (Plzeň)

11 - Jakub Plšek (Olomouc), Milan Škoda (Slavia), Stanislav Tecl (Jablonec/Slavia) * 10 - Davis 
Ikaunieks (Jihlava), Matěj Pulkrab (Liberec), David Vaněček (Teplice), Tomáš Wágner (Karviná) * 
9 - Milan Baroš (Ostrava), Josef Šural (Sparta) * 8 - Lukáš Budínský (Karviná), Tomáš Zajíc (Slo-
vácko) * 7 - Martin Doležal II (Jablonec), Ubong Ekpai (Zlín), Jan Holenda (Dukla), Vladimír Jovovič 
(Jablonec) * 6 - Jan Chramosta (Ml. Boleslav/Jablonec), Václav Kadlec (Sparta), Daniel Kolář (Pl-
zeň), 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)

41
Michael Krmenčík (Plzeň, 16 + 6)

30
Jan Kopic (Plzeň, 6 + 12)

29,5
Jakub Plšek (Olomouc, 11 + 5)

29 - Davis Ikaunieks (Jihlava, 10 + 6) * 28 - Milan Škoda (Slavia, 11 + 4) * 24,5 - Tomáš Wágner 
(Karviná, 10 + 3) * 23,5 - Stanislav Tecl (Jablonec/Slavia, 11 + 1) * 22,5 - Josef Šural (Sparta, 9 + 
3) * 21,5 - Matěj Pulkrab (Liberec, 10 + 1), David Vaněček (Teplice, 10 + 1) * 20 - Lukáš Budínský 
(Karviná, 7 + 4), Vladimir Jovovič (Jablonec, 7 + 4) * 18,5 - Ubong Ekpai (Zlín, 7 + 3), Jan Holenda 
(Dukla, 7 + 3) * 18 - Milan Baroš (Ostrava, 9 + 0) * 17,5 - Dominik Mašek (Bohemians 1905, 5 + 5) 
* 17 - Lukáš Masopust (Jablonec, 4 + 6), Roman Potočný (Liberec, 4 + 6) * 16,5 - Josef Hušbauer 
(Slavia, 3 + 7), Jan Chramosta (Ml. Boleslav/Jablonec, 6 + 3), Daniel Kolář (Plzeň, 6 + 3) * 16 - Martin 
Fillo (Teplice/Ostrava, 5 + 4), David Houska (Olomouc, 5 + 4), Milan Kerbr (Liberec, 5 + 4), Tomáš Za-
jíc (Slovácko, 8 + 0), Jaromír Zmrhal (Slavia, 5 + 4) * 15 - Václav Kadlec (Sparta, 6 + 2) * 14 - Martin 
Doležal II (Jablonec, 7 + 0), Miroslav Stoch (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), 
Michal Trávník (Jablonec, 2 + 6) * 12,5 - Šimon Falta (Olomouc, 4 + 3) * 12 - 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), Milan Petržela 
(Plzeň, 2 + 5), 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) * 10,5 - 
Uroš Djuranovič (Dukla, 3 + 3), Ondřej Zahustel (Sparta, 3 + 3) * 10 - Tomáš Hořava (Plzeň, 5 + 0), Jan 
Kalabiška (Karviná, 5 + 0), David Lafata (Sparta, 5 + 0), Ondřej Mihálik (Jablonec, 5 + 0)

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Jak sparťané v Ďolíčku klesli
  Bohemians 1905 - Sparta   0:0

Hostující kapitán Josef Šural a domácí Josef Jindřišek přivedli 

své týmy k vzájemnému duelu v rozličném rozpoložení (1). Za-

tímco sparťané stále ještě mysleli na bronz, „klokanům“ šlo jen 

o hezkou ligovou rozlučku. V základní sestavě Letenských dosta-

1)

2)

3)

5)

4)

la šanci drahá letní posila Ben Chaim (2), ale izraelský křídelník 

už ve 4. minutě zahodil největší šanci Sparty. Ve středu pole se 

často utkávali další bohatě placení cizinci Rumun Stanciu a Gabo-

ňan Kanga se synem kouče Bohemians Martinem Haškem (3), 

ani oni však nedokázali bojovné „klokany“ přehrávat. Výsledkem 

utkání mohla pohnout penalta nařízená po pádu Rumuna Vata-

jelua na malém vápně na začátku druhé půle, ale po zhlédnutí 

záznamu sudí Pavel Franěk pokutový kop odvolal (4). Po bez-

brankovém mači se pak domácí plejeři loučili s Davidem Lafatou, 

který ukončil prvoligovou kariéru (5), a sparťané s vidinou pří-

mého postupu do základní skupiny Evropské ligy. Místo kýženého 

třetího místa klesli totiž na páté…
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Kopic hráčem sezony HET ligy, 
Čech se Zlatým míčem

Na nedělním Galavečeru Ligové fotbalové asociace v Praze byly vyhlášeny vý-
sledky anket uplynulé sezony HET ligy. Nejlepším hráčem se poprvé stal zálož-
ník Jan Kopic, který si připsal nejvíce asistencí v nejvyšší soutěži a pomohl Plzi 
k mistrovskému titulu. Novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fot-
balistu sezony ovládl podvanácté Petr Čech. Šestatřicetiletý gólman londýnské-
ho Arsenalu získal ve 22. ročníku 919 bodů a udržel vedení po podzimní části.

 NEJLEPŠÍ HRÁČ HET LIGY – PLZEŇSKÝ ZÁLOŽNÍK JAN KOPIC. 

ANKETY HET LIGY
V hlasování trenérů, kapitánů jednotlivých týmů a vybraných 

novinářů jasně zvítězil Jan Kopic před slávistou Josefem Huš-

bauerem a nejlepším střelcem a spoluhráčem Michaelem Kr-

menčíkem. Sedmadvacetiletý Kopic patřil k oporám mistrovské 

Plzně a během sezony si z celého týmu Viktorie udržoval zřejmě 

nejstabilnější formu. S dvanácti gólovými přihrávkami byl repre-

zentační záložník suverénně nejlepším nahrávačem ligy a vedle 

toho si připsal i šest branek.

Vítěz ankety z roku 2014 Hušbauer v uplynulé sezoně se Slavií 

nedosáhl na obhajobu titulu a musel se spokojit s druhým mís-

tem. Osmadvacetiletý středopolař si připsal tři góly a sedm asi-

stencí. Krmenčík nastřílel 16 branek a poprvé v kariéře se stal 

nejlepším kanonýrem soutěže. 

Mezi trenéry hlasující nejvíce zaujal Jílek. Dvaačtyřicetiletý 

kouč se s nováčkem soutěže Olomoucí postavil papírovým před-

pokladům a dovedl Sigmu nečekaně na čtvrté místo, které zna-

mená účast v kvalifikaci Evropské ligy. 

Cizincem sezony se stal lotyšský útočník Davis Ikaunieks, ani 

jeho deset branek však nestačilo Jihlavě k udržení. Objevem sezo-

ny byl zvolen dvaadvacetiletý olomoucký obránce Václav Jemelka, 

osobností ligy pak šestatřicetiletý ostravský kapitán Milan Baroš.

ZLATÝ MÍČ
Za vítězným Petrem Čechem skončil druhý záložník Antonín 

Barák z italského Udine a třetí příčku s obsadil obránce němec-

kého Hoffenheimu Pavel Kadeřábek.  

 SLÁVISTA JOSEF HUŠBAUER SKONČIL 
 V ANKETĚ O NEJLEPŠÍHO HRÁČE NA DRUHÉM MÍSTĚ. 

ANKETA O NEJLEPŠÍ HRÁČE 
PRVNÍ FOTBALOVÉ LIGY ZA SEZONU 2017/2018

Hráč sezony: 1. Jan Kopic (Plzeň) 93 bodů, 
2. Josef Hušbauer (Slavia Praha) 43, 3. Michael Krmenčík (Plzeň) 40, 

4. Stanislav Tecl (Jablonec/Slavia Praha) 37, 5. Jakub Plšek (Olomouc) 23, 
6. Davis Ikaunieks (Jihlava) 20, 7. Miroslav Stoch (Slavia Praha) 19, 8. Milan Baroš (Ostrava) 9, 

9. Michal Trávník (Jablonec) 8, 10. Radim Řezník (Plzeň) 8. 

Trenér sezony: 1. Václav Jílek (Olomouc) 121, 
2. Pavel Vrba (Plzeň) 100, 3. Martin Hašek (Bohemians 1905) 50, 

4. Petr Rada (Jablonec) 36, 5. Jindřich Trpišovský (Liberec/Slavia Praha) 31. 

Cizinec sezony: 1. Ikaunieks 113, 2. Stoch 80, 3. Nicolae Stanciu (Sparta Praha) 62, 
4. Patrik Hrošovský (Plzeň) 28, 5. Vladimir Jovovič (Jablonec) 16. 

Objev sezony: 1. Václav Jemelka (Olomouc) 81, 2. Jiří Kulhánek (Sparta Praha) 50, 
3. Alex Král (Teplice) 38, 4. Matěj Pulkrab (Liberec) 35, 5. Patrik Žitný (Teplice) 26. 

Osobnost ligy: 1. Baroš 102, 2. David Lafata (Sparta Praha) 90, 3. Roman Hubník (Plzeň) 40, 
4. Tomáš Rosický (Sparta Praha) 27, 5. Tomáš Hübschman (Jablonec) 22. 

Cena Lukáše Přibyla (pro klub nejlépe pracující s fanoušky): 1. Slavia Praha 77, 
2. Sparta Praha 59, 3. Plzeň 45, 4. Bohemians 1905 33, 5. Ostrava 15. 

Cena Františka Hrdličky: Libor Kleibl (Liberec). 

Hráč sezony podle hlasování fanoušků: Stoch. 

Hráč sezony Fortuna národní ligy (druhé ligy): Jan Matoušek (Příbram). 

Trenér sezony Fortuna národní ligy: Roman Skuhravý (Opava). 

DOPROVODNÉ ANKETY (vyhlášeny 22. května): 

Brankář sezony: 1. Miloš Buchta (Olomouc) 68, 
2. Milan Heča (Slovácko) 54, 3. Matúš Kozáčik (Plzeň) 54, 

4. Ondřej Kolář (Liberec/Slavia Praha) 53, 5. Tomáš Fryšták (Bohemians 1905) 35. 

Obránce sezony: 1. Řezník 65, 2. Jemelka 59, 
3. Luděk Pernica (Jablonec) 57, 4. Jakub Jugas (Slavia Praha) 39, 5. Hubník 31. 

Záložník sezony: 1. Kopic 101, 2. Hušbauer 55, 3. Stoch 42, 4. Plšek 41, 5. Stanciu 27. 

Útočník sezony: 1. Krmenčík 110, 2. Tecl 103, 3. Ikaunieks 57, 
4. Milan Škoda (Slavia Praha) 28, 5. Baroš 23.

ANKETA ZLATÝ MÍČ PRO NEJLEPŠÍHO 
ČESKÉHO FOTBALISTU ZA SEZONU 2017/2018

1. Petr Čech (Arsenal) 919 bodů, 
2. Antonín Barák (Udine) 728, 3. Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) 657, 

4. Matěj Vydra (Derby) 575, 5. Michael Krmenčík (Plzeň) 551, 
6. Jiří Pavlenka (Brémy) 550, 7. Vladimír Darida (Hertha Berlín) 481, 

8. Tomáš Vaclík (Basilej) 390, 9. Tomáš Koubek (Rennes) 384, 
10. Jakub Jankto (Udine) 357, 11. Theodor Gebre Selassie (Brémy) 308. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Čech dál vládne anketě, přestože už předloni ukončil reprezen-

tační kariéru. Dvanáctým triumfem opět posunul vlastní rekord 

a získal více prvenství než všichni ostatní vítězové dohromady. 

Druhý je v historické tabulce s šesti Zlatými míči Pavel Nedvěd. 

„Čechíno“ vyhrál potřetí za sebou a od jeho prvního triumfu v roce 

2005 ho porazili pouze v roce 2015 sparťan Davida Lafata a v roce 

2009 Nedvěd. Vítězstvím v anketě dostal dodatečný dárek k ne-

dělním 36. narozeninám. Bývalý reprezentační gólman položil 

základ svému triumfu v podzimní části ankety, kterou ovládl s 557 

body. Na jaře, kdy mimo jiné vychytal jubilejní 200. čisté konto 

v Premier League, dostal od novinářů 362 bodů a skončil čtvrtý, 

což mu v součtu stačilo k prvenství. 

Barák si oproti podzimní třetí pozici na jaře o tři místa pohor-

šil, přesto se posunul na celkové druhé místo a dosáhl na své 

maximum. Třiadvacetiletý záložník se hned v první sezoně 

v italské Serii A zabydlel v sestavě Udine a ve 34 ligových zápa-

sech si připsal sedm gólů a čtyři asistence. Jarní část hlasování 

vyhrál obránce Kadeřábek, který nedávno rozhodujícím gólem 

pomohl Hoffenheimu ke třetímu místu v bundeslize a k účasti 

ve skupině Ligy mistrů. 

 OCENĚNÍ V NOVINÁŘSKÉ ANKETĚ ZLATÝ MÍČ PŘEVZAL PETR ČECH Z RUKOU PŘEDSEDY 
 FOTBALOVÉ SEKCE KLUBU SPORTOVNÍCH NOVINÁŘŮ KARLA FELTA. 

 PETR ČECH POZDVIHL TROFEJ ZA VÍTĚZSTVÍ VE ZLATÉM MÍČI JIŽ PODVANÁCTÉ. 

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

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

5. 6. 2018

http://www.gol.cz
http://www.upivrnce.cz/
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Čtyři omluvenky do Rakouska

Z nominace české fotbalové reprezentace před přípravnými zápasy na sou-
středění v Rakousku proti Austrálii a Nigérii vypadli kvůli zdravotním pro-
blémům útočník Matěj Vydra, záložník Jaromír Zmrhal a praví obránci  
Theodor Gebre Selassie s Pavlem Kadeřábkem. Trenér Karel Jarolím už 
místo nich v neděli dodatečně povolal čtyři hráče plus další dva navíc. 

 PŘI TVORBĚ NOMINACE MUSEL TRENÉR KAREL JAROLÍM TRADIČNĚ IMPROVIZOVAT. 

Premiérovou pozvánku dostal olomoucký obránce Václav Je-

melka a tým doplnili také další zadák Vladimír Coufal, středopola-

ři Michal Trávník, Tomáš Hořava a Jan Sýkora a ofenzivní záložník 

či útočník Josef Šural. 

„Jarda Zmrhal a Theo mají zraněné koleno, Kadeřábek záda 

a Vydra tříslo. Věděli jsme, že tam určité problémy byly, protože 

s kluky jsme byli v kontaktu. Komplikace to pochopitelně je, pro-

tože jsme chtěli, aby mužstvo bylo pohromadě. Žádný jiný sraz 

před zářijovým prvním ostrým zápasem v Lize národů už totiž ne-

máme. Nechtěli jsme to obměňovat, ale bohužel nám z toho zase 

důležití hráči vypadli,“ konstatuje Jarolím.  

Útočník Derby County Vydra, který se s 21 góly stal nejlepším 

střelcem druhé anglické ligy, kvůli zranění vypadl z nominace ná-

rodního celku v poslední době už poněkolikáté. „Už ke konci sezo-

ny v Anglii měl problém, že ani tolik nenastupoval. Je to vážnější 

a je to i možná otázka operace. Já s ním osobně mluvil a říkal, že 

se ani pořádně nevyspí. Takže nic příjemného to není,“ říká na vy-

světlenou kouč a dodává: „U Jardy Zmrhala se taky zvažuje, že 

možná podstoupí operaci. Sice dohrál, ale teď ho to v posledním 

kole píchlo.“ Zdravotní problémy měl i další forvard Patrik Schick 

z AS Řím. „Minulý týden dostal injekci do svalu, ale teď jsem s ním 

mluvil a nepociťuje nic ani při běhání. Takže věřím, že bude v po-

řádku,“ přeje si Karel Jarolím.

Reprezentanti se po pondělním srazu budou v Praze připravo-

vat do středy, kdy zamíří do Rakouska. Tam je čekají dva zápasy 

s týmy, které postoupily na světový šampionát do Ruska. Čeští fot-

balisté nejprve 1. června nastoupí v St. Pöltenu proti Austrálii a 6. 

června budou hrát ve Schwechatu s Nigérií. 

 HNED V ÚVODNÍ DEN SRAZU 
 ČEKAL NA REPREZENTANTY PRVNÍ TRÉNINK. 

NOMINACE
JMÉNO VĚK NAROZENÍ KLUB STARTY BRANKY

BRANKÁŘI 

Tomáš Koubek 25 let 26. 8. 1992 Stade Rennes 7 0

Jiří Pavlenka 26 let 14. 4. 1992 Werder Brémy 5 0

Tomáš Vaclík 29 let 29. 3. 1989 FC Basilej 19 0

OBRÁNCI 

Jan Bořil 27 let 11. 1. 1991 SK Slavia Praha 5 0

Vladimír Coufal 25 let 22. 8. 1992 FC Slovan Liberec 1 0

Václav Jemelka 22 let 23. 6. 1995 SK Sigma Olomouc 0 0

Jakub Jugas 26 let 5. 5. 1992 SK Slavia Praha 0 0

Tomáš Kalas 25 let 15. 5. 1993 Fulham FC 12 1

Filip Novák 27 let 26. 6. 1990 Trabzonspor 14 1

Marek Suchý 30 let 29. 3. 1988 FC Basilej 38 1

ZÁLOŽNÍCI 

Antonín Barák 23 let 3. 12. 1994 Udinese Calcio 9 5

Vladimír Darida 27 let 8. 8. 1990 Hertha BSC 51 4

Tomáš Hořava 29 let 29. 5. 1988 FC Viktoria Plzeň 10 4

Josef Hušbauer 28 let 16. 3. 1990 SK Slavia Praha 14 1

Jakub Jankto 22 let 19. 1. 1996 Udinese Calcio 10 1

Jan Kopic 27 let 4. 6. 1990 FC Viktoria Plzeň 11 3

Tomáš Souček 23 let 27. 2. 1995 SK Slavia Praha 10 1

Jan Sýkora 24 let 29. 12. 
1993 SK Slavia Praha 7 1

Michal Trávník 24 let 17. 5. 1994 FK Jablonec 2 0

ÚTOČNÍCI 

Michael Krmenčík 25 let 15. 3. 1993 FC Viktoria Plzeň 13 7

Patrik Schick 22 let 24. 1. 1996 AS Řím 7 2

Josef Šural 27 let 30. 5. 1990 AC Sparta Praha 17 1

Trenér: Karel Jarolím
 PREMIÉROVOU PŘÍPRAVU S NÁRODNÍM TÝMEM 
 ABSOLVUJE OLOMOUCKÝ OBRÁNCE VÁCLAV JEMELKA. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Velký padesátidílný seriál, který trochu jiným pohledem připomíná vý-
znamné okamžiky jednotlivých let od vzniku Československa a od prvního 
vydání týdeníku GÓL, a přispívá k oslavě obou kulatých jubileí.

ROK 1938 
ŠAMPIONÁT BEZ BICANA, 

POHÁR S BICANEM 
Bican nebican, k obhájení mistrovského titulu z minulého 

roku chybělo červenobílým na rudé plných sedm bodů! Jejich 

novému ostrostřelci se to však vyčítat nedalo, v kanonýrském 

dostihu centrforvardů obou pražských „S“ přestřílel sparťa-

na Josefa Zemana 22:20. A smutné slávistické fanoušky hned 

po dohrání ligy rozveselil mač s novopečeným vítězem Ang-

lického poháru. Preston North End přicestoval do Prahy hod-

ně sebevědomě, ale Pepi svými góly dvakrát zařídil vedení, 

v půli to bylo už 4:1 a nakonec byli hosté dost přepadlí z vý-

prasku 6:1!

To už národní mužstvo balilo kufry na mistrovství světa 

do Francie a nářky sportovního tisku, že nám chybí centrforvard, 

který obstojí proti světové elitě, dostoupily vrcholu. Nový aso-

ciační kapitán Meissner v třech jarních mezistátních zápasech 

na tomto postu vyzkoušel teprve dvacetiletého teplického Něm-

ce Rudolfa Schaffera a slávisty Ladislava Šimůnka a Vojtěcha 

Bradáče, kteří oba pouze znovu potvrdili, že to určitě není jejich 

parketa. Ve výpravě byli pro roli vůdce útoku předurčení Zeman 

a dvaadvacetiletý Josef Ludl z žižkovské Viktorky. Na šampio-

nátu si zahráli oba, ale v centru ani jeden. Zemanovi se v prvním 

utkání s Holanďany (3:0) na spojce nedařilo a do dalších bojů 

nezasáhl. Ludl byl v prvním utkání s Brazílií (po prodloužení 

1:1) zejména od chvíle, kdy se stáhl do zálohy, naším nejlepším 

hráčem. Na levém halvu, svém příštím životním postu, odehrál 

i opakovaný zápas (1:2). Už v 10. minutě mu však jeden z brazil-

ských „katů“ brutálním zákrokem přivodil výron krve v koleně, 

se kterým statečně dopajdal a dohrál až do konce. 

V úvodních dvou střetnutích útok z nouze dirigoval zkušený 

Oldřich Nejedlý. Soupeřům dal po gólu, ale na spojce Antonínu 

Pučovi chyběl. A k rozhodujícímu mači o postup do semifinále 

už oba, stejně jako František Plánička, následkem bezohled-

né hry Brazilců nastoupit nemohli.  Notně pokopaní byli i další 

borci a se zraněním z tréninku se do branky postavil i náhradník 

Karel Burkert. Ve vedení výpravy se dokonce jednu chvíli pře-

třásala možnost, že v krajním případě bude chytat pravý zálož-

ník Josef Košťálek... Útok nakonec vedl Ernest (nikoli Arnošt, 

jak svého času u hráče německé národnosti mlžila řada publi-

kací) Kreuz z Pardubic, někdejší hráč  Teplitzeru a DFC. Ten sice 

debutoval na mezistátním poli už roku 1931, ale osudové druhé 

utkání s Brazilci bylo jeho teprve třetí. Na šampionát odcestoval 

jako náhradní centrhalv... 

Proč o těch lapáliích tak zeširoka? Protože v Praze v těch 

dnech zahálel centrforvard světové – bez nadsázky! – úrovně. 

A užíral se lítostí i vztekem, že nemůže zasáhnout do vývoje 

mistrovství světa. Josef Bican se zúčastnil už MS 1934 v Itálii. 

Tehdy byl hráčem vídeňského Rapidu a reprezentantem Ra-

kouska. Teď by jako etnický Čech mohl získat československé 

SERIÁL

státní občanství ve zkráceném řízení. To by ovšem příslušní či-

nitelé museli pro potřeby fotbalové státní reprezentace projevit 

poněkud víc dělného porozumění... „Famózní útočník Slavie Bi-

can jede určitě do Le Havru,“ hlásalo 24. května Večerní České 

slovo. Zlaté oči! Pepi nejel ani do dějiště utkání s Holanďany, ani 

pak do Bordeaux, kde nás za pomoci všech povolených i zaká-

zaných prostředků na druhý pokus vyřadili Brazilci. Státní ob-

čanství nakonec opravdu získal, jenže zlou náhodou (nebo čísi 

zlomyslností?) až pár týdnů po skončení světového šampionátu! 

To už byl naplno rozehrán Středoevropský pohár. Červeno-

bílý tým, jeho „věčný korunní princ“, do něj ani tentokrát ne-

vykročil nikterak slavně. V Bělehradě vedl v půli už o tři góly, 

ale nakonec zdolal Beogradski jen 3:2 a také v Praze nad ním 

vyhrál pouze 2:1. Až ten druhý vítězný gól vstřelil Bican – z pe-

nalty. Jeho největší dny v Středoevropském poháru však už byly 

za dveřmi... 

Los dál Slavii postavil proti milánské Ambrosianě. Stala se 

věc nevídaná, neslýchaná: slávisté ji na Spartě rozdrtili 9:0 a Bi-

can k tomu přispěl čtyřmi góly! K odvetě mužstvo cestovalo 

rychlíkem, on jediný z hráčů letadlem. Ne z rozmaru, leč jak-

si kvůli osobní bezpečnosti: co kdyby na půdě anšlusovaného 

Rakouska gestapo vytáhlo stále ještě rakouského, takže teď už 

 V SOUBOJI KAPITÁNŮ A DVOU NEJLEPŠÍCH MUŽŮ PRVNÍHO UTKÁNÍ ČESKOSLOVENSKO - BRAZÍLIE V BORDEAUX MAŘÍ FRANTIŠEK PLÁNIČKA 
 AKCI SKVĚLÉHO LEONIDASE. ŠKODA (HLAVNĚ PRO NÁS), ŽE OPAKOVANÉ UTKÁNÍ SE ODEHRÁLO UŽ BEZ JEJICH VZÁJEMNÝCH DUELŮ. 
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říšského občana z vlaku? Na vedoucí, ale žel jediný gól červe-

nobílých přihrál, ale Slavia v Miláně podlehla 1:3. Spíše z opatr-

nosti. Měla nahráno. A potřebovala své hráče zdravé pro závěr 

pohárových klání. Na semifinálového soupeře si počkala v Itálii. 

Genova, která v prvním kole vyřadila Spartu a teď postoupila 

i přes bukurešťský Rapid, měla podle italského veřejného mí-

nění pomstít modročerné. Bican nebyl ve své kůži, zmohlo ho 

tropické vedro v Janově.  V Praze ale už byl zase fit, nastřílel 

Agostinimu čtyři góly, jeden hezčí než druhý, Slavia zvítězila 4:0 

a byla ve finále!  

Na Strahově Ferencváros dvakrát vedl. Bican vyrovnal a po-

tom nahrál na vedoucí gól Šimůnkovi. Ale po remíze 2:2 to vypa-

dalo, že slávistické šance na získání poháru jsou i pro tentokrát 

v pekle. V Budapešti však měl největší den své kariéry Plánič-

kův nástupce Alexa Bokšay. Slavia i díky další úspěšné Bicano-

vě přihrávce zvítězila 2:0 a pohár byl konečně její!

Ještě před finálovým dvojzápasem hrál reprezentační tým 

ve Švédsku. To už měl Bican vyřízené státní občanství, poprvé na-

stoupil s lvíčkem na dresu a třemi góly se výrazně podílel na ne-

čekaně vysoké výhře 6:2. Doma z toho bylo nezměrné nadšení, ale 

přípitky zhořkly trochou nostalgie. Kdyby byl mohl hrát už na svě-

tovém šampionátu ve Francii, kdo ví...    Miloslav Jenšík    

ROK 1988
EMIGRACE TANDEMU K + K

V sedmdesátých a osmdesátých letech emigrovala ze socia-

listického Československa řada hokejových reprezentantů, kteří 

většinou ihned zakotvili v týmech zámořské NHL. Také špičkoví 

tenisté a tenistky, když opustili republiku, dál jezdili po turnajích 

jako předtím, protože jim žádný mezinárodní postih v podobě 

zastavení sportovní činnosti nehrozil. Jenže u nejpopulárnější-

ho sportu fotbalu za emigraci automaticky následoval od FIFA, 

na kterou se obrátil příslušný národní svaz, celosvětový distanc 

v rozmezí jednoho až dvou let! Nebylo tedy divu, že fotbalistů, kteří 

utekli i s vědomím rizika dlouhého přerušení kariéry v nejlepších 

letech, bylo jako pověstného šafránu.

V červenci 1988 se k nim přiřadili dva českoslovenští reprezen-

tanti Ivo Knoflíček a Luboš Kubík, kteří opustili výpravu pražské 

Slavie na herním soustředění v německém Hannoveru, odkud 

se měli druhý den vracet zpátky do Prahy. „Měli o mě dlouho-

době zájem Angličané, asi se jim líbily moje góly, které jsem dal 

v kvalifikaci Walesu. Ten z odvety v Praze byl dokonce ve zněl-

ce pořadu Branky-body-vteřiny. Jenže půl roku marně jednali 

na Pragosportu, přes který šly všechny odchody sportovců do za-

hraničí, i na vedení fotbalového svazu. V šestadvaceti letech jsem 

totiž zdaleka nesplňoval požadovaná věková kritéria a musel bych 

tedy dostat výjimku. Jenže jejich zájem neopadl. Manažer Giorma-

ni z Československa pocházel a obchodoval tu s obuví, mediální 

magnát pan Maxwell se narodil na Podkarpatské Rusi a měl u nás 

dost vlivných kontaktů, takže oba věřili, že je využijí k mému uvol-

nění ze Slavie do Derby County, které tehdy hrálo na špici anglic-

ké ligy. Proto za mnou Giormani přijel do Hannoveru s tím, abych 

se domů nevracel. Řekl jsem jim, že sám ale nepůjdu. Zeptali se, 

koho bych tedy vzal s sebou. Napadl mě „Kuba“ (Luboš Kubík), se 

SERIÁL SERIÁL

STALO SE...

  František Plánička i ve svých čtyřiatřiceti letech stále patřil k me-
zinárodní brankářské extratřídě. Pět minut před koncem normální 
herní doby v prvním mači s Brazílií však zaplatil obětavý pád pod nohy 
Perácia zlomeninou levého předloktí. Odchytal s ní dokonce i celé 
prodloužení, ale zranění po 73 zápasech předčasně ukončilo jeho re-
prezentační šňůru i celou kariéru.  

  Dorostenci Slavie vyhráli mistrovství Čech a ve finále svazového 
poháru dvakrát porazili moravské přeborníky ze Židenic: na Letné 2:0, 
v Brně 6:3. Byla to předzvěst řádného dorosteneckého mistrovství, kte-
ré se poprvé uskutečnilo po roce – žel už v nacistickém protektorátu.

  V posledním (126.) mezistátním utkání v éře První republiky v ne-
děli 4. prosince na Spartě zvítězilo národní mužstvo nad Rumunskem 
6:2. Bican byl toho dne autorem čtyř gólů; také toho nadlouho posled-
ního v 83. minutě. 

 JOSEF BICAN SE PROBÍJÍ OBRANOU GENOVY V UTKÁNÍ, V KTERÉM JÍ NASTŘÍLEL VŠECHNY ČTYŘI GÓLY. 
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kterým jsem spal na pokoji a kterému se navíc nechtělo jít v Čes-

koslovensku na vojnu.  Souhlasili a on taky, když se dozvěděl, 

jak by finančně zabezpečil rodinu. V poslední den zájezdu jsme 

odešli v teplácích z hotelu, kde jsme nechali cestovní pasy, sedli 

do připraveného auta a odjeli do Brém, odkud jsme se přesunu-

li do Brugg,“ líčí rychlonohý útočník Ivo Knoflíček, jak se zrodila 

emigrace slávistického tandemu K + K.

V nejvyšších nejen tělovýchovných kruzích z toho byl ohromný 

poprask, protože se jednalo o dvě velké opory Slavie a především 

národního týmu, který se po dvou nepovedených kvalifikacích 

chystal uspět s trenérským tandemem Vengloš-Ježek v bojích 

o mistrovství světa 1990 v ItáIii. Jejich odchod se v médiích dlou-

ho tutlal, s blížícím se startem nového ligového ročníku se ale 

muselo s hořkou pravdou ven. Zazněly tradiční „argumenty“, že  

dali přednost penězům před vlastí, zvlášť když shodou okolností 

ve stejný den byla prezentována nová pravidla v odměňování fot-

balistů-reprezentantů…

Oba „exulanti“ vyfasovali distanc na půl druhého roku. Záro-

veň muži, kteří stáli v pozadí odchodu, podnikali nejrůznější kroky, 

aby jejich nečinnost co nejrychleji skončila. Potřebovali je dostat 

do Anglie, ale bez cestovních dokladů to bylo nemožné. Získali pro 

ně bolivijské pasy, se kterými odcestovali na nějakou dobu do Špa-

nělska a následně do Gibraltaru, odkud se konečně přesunuli 

do kolébky fotbalu, kde začali trénovat s týmem Derby County.

Jenže pak se jejich cesty nečekaně rozdělily. „V dubnu 1989 

„Kuba“ zmizel z hotelu, kde jsme spolu bydleli, a vrátil se do Prahy. 

A netrvalo dlouho a svaz ho pustil na zahraniční angažmá do Fio- 

rentiny, když mu předtím pochopitelně zrušili osmnáctiměsíční 

trest…“, líčí suše Ivo Knoflíček zlomovou peripetii, která na řadu 

let poznamenala jejich vzájemný vztah. On ale stále nemohl hrát 

a dokonce se vydal za slavnými krajany právě do Itálie. „Navštívil 

jsem trenéra pana Vycpálka v Juventusu, kde byl ohromně uzná-

vanou personou. Dojednal mi, že bych mohl hrát za Veronu, která 

byla takovou farmou Juventusu. Trénoval jsem pak ve Foggii pod 

jeho synovcem Zdeňkem Zemanem, který se za pár let odtud vydal 

na slavnější klubové adresy. Jenže v Itálii mezitím vypršel přestup-

ní termín, a tak jsem se přesunul do Německa, kde ještě bylo mož-

né přestupovat. Pořád se nedařilo dosáhnout zrušení mého trestu, 

i když se manažer potkal ve Frankfurtu na tohle téma s tehdejším 

předsedou fotbalového svazu Rudolfem Kockem. Navíc jsem se 

nechtěl jako „Kuba“ vracet domů, ale zůstat radši dál venku. Vě-

děl jsem taky, že o moji rodinu je postaráno, že pravidelně dostává 

od Angličanů slušné peníze,“ vrací se do hektického léta roku 1989. 

Jeho nejdramatičtější měsíce však měly teprve ještě přijít…

Knoflíčkovi se v tu dobu ozval z Hamburku reprezentační spo-

luhráč stoper Ján Kocian, který dostal svolení k odchodu do tam-

ního bundesligového klub St. Pauli. Vedení mělo o jeho angažování 

velký zájem, krátil se mu trest a také se v Evropě drolila železná 

opona. Západní Němci to pociťovali v narůstající invazi krajanů 

z východního Německa, kteří to brali oklikou přes Prahu nebo 

Maďarsko. Utíkali i fotbaloví reprezentanti, například obávaný 

útočník Ulf Kirsten, který si pak zahrál bundesligu v Leverkusenu. 

V prosinci se dočkal i Ivo Knoflíček, neboť St. Pauli ho za 600 ti-

síc marek vyplatilo ze Slavie. „V prvním bundesligovém zápase 

jsme hráli doma s Mönchengladbachem, za který kopal v obraně 

Franta Straka. Vyhráli jsme 2:1 a já dal deset minut před koncem 

vítězný gól,“ vybavuje si úspěšnou premiéru a sarkasticky dodává: 

„Původní trest se mi zkrátil jen vlastně o měsíc…“

Samozřejmě, že už se mohl bez obav vrátit domů do Českoslo-

venska, které naplno prožívalo „sametovou revoluci“. Jenže s co-

mebackem tandemu K + K do reprezentace, která si vybojovala 

postup na mistrovství světa 1990 v Itálii, to tak jednoduché nebylo. 

„Někteří kluci z nároďáku byli proti, že jsme jim nepomohli v kvali-

fikaci, takže si nezasloužíme jet na šampionát. Po porážce v dubno-

vém přípravném utkání v Brně s Egyptem, po kterém se strhla vlna 

kritiky, nás trenéři vzali na milost a nominovali na následující zápas 

ve Wembley s Anglií, kde jsme sice prohráli 2:4, ale „Kuba“ dal gól 

a já na něj přihrál Tomáši Skuhravému. A v konečné nominaci jsme 

se objevili oba a odehráli v Itálii v základní sestavě všechny naše 

zápasy…,“ připomíná Ivo Knoflíček vrchol své kariéry, která se v re-

prezentaci zastavila už o dva roky později na 38 startech a sedmi 

vstřelených brankách. Na prvoligové klubové úrovni pokračovala 

v Bochumi, rakouském Steyeru a v samostatném Česku v Benešo-

vě a ve Slavii, se kterou ve dvou sezonách marně sahal po mistrov-

ském titulu. Jeden individuální primát ale „Knofla“ má – v sezoně 

1984/1985 se stal s 21 brankami králem střelců.

SERIÁL SERIÁL

 IVO KNOFLÍČEK 
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Jeho mladší parťák z útěku Luboš Kubík to dotáhl podstatně 

dál. Zahrál si kromě italské Série A (Fiorentina) i francouzskou 

ligu (Méty) a bundesligu (Norimberk). Jako jeden z kontinentál-

ních průkopníků nastupoval v zámořské nejvyšší soutěži MLS 

za Chicago Fire a Dallas Burn. A na mistrovství Evropy v Anglii 

1996 se radoval ze senzačního stříbra samostatné české repre-

zentace… Václav Tichý

STALO SE...

  Sparta si zajistila obhajobu mistrovského titulu už pět kol před kon-
cem a dokonce vyhrála ligu s rekordním náskokem deseti bodů před 
Duklou. Naposledy s tak velkým odstupem zvítězila Slavia v sezoně 
1929/1930, tentokrát však ztráceli červenobílí na svého letenského 
rivala propastných osmnáct bodů, což odnesl vyhazovem jejich kouč 
Tomáš Pospíchal, pro něhož to byla v Edenu poslední trenérská štace. 
Sparťanský válec nemilosrdně drtil jednoho soupeře za druhým – Hra-
dec 7:0 (ve čtvrtfinále Českého poháru dokonce 9:0!), druhá Dunajská 
Streda si odvezla z hlavního města na Žitný ostrov gólový půltucet, 
stejným výsledkem 6:0 skončilo i malé pražské derby s Bohemians 
v jejich „Ďolíčku“. A jak dopadlo to velké? I když v něm brankář Veselý 
chytil Chovancovi penaltu a slávisté hodinu drželi bezbrankovou remí-
zu, nakonec inkasovali na Letné potupného „bůra“… 

  Československo pořádalo šesté mistrovství Evropy hráčů do 18 let, 
na kterém neměl domácí tým automaticky jistý start, ale musel si ho 
tehdy vybojovat z kvalifikace. Svěřenci trenérů Jána Škripka a Ladi-
slava Škorpila to zvládli, když vyřadili Řecko, Kypr a překvapivě i Ju-
goslávii. Na severu Moravy se hrálo nejen o evropské medaile, ale také 
o postup na mistrovství světa dvacetiletých v Saúdské Arábii, které 
„bralo“ i šesté místo z osmi účastníků. Domácí mladíci ze silných 
ročníků 1969 a 1970 skončili pátí, i když se museli obejít bez největ-
ší opory, stabilního obránce ligové Sparty Jiřího Novotného, kterého 
někdo (ne)kompetentní zapomněl napsat na soupisku… Do seniorské 
reprezentace to kromě něj dotáhli špílmachr Radim Nečas a především 
záložník Radoslav Látal, vicemistr Evropy z Anglie 1996 a vítěz Poháru 
UEFA o rok později se Schalke 04. LUBOŠ KUBÍK 

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky
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Hattrick Realu, horor Kariuse 

Ostře sledované vyvrcholení Ligy mistrů se znovu odehrálo v režii mad-
ridského Realu, který v sobotu na Olympijském stadionu v Kyjevě po vítěz-
ství 3:1 nad Liverpoolem ukořistil třetí triumf v řadě a nesmazatelně se za-
psal do historie. Bílému baletu k vítězství notně pomohl chybující brankář 
Reds Lorius Karius, jenž předvedl dvě naprosto neuvěřitelné minely…

 GARETH BALE STŘIHÁ NŮŽKAMI A NÁDHERNÝM GÓLEM ROZHODUJE O VÍTĚZSTVÍ REALU MADRID VE FINÁLE LIGY MISTRŮ. 

 BÍLÝ BALET SLAVÍ TŘETÍ TRIUMF V CHAMPIONS LEAGUE V ŘADĚ! 

Do finálového mače lépe vstoupil anglický mančaft, jenž rych-

lým a důrazným presinkem Real k ničemu nepouštěl a sám něko-

likrát nebezpečně zahrozil před brankou Keylora Navase. Mírná 

převaha Reds ale nevydržela příliš dlouho, hlavní ofenzivní tahoun 

Liverpoolu Mohamed Salah se totiž ve 26. minutě v souboji se Ser-

giem Ramosem zranil a musel střídat, což týmu Jürgena Kloppa 

úplně sebralo vítr z plachet. Favorizovaný Real od té doby začal 

dominovat na míči, diktovat tempo hry a díky Benzemovi dokonce 

i rozvlnil síť, kvůli ofsajdu však branka neplatila. 

BALEOVA PARÁDA
Krátce po zahájení druhého poločasu se ve velké šanci objevil 

Isco, napálil však jen břevno liverpoolské branky. V 51. minutě 

se už skóre poprvé měnilo, když brankář Karius předvedl prv-

ní ze svých kiksů – po rutinním sebrání nakopnutého míče chtěl 

rychle rozehrát, balon však hodil na nohu Benzemy přímo před 

prázdnou branku a francouzský forvard nabídnutou šancí nepohr-

dl. Liverpool sice dokázal o čtyři minuty později vyrovnat, když se 

po rohu prosadil Mané, neradoval se však dlouho – střídající Bale 

po pouhých dvou minutách na hřišti po centru Marcela vystřihl 

parádní nůžky a v 64. minutě tak poslal Bílý balet zpět do vedení.

REKORDMAN ZIDANE
Velšský kanonýr podruhé rozvlnil síť sedm minut před kon-

cem, kdy vyslal na branku Liverpoolu z velké dálky propagační 

střelu a Karius si ji k údivu všech srazil do vlastní sítě a defini-

tivně tak pohřbil naděje svého celku na vyrovnání… Trenér Bílé-

ho baletu Zinédine Zidane jako teprve třetí kouč v historii ovládl 

Ligu mistrů potřetí a navíc jako první ve třech letech po sobě. 

Hvězdný Cristiano Ronaldo vyhrál LM popáté a více titulů má jen 

Francisco Gento, který s Realem uspěl šestkrát. Real vyhrál de-

váté evropské finále za sebou. 

FINÁLE LIGY MISTRŮ

REAL MADRID - FC LIVERPOOL 3:1 (0:0)

Branky: 64. a 83. Bale, 51. Benzema - 55. Mané. Rozhodčí: Mažič - Ristič, Djurdjevič (všichni 
Srb.). ŽK: Mané (Liverpool). Diváci: 63.000.

Real: Navas - Carvajal (37. Nacho), Varane, Ramos, Marcelo - Modrič, Casemiro, Kroos - Isco 
(61. Bale) - Benzema (89. Asensio), Ronaldo. Trenér: Zidane.

Liverpool: Karius - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Milner (83. Can), Hender-
son, Wijnaldum - Salah (30. Lallana), Firmino, Mané. Trenér: Klopp.

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Trenčín do Európy, Senica ostává v lige

Nový formát Fortuna ligy priniesol novinku v podobe barážových stretnutí o účasť v Európskej lige 
a o účasť resp. záchranu v lige. Keďže víťaz Slovenského pohára Slovan Bratislava obsadil miesto v prvej 
trojke, o poslednú miestenku v pohárovej Európe zabojovali mužstvá na 4.-7. priečke ligovej tabuľky.

V semifinále play-off bohatom na góly boli domáce tímy Žilina 

a Trenčín úspešnejšie ako ich súperi Nitra a Ružomberok. Najmä 

pod Dubňom to bola jednoznačná záležitosť už bývalého majstra, 

ktorý zdolal Nitru vysoko 5:0. Pod trenčianskym hradom začali 

hostia z Liptova aktívnejšie, vytvorili si dostatok šancí, viedli 1:0 

i 2:1, no po prestávke domáci otočili skóre. Vo finále sa tak stretli 

dva najofenzívnejšie tímy súťaže a svojej povesti neostali nič dlž-

ní. Aktívnejšie začal Trenčín, potom sa začali presadzovať domá-

ci. V 30. minúte Chvátalovu strelu kryl Šemrinec a vzápätí Mráz 

mieril do brvna. Skóre otvoril Nigérijčan Philip Azango v 36. min-

úte. Po prestávke Klec opečiatkoval brvno trenčianskej brány 

a v 65. minúte český obranca Kaša umiestnenou hlavičkou vyrov-

nal. V predĺžení sa v šestnástke pekne uvoľnil Azango a strelou 

do pravého rohu Volešákovej brány zvýšil na 2:1.   Striedajúci Balaj 

nepremenil tutovku na vyrovnanie, z postupu do Európskej ligy sa 

tešili Trenčania.

Pred dvojzápasom o účasť vo Fortuna lige bolo isté len to, že 

Záhorie neostane bez najvyššej súťaže. V prvom dueli bol úspeš-

nejší druholigista zo Skalice, keď o výsledku sa rozhodlo už v pr-

vom polčase. Senica sa ujala vedenia, Skalica vyrovnala a v závere 

polčasu rozhodol o víťazstve Pavol Majerník. V odvete si Seničania 

po výhre 1:0 uchovali príslušnosť v najvyššej súťaži. Strelcom roz-

hodujúceho gólu bol Kitambala.  Peter Divéky

 PHILIP AZANGO VYSTRIEĽAL TRENČÍNU POSTUP DO POHÁROVEJ EURÓPY. 

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

VÝSLEDKY

BARÁŽ (PLAY-OFF) O EURÓPSKU LIGU

semifinále: Žilina-Nitra 5:0 * Trenčín-Ružomberok 4:2
finále: Žilina-Trenčín 1:2 po predĺžení

BARÁŽ O ÚČASŤ VO FORTUNA LIGE

Skalica-Senica 2:1 * Senica-Skalica 1:0

Foto: SFZ/Fortuna liga

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.gatetobohemia.com/
http://krusne-hory.org/
http://www.ceskestredohori.info/
http://www.dolnipoohri.eu/
https://www.ceskesvycarsko.cz/
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Dvojnásobný mistr David Drozd: „Jednou by 

ze mě mohl být učitel…“

Dvaadvacetiletý futsalista FK ERA-PACK Chrudim David Drozd získal le-
tos svůj druhý mistrovský titul. Skvělou sezonu završí v srpnu na mistrov-
ství světa akademického futsalu, kde společně s týmem České republiky 
bude obhajovat bronz z posledního šampionátu v Brazílii z roku 2016.

 NA KONCI DUBNA ZÍSKAL DAVID DROZD SVŮJ DRUHÝ FUTSALOVÝ TITUL. 

	 Davide, jak jste si užil zisk druhého mistrovského titulu 

v kariéře? Oslavy byly velké?

„Triumf jsem si užíval hodně. Když jsem s futsalem začínal, tak 

by mě nikdy nenapadlo, že touto dobou budu mít dva tituly a re-

prezentační starty, za což jsem velmi rád. A co se týče oslav, tak ty 

byly také velmi povedené a moc jsem si je užil.“

	 Bylo náročnější získat váš druhý titul oproti prvnímu? 

Jak play off hodnotíte?

„To se těžko hodnotí. Liga jde neustále nahoru a obě sezony se 

nás snažily sesadit kvalitní celky, ale nepodařilo se jim to. Navíc 

jsme letos ani jedou v lize neprohráli, což je také velmi pozitivní. 

Myslím, že v play off se střídaly lepší zápasy s těmi horšími, ale 

i tak jsme potvrdili roli favorita, a hlavně v semifinále a finále jsme 

ukázali, že jsme titul získali právem.“

	 Zůstanete v Chrudimi i pro další sezonu? Dostal jste i ně-

jaké nabídky k odchodu?

„Všechno je zatím v jednání, ale v Chrudimi jsem spokojený.“

	 V sezoně jste dostával více prostoru než vaše dvojče Pa-

vel. Řešili jste to nějak doma? Čím to podle vás bylo? 

„Spolu řešíme skoro všechno, takže i na tohle samozřejmě do-

šla řeč. Nevím, čím to je. V Chrudimi je velká konkurence kvalit-

ních českých reprezentantů a zahraničních hráčů, takže i to hraje 

svou roli.“

	 Naopak v reprezentaci se vám dvěma dařilo skvěle? 

V čem vidíte hlavní rozdíly mezi klubovými a reprezentačními 

úspěchy?

„Nějaké velké rozdíly bych v tom neviděl. Do každého zápasu se 

snažíme jít naplno a je jedno, jestli se jedná o reprezentaci, nebo 

klubovou úroveň. Prostě se snažíme podat to nejlepší, co v nás 

momentálně je.“

	 S bráchou jste úplně stejní, ale jak je to futsalově? Kdo 

má jaké přednosti oproti tomu druhému?

„Úplně stejní bych neřekl. Spíš je to o zvyku, když nás někdo 

vidí denně, tak nemá problém nás rozeznat třeba i zezadu. (smích) 

 DAVID DROZD (ZCELA VLEVO) S FUTSALOVÝM KOUZELNÍKEM FALCAEM A SE SVÝM DVOJČETEM PAVLEM. 

http://chancefutsalliga.cz/
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Futsalově by se určitě také něco našlo. Například já jsem levák 

a bratr pravák, to je vidět na první pohled a je to asi hlavní rozdíl, 

kterého si každý všimne.“

	 V uplynulé sezoně jste si dvakrát zahrál proti Brazílii? 

Byly to pro vás největší zápasy kariéry? A co vám daly?

„Byly to skvělé zápasy, které byly navíc velmi vyrovnané, což 

se asi nečekalo. Určitě patří k těm největším v mé kariéře, ale 

zařadil bych sem i zápasy s Barcelonou nebo madridským Mo-

vistarem. Tyto zápasy ukazují, že světová špička je na neuvěři-

telné úrovni, ale na druhou stranu jsme si dokázali, že i s těmi 

nejlepšími se dá hrát.“

	 Od futsalu si moc neodpočinete. Před startem ligy letíte 

na mistrovství světa akademiků do Kazachstánu, kde obhajujete 

bronz. Co říkáte na tým? Je silnější a má šanci úspěch zopakovat?

„Musím říct, že tým se jeví dobře. Je tam sice spousta taktic-

kých nedostatků, ale věřím, že ty do začátku vypilujeme. Samo-

zřejmě tam chceme být úspěšní a zopakovat to, co se nám povedlo 

v Brazílii, ale víme, že nás nečeká nic jednoduchého a spíše tam 

pojedeme v roli černého koně turnaje.“

	 Když už jsme u vysokoškolského futsalu, jakou školu stu-

dujete a čím byste se chtěl po skončení futsalové kariéry živit?

„Studuji učitelství se zaměřením na matematiku a tělesnou vý-

chovu na univerzitě v Hradci Králové. Takže, když všechno půjde 

dobře, tak by jednou ze mě mohl být učitel.“

	 A jak vám jde fotbal? Kde momentálně hrajete? Už si 

v klubu zvykli, že jste na prvním místě futsalista?

„Momentálně hraju za Lokomotivu Hradec Králové v I. B třídě 

a daří se velmi dobře. Jsme na prvním místě a pomalu směřuje-

me za postupem. To, že mám na prvním místě futsal, je v Lokádě 

jasná záležitost a plně to respektují, což je skvělé. Ale když mám 

čas, tak si jdu zahrát a pomoct týmu velmi rád.“

	 Také jsem vás viděl na fotkách z finále Evropské ligy v Lyo- 

nu. Jak na vás takový zápas zapůsobil a komu jste fandil?

„Jako dlouholetý fanoušek Atlétika jsem fandil samozřejmě 

madridskému celku. Pro mě to byl fantastický zážitek se skvě-

lou atmosférou, a to nejen při zápase. Viděl jsem tři krásné 

góly a všechny do té správné branky, takže jsem si to maximál-

ně užil.“ 

 DAVID DROZD V ZÁPASE UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE. 

http://chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://futsalliga.cz/
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/


6564 INZERCEINZERCE Úterý 29.5.2018
22/2018

Úterý 29.5.2018
22/2018

www.futsalliga.cz

Kompletní zpravodajství ze světa futsaluCHANCE FUTSAL LIGA28

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy

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


Fotbalová asociace
České republiky

AKTUÁLNĚ
www.fotbal.cz

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


6968

68 69

FOTBAL - ŽENY FOTBAL - ŽENY
in

ze
rc

e inzerce
Úterý 29.5.2018

22/2018
Úterý 29.5.2018
22/2018

zeny.fotbal.cz

 ANI POKUS DIVIŠOVÉ SLAVII GÓL NEPŘINESL, SPARTA SI V DERBY GÓL NENECHALA DÁT. 

Sparťanky vyhrály derby 
a přeskočily Slavii

Čtvrté derby sezony vyšlo na Strahově lépe domácím fotbalistkám. Spar-
ta zvítězila 3:0 a před Slavií vede před posledním kolem o jeden bod. Hráč-
ky Dukly si zajistily záchranu výhrou v Hradci.

První střelecké příležitosti na obou stranách zůstaly bez využi-

tí, střelu sparťanky Stárové kryla brankářka Votíková, na opačné 

straně včas vyběhla Pižlová proti Szewieczkové. V desáté minutě 

protáhla slávistickou brankářku další střelou Stárová, Votíková 

vyrážela na rohový kop. O deset minut později opět zahrozil leten-

ský výběr, přesněji Strom, která ovšem zamířila pouze do břevna. 

Sparta měla více míč na svých kopačkách a nakonec se dostala 

do vedení. Strom našla zpětnou přihrávkou Staškovou a tečovaný 

pokus skončil v horním růžku branky.

Po změně stran se snažila Slavia o vyrovnání, pokusy z dálky 

si však brankářka Pižlová pohlídala. Pět minut po přestávce stří-

lela domácí Burkenroad, Votíková její pokus vyrazila a z dorážky 

se prosadila Strom. Na druhé straně se v zajímavé pozici objevi-

la Svitková, na poslední chvíli jí však střelu zblokovala Vyštejno-

vá. V 65. minutě se mohly sešívané vrátit do hry, po faulu domácí 

brankářky na Divišovou zahrávala Slavia pokutový kop, proti Svit-

kové však byla úspěšnější Pižlová.

Sedm minut před koncem již na domácí straně mohly začít pro-

pukat větší oslavy, jelikož třetí branku přidala Stašková. V závěru 

ještě mohla navýšit vedení Lucie Martínková, ale i tak po výhře 3:0 

přeskočily Sparťanky na čele tabulky Slavii a před posledním ko-

lem tak mají blíže k zisku titulu.

V druhé polovině tabulky zvítězila Dukla na půdě Hradce Králo-

vé a zajistila si tak prvoligovou příslušnost i pro další sezonu. O tu 

ještě v posledním kole budou bojovat hráčky Lokomotivy Brno, 

které prohrály s Libercem, a právě Hradce Králové. 

 SPARŤANKA STAŠKOVÁ SE V DERBY RADUJE Z PRVNÍHO GÓLU ZÁPASU, JEJÍ STŘELU USMĚRNILA DO VLASTNÍ SÍTĚ SÍTĚ SLÁVISTKA PINCOVÁ. 

1. LIGA ŽEN - 5. KOLO (NADSTAVBOVÁ ČÁST - MISTR)

AC Sparta Praha - SK Slavia Praha 3:0 (1:0)
27.5. 14:00 1. FC Slovácko - FC Viktoria Plzeň (MěFS M. Valenty - Uh. Hradiště)

1. LIGA ŽEN - 5. KOLO (NADSTAVBOVÁ ČÁST - SESTUP)

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

http://www.fotbal.cz
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 SLAVII KE GÓLU NEPOMOHLA ANI PENALTA, SVITKOVÁ JI ZA STAVU 2:0 PRO SPARTU NEPROMĚNILA. 

 SPARŤANKA BURKENROAD UNIKÁ PODÉL ČÁRY SLÁVISTCE KOŽÁROVÉ. 

 SPARŤANKY SE OPRÁVNĚNĚ RADUJÍ, JEDNAK VYHRÁLY PRESTIŽNÍ DERBY NAD RIVALKAMI ZE SLAVIE, JEDNAK SE V TABULCE DOSTALY PŘED NĚ. 

 SPARŤANKY SE V DERBY RADOVALY Z GÓLŮ TŘIKRÁT, SLÁVISTKY ANI JEDNOU. 
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 JANA ADÁMKOVÁ MÁ ZA SEBOU VRCHOL KARIÉRY. 

Jana Adámková: „Finále LM? 
Těžký zápas a velký zážitek!“

Rozhodčí Jana Adámková stále vstřebává jedinečný zážitek a nevšední 
událost: čtvrteční finále ženské Ligy mistryň, na které v Kyjevě osobně do-
hlížela. Byť před dvěma lety odpískala také finále světového šampionátu 
hráček do 20 let, tuší, že vyvrcholení LM se jen tak nic nevyrovná. 

Duel mezi Wolfsburgem a Lyonem, v němž až po dramatickém 

prodloužení triumfoval francouzský celek 4:1, se jí vryje hluboko 

do paměti. „Abych byla upřímná, ten zápas ve mně pořád doznívá. 

Byla tam spousta emocí, průběh finále byl výjimečný, který se jen 

tak nevidí. Pro rozhodčího po všech stránkách velmi náročná prá-

ce, ale beru to jako třešničku na dortu mé kariéry. Samozřejmě 

k tomu přispělo i kladné hodnocení výkonu celého našeho týmu,“ 

řekla Adámková pro www.fotbal.cz. „Byl to šrumec a náročná 

záležitost po fyzické i psychické stránce. Zápas měl velký spád 

a tempo, nebyla to žádná legrace. Určitě jsem si vytvořila osobní 

rekord v počtu naběhaných kilometrů za zápas. Myslím, že jsem 

zvládla nějakých jedenáct kilometrů,“ líčila Adámková, která na-

vázala na svoji českou předchůdkyni Dagmar Damkovou – roz-

hodčí finále LM z let 2006 a 2011. 

 HRÁČKY LYONU JÁSAJÍ S TROFEJÍ PRO VÍTĚZKY LIGY MISTRŮ. 

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


7574

74 75

AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ
in

ze
rc

e inzerce
Úterý 29.5.2018

22/2018
Úterý 29.5.2018
22/2018

 VÍTĚZOVÉ ZE SPARTY PROHRÁLI V TURNAJI POUZE JEDINÝ DUEL S VLAŠIMÍ. 

ONDRÁŠOVKA CUP 
Sparta zvítězila v kategorii U12

Vysoké Mýto hostilo třetí ze seriálu šesti finálových turnajů šestého roč-
níku Ondrášovka Cupu, oficiálního Poháru mládeže FAČR věkových kate-
gorií U8 – U13. Do Vysokého Mýta zamířili nejlepší mladí fotbalisté katego-
rie U12 a první letošní triumf si odvezli hráči pražské Sparty. Na druhém 
místě skončili v nesmírně vyrovnaném turnaji mladící z Bohemians Praha 
a třetí Dynamo České Budějovice.

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 těch-

to skupin se hrají v neděli a rozhoduje se v nich o konečném 

umístění. 

V základních skupinách se podařilo zvládnout pětici utká-

ní bez ztráty bodu Hradci Králové. Dvanáctiletí hráči Hradce 

chtěli navázat na úspěch svých o rok mladších kamarádů, kteří 

před týdnem ovládli v Českých Budějovicích turnaj své věkové 

kategorie. Hradec Králové zvítězil ve všech duelech ve skupi-

ně a do Zlaté skupiny si přenesl i tři body za výhru nad Sigmou 

Olomouc. Bez porážky a s jednou remízou prošli skupinou také 

SFC Opava (3:3 s Karvinou) a Bohemians (1:1 se Slováckem). 

 PRVNÍMI SPARŤANY, KTEŘÍ V LETOŠNÍCH FINÁLOVÝCH TURNAJÍCH ZVÍTĚZILI, BYLI FOTBALISTÉ V KATEGORII U12. 

POŘADÍ KATEGORIE U12

1. AC Sparta Praha 14 * 2. Bohemians 1905 13
3. Dynamo České Budějovice 13 * 4. FC Hradec Králové 13 * 5. FC Zbrojovka Brno 11

6. SK Slavia Praha 10 * 7. Slezský FC Opava 3 * 8. FC Sellier & Bellot Vlašim 3

Nejlepší brankář: Martin Nevyjel (FK Mladá Boleslav)
Nejlepší střelec: Michal Kroupa (SK Slavia Praha)

Nejlepší hráč: Daniel Rus (AC Sparta 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
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 NA BRONZOVÝ STUPÍNEK DOSÁHLI MLADÍCI Z DYNAMA ČESKÉ BUDĚJOVICE. 

Do osmičlenné Zlaté skupiny si týmy přinesly výsledek 

s druhým postupujícím ze základní skupiny a sehrály tak dal-

ších šest utkání. Pozdější vítězové ze Sparty už v základní sku-

pině jednou zaváhali, když prohráli s Vlašimí 0:1. Ale další vý-

sledky ve skupině Sparty už byly impozantní – 3:0, 5:0, 6:0 a 7:0. 

Ve Zlaté skupině už Sparta žádnou porážku nepřipustila a ztra-

tila body jen po remízách s Hradcem Králové 1:1 a Zbrojovkou 

Brno 0:0. Před očima patronů turnaje, trenérů mládežnických 

reprezentací Václava Kotala a Jiřího Vorlického, si Sparta 

došla pro prvenství a cennou trofej. K vítězství potřebovala 

Sparta 14 bodů. Další pořadí pak bylo velmi těsné, Bohemians 

na druhé a Dynamo České Budějovice na třetí místo posunul 

zisk třinácti bodů. Další třináctibodový tým, Hradec Králové, 

zůstal těsně pod stupni vítězů čtvrtý.  

Reprezentace U15: po remíze 
přišla výhra nad Ukrajinou

Nově se tvořící reprezentační tým do 15 let se utkal ve dvou příprav-
ných zápasech s mladými Ukrajinci. Po vydřené úterní remíze 1:1 do-
kázali Češi ve čtvrtečním mači vyhrát 2:0, když oba góly vstřelil útoč-
ník a kapitán týmu Matěj Hadaš.

 MLADÍ REPREZENTANTI U15 PŘED ODVETNÝM ZÁPASEM S UKRAJINOU. 
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 VÝKON A VÝSLEDEK VE DRUHÉM DUELU S UKRAJINOU KOUČE ANTONÍNA BARÁKA POTĚŠILY. 

 OBA GÓLY PŘI VÍTĚZSTVÍ 2:0 ZAŘÍDIL MATĚJ HADAŠ. 

Zatímco v prvním vzájemném utkání dotahovali naši repre-

zentanti náskok soupeře od samotného úvodu utkání, v odvetě si 

na vývoj a kontrolu zápasu dali větší pozor. Na stadionu pražské 

Aritmy měli hru většinou ve své moci a už v prvním poločase rych-

lými kombinacemi z křídelních prostorů několikrát Ukrajině po-

hrozili. „Bylo tam pár krásných situací, kdy nám k lepšímu zakon-

čení chybělo vyřešení finální fáze. To je asi věc, na které musíme 

ním, nedařilo se nám tolik držet míč a zbytečně jsme se pouště-

li do soubojových situací. Pak ale kluci pochopili, v čem chybují, 

a vrátili se k dobré hře,“ řekl Barák.

Druhé gólové slovo znovu patřilo Hadašovi, který v 68. minutě 

stál na konci povedené kombinace z pravé strany hřiště. „Jsem 

moc rád, že to takhle vyšlo. První reprezentační góly řadím v ka-

riéře nejvýš,“ těšil se Hadaš. „Oproti prvnímu zápasu jsme doká-

zali lépe otáčet hru, více jsme se nabízeli do hry a povedlo se to 

po všech stránkách lépe,“ hodnotil mladý forvard.

Také kouč Barák viděl oproti prvnímu duelu výkonnostní pro-

gres. „Dali jsme v základní sestavě znovu šanci novým klukům 

a musíme je pochválit. Ano, je na čem pracovat, ale do vedení 

jsme šli zaslouženě a stejně tak po právu zvítězili. Druhý gól nás 

definitivně uklidnil,“ potěšilo trenéra. 

nejvíc pracovat. Zatím tam klukům chybí určitá chytrost a vyzrá-

lost,“ hodnotil kouč U15 Antonín Barák.

Jeho svěřenci se gólové odměny dočkali až těsně po změně 

stran. Další kontr z levé strany využil útočník Hadaš a dorážkou 

do opuštěné brány zařídil vedení. Pak Češi na chvíli vypadli z kon-

ceptu, několikrát zkazili rozehrávku a soupeře málem pustili 

do velkých šancí. „Možná jsme se trochu nechali uspokojit vede-

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY S UKRAJINOU

ČESKO U15 – UKRAJINA U15 2:0 (0:0)

Hráno: 22. května 2018. Branky: 41. a 68. Hadaš. Sestava Česko: Karmazín – Nízký (57. Šrejber), 
Šimoník (41. Langhamer), Kollek (41. Daněk), Fukala – Kocůrek (41. Brejcha), Drozd (57. Šimeček), 
Hampl – Černák (41. Uriča), Hadaš, Stropsa (41. Jambor). Trenér: Barák.

ČESKO U15 - UKRAJINA U15 1:1 (0:1)

Hráno: 24. května 2018. Branky: 80. Jambor - 2. Shostak. Sestava Česko: Nalezinek - Hodouš, 
Drozd, Šrejber (59. Jambor), Šimoník (50. Fukala) - Šimeček (50. Hadaš), Langhamer (59. Nízký), 
Kocůrek (50. Brejcha) - Černák (50. Daněk), Hampl (50. Kollek), Stropsa (50. Uriča). Trenér: Barák.
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ARROWS CUP 2018 U-40 
pro FC Nový Hradec

Okresní fotbalový svaz Hradec Králové uspořádal na hřišti ve Stěže-
rách závěrečný premiérový turnaj Ligy gentlemanů 2017/2018 hráčů 
U-40 pod názvem ARROWS Cup 2018, který byl součástí charitativních 
akcí OFS Hradec Králové.

Tohoto klání starších pánů se zúčastnily celky ARROWS, FC 

Nový Hradec, SKP ČR Hradec, SK Libčany, Sokol Dohalice a So-

kol Třebeš. Hrálo se za slunečného počasí v pohodové atmosféře 

systémem každý s každým a jednotlivé zápasy řídili rozhodčí Mi-

loslav Doubrava, Vladimír Koza a Oldřich Štancl. Primát vybojo-

val Nový Hradec před Dohalicemi, na bronzové příčce následoval  

ARROWS. Vítěz převzal od OFS Hradec velký pohár.

Součástí bylo i vyhodnocení ARROWS Ligy Gentlemanů U-40 

za soutěžní ročník 2017/2018. Vítězem se stal a pohár převzal 

tým ARROWS, který si tak zajistil postup do národního finále Ve-

teránské ligy FAČR ve Světlé nad Sázavou. Současně byly vyhlá-

šeny osobnosti jednotlivých týmů a při závěrečném vyhodnocení 

převzaly pamětní trofeje OFS Hradec Králové: Milan Ptáček (SKP 

ČR Hradec), Milan Zeman (ARROWS), Vlastimil Soukup (Sokol 

Třebeš), Jiří Pavlíček (SK Libčany), Dušan Marek (Sokol Dohalice) 

a Václav Vašata (FC Nový Hradec).

Za přítomnosti předsedy OFS Hradec Králové Martina Zbořila, 

mistopředsedy OFS Hradec Vladana Haleše, předsedy STK OFS 

Hradec Marcela Tučka, člena STK OFS Hradec Zdeňka Pechara se 

akce přítomným líbila a již nyní se těší na další pokračování

Konečné pořadí ARROWS Cupu 2018: 1. FC Nový Hradec 13 

(12:3), 2. Sokol Dohalice 10 (8:5), 3. ARROWS 9 (9:3), 4. SK Libčany 

6 (7:6), 5. SKP ČR Hradec 3 (3:16), 6. Třebeš 1 (1:7). 

Lubomír Douděra

 V LIZE GENTLEMANŮ SE SVÁDĚLI TVRDÉ I GENTLEMANSKÉ SOUBOJE. 

KFS Královéhradeckého kraje - www.khfotbal.cz

 VÍTĚZEM ARROWS CUPU 2018 SE STAL 1. FC NOVÝ HRADEC. 

http://www.fotbal.cz
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