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VLADIMÍR COUFAL
„Chci se ještě ve fotbale
posunout dál, hrát o tituly,
v evropských pohárech.
Proto po šesti sezonách Slovan
opouštím,“ říká reprezentační
bek a lídr Liberce.
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klání během rakouského soustředění proti Nigérijcům obstojí ve středu s hlavami vztyčenými. A třeba účastníkovi nadcházejícího MS v Rusku vstřelí
gól dvaadvacetiletý útočník Patrik Schick, který se
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o tři roky starší obránce Vladimír Coufal. Krajní
bek Liberce, jenž míří za novou výzvou do pražské
Sparty, by rád přidal ke svému zatím jedinému
startu se lvíčkem na prsou další a v Gólu vypráví o zajímavé sezoně, kterou prožil v roli kapitána
Slovanu. Chvíle slastného oddechu a oslav si může
naplno užívat Pavel Hoftych. Extrenér Zlína, Bohemians či českých mládežnických reprezentačních
výběrů dosáhl na největší úspěch své kariéry až
coby funkcionář. V roli generálního manažera Trnavy dovedl Spartak k mistrovskému titulu, na který slavný klub čekal 45 let! A v Gólu dává nahlédnout do zákulisí zrodu trnavského zázraku.
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STALO SE...
  Dočkal v hlavní roli
Český reprezentační záložník Bořek Dočkal byl
ústřední postavou fotbalistů Philadelphie v zápase MLS proti Chicagu. Pod výhru 3:1 se podepsal
dvěma asistencemi a v závěru proměněnou penaltou. Tým Union prodloužil svou neporazitelnost
na čtyři utkání. Po Dočkalově první gólové přihrávce se prosadil krátce před poločasovou pauzou Brazilec Ilsinho a v 51. minutě zvýšil Jamajčan
Burke, jemuž bývalý sparťanský špílmachr ideálně
nacentroval před branku. Svůj třetí gól v zámořské
lize vstřelil devětadvacetiletý středopolař z penalty v 87. minutě, když střelou k tyči nedal gólmanovi McLainovi žádnou šanci.

AKTUÁLNĚ

AKTUÁLNĚ

Fotbalový týden Vladimíra Coufala

„Chci se posunout dál!“

  Sparta už nepočítá
s Kadlecem a Mavubou
Na Letné už pro novou sezonu nepočítají s obráncem Michalem Kadlecem a záložníkem Riem
Mavubou. Naopak blízko je příchod útočníka Benjamina Tetteha z Bohemians 1905. Třiatřicetiletý
bývalý reprezentant se vrátil do Sparty předloni
a v této sezoně zasáhl jen do osmi ligových utkání.
Naposledy hrál ve 22. kole. O rok starší francouzský středopolař Mavuba přišel na Letnou vloni
v létě při mohutném posilování zahraničními hráči,
v klubu se však příliš neprosadil. V lize si připsal
jedenáct startů a od 20. kola nehrál. „Oznámili
jsme oběma hráčům, že nejsou v našich plánech
na další sezonu. Ti dva se už do letní přípravy určitě
nezapojí a budeme hledat řešení,“ říká sportovní
ředitel Zdeněk Ščasný. Sparta po nevydařené sezoně a pátém místě v ligové tabulce plánuje během
letní přestávky angažovat tři až čtyři hráče. Prvním
z nich s největší pravděpodobností bude dvacetiletý ghanský útočník Tetteh, jenž by měl přestoupit
z Bohemians 1905. V lize má na kontě tři branky.
VLADIMÍRU COUFALOVI JISTĚ NEVADÍ, ŽE MÍSTO VOLNA TRÉNUJE
NA SOUSTŘEDĚNÍ NÁRODNÍHO TÝMU V RAKOUSKU POD DOZOREM KOUČE KARLA JAROLÍMA.

„PO REPREZENTANČNÍ PAUZE JSME ZHASLI“
„Bohužel sezona pro nás v Liberci nedopadla podle představ. Poslední čtvrtinou ligy
jsme znegovali celou soutěž. Po výhře na Slovácku jsme útočili na druhé místo, na Slavii

ŽELEZNÝ KAPITÁN. VLADIMÍR COUFAL ODKOPAL V LIBERCI
KOMPLETNÍ PORCI VŠECH TŘICETI LIGOVÝCH ZÁPASŮ. NECHYBĚL ANI MINUTU!

jsme osm kol před koncem tehdy ztráceli jediný bod. Jenže pak už jsme udělali jen pět
bodů a zůstali bez pohárů. Rozebírali jsme situaci i s majitelem panem Karlem. Hledali
jsme objektivní příčinu, proč to nešlo, proč jsme po reprezentační pauze zhasli. Nevím,

Zklamání z nepovedeného závěru HET ligy kapitán
Liberce VLADIMÍR COUFAL doteď nevstřebal. Ještě

jestli jsme něco podcenili v tréninkovém procesu, ale prostě jsme se do toho nedostali.
Podepsal se na nás zápas s Teplicemi, který soupeř otočil.

„VRCHOLEM ZMARU BYLA JIHLAVA“

osm kol před koncem sahal Slovan po druhé příčce,

Je známé, že psychika dělá významné procento výkonu. Podle mě jsme po Teplicích za-

aby nakonec zůstal úplně bez pohárů. „Začali jsme

čali nad fotbalem až moc přemýšlet. Přitom je to jednoduchá hra. Místo, abychom dál hráli

nad fotbalem moc přemýšlet,“ říká reprezentační

s Jihlavou. Průběh přesně vystihl naše tehdejší rozpoložení. Co jsme předvedli ve druhém

svůj styl, který nás dostal nahoru, byli jsme mimo. Vrcholem zmaru byl pak domácí výbuch

obránce, který na 99 procent Slovan opustí. Speku-

poločase, byla absolutní tragédie. Nepoznával jsem nás, nepochopil jsem to vlastně doteď.

luje se o přestupu do jednoho z týmů pražských „S“.

nu Liberec. Kritika byla zasloužená, stejně tak sankce od vedení klubu.
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I kdyby proti nám stál soupeř ze třetí ligy, dopadli bychom stejně. Výkon nebyl hodný Slova-
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  Zlámal přestupuje
do Skotska
Zlínští „Ševci“ přišli o svou jarní brankářskou
jedničku Zdeňka Zlámala. Dvaatřicetiletý gólman přestoupí do šestého celku uplynulé sezony
skotské ligy Heart of Midlothian. Čeká ho ještě
zdravotní prohlídka a poté s novým klubem podepíše smlouvu. Vyzkouší si tak páté zahraniční
angažmá. Působil v italských klubech Udine
a Bari, španělském Cádizu a tureckém Alanyasporu. Ve skotské lize chytal v uplynulé sezoně i další
český gólman Tomáš Černý, jeho Partick Thistle
ale sestoupil. V české lize Zlámal vedle Zlína nastupoval za Liberec, Slavii Praha, Olomouc a Bohemians 1905. Působil i ve Spartě, na Letné si
ale start v nejvyšší soutěži nepřipsal. V uplynulé
ligové sezoně odchytal deset utkání, z toho devět na jaře. Celkem má v české nejvyšší soutěži
na kontě 187 zápasů a jeden vstřelený gól v dresu
Bohemians 1905 na Dukle.

inzerce

inzerce
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  Procházka druhou
letní posilou Plzně
Dlouhodobá orientace na slovenské fotbalisty
v Plzni pokračuje. Druhou letní posilou Viktorie
se stal slovenský záložník Roman Procházka,
který přichází jako volný hráč po konci smlouvy v Levski Sofia. Devětadvacetiletý univerzál
s českým mistrem podepsal tříletý kontrakt.
Do Levski zamířil v roce 2012 z Trnavy a postupně se zařadil mezi opory. V minulé sezoně
za bulharský tým odehrál 45 soutěžních zápasů,
v nichž zaznamenal šest gólů a osm asistencí.
„S Romanem jsme se viděli již v zimě, kdy došlo
k prvnímu oťukávání. Jde o velmi zkušeného
hráče. Jeho příchodem posilujeme střed pole,
což jsme avizovali jako jednu z priorit,“ říká
generální manažer Adolf Šádek. V plzeňské kabině se potká se svým krajanem, starousedlíkem
Markem Bakošem, který s vedením čerstvého
mistra o další rok prodloužil smlouvu, která mu
měla vypršet na konci června. Pětatřicetiletý
bývalý reprezentační útočník patří k hlavním
postavám Viktorie, se kterou získal čtyři mistrovské tituly a byl u dvou předchozích postupů
do základní skupiny Ligy mistrů. V české lize má
na kontě 207 utkání a 67 branek, v tomto ročníku
nastupoval většinou jako střídající hráč. V letech
2015 a 2016 působil ve Slovanu Liberec.
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„KONEC TRENÉRA NEBYL ŠŤASTNĚ NAČASOVANÝ“
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KALENDÁRIUM

Po prohře s Jihlavou se na veřejnost dostala informace, že trenér Holoubek i s celým
realizačním týmem bude po sezoně odvolaný. Byla to zvláštní situace pro všechny, protože

  Dúbravka patří
natrvalo Newcastlu

do konce ligy zbývaly ještě nějaké zápasy. Nebylo to šťastně načasované. Za sebe říkám,
klidně si ale někteří mohli říct: Stejně v létě přijde jiný trenér, tak proč bych teď pana Ho-

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

Slovenský brankář Martin Dúbravka bude dál působit
v Newcastlu, se kterým podepíše smlouvu do června
2022. Anglický klub na devětadvacetiletého reprezentačního gólmana uplatnil opci a získal jej natrvalo
z pražské Sparty, odkud na jaře v celku z Premier
League hostoval. Podle britských médií by uplatnění
opce mohlo letenskému klubu vynést asi 4,2 milionu
eur (okolo 110 milionů korun). Do Newcastlu odešel
v zimě a v novém klubu se okamžitě stal oporou.
Hned po příchodu se uvedl čistým kontem při výhře
1:0 nad Manchesterem United a nulu si pak připsal
ještě v dalších třech zápasech včetně posledního
kola s Chelsea. Newcastle i díky němu skončil v tabulce Premier League desátý. Před angažmá ve Spartě chytal za Liberec, dánský Esbjerg a Žilinu, jejímž
je odchovancem. Ve slovenském reprezentačním
„áčku“ má na kontě devět startů. „Jsme nadšeni,
že se podařilo celý transfer dotáhnout, byla to jedna
z klíčových pozic našeho kádru. Od chvíle, kdy Martin
přišel, ukázal fantastickou pracovitost a velmi nás
ohromil svými výkony,“ pochvaluje si trenér Newcastlu Rafael Benítez.

loubka poslouchal? Bojovat za něj, když tady už za měsíc nebude? V podobných situacích to
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ČERVEN

že mě to neovlivnilo, makal jsem na doraz jako obvykle. Do hlav ostatních hráčů nevidím,

holt odnášejí trenéři, i když oni na hřišti nejsou.
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V posledních týdnech se v médiích často spekulovalo, jestli ve Slovanu zůstanu, nebo
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z Liberce odejdu. Ptali se mě známí, kamarádi, spoluhráči. V tuto chvíli musím říct, že v Li-
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-----
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berci na 99 procent nezůstanu. Je to před finálním podpisem smlouvy.
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Ladislav Kubala

  Bílek střídá Petrželu

O který klub se jedná, ale zatím prozradit nemůžu. Majitel Slovanu i všichni kolem to
už vědí. Jsem rád, že jsem mohl v Liberci odehrát šest sezon, zažil jsem neskutečné

LADISLAV KUBALA

zápasy, bylo to fajn. Chci se ale ještě posunout ve fotbale dál, hrát o tituly, v evropských
pohárech. Proto jsem nabízenou šanci využil.

ZATÍM JEDINÝ REPREZENTAČNÍ START SI VLADIMÍR COUFAL PŘIPSAL LONI V LISTOPADU
NA PŘÍPRAVNÉM TURNAJI V KATARU V DUELU S DOMÁCÍM TÝMEM (VÝHRA 1:0).

„S NIGÉRIÍ CHCEME DEBAKL ODČINIT“
Sezonu jsme si prodloužili o reprezentační sraz. Začal špatně, v pátek jsme prohráli vyVLADIMÍR COUFAL * Narozen: 22. srpna 1992 * Výška: 174cm * Váha: 75kg * Stav: ženatý, manželka Hana, syn Nicolas (20 měsíců) * Fotbalový post: obránce * Hráčská kariéra: Baník Ostrava (1999-2010), FC Hlučín (2010-2012), SFC Opava (2012), Slovan Liberec
(2012-?) * Česká reprezentace: 1 zápas/žádný gól * Česká liga: 118/3 * Největší úspěchy:
postup do základní skupiny Evropské ligy (2013, 2015, 2016), postup ze skupiny Evropské
ligy (2013), debut v A-týmu ČR (2017), člen reprezentačního výběru ČR do 21 let

soko s Austrálií (0:4). Všechny nás to štve. Hra úplně špatná nebyla, chybělo nám ovšem
finále. Když jsme viděli na videu těch šancí, nedohraných akcí... Austrálie měla pět šancí, dala čtyři góly, navíc po našich hrubkách. Ve středu s Nigérií chceme debakl odčinit.
Není to v žádném případě rozhodující faktor, ale nějaké procento hrát může. My z české
ligy jsme si sezonu jen prodloužili o deset dnů, ale někteří kluci ze zahraničí byli už čtrnáct
dnů na dovolené. Není pro ně jednoduché přepnout v hlavě zpátky do zápasového módu.“
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JEDNA Z NEJSILNĚJŠÍCH STRÁNEK LIBERECKÉHO
KRAJNÍHO BEKA - OBROVSKÝ DŮRAZ V OSOBNÍCH SOUBOJÍCH.

inzerce

Trenér Vlastimil Petržela vydržel na lavičce Zlína jen
tři měsíce. Čtyřiašedesátiletý kouč se s vedením klubu dohodl na ukončení smlouvy, která původně měla
vypršet až za rok. Tým vedl od konce února po Bohumilu Páníkovi, který byl po špatných výsledcích odvolán. Zkušený trenér převzal mužstvo na devátém
místě ligové tabulky, výsledkový vzestup ale nepřišel a „Ševci“ až do předposledního kola neměli jistou
záchranu. Střídá ho bývalý kouč české reprezentace
Michal Bílek. „Jsem za nabídku rád a moc se na práci těším. Myslím, že mužstvo ve Zlíně kvalitu má.
Budeme pracovat na co nejsilnějším složení kádru,
abychom mohli splnit cíle, které si stanovíme,“ říká
třiapadesátiletý trenér, který naposledy v české lize
působil v Jihlavě, kde však loni v dubnu kvůli špatným výsledkům skončil. Má za sebou také působení
v Teplicích, Blšanech, Plzni, Ružomberoku, Dinamu
Tbilisi nebo v pražské Spartě, se kterou získal v roce
2007 double. Reprezentaci trénoval v letech 2009 až
2013, na EURO 2012 v Polsku a na Ukrajině s ní postoupil do čtvrtfinále.
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Dva kapitáni a debakl

Nedvěd si zahrál

se synem za Skalnou
Po mnoha letech si bývalý kapitán reprezentace Pavel Nedvěd zahrál soutěžní
zápas za Skalnou, odkud pochází. Držitel
Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu
Evropy z roku 2003 si splnil sen, když si
zahrál v jednom týmu se svým synem.

OTEC A SYN NEDVĚDOVÉ
V JEDNOM DRESU.

PŘEDSEDA FAČR MARTIN MALÍK A MÍSTOPŘEDSEDOVÉ
ZA ČECHY ROMAN BERBR (VLEVO) A ZA MORAVU ZDENĚK ZLÁMAL (VPRAVO)
SI PO SCHVÁLENÍ ZMĚNY STANOV MOHLI VÝRAZNĚ ODDECHNOUT.
V DEN VALNÉ HROMADY FAČR PROHRÁLI ČEŠTÍ REPREZENTANTI
NA SOUSTŘEDĚNÍ V RAKOUSKU V PŘÍPRAVNÉM MAČI S AUSTRÁLIÍ VYSOKO 0:4.

Byla v tom určitá symbolika. V době, kdy delegáti 20. řádné Valné hromady FAČR hlasovali o klíčové změně Stanov při volbě předsedy, která se stala jablkem sváru mezi českou
a moravskou komorou, se hlavním městem
přehnala silná bouřka, doprovázená vydatným deštěm a krupobitím. Předcházelo tomu
dusno jak v kuloárech hotelu, kde se páteční
jednání uskutečnilo, tak v pražských ulicích.
8

VÁCLAV TICHÝ PRAHA

vení „normalizační komise“ FIFA, je definitivně u konce. Předse-

Atmosféra zhoustla po vystoupení předsedy Dolního Bene-

da FAČR Martin Malík to lapidárně shrnul ve své děkovací řeči

šova, který použil fotbalovou terminologii, když prohlásil, že by

do věty „Pojďme konečně zase dělat fotbal!“ Bylo by ale naivní

„Morava měla změnit kapitána“, a poté navrhl, aby se o změně

se domnívat, že rázem jsou zapomenuty disharmonie a vzájem-

Stanov hlasovalo tajně. O tomto pozměňovacím návrhu se mu-

né nevraživosti, zvlášť když na Moravě stojí zřejmě kluby divizí

selo následně tajně hlasovat. Družina delegátů českého „kapi-

a MSFL v opozici proti svému místopředsedovi, což vzhledem

tána“ to jednomyslně odmítla, takže se klíčové hlasování usku-

k více jak tříletému mandátu do příští volební Valné hroma-

tečnilo veřejně. Na tvářích mužů v první řadě předsednického

dy FAČR není zrovna ideální vztahová konstelace. Ještě než se

stolu bylo očividné napětí, když pozorovali před sebou les rukou

delegáti po obědě rozjeli zpátky domů, tak dostali na dálku re-

v sále, a čekali, až skrutátoři spočítají především hlasy z morav-

prezentační „dezert“, aby měli o čem přemýšlet a debatovat.

ské komory. Když jejich šéf oznámil, že pro změnu Stanov je 41

V rakouském St. Pöltenu totiž prohrál český národní tým v me-

delegátů, ozval se mohutný a také úlevný potlesk, že strastiplná

zistátním utkání s Austrálií 0:4 a připsal si tak nejvyšší porážku

sága, která by při opačném vyznění hlasování znamenala usta-

v samostatné historii…

9

inzerce

inzerce

Ani vicemistr Evropy z Anglie1996 fotbalistům
Skalné k úspěchu nepomohl, s Královským Poříčím B prohráli v utkání I. B třídy 1:4. Za Skalnou
hrál někdejší záložník Juventusu či římského Lazia
po více než 30 letech a toužil zvítězit. Ale mnohanásobně vyšší návštěvnost na utkání než obvykle
se zřejmě na výkonu domácího týmu podepsala.
Zatímco na běžné zápasy I. B třídy chodí jen skalní
fanoušci, v sobotu se na legendu českého fotbalu
přišly podívat dva tisíce lidí! Dopravu ve Skalné
proto musela řídit policie a auty se zaplnilo i pole
před obcí. Klub připravil pro diváky i malé montované tribuny, aby lépe viděli. Pětačtyřicetiletý
Nedvěd nastoupil s číslem 11, jeho syn Pavel hrál
s šestkou. Mladšího z Nedvědů trenér v úvodu druhého poločasu vystřídal.
Současný viceprezident Juventusu i devět let
po skončení kariéry na hřišti dokazoval své fotbalové kvality, gól se mu navzdory několika šancím
dát nepovedlo. Nevyloučil, že by si zápas za Skalnou někdy v budoucnu zopakoval. Kvůli pracovnímu
vytížení však nechtěl odhadnout, kdy by se mu to
mohlo povést.

10
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AKTUÁLNĚ

KRESBA TÝDNE

V pátečním utkání s Austrálií na soustředění v Rakousku utrpěla
česká reprezentace s účastníkem nadcházejícího mistrovství světa

inzerce

v Rusku nejtěžší porážku v historii - 0:4...
10

Patrik Schick:

„Měřím se denně

se špičkou!“
I když věkově ještě patří do reprezentační „jedenadvacítky“, spoléhá na něj už „áčko“, v jehož kádru se postupně zabydluje. Předchozí
trenér Pavel Vrba ho vzal před dvěma lety dokonce i na závěrečné
rakouské soustředění před EURO ve Francii, ale do konečné nominace se mu PATRIK SCHICK nevešel. Před rokem pomáhal „lvíčatům“ na mistrovství Evropy této věkové kategorie v Polsku, tehdy
se také začal permanentně přetřásat jeho velký italský přestup ze
Sampdorie Janov. „Schickyho“ nakonec získal AS Řím, ale opakované zdravotní problémy způsobily, že rozjezd mladého českého ostrostřelce byl pozvolnější, než se všeobecně očekávalo. Na jaře se
už dočkal větších herních partů v základní sestavě i ligových gólů
v Serii A, v Lize mistrů pomohl senzačně vyřadit slavnou Barcelonu
a zahrál si i obě semifinále s Liverpoolem.

14
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ROZHOVOR

RADEK MALINA LAA AN DER THAYA (AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO)

Jak jste vstřebal čtyřbrankový příděl od Austrálie v pátečním duelu v St. Pöltenu?
„Blbě. Ani dost dobře nejde takový výsledek dostat z hlavy. Jen

ROZHOVOR

23/2018
Úterý 5.6.2018

15

„Je to trošku složitější. Člověk vypadne ze zaběhnutého rytmu,
i hlavou je nastavený trošku jinak. Ale nemůžeme se vymlouvat,
že je po sezoně a že třeba právě ve srovnání s Australany nejedeme na šampionát. Bavit se o motivaci mi přijde zbytečné, vždyť jde

prací, tréninkem a nejbližším utkáním. Spíše to překryjí až další
výsledky. Šlo sice jen o přátelský zápas, ale je třeba se poučit, aby
se nám podobný propadák už nikdy nestal. Do přestávky náš výkon nebyl špatný, kdybychom nějakou šanci proměnili, mohl zápas
dopadnout úplně jinak. Ve druhé půli to už ale nebylo ono, to viděl
každý. O kruté porážce bohužel rozhodly naše individuální chyby.“
Je hodně složité naskočit do utkání v okamžiku, kdy jde
jen o přípravu a nečeká vás závěrečný turnaj v podobě mistrov-

„I po roce v Sampdorii
byl přestup velkým
skokem…“

ství světa či mistrovství Evropy?

UTKÁNÍ S AUSTRÁLIÍ BYLO PRO MLADÉHO ÚTOČNÍKA OSMÝM REPREZENTAČNÍM. ZATÍM V NICH VSTŘELIL TŘI GÓLY.

14

15

inzerce

inzerce

PATRIK SCHICK SE ZDRAVÍ S AUSTRALANY PŘED ZÁPASEM, KTERÝ SKONČIL ČESKÝM DEBAKLEM 0:4.
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ROZHOVOR

ROZHOVOR

o reprezentaci! V druhé půlce jsem se vlastně nedostal kloudně

„Měřím se denně se špičkou, s těmi nejlepšími. Vidím, jak

k balónu. Doufám, že proti Nigérii bude situace mnohem lepší.

pracují a jak jsou dobří. V tréninku je i proti mému minulému an-

Stejně jako konečný výsledek. Musíme ale počítat s tím, že Nige-

gažmá v Sampdorii Janov obrovský rozdíl. V taktických věcech,

rijci budou rychlostně a technicky velmi dobře vybavení.“

v nasazení. Když třeba hrajeme osm na osm, tak jde o regulérní

Během jara jste naskočil v národním dresu do všech tří

S čím budete mít první sezonu ve „věčném městě“ spojenou?

„Vnímám, že po přestupu do Itálie je moje pozice jiná. Ale sou-

„Určitě s duelem Ligy mistrů proti Barceloně, kterou jsme vy-

časně si nemyslím, že bych měl mít v nároďáku jisté místo jen

řadili v Lize mistrů. Šlo o moje první utkání v této elitní evropské

kvůli angažmá v AS Řím.“

soutěži a o zatím největší zážitek mé dosavadní kariéry. I potom

Můžete nyní již s odstupem první sezonu v římském velkoklubu zhodnotit?
„Začátek samozřejmě nebyl podle plánu, brzdila mě zranění.
Ale když jsem s přibývajícím časem měl natrénováno a cítil se fy-

v semifinále s Liverpoolem to byly dva krásné zápasy, ve kterých
jsme nakonec nebyli daleko od postupu.“
Jste připravený, že v nadcházejícím ročníku na vás bude
ještě větší tlak?

zicky lépe, můj výkon šel nahoru. Ke konci sezony jsem se už cítil

„Počítám s tím. Pořádně se připravím už na letní přípravu. Mi-

fajn. Ale je jisté, že mohu hrát ještě lépe. Vnímám v tréninku, že

nule jsem ji kvůli zranění neabsolvoval vůbec, což se v průběhu

dokážu dělat věci na vyšší úrovni.“

sezony negativně projevilo“.

Posouvá vás konkurence špičkových spoluhráčů, jako
jsou Džeko, Perotti, Nainggolan, El Shaarawy a další hvězdy?

Bude pro vás velkou výhodou v druhé sezoně, že jste se

… O TŘI DNY POZDĚJI VSTŘELIL VÍTĚZNÝ GÓL PROTI ČÍNĚ, V NĚMŽ ČEŠTÍ FOTBALISTÉ OBRÁTILI NEPŘÍZNIVÝ STAV 0:1 NA 4:1.

už adaptoval a poznal prostředí i klub?
„Třebaže jsem měl za sebou dvanáct měsíců v Sampdorii, stejně představoval přestup velký skok. Když jsem odcházel do Janova z Bohemky, neuměl jsem jazyk, nerozuměl taktickým pokynům.
Brali mě jako nějakého Čecháčka, nevnímali mě. Až když jsem začal dávat góly a ukázal kvalitu, situace se pomaličku obracela.“
Mohl jste se o zkušenosti z Janova opřít při přesunu
do Říma? Měl jste sebevědomí a nepochyboval o sobě?
„Nepřišel jsem už v pozici nezkušeného hráče, zelenáče. Vybudoval jsem si určitý respekt. Rozkoukával jsem se tudíž snadněji, ale pořád to byl skok. Všichni hráči kolem mě si obrovsky věří,

NA BŘEZNOVÉM CHINA CUPU NEZABRÁNIL PATRIK SCHICK PORÁŽCE 0:2 OD SILNÉHO TÝMU URUGUAYE…

A JSEM VÁŠ! PATRIK SCHICK SE PRÁVĚ STÁVÁ POSILOU AS ŘÍM.

16

17

hrají s neuvěřitelným sebevědomím, mají odvahu udělat na hřišti
cokoliv. Ani v nejmenším o sobě nepochybují.“
Je to věc, kterou se fotbalista může naučit?
„Myslím, že je třeba to mít v sobě. Asi k tomu může hráč i dospět, ale jedna věc je mít sebevědomí a myslet si o sobě, že patřím k nejlepším. A trošku něco jiného je dokazovat pravidelně, že
jsem nejlepší. Ale nejde o specifikum AS Řím. To platí obecně pro
všechny evropské velkokluby.“
Jak se těšíte na volno, které vám začne po středečním
zápase s Nigérií?

SVÉ STŘELECKÉ UMĚNÍ PŘEDVEDL PATRIK
BĚHEM SEZONY V JANOVSKÉ SAMPDORII,
KDE V 32 UTKÁNÍCH SERIE A NASTŘÍLEL 11 BRANEK.

inzerce

inzerce

17

mistrovský zápas. Člověk se pak rychle posouvá.“

utkání. Změnila se vaše pozice? Cítíte, že na vás tým stojí a v budoucnosti se bude o vaše schopnosti opírat?
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„Reprezentační sraz v Rakousku mi pomohl udržet se dál
v kondici, dám si potom tři týdny volna, jeden z nich nebudu dělat
vůbec nic a pak se začnu individuálně připravovat, abych se po dovolené vrátil do klubu fyzicky v optimální formě.“

Patrik Schick
Narozen: 24. ledna 1996 * Výška: 190cm * Váha: 75kg * Fotbalový post: útočník * Hráčská kariéra: Sparta Praha (-2015), Bohemians Praha 1905 (2015-2016), Sampdoria Janov (Itálie, 20162017), AS Řím (Itálie, 2017-?) * Reprezentace: 8 zápasů, 2 góly *
Největší úspěchy: účast na EURO hráčů do 21 let (Polsko 2017),
český titul (2014), vítěz Poháru České pošty (2014), vítěz ankety
Talent roku (2016)

„Největší zážitek?
Senzační vyřazení
Barcelony!“
Budete sledovat jako divák mistrovství světa, která
v Rusku začíná na konci příštího týdne?
„Na pár utkání, která mě budou zajímat, se určitě podívám.
Spíš to ale vidím až na vyřazovací fázi, protože šampionát trvá
prakticky celý měsíc. Finále si rozhodně nenechám ujít!“

18

19

inzerce

inzerce

PATRIK SCHICK SBÍRÁ V ŘÍMĚ ZKUŠENOSTI VEDLE HVĚZDNÉHO EDINA DŽEKA.
BOSENSKÝ SNAJPR NASTOUPIL V SERII A DO 36 ZÁPASŮ (16 GÓLŮ), ČESKÝ ÚTOČNÍK JICH NASBÍRAL SLUŠNÝCH 22 (2 GÓLY).
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www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky
Fotbalové asociace České republiky

21

Soutěž aktivity Gólu
suverénně ovládl
Michael Krmenčík!

Nejlepší kanonýr ligy zvítězil součtem 41 bodů
za 16 branek a 6 asistencí. I druhé místo patří
díky Janu Kopicovi a jeho 30 bodům zástupci
Plzně. O půl bodu méně získal třetí Jakub
Plšek z Olomouce.

24

HET LIGA
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HET LIGA

18,5 Holenda (7 + 3), 13 J. Podaný (2 + 6), 11 Lukáš Holík (4 + 2), 10,5 Djuranovič (3 + 3),
9,5 Schranz (4 + 1), 9 Kušnír (3 + 2), 7 Miloševič (2 + 2), 4,5 Néstor (0 + 3),
4 Mustedanagič a Preisler (2 + 0), 3,5 Brandner (1 + 1), 2 Koval a Daniel Tetour (1 + 0),
1,5 Bezpalec a Marek Hanousek (0 + 1)

(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

PLZEŇ
41 Krmenčík (16 + 6), 30 J. Kopic (6 + 12), 16,5 D. Kolář (6 + 3), 11,5 M. Petržela (2 + 5),
10 Hořava (5 + 0), 9,5 A. Čermák (4 + 1), 8,5 Hejda (2 + 3),
7,5 Chorý (3 + 1) a M. Zeman (0 + 5), 7 Hrošovský (2 + 2), 6,5 Havel (1 + 3),
5,5 Řezník (2 + 1), 5 Limberský (1 + 2), 4 Bakoš (2 + 0), 3,5 T. Hájek (1 + 1),
3 J. Kovařík (0 + 2), 2 Pilař a Štursa (1 + 0)

16 Zajíc (8 + 0), 9 V. Daníček (3 + 2), 8 Havlík (4 + 0), 7 Kubala (2 + 2),
6,5 Juroška a J. Petr (1 + 3), 5,5 J. Krejčí (2 + 1), 5 L. Sadílek (1 + 2), 4,5 Jan Navrátil (0 + 3),
4 Hofmann (2 + 0), 2 Reinberk (1 + 0), 1,5 Břečka, Divíšek, Machalík a Šumulikoski (0 + 1)

SLAVIA

OSTRAVA

28 Milan Škoda (11 + 4), 23,5 Tecl (11 + 1), 16,5 Hušbauer (3 + 7), 16 Zmrhal (5 + 4),
14 Stoch (4 + 4), 11,5 Van Buren (5 + 1), 7,5 T. Souček (3 + 1), 6 Necid (3 + 0),
5 Danny (1 + 2), 4 Sýkora (2 + 0), 3,5 Frydrych a Jugas (1 + 1), 3 Bořil (0 + 2),
2 Altintop, Deli, Sobol a Ngadeu (1 + 0), 1,5 Hromada a Kúdela (0 + 1)

18 Baroš (9 + 0), 16 Fillo (5 + 4), 13,5 De Azevedo (3 + 5), 11,5 R. Hrubý (5 + 1),
9 Diop (3 + 2), 8,5 Mičola (2 + 3), 7,5 Poznar (3 + 1), 5,5 Hlinka (2 + 1),
5 Granečný a Stáňa (1 + 2), 4 Jirásek a Šindelář (2 + 0),
3,5 Fleišman, Pazdera, V. Procházka a J. Šašinka (1 + 1), 1,5 P. Breda (0 + 1)

JABLONEC

KARVINÁ

20 Jovovič (7 + 4), 17 Masopust (4 + 6), 16,5 Chramosta (6 + 3),
14 Martin Doležal II (7 + 0), 13 Trávník (2 + 6), 10 Mihálik (5 + 0), 9,5 Holeš (1 + 5),
6 Považanec (3 + 0), 5 Hübschman (1 + 2), 4,5 Matěj Hanousek a V. Kubista (0 + 3),
4 Lischka (2 + 0), 3,5 Zelený (1 + 1), 3 Pernica (0 + 2), 2 M. Kysela (1 + 0),
1,5 Janetzký a Jankovič (0 + 1)

SLOVÁCKO

NEJLEPŠÍ SLÁVISTA MICHAL ŠKODA NASBÍRAL 28 BODŮ.

SPARTA

#

MUŽSTVO

Z

V

R

P

S

B

OLOMOUC

1.

Plzeň

30

20

6

4

55:23

66

2.

Slavia Praha

30

17

8

5

50:19

59

29,5 Plšek (11 + 5), 16 Houska (5 + 4), 12,5 Falta (4 + 3), 12 Řezníček (6 + 0),
11,5 Zahradníček (2 + 5), 8,5 Sladký (2 + 3), 7 Moulis (2 + 2), 5,5 Texl (2 + 1), 4 Hála (2 + 0),
3 Vepřek (0 + 2), 2 Jemelka (1 + 0), 1,5 Kalvach a Radakovič (0 + 1)

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

17,5 D. Mašek (5 + 5), 11,5 Reiter (2 + 5), 11 M. Hašek (4 + 2), 8 Kabajev (4 + 0),
7,5 Vaníček (3 + 1), 5,5 Tetteh (2 + 1), 4 Bartek a Šmíd (2 + 0), 3,5 Hůlka a J. Nečas (1 + 1),
3 M. Dostál a Luts (0 + 2), 1,5 Fryšták a Jindřišek (0 + 1)

8.

Teplice

30

8

10

12

32:40

34

TEPLICE

9.

Mladá Boleslav

30

9

7

14

31:43

34

10.

Zlín

30

8

9

13

31:48

33

21,5 Vaněček (10 + 1), 11,5 Jan Rezek (5 + 1), 9 Krob (0 + 6), 8 Žitný (4 + 0), 7 Hora (2 + 2),
5 Vondrášek (1 + 2), 4,5 Hyčka (0 + 3), 3,5 T. Kučera (1 + 1),
2 Červenka a Ljevakovič (1 + 0), 1,5 Jeřábek, Šimeček a Trubač (0 + 1)

11.

Dukla Praha

30

9

5

16

32:55

32

MLADÁ BOLESLAV

12.

Ostrava

30

7

10

13

36:43

31

13.

Slovácko

30

6

13

11

23:32

31

12 Mebrahtu (6 + 0), 9,5 Komličenko (4 + 1) a Matějovský (1 + 5), 7 J. Valenta (2 + 2),
6 Chaluš, Magera a Přikryl (3 + 0), 5,5 Mingazov (2 + 1), 5 Konaté a Pauschek (1 + 2),
4,5 J. Rada (0 + 3), 3,5 Hubínek a P. Mareš (1 + 1), 3 Fabián a Šušnjar (0 + 2),
2 Křapka a Stronati (1 + 0), 1,5 Kateřiňák (0 + 1)

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

22,5 Josef Šural (9 + 3), 15 V. Kadlec (6 + 2), 13,5 Stanciu (6 + 1), 10,5 Zahustel (3 + 3),
10 Lafata (5 + 0), 8 Kanga (4 + 0), 7,5 Vatajelu (0 + 5), 7 Plavšič (2 + 2), 5 M. Frýdek a Štetina
(1 + 2), 3,5 Čivič (1 + 1), 3 Ben Chaim a Kulhánek (0 + 2),
2 Drchal, Hovorka, Janko a T. Rosický (1 + 0), 1,5 Biabiany, Costa a Sáček (0 + 1)

LIBEREC
21,5 Pulkrab (10 + 1), 17 Potočný (4 + 6), 16 Kerbr (5 + 4), 8,5 Coufal (2 + 3),
8 Graiciar (4 + 0), 6 Breite (3 + 0), 5 Folprecht a Karafiát (1 + 2), 4 Hybš (2 + 0),
3,5 Bosančič a P. Ševčík (1 + 1), 2 Havelka, Oscar a Voltr (1 + 0), 1,5 Köstl a Mikula (0 + 1)

23 Wágner (10 + 2), 22 Budínský (8 + 4), 10 Kalabiška (5 + 0), 9 Panák (3 + 2),
8 Šisler (1 + 4), 5 Ramirez (1 + 2), 3,5 T. Weber (1 + 1), 3 Letič a Štepanovský (0 + 2),
2 Dreksa, Janečka a Jan Moravec (1 + 0), 1,5 Eismann, Košťál a Lingr (0 + 1)

JIHLAVA
29 Ikaunieks (10 + 6), 13 P. Dvořák (5 + 2), 12 Fulnek (3 + 4), 5 Zoubele (1 + 2),
4 Záviška (2 + 0), 3,5 Mara (1 + 1), 3 Levin, Nový a Vaculík (0 + 2),
2 N. Daníček, Klíma, Popovič, Tlustý a Urblík (1 + 0), 1,5 P. Buchta, Hanuš a Keresteš (0 + 1)

BRNO
12 Michal Škoda (6 + 0), 5,5 Acosta (2 + 1), 3,5 Juhar, L. Krejčí II, T. Pilík a Vraštil (1 + 1),
3 Lutonský (0 + 2), 2 Ashiru, Bazeljuk, Fortes, Kratochvíl, Růsek a Zikl (1 + 0),
1,5 Pavlík, Přichystal a Kryštůfek (0 + 1)

BOHEMIANS 1905

ZLÍN
18,5 Ekpai (7 + 3), 11 Mehanovič (4 + 2), 7 Holzer, Hronek a Traoré (2 + 2),
6 Beauguel a Železník (3 + 0), 5,5 V. Vukadinovič (2 + 1), 5 Jiráček (1 + 2), 4 Džafič (2 + 0),
1,5 Bačo, Bartošák, Bijimine, Gajič a Kopečný (0 + 1)

VÍTĚZNÝ MICHAEL KRMENČÍK ZÍSKAL 41 BODŮ.
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VE SPARTĚ KRALOVAL JOSEF ŠURAL - 22,5 BODŮ.
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DUKLA

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU 2017/2018

CELKOVÁ TABULKA
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Mezi brankáři dominoval Laštůvka
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JAN BARTOŠ PRAHA

Pětatřicetiletý „Lašty“ se tedy po pouhém půlroce vrátil z hlavního města na sever Moravy, ale nikoliv do Karviné, ze které loni
v létě odešel do Edenu, ale do ostravského Baníku, ve kterém
svoji kariéru před lety odstartoval. I když s týmem nebojoval o titul, ale o záchranu v nejvyšší soutěži, vychytané nuly mu přesto
pravidelně přibývaly. Nastřádal jich dohromady šestnáct (v „Klubu 100“ jich má aktuálně 115), což je v posledních letech nejlepší
brankářský výsledek sezony, ale ve federální československé lize
jsme zažili ještě vyšší čísla.
Přes hranici deseti čistých kont se kromě premianta Laštůvky
přehoupli ještě čtyři další brankáři - Ondřej Kolář, který je v této
společnosti ve 23 letech benjamínkem a rovněž v zimní přestávce
se stěhoval z libereckého Slovanu do Slavie, dále pak jablonecký
Vlastimil Hrubý, olomoucký veterán Miloš Buchta a plzeňský Ma-

JABLONECKÝ VLASTIMIL HRUBÝ SE PYŠNÍ DVANÁCTI ČISTÝMI KONTY.

túš Kozáčik. Spolehlivé výkony Hrubého, který se na podzim ještě
kurýroval ze zranění, a zkušeného navrátilce do české ligy Buchty, přispěly výraznou měrou k překvapivému umístění obou jejich
týmů na špici tabulky a k účasti v evropských pohárech. Kozáčik
měl k sobě v této sezoně ostříleného parťáka Aleše Hrušku, který
ho v případě potřeby až na debakl ve vršovickém „Ďolíčku“ vždy
plnohodnotně nahradil a v Evropské lize byl určen jako číslo jedna.

Výsledky některých gólmanů mohly být ještě lepší, ale v posledním kole dostávali přednost jiní, takže Buchta, Heča, Kozáčik,
Filip Rada či Melichárek už další nulu přidat nemohli. Nelze ji ani
přiznat Ondřeji Kolářovi, neboť na teplických Stínadlech ho v posledních minutách za stavu 3:0 pro Slavii vystřídal Přemysl Kovář.
Červenobílí byli v tomto směru nejlepším ligovým týmem, neboť
neinkasovali v 18 zápasech, Plzeň v patnácti, Sparta ve čtrnácti,
Jablonec ve třinácti, Olomouc ve dvanácti, Liberec v jedenácti.
Čistým kontem se v sezoně 2017/2018 mohlo pochlubit celkem
28 brankářů, v jarním finiši se mezi ně zařadili liberecký Nguyen
a olomoucký Reichl. Na Letné mají aspoň v tomto směru primát,
že tři gólmani Sparty vychytali nulu. Hlavním důvodem byly odchody Tomáše Koubka do Rennes a Martina Dúbravky do Newcastlu na začátku podzimu, resp. v zimní pauze.

VYCHYTANÉ NULY

JAN LAŠTŮVKA NASBÍRAL V DRESU SLAVIE A BANÍKU 16 NUL.

16

V právě skončené prvoligové sezoně rozšířili Klub ligových brankářů týdeníku

Jan Laštůvka (Slavia/Ostrava)

GÓL ještě na podzim dva noví členové - bývalý reprezentační gólman Jan Laštůvka a dlouholetá opora Plzně Matúš Kozáčik, který stabilně patří do kádru
slovenské reprezentace. První z nich v zimě nečekaně změnil dres, neboť nový
kouč pražské Slavie Jindřich Trpišovský měl jiné představy o obsazení postu

26

27
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brankářské „jedničky“, kterou se stal jeho liberecký svěřenec Ondřej Kolář.

NA LIGOVÉ TRASE LIBEREC - SLAVIA NASTŘÁDAL
ONDŘEJ KOLÁŘ 13 DUELŮ, V NICHŽ NEINKASOVAL.

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) * 5 - Jakub Diviš (Teplice), Patrik Le Giang (Karviná),
Matej Rakovan (Jihlava) * 4 - Martin Berkovec (Karviná), Václav Hladký (Liberec),
Aleš Hruška (Plzeň), Martin Polaček (Ml. Boleslav) * 2 - Stanislav Dostál (Zlín), Tomáš Grigar (Teplice), Tomáš Koubek (Sparta), Luděk Vejmola (Ml. Boleslav) * 1 - Filip
Nguyen (Karviná), Michal Reichl (Olomouc), Petr Vašek (Ostrava), Roman Valeš (Jablonec), Zdeněk Zlámal (Zlín)

www.GOL.cz
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FOTBALOVÝ
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ
PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU
VYJDE V ÚTERÝ
12. 6. 2018
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Šéf Trnavy Pavel Hoftych: „Někteří

31
Foto: www.spartak.sk

titulu doteď nevěří!“

OSLAVY TITULU BYLY V TRNAVĚ VELKOLEPÉ A NEOBEŠLY SE BEZ TRADIČNÍHO HOBLA TRENÉRU EL MAESTROVI.
PODLE SLOVENSKÝCH MÉDIÍ VŠAK NYNÍ SLOVENSKÁ POLICIE ŠETŘÍ, ZDA K PRVENSTVÍ NEPOMOHLO SPARTAKU UPLÁCENÍ SOUPEŘŮ…

Odpovídaly mistrovské oslavy tomu, že Trnava získala
titul po 45 letech?

PAVEL HOFTYCH DOSÁHL V POZICI GENERÁLNÍHO MANAŽERA NA SVŮJ NEJVĚTŠÍ FOTBALOVÝ ÚSPĚCH.

Celý život fotbal hrál, po kariéře se stal trenérem. Svůj premiérový titul ale

Je trnavský titul senzací?
„Určitě. Na Slovensku jsou tradičně silní Slovan, Trenčín, Žili-

„Nejsem už hráč, abych jančil. Titul jsem v kariéře nikdy ne-

na. Slovan napumpoval do týmu velké peníze ala pražská Spar-

vyhrál, ale často jsem slavil záchranu. (směje se) Trnava čekala

ta. Po podzimu, kdy na nás ztrácel devět bodů, koupil osm hráčů.

na tuto chvíli od dob Kuny, Dobiáše, Malatínského, Adamce. Bylo

Jenže udělal jednu obrovskou chybu: odepsal Kubu Mareše, nej-

to pro ni už trauma. Spousta lidí nevěřila, že se titulu dožije. Ně-

lepšího střelce i hráče ligy. Z neznámých důvodů se s ním roze-

kteří nevěří doteď.“

šli. Troufám si tvrdit, že kdyby zůstal, měli jsme mnohem větší

A vy?

problémy.“

Pavel Hoftych získal v pozici generálního manažera, s Trnavou se stal mistrem

„Už ano. Vychutnal jsem si ty nádherné chvíle na stadionu

Zní téměř neuvěřitelně, že k titulu přivedl tým kouč srb-

Slovenska. Někdejší kouč Zlína, Bohemians 1905 a českých mládežnických re-

ve skyboxech. S majitelem klubu, s lidmi z vedení. Zhruba do půl-

ského původu El Maestro, pro kterého je Trnava první štací v roli

prezentací měl v létě skvělý čich, když přivedl kouče s příznačným jménem

noci jsem popíjel vínko, potom jsem odešel slavícím městem

hlavního trenéra.

do bytu. A druhý den valil do Prahy oslavit to s manželkou. Nikdy

„V Srbsku žil jen do devíti let, potom bydlel v Londýně. Půso-

nezapomenu, jak byli lidé dojatí. Mnozí brečeli, sedmdesátníci,

bil u mládeže Valencie, sedm let pak v Německu. V Hannoveru,

funkcionáři, bývalí hráči. Jako by z nich něco spadlo. Jsem šťast-

Schalke a v Hamburku, naposledy dělal asistenta v Austrii Vídeň.

ný, že jsem mohl být u něčeho, co udělalo spoustě lidem radost.“

Toužil být hlavním koučem, my jsme zase potřebovali novou krev.

El Maestro. Ten však po závěrečném kole oznámil, že končí. Jeho nástupcem

30
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s velkou pravděpodobností bude Radoslav Látal.
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Chtěli jsme trenéra, který nezná prostředí, ani řeč. Což bylo dů-

ROZHOVOR

Povídejte.

33

Foto: www.spartak.sk

ležité, protože ho nezajímaly reakce na facebooku, které vám vý-

„Kvůli nádhernému stadionu. Věděl, že když bude v Trnavě

razně ovlivňují hlavu. Přivedl si s sebou bratra. Takže jsme brali

dělat dobrou práci, bude vidět v hezkém kabátě. Na Pasienkách

dvojici trenérů, kterým je čtyřiatřicet a dvacet čtyři let.“

do Bratislavy by nešel ani za zlaté tele. V takovém prostředí by

Nebyl to velký risk?

23/2018
Úterý 5.6.2018

pro něj práce byla devalvovaná. City aréna je opravdu přepychová.

„Oba mají vynikající skauting. Za málo dokáží najít šikovné hrá-

Kdo přijde, valí oči. Navrhl ji architekt Adamec, vybudoval ji ma-

če. Poskládají si tým, aby měl hlavu a patu. Sám jsem majiteli

jitel Poór ze soukromých prostředků. Stadion se výrazně podílí

řekl, že na jejich příchod dávám hlavu. Pokud by se nemělo da-

na chodu klubu.“

řit, v prosinci skončím. Šel jsem do rizika. Dal jsem si vedle sebe

Jméno kouče vybízí k legráckám. Objevily se nějaké?

plusy a mínusy a vyšlo mi, že se před námi otevírá velká šance

„Spíš byly ohlasy v diskuzích na internetu, když jsme ho při-

na úspěch. Nebavím se o titulu, s tím jsme nepočítali, ale o her-

váděli. Typu, že vedení Trnavy šibe, když nemají tak dlouho titul,

ním progresu. Trenér ale přišel i z dalšího důvodu.“

aspoň přivedlo trenéra s takovým jménem. (směje se)

NÁDHERNÁ CITY ARENA JE PÝCHOU SLAVNÉHO TRNAVSKÉHO KLUBU.

Po posledním kole ovšem El Maestro skončil. Jak jste
jeho krok přijal?
„Nedá se nic dělat, takový je fotbalový život. V Trnavě odvedl
fantastickou práci, bude nám chybět nejen jako trenér, ale i jako
člověk. Jsem rád, že se nám splnily společné sny, které jsme měli
před sezonou.“
Neláká vás to zpátky na lavičku?
„Mám fotbal rád v mnoha podobách. Jsem šťastný, že můžu
dělat. Mám štěstí, že z pozice průměrného ligového hráče jsem
měl možnost trénovat prvoligové kluby, mládežnické reprezentace. Teď jsem generálním manažerem. Co přinese život dál, nechávám osudu. Na první nabídku majitele Trnavy jsem taky neřekl
ano. Nakonec mě ukecal, za dva měsíce jsem tam byl. Umím si
představit cokoli, co mě bude bavit.“
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Narozen: 9. května 1967 * Hráčská kariéra: Neštěmice (19731984), Spartak Ústí nad Labem (1984-1986), VTJ Žatec (19861988), RH Cheb (1988-1989), Slušovice (1989-1992), Svit Zlín
(1992-1996), Klingenbach (Rakousko, 1996-1999), Slavia Kroměříž (1999-2000), Lůžkovice (2000-2001) * Trenérská kariéra: FK
Zlín (mládež, 1999-2002), Tescoma Zlín (2002-2006), FC Slovácko
(B-tým, 2006), Tescoma Zlín (2006-2008), Bohemians 1905 (20082011), Spartak Trnava (2011-2012), Dynamo České Budějovice
(2013-2014), ČR U19 (2014), ČR U20 (2014-2015), ČR U169 (20152016) * Funkcionářská kariéra: generální manažer (Spartak Trnava, 2016-?) * Největší úspěchy: mistr slovenská ligy
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BĚHEM SVÉ TRENÉRSKÉ KARIÉRY SI PAVEL HOFTYCH VYZKOUŠEL I PRÁCI U ČESKÝCH MLÁDEŽNICKÝCH REPREZENTACÍ.

Pavel Hoftych
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Krutá porážka

35
Foto: Vlastimil Vacek

přepsala historii…
Foto: Vlastimil Vacek

JAN KOPIC NEDOKÁZAL BRANKÁŘE RYANA PŘEKONAT.

Australský účastník blížícího se mistrovství světa v Rusku byl
přesnější v kombinaci, navíc mu pomohli chybující čeští stopeři
Tomáš Kalas a Jakub Jugas, který si dal i vlastní branku. Dvakrát
se prosadil Mathew Leckie. Trefil se také Andrew Nabbout. Austrálie vyhrála nad Českem či Československem poprvé v historii
a poprvé od září 2016 uspěla venku. Šanci na nápravu budou mít
kterou to bude generálka na MS, zatímco pro národní tým posled-

JAK TO VIDĚL TRENÉR KAREL JAROLÍM?

australskou rozehrávku, ale svěřenci nizozemského kouče Berta
van Marwijka velmi dobře kombinovali a často z presinku utek-

inzerce

li. Zejména po své levé straně několikrát nebezpečně zaútočili.
Na druhé straně byl hodně aktivní nejlepší hráč domácí ligy Kopic, který často z levé strany sbíhal až na hrot na pasy za obranu.
Po jednom z nich se dostával do šance, ale stoper Sainsbury ho
stačil zablokovat. V další šanci Kopic neprostřelil vybíhajícího
brankáře Ryana. Ve 21. minutě Hušbauer vracel míč před branku,
dostal se až k Barákovi, ten však z úhlu přestřelil.

35

„Je to pro mě ledová sprcha. Přitom si myslím, že jsme nerozehráli zápas
špatně. Vytvořili jsme si slibné situace, které jsme však nedotáhli. Vlastně
jsme pak inkasovali z první nebezpečné situace Australanů. Chtěli jsme v druhém poločase s výsledkem něco udělat. Ale bohužel jsme si dali tři góly sami.
Lámalo se to v okamžiku, kdy jsme dostali druhý gól. Do té doby byla naše hra
celkem kompaktní, pak už jen chaotická. Hráči na této úrovni by se takových
chyb měli vyvarovat. Nepamatuji si, že bych zažil utkání, kdy by moji svěřenci
vyrobili tolik fatálních individuálních chyb. A ještě když byly téměř všechny
potrestány gólem. To jsem asi fakt nezažil. Myslel jsem si, že se naše hra i výkonnost posouvá. Ale tenhle zápas mě z toho vyvedl.“

inzerce
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Česko: T. Koubek - Bořil, Kalas, Jugas, F. Novák - Darida, Barák (57. Sýkora), Hušbauer - Schick
(75. Josef Šural), Krmenčík (46. Jankto), J. Kopic (81. Hořava). Trenér: K. Jarolím.
Austrálie: Ryan - Risdon (76. Degenek), Milligan, Sainsbury, Behich - Luongo, Rogic (66. Irvine),
Mooy - Leckie (84. Arzani), Nabbout (61. Maclaren), Kruse (73. Petratos). Trenér: Van Marwijk.

Češi nastoupili v ofenzivní sestavě s cílem vysoko napadat

Čeští fotbalisté v přípravném utkání v rakouském St. Pöltenu podlehli
Austrálii 0:4 a utrpěli tak nejvyšší porážku ve své historii. Naposledy prohráli o čtyři branky ještě jako Československo v roce 1985 v Praze v kvalifikaci s tehdejším týmem západního Německa.

Branky: 32. a 72. Leckie, 54. Nabbout, 80. vlastní Jugas. Rozhodčí: Harkam - Witschnigg, Steinacher (všichni Rakousko). ŽK: Jankto (ČR). Diváci: 665.

Češi ve středu ve Schwechatu, kde sehrají zápas s Nigérií, pro
ní příprava před podzimní Ligou národů.
ČESKÝ TÝM PŘED VÝKOPEM PŘÍPRAVNÉHO DUELU S AUSTRALANY.

ČESKO - AUSTRÁLIE 0:4 (0:1)
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Naopak ve 32. minutě vyšla Austrálii skvělá kombinační akce.

nutému Nabboutovi, útočník japonské Urawy nabídkou nepohrdl

Risdonův přetažený centr vrátil do malého vápna Kruse a před

a po zemi propálil Koubka podruhé. V 72. minutě Kalas riskantní

Leckiem už byla odkrytá branka. Brankář Koubek neměl šanci

rozehrávkou založil brejk soupeře, na jehož konci Leckie zase-

gólu zabránit.

kl Jugasovi a střelou skrz jeho nohy zamířil přesně k bližší tyči.

Češi se snažili s výsledkem něco udělat, ale těžko se dostávali

Koubek si na míč sáhl, v cestě do branky mu však nezabránil.

do šancí. Nepomohlo ani poločasové přesunutí Schicka na hrot

A smolný den české obrany dokonal Jugas vlastním gólem, když

místo Krmenčíka, protože většina akcí končila už v předfinální

za Koubkova záda tečoval střílený centr. Alespoň čestný zásah

fázi. Naopak v 54. minutě stoper Jugas hlavičkoval jen k rozběh-

mohli zaznamenat Novák či Sýkora, v šancích ale neuspěli.
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Foto: Vlastimil Vacek

ZA STAVU 0:0 MOHL SKÓROVAT ANTONÍN BARÁK, JENŽE ANI ZÁLOŽNÍKOVI UDINE SE VSTŘELIT GÓL NEPODAŘILO.
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TRENÉR KAREL JAROLÍM MÁ PO PORÁŽCE 0:4 O ČEM PŘEMÝŠLET.
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VLADIMÍR DARIDA SI VÝSLEDEK ZÁPASU, DO NĚHOŽ NASTOUPIL S KAPITÁNSKOU PÁSKOU, ROZHODNĚ PŘEDSTAVOVAL JINAK…

Foto: Vlastimil Vacek
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TOMÁŠ KOUBEK INKASOVAL ČTYŘI BRANKY. KDO DOSTANE ŠANCI VE STŘEDEČNÍM UTKÁNÍ S NIGÉRIÍ: TOMÁŠ VACLÍK, NEBO JIŘÍ PAVLENKA?
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Dva triumfy Lvíčat v Rakousku

REPREZENTANTI U21 PŘED PRVNÍM DUELEM, V NĚMŽ PORAZILI RAKOUSKO 3:0.

Na tradiční červnové soustředění do Kaprunu nominoval trenér Vítězslav Lavička pět fotbalistů, kteří si v dresu U21 ještě nepřipsali ani jednu odehranou minutu. První ze dvou přípravných
zápasů s Rakouskem přilákal v Zell am See velmi dobrou návštěvu i proto, že v zemi byl státní svátek. Přítomní, i diváci u obrazovek při přímém přenosu, viděli oboustranně útočnou hru, úspěšnější byli čeští fotbalisté, kteří si připsali cennou výhru 3:0.
Odvetné utkání, do něhož postavil Vítězslav Lavička až na tři
OBA PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY S RAKUŠANY ZVLÁDLI ČEŠTÍ FOTBALISTÉ VÍTĚZNĚ.

Čeští reprezentanti do 21 let se v uplynulém týdnu připravovali v Rakousku a v rámci pobytu sehráli se stejně starým výběrem domácích dva zápasy.
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Hráno: 3. 6. 2018 v Kuchlu. Branky: 3. Grbic (pok. kop), 45. Thurnwald - 33. Kuchta, 54. Sadílek,
60. Bačo. Rozhodčí: Tobias Welz (Německo) - Johannes Pummerer, Stefan Stangl (oba Rakousko),
ŽK: 19. Grbic, Diváci: 600.
Rakousko: Penz (74. Kreidl) - Gmeiner, Gluhakovic, Maranda, Friedl - Ljubicic, Ertlthaler - Thurnwald (78. Tekir), Prokop (64. Kvasina), Haas (64. A. Schmid) - Grbic (64. P. Schmidt). Trenér: Werner
Gregoritsch.
Česko: Vorel - Wiesner (90. Sáček), Bačo, Chaluš (46. Lischka), Granečný (46. Helešic) - Sadílek,
Bezpalec - Macek (83. Surzyn) , Trubač (60. Hašek), Vaníček (60. Pulkrab) - Kuchta. Trenér: Vítězslav Lavička.

výjimky zcela odlišnou základní sestavu, skončilo v neděli

RAKOUSKO U21 - ČESKO U21 0:3 (0:1)

v Kuchlu opět vítězstvím české reprezentace, tentokráte 3:2,

Hráno: 31. 5. 2018 v Zell am See. Branky: 6. Pulkrab, 53. Helešic, 92. Kuchta. Rozhodčí: Pascal
Erlachner - Roland Riedel, Jasmin Sabanovic (Švýcarsko). Diváci: 600.

když všechny tři branky zaznamenali hosté hlavou. Zápas začal
o dvacet minut později. Zatímco český tým i přes problémy se
zácpami na dálnici dorazil na stadion v Kuchlu na čas, domácí,
kteří cestovali z Flachau, chytli delší frontu a přijeli o pětačtyřicet minut později než Češi.
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Rakousko: Kreidl (46. Schützenauer) - Thurnwald (70. A. Schmid) Baumgartner, Haas (46. Kvasina),
Friedl (90. Gluhakovic) - Ljubičič, Vorsager (46. Krainz) - Horvath (84. Ertlthaler), Schmidt (70. Gmeiner), Tekir (70. Maranda) - Prokop (46. Grbic). Trenér: Werner Gregoritsch.
Česko: Stejskal - Surzyn (90. Vaníček), Chaluš, Lischka, Helešic - Sáček, Janošek - Macek (46. Trubač), Hašek (46. Sadílek), Granečný (65. Wiesner) - Pulkrab (57. Kuchta). Trenér: Vítězslav Lavička.
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A v obou dokázali zvítězit! V prvním jednoznačně o tři góly, ve druhém těsně 3:2.

RAKOUSKO U21 - ČESKO U21 2:3 (2:1)
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www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky
Fotbalové asociace České republiky

LVÍČATA NA TRÉNINKU POSLOUCHAJÍ VÝKLAD KOUČE VÍTĚZSLAVA LAVIČKY.

inzerce

KOMPLETNÍ ČESKÁ VÝPRAVA, KTERÁ ABSOLVOVALA ČERVNOVÉ RAKOUSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ.
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ROK 1939
FOTBALEM PROTI OKUPANTŮM

SERIÁL

SERIÁL

mačů, Viktoria Žižkov patnáct, její plzeňská jmenovkyně čtrnáct,
Pardubice třináct... Ale i toho bylo jen do času.
Ve čtvrtek 8. června se na Spartě utkala Praha s Berlínem. Jedenáctka Bokšay - Burgr, Daučík - Průcha, Nožíř, Kolský - Horák,

oblékla v zářijové mobilizaci uniformy a hotovila se k obraně vlas-

Vacek, Bican, Kopecký, Vytlačil (devět slávistů a ze Sparty Brugr

ti. I oni chtěli bojovat. Dál byl s fotbalem na dlouhé týdny konec.

s Kolským) měla zřetelně navrch a její útok soupeři zle zatápěl.

O body se znovu začalo hrát až na samém konci října, v stísněné

Berlíňané tomu mohli čelit jen zvýšenou tvrdostí, což se pranic

atmosféře po mnichovském šoku. Nic však už nebylo jako dříve.

nelíbilo hledišti. Okupantští představitelé na tribuně vyslechli

Třeba v západní skupině divize českého venkova chyběly Kopisty,

mnoho „velezrádných“ výkřiků a skandování. A němečtí vojáci

Bílina, Hvězda Trnovany a Slavia Karlovy Vary. Jako ostatní čes-

na místech k stání schytali i pěkných pár facek a ran pěstí. Ještě

ké kluby z odtrženého pohraničí byly nacisty rozpuštěny a jejich

ke všemu ti vzpurní Češi vyhráli góly Rudolfa Vytlačila 2:0. Suma

majetek zabaven... Nikdy však není tak zle, aby nemohlo být hůře.

sumárum protinacistická demonstrace jako hrom!

MORÁLNÍ PŘEMOŽITELÉ „VELKONĚMECKÉHO“ VÝBĚRU V LISTOPADOVÉM UTKÁNÍ VE VRATISLAVI.
ZLEVA STOJÍ KAPITÁN BURGR, BURKERT, BICAN, ŘÍHA, ŠMEJKAL, LUDL, KOPECKÝ A PUČ, PŘED NIMI KOLSKÝ, BOUČEK A ŠTUMPF.

Ve středu 15. března k nám vtrhly německé vojenské kolony a pro-

Následky na sebe nenechaly dlouho čekat. O víkendu se ještě

měnily zmrzačené české země v nacistický protektorát. Sloven-

odehrálo nejbližší kolo soutěží, ale pak přišel „dočasný zákaz ně-

sko se z milosti Berlína stalo navenek samostatným státem.

kterých sportovních podniků“. V praxi všech s výjimkou dostihů, kte-

Z programu mezistátních utkání, sjednaných na ten rok ještě

ré se těšily mimořádné oblibě u pánů z úřadu říšského protektora,

pro reprezentaci ČSR, nezbyl kámen na kameni. Ale na podzim

gestapa a velitelského sboru okupačních vojsk. A do konce června!

ligy zasáhl i jediný slovenský zástupce, ŠK Bratislava. V nastalé
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Tak například Sparta sehrála v tom roce ještě 17 mezinárodních

V předcházejícím roce většina hráčů předních i malých klubů

Ještě předtím se rozjely jarní soutěže. Do dvou úvodních kol

23/2018
Úterý 5.6.2018

německému souboru, doplněnému Vídeňáky Raftlem v brance
a Binderem ve středu útoku.

okupanti v rámci politiky biče a cukrátka povolili mužstvu Čech

Naši byli lepší, o tom nemohlo být sporu. Třemi góly v rozpětí

situaci nezbývalo, než jeho výsledky anulovat, přestože to bylo

Vzdor se tím zlomit nepodařilo. Už předtím například, když

a Moravy tři zápasy. V Praze porazilo Jihoslovany 7:3 a s Raku-

sedmi minut vedli 3:0, v poločasu 4:2. Hostitelé nakonec s nema-

v rozporu se soutěžním řádem. Ten nepovoloval takové řešení

byl v Prostějově vyloučen hráč jménem Beneš, začalo publikum

šany (teď už pod hlavičkou říšské „Východní marky“) remizovalo

lou pomocí rozhodčího vyrovnali na 4:4. Německý tým už tehdy

u mužstva, jež sehrálo více než polovinu zápasů. Mohl však někdo

skandovat „My chceme Beneše!“ „Kterého?“ zeptal se osamělý

5:5. A potom v druhou listopadovou neděli - nedlouho po demon-

trénoval legendární Sepp Herberger. Po zápase řekl našim: „Ten

předpokládat tak dalekosáhlé změny poměrů?

hlas. „Oba!“ zazněla hromová odpověď. SK Prostějov pak vyhrál

stracích 28. října a pět dnů před pražským krveprolitím 17. listo-

trestný kop a penalta, kterými Binder srovnal skóre, byly vymyš-

Pokud šlo o góly a body, jelo se dál, jako kdyby se nic nestalo.

moravskoslezskou divizi, ale málem chyběl v kvalifikaci o ligu.

padu - v tehdy německé Vratislavi nastoupilo proti mužstvu říše,

lené. Byli jste o třídu lepší!“ 

Leč již 31. března vyšlo nařízení, jež zakazovalo činnost židovských

Týden před jejím rozehráním otevírali Vsetínští nové hřiště a po-

sportovních klubů. Tak byl rozpuštěn i pražský DFC, co do názvu

zvali si k té slávě divizního vítěze. Prostějovský sekretář Jindřich

a členství v menšinovém svazu německý, ale co do složení většiny

Stav pronesl před utkáním projev tak vlastenecký a protiokupant-

členstva židovský.

ský, že byl zatčen a odvlečen do koncentračního tábora. A protože klub už měl u okupantů vroubek, oberlandrat zastavil jeho

snažili vyvolat dojem, že Čechy a Morava se mohou dál rozvíjet

činnost a požadoval rozpuštění. Posléze se spokojil jen ostrými

v duchu svých tradic a zvyklostí. Jako nástroj této politiky měl

výhrůžkami a stateční Hanáci se se zpožděním dvou kol mohli

posloužit i sport. Účast reprezentantů v oficiálních soutěžích

pustit do úspěšných bojů o ligu. Začali v „Ďolíčku“, kde je 12 tisíc

byla krok za krokem omezována, nicméně klubové týmy mohly

Pražanů přivítalo tak bouřlivě, že jen hluchý by v tom nerozpoznal

dál pěstovat mezinárodní (rozumí se okupanty povolené) styky.

vlasteneckou manifestaci...
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Okupanti se s ohledem na mezinárodní veřejné mínění zprvu

Miloslav Jenšík
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ROK 1989
BÍLEK PŘINESL KLÍČ,
NÁROD KLÍČE
Od začátku roku se dalo tušit, že se něco velkého stane. Touha
po politické změně se šířila východní Evropou a lidé byli ochotni
masověji dávat najevo svůj postoj, byť za to krutě trpěli, příkladem
budiž dění v Praze během tak zvaného Palachova týdne v lednu.
S přicházejícím jarem se o slovo přihlásil fotbal. Sedm let nebyla reprezentace na vrcholném podniku, dvakrát hloupě promarnila postup na mistrovství Evropy a jednou, vlivem katastrofálního
startu do kvalifikace, přišla o světový šampionát.

REPREZENTACE PŘED UTKÁNÍM SE ŠVÝCARSKEM NA LETNÉ, KDY SI PRAKTICKY ZAJISTILA POSTUP NA SVĚTOVÝ ŠAMPIONÁT.
PRVNÍ ZLEVA DOLE JE STŘELEC DVOU KLÍČOVÝCH BRANEK PROTI PORTUGALSKU A JEDNÉ ŠVÝCARSKU MICHAL BÍLEK.
DÁLE DOLE ZLEVA: LUHOVÝ, HAŠEK, WEISS, MORAVČÍK. NAHOŘE ZLEVA: KOCIAN, SKUHRAVÝ, STRAKA, KADLEC, STEJSKAL, CHOVANEC.

Na podzim osmaosmdesátého rozehrál národní tým kvalifikaci
na světový šampionát v Itálii pod vedením uznávaného odborníka

Belgie vyhrála 2:1 a pamatuji si ten smutek v tvářích poraže-

Jozefa Vengloše, který převzal nevděčný post po Josefu Masopusto-

ných. Tehdy bylo ještě celkem běžné, že novináři mohli po utkání

vi. Dokázal se povznést na to, jakým způsobem byl funkcionáři i fa-

až do šatny mužstva. Vybavuje se mi, že tam rozhodně nebyl žádný

Klíčem k postupu byla slavná bitva s Portugalci na Letné, kte-

noušky vypoklonkován z funkce trenéra po světovém šampionátu

komfort, odpovídalo to faktu, že stadion byl vybudován v roce 1930

rou rozhodl Michal Bílek. Proměnil pokutový kop za faul na Jozefa

1982 ve Španělsku. Asistentem se stal zkušený Václav Ježek. Start

a v sedmdesátých letech renovován. Seděl jsem vedle Františka

Chovance a navnadil publikum. To pak trnulo a zároveň obrovsky

byl ale průměrný - povinná výhra 2:0 v Lucembursku a bezbranková

Straky, tehdy už hráče bundesligové Borussie Mönchengladbach,

povzbuzovalo národní tým, který už v osmnácté minutě vylouče-

remíza v Bratislavě s Belgií. Zajímavé bylo, že čtvrtý tým minulého

a vypočítávali jsme, jak se do Itálie dostat, protože ze skupiny po-

ním po druhé žluté kartě oslabil Stanislav Griga a patnáct minut

světového šampionátu přijel s ambicí jen bránit a uhrát remízu...

stupovaly dva týmy. Stačilo přece být ve dvou utkáních lepší než

před koncem zmrazil brankář Jan Stejskal, kterému vypadl míč

Švýcaři, stejně tak přehrát i Portugalce a domácí výhra s Lucem-

z rukou na břevno a Rui Aguas vyrovnal. Sedm minut před kon-

burskem se brala za samozřejmost...

cem vytryskl gejzír radosti. Michal Bílek zatočil míč z přímého

Třetí kvalifikační zápas z osmi se hrál v Bruselu, na smutně
proslulém stadionu Heysel. O čtyři roky dříve tam před finále

řil vynikající pozici pro podzimní závěr kvalifikace. Ten byl nelehký
- doma s Portugalskem a se Švýcarskem a závěr v Portugalsku.

PMEZ chuligáni z řad fanoušků Liverpoolu zaútočili na fandy Ju-

Co jsme naplánovali, to později Venglošovi chlapci plnili. Lu-

ventusu, došlo k chaosu a výsledkem bylo 39 mrtvých a 454 zra-

cembursko doma porazili 4:0 a dva góly vstřelil Tomáš Skuhravý,

Za devatenáct dní se na Letné hrálo znovu, tentokráte se Švý-

něných! Vše se odehrálo v zatáčce vlevo od hlavní tribuny. Dnes

první v reprezentaci, ve třináctém startu. „Na Tomáše se snášela

cary, a šlo o výhru i o každý gól ve skóre. Tomáš Skuhravý dal

už na místě starého Heysel stadionu stojí nový moderní, ale při

kritika veřejnosti, že nedává góly. Snažil jsem se trenéra Vengloše

brzy uklidňující branku a druhou část úkolu splnili v posledních

utkání v osmdesátém devátém staré ochozy ještě připomínaly

přesvědčit, ať Skuhravý hraje. Vnitřně cítil, že by to tak mělo být,

čtyřech minutách zápasu Michal Bílek a Lubomír Moravčík. Tím

tragédii. Nebyly ale zaplněny a souboj fanoušků také nehrozil.

ale obával se veřejného mínění. Nakonec to vyšlo a Skuhravý se

bylo jasné, že do Portugalska se pojede v klidu, domácí by museli

Mezi pětatřiceti tisíci diváky by se ti z Československa dali snadno

pak stal oporou,“ píše ve svých pamětech trenér Václav Ježek.

vyhrát o čtyři branky, aby československý tým vyřadili.

spočítat, tehdy se na Západ ještě jezdilo na výjezdní doložky a ty se
masově rozhodně nevydávaly...

48

kopu do horního rohu branky a zajistil výhru 2:1.

Právě gól Skuhravého ve Švýcarsku, kde veřejně prohlašovali,

Hrálo se ve středu 15. listopadu a nikdo netušil, že jde o posled-

že na druhé postupové místo mají zálusk, vedl k výhře 1:0 a vytvo-

ní zápas pod hlavičkou Československá socialistická republika!
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  V Německu byl fotbalový profesionalismus zrušen po nástupu nacistů
k moci. Ti jej zakázali i v Rakousku hned poté, co ho anšlusem proměnili
ve „Východní marku“ Hitlerovy říše. Čechy a Morava se na přímý nátlak
okupantů připojily po zřízení nacistického protektorátu. Nové zásady
umožňovaly, aby se dosavadní profesionálové i v rámci „amatérských“
norem mohli plně věnovat tréninku a hře. Mnozí funkcionáři, hráči i fanoušci takové řešení odmítali prostě proto, že se přizpůsobilo nacistickým normám. Nebylo však na vybranou…
  Účast ve Středoevropském poháru, zúženém zpátky na osm účastníků, okupanti pražským „S“ povolili, ovšem při dodržování červnového
zákazu sportovních podniků. Sparta slibně přemohla v Budapešti Ferencváros 3:2; Slavia měla s Beogradskim hrát nejprve doma, ale musela
počkat na původně plánovanou odvetu v Jugoslávii, kde po třínedělním
výpadku ze zápasového rytmu podlehla 0:3. Když se v Praze znovu smělo
hrát, byly oba týmy v hlubokém útlumu. Sparta prohrála 0:2, Slavia vyhrála jen 2:1 - a bylo po nadějích na semifinále.
  „Sama doba nás přímo nutí k tomu, abychom využili každé příležitosti, která nám dává možnost ukázati světu, že žijeme a dále budeme žít
ve svých tradicích a po svém,“ napsal svazový týdeník Rekord před prvním z podzimní trojice „mezistátních“ utkání. A když pak národní mužstvo vyběhlo na hřiště v reprezentačních dresech Masarykovy republiky
s lvíčkem na srdci, proměnily se zápasy s tradičními soupeři z Jugoslávie a Rakouska v mohutné manifestace víry v lepší zítřky.
  V utkání s Rakušany a s „Velkoněmeckem“ se jako centrforvardi
proti sobě postavili někdejší spoluhráči z vídeňského Rapidu Josef Bican a Franz „Bimbo“ Binder. To byl střelecký souboj! Bican dal na Letné
i ve Vratislavi po třech gólech. Čistý hattrick na Spartě, který odvrátil
hrozící prohru, završil slalomem přes šest protihráčů a „blafákem“
na gólmana Platzera. Binder dal těch gólů „jen“ pět. V Praze dva a v dresu říše tři ze čtyř.

SERIÁL
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www.ceskesvycarsko.cz

www.ceskestredohori.info
Ve čtvrtek se národní tým vracel, vítán skupinou fanoušků na ru-

Ale taky mnou projíždělo jakési příjemně vzrušující mrazení. Byl

zyňském letišti. Předseda fotbalové asociace Rudolf Kocek zářil

to zvláštní, těžko popsatelný, ale zároveň neuvěřitelně krásný po-

štěstím, vždyť do funkce přišel ve dvaaosmdesátém po španělském

cit. Vnímal jsem mohutný spontánní zástup ukázněných a nadše-

šampionátu, a i když se pro reprezentaci snažil v rámci socialistic-

ných lidí. A smět oslovit toto vděčné obecenstvo, tento nádherný

kého aparátu získat co nejlepší podmínky, dosud pil kalichy hořkosti.

pražský lid, bylo pro mne větší poctou než ty největší myslitelné

Zářil však jen dva dny - pak přišel 17. listopad, brutálně potlačená

sportovní triumfy.“

studentská demonstrace, která vedla k sametové revoluci.

A život v zemi se překotně měnil, brzy byl přestřižen drát na zá-

Jestliže Michal Bílek přinesl dvěma góly s Portugalci klíč

padní hranici, fotbalová asociace dostala nové vedení, místo před-

k postupu na světový šampionát do Itálie, tak nyní lidé masově

sedy Rudolfa Kocka převzal žezlo dr. Václav Jíra. Reprezentace

vytahovali na demonstracích klíče, kterými symbolicky odzvoni-

další zápas, přátelský ve Španělsku, už hrála pod názvem Čes-

li socialistickému režimu. Změny zpočátku postupovaly pomalu,

koslovenská federativní republika. Národ se vydal v autobusech

zejména lidé mimo velká města moc nechápali, co se děje. Proto

značky Karosa po desetitisících, poprvé v historii v tak ohromném

bylo potřeba, vedle obrovské angažovanosti studentů, také osob-

počtu, povzbudit fotbalisty na světový šampionát do Itálie. Ale to

ní agitace známých lidí z řad umělců a sportovců. A tady byli fot-

už je rok devadesát a jiná kapitola...

www.krusne-hory.org

Jaroslav Kolář

balisté mezi prvními. O víkendu osmnáctého a devatenáctého se
sice ještě liga hrála, ale už ve středu odmítli nastoupit k ligovému
derby utkání hráči Sparty a Dukly. O tři dny později sice fotbalisté
Slavie a Rudé hvězdy Cheb nastoupili s československou vlajkou
na trávník v Edenu, ale jen proto, aby kapitáni Pavel Řehák a Jaroslav Šilhavý oznámili, že jejich týmy jsou se stávkujícími studenty, fotbal se nehrál. Od Chebských to bylo o to odvážnější, že byli
v klubu, který patřil ministerstvu vnitra...
Fotbalisté pochopili situaci a kapitán Sparty i národního týmu
Ivan Hašek za fotbalisty promlouval, spolu s dalšími osobnostmi, například s Věrou Čáslavskou, Václavem Havlem, Jiřím
Hanzelkou, Martou Kubišovou, na balkonu budovy Melantrichu
na Václavském náměstí. Řekl, že ani sportovcům není jedno,
v jaké společnosti se mohou věnovat své zálibě i zaměstnání a jakou zemi reprezentují. Že i sport potřebuje ke svému rozkvětu
svobodu, suverenitu a sebevědomí.
Později se Ivan Hašek na stránkách knihy „Železná Sparta“ přiznal: „Kdybych měl kopat na mistrovství světa rozhodující penal-

tu, jistě bych neměl větší trému. Vždyť mluvit před tak obrovským

  Do PSV Eindhoven, vítěze PMEZ 1988, přestoupil kapitán reprezentace
Jozef Chovanec. Opustil ligu po 383 zápasech, ve kterých vstřelil 44 branek a získal se Spartou čtyři tituly. Diskutovalo se, zda si zaslouží dál
reprezentovat, to mu režim naštěstí povolil, ale pásku kapitána reprezentace musel odevzdat...
  Reprezentace do 20 let byla na MS v Saudské Arábii vyřazena ve skupině jen kvůli skóre. Před ní na postupových místech skončili Portugalsko
a Nigérie. O tom, že medaile mohla být blízko, vypovídá výsledek finále:
Portugalsko - Nigérie 2:0!
  Nepřímá úměra v praxi - když se dařilo reprezentaci, kluby byly v pohárových soutěžích neúspěšné. Do jarní části se neprobojoval žádný tým
a všechny čtyři pak vypadly už na podzim. Sparta v PMEZ se Sredecem
(CSKA) Sofia, Slovan Bratislava v PVP s Grasshoppers Curych, v Poháru
UEFA Baník Ostrava s Dynamem Kyjev a Plastika Nitra s 1. FC Köln.

www.dolnipoohri.cz

Ty nejkrásnější trasy
pro vaše výlety!
Objevte nejzajímavější místa v Ústeckém kraji.
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shromážděním je něco, co jsem v životě nezažil a už asi nezažiju.

STALO SE...
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Valná hromada FAČR

schválila změnu Stanov

HLAVNÍM ÚKOLEM DELEGÁTŮ VALNÉ HROMADY FAČR BYLO SCHVÁLIT ZMĚNU STANOV.

Roční anabáze, která hrozila uvrhnout český fotbal do hluboké vnitřní krize
a mezinárodní izolace, definitivně končí. Páteční Valná hromada Fotbalové aso-

PŘEDSEDA FAČR MARTIN MALÍK SI MOHL ODDECHNOUT: NORMALIZAČNÍ KOMISE DO ČESKA NEDORAZÍ.

ciace ČR v Praze schválila úpravu Stanov při volbě předsedy. Změna zajistí, aby

Zástupci Čech a Moravy se na úpravě Stanov dohadova-

„Valná hromada dopadla v zájmu fotbalu. Návrh se nerodil úpl-

li od loňského června, kdy Valná hromada zablokovala volbu

ně jednoduchým způsobem. Různé názory se ozývaly do poslední

se do budoucna zabránilo patovým situacím, jak požadovaly mezinárodní fede-

předsedy a ani tři kola nerozhodla o nástupci Miroslava Pelty.

chvíle, takže jsem neměl pocit, že je to jednoznačné,“ přiznává

race FIFA a UEFA. Ve druhém a třetím kole budou o šéfovi FAČR nově rozhodovat

Nový šéf FAČR, jímž se stal Martin Malík, byl zvolen až v pro-

předseda FAČR Martin Malík a dodává: „Zejména v uplynulých

sinci. UEFA a FIFA proto volaly po změně, která by patu do bu-

dnech jsem se snažil udělat maximum, abych s lidmi na morav-

doucna zabránila. Mezinárodní federace pohrozily sérií sankcí

ské straně mluvil. Úplně klidný jsem nebyl, protože to bylo hodně

a zavedením normalizační komise, pokud nedojde ke změně

rozbouřené. Přiznám se, že jsem se na dnešek ani moc nevyspal.

do 15. června.

Celkem dost jsem si oddychl…“

hlasy všech delegátů bez ohledu na komory. Schválení úpravy zároveň odvrátilo
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hrozbu zavedení takzvané normalizační komise ze strany FIFA.
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Česká a moravská komora se v dubnu po dlouhých jednáních

hlasovalo tajně. „Myslím, že by to dopadlo špatně, schovali by se

dohodly na úpravě, což posléze stvrdily podpisem, a v pátek návrh

za tajné hlasování,“ míní Berbr. Dohoda v bodě volby šéfa asociace

změny schválila Valná hromada FAČR. V Čechách bylo pro návrh

částečně omezuje dvoukomorový systém. Po úpravě Stanov bude

všech 128 delegátů, za Moravu hlasovalo pro úpravu 43 ze 73 de-

nově pouze v prvním kole předseda potřebovat pro zvolení nadpo-

legátů, 26 bylo proti a čtyři se zdrželi hlasování.

loviční počet hlasů z Čech i z Moravy. Ve druhém kole, do kterého

„Na Moravě byly dva proudy. Kluby první a druhé ligy včetně

by nově šli všichni uchazeči, by zvítězil kandidát s nejvyšším souč-

krajů a okresů měly většinový názor pro schválení Stanov, kluby

tem hlasů v obou komorách dohromady. Pokud by došlo k remí-

MSFL a divizí měly úplně opačný názor. Věřil jsem, že to dobře

ze, postoupí do třetího kola ti, kteří získají nejvíce hlasů v druhém

dopadne, ale že to bude těsné,“ konstatuje místopředseda FAČR

kole. Předsedovi by pak znovu stačil prostý nejvyšší součet hla-

za Moravu Zdeněk Zlámal.

sů v obou komorách dohromady. Pokud by opět došlo k rovnosti,

Místopředseda za Čechy Roman Berbr tak klidný nebyl a vůči

musel by ve čtvrtém kole rozhodnout los. V případě, že by v pátek

menšinové části moravských delegátů nešetřil kritikou: „Já měl

úprava neprošla, normalizační komise by mohla převzít funkce

obavu. Jestliže 30 klubů divize chce ovládat fotbalový orgán, kte-

výkonného výboru FAČR i předložit Valné hromadě návrh změně-

rý má 300 tisíc lidí, a ignorují dohodu, kterou podepíší vrcholní

ných stanov. Zřejmě by byl zrušen dvoukomorový systém. Vedle

představitelé Moravy, tak je to něco nemocného. Pracovali jsme

rozhodování o Stanovách zvolila Valná hromada také jednoho čle-

ještě tady na chodbách…“ Volilo se veřejně, neboť neprošel ná-

na výkonného výboru za okresy a kraje Čech. Suverénně se jím

vrh předsedy klubu Dolního Benešova Petra Machovského, aby se

stal Michal Blaschke, který byl jediným kandidátem.

inzerce

VALNÉ HROMADY SPOJENÉ S HLASOVÁNÍM O ZMĚNĚ STANOV SE POCHOPITELNĚ ZÚČASTNIL I MÍSTOPŘEDSEDA FAČR ROMAN BERBR.
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FLY UNITED - kompletní servis

pro firemní klientelu

XXXX

Co se za dobu vašeho působení v Česku změnilo?
„O našem zaměření na zajišťování cestovního servisu pro firmy
a instituce jsme se rozhodli prakticky velice brzy po založení naší

XXXX

Proč by si měly firmy zajišťovat letenky a jiné cestovní
služby prostřednictvím vaší agentury? Vždyť si dnes mohu letenku zakoupit rychle sám online na různých webech.

společnosti. Jako asi téměř každá firma jsme v průběhu 25 let

„Máte pravdu, dnešní technologie umožňuje rezervovat si le-

prošli řadou změn, včetně změn jmen společnosti i změn vlastnic-

tenky prostřednictvím mnoha subjektů a online systémů. Letenky

kých podílů. Dnes zajišťujeme služební cesty zhruba 750 firmám

se dají nakoupit přímo u leteckých společností, na webech nadná-

a institucím. Hlavní změnu, kterou jsme pocítili a stále pociťujeme,

rodních i lokálních cestovních agentur - například mujlet.cz - nebo

je pronikání nových technologií do našeho oboru. Pryč jsou doby,
kdy jsme vypisovali letenky ručně, později je tiskli a fyzicky doru-

56

čovali našim klientům. Nyní je prakticky celý proces od rezervace
po vystavení letenky či dokonce vystavení palubního lístku řešen
elektronicky. To nám nesmírně zrychlilo a zefektivnilo naši práci
a naše služby tak můžeme nabízet prakticky po celém světě.“
Kolik například vystavíte letenek za rok?
„Sečteme-li produkci všech tří poboček Praha, Zlín a Olomouc,
pak je to kolem 140 tisíc letenek za rok. To nás řadí v rámci cestovních kanceláří v České republice na třetí místo.“
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Ročně vyřídí 140 tisíc letenek, zajišťují kompletní servis pro firemní klientelu, mezi kterou se řadí i sportovní spolky. To je hlavní náplní společnosti FLY UNITED, která na tuzemském trhu působí již více
jak čtvrtstoletí. Nejen o tom jsme si povídali v rozhovoru s ředitelem
FLY UNITED dr. Janem Štilcem.
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u specifických online konsolidátorů typu Kiwi.com. U nich je vše

a možností, jak co nejrychleji navázat kontakt s jejich zaměst-

podřízeno nákupem nejlevnější letenky a využívají je především

nanci na služebních a soukromých cestách. Pro tyto účely jsme

klienti, kteří jsou ochotni sami i delší dobu porovnávat a vyhledá-

vyvinuli aplikaci FLY ONLINE, která prostřednictvím důkladně

vat optimální variantu cesty a nejsou vázáni tolik na přesných ča-

zabezpečeného internetového rozhraní nabízí aktuální přehle-

sech odletů či době strávené na cestě. Firemní klientela vyžaduje

dy služeb, podrobné organizační i ekonomické parametry pro

poněkud jiné služby.“

účetní oddělení včetně stažení všech dokladů k jednotlivým

Jaké služby máte na mysli?
„Firmy při zajišťování služebních cest často využívají cestovní
kancelář, protože chtějí uspořit. Jedná se o úspory časové, když
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službám a některé další funkce jako je monitorování průběhu
cest jednotlivých cestujících.“
Jaký předpokládáte další vývoj vašeho oboru?

jim předkládáme zpracované optimální nabídky s kompletními

Především další pronikání moderních technologií do našich

a aktuálními informacemi, zajišťujeme doplňkové služby včetně

životů. Jak napsal známý a slavný cestovatel Miroslav Zikmund

jejich vzájemné návaznosti a pomáháme tak s organizací slu-

v knize Století Miroslava Zikmunda „Největší bohatství je mít

žebních cest i jejich vyúčtováním. Dnešní doba s sebou přináší

dostatek času“. Řada firem bude do svých firemních sytému im-

řadu mimořádných událostí - teroristické činy, stávky leteckých

plementovat námi spravované on-line systémy umožňující nejen

dopravců, přírodní katastrofy. Vedení firem čím dál tím více po-

vlastní rezervace a tisk letenek a voucherů na hotely, ale umož-

třebují znát v každém okamžiku, kde se cestující z jejich firmy

ňující efektivní schvalování služebních cest. To jim ušetří čas, ale

právě nacházejí, a vyžadují zajištění rychlého přístupu k po-

ve svém konečném výsledku i peníze. Každopádně létat za „ob-

žadovaným informacím týkajících se agendy obchodních cest

chodem“ se bude stále.“
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Vysoké Mýto se nepřihlásilo

do první ligy
VYSOKÉ MÝTO OPOUŠTÍ NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ PO 24 SEZONÁCH.

„Vedení 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto se rozhodlo k velmi nelehkému rozhodnutí, a to pro příští ročník 2018/2019 nepřihlásit
družstvo mužů do VARTA futsal ligy ani do 2. ligy. Mládež bude
přihlášena, tak jak je zvykem, do 1. celostátní ligy,“ stojí v prohlášení klubů.
Důvodů je popsáno hned několik. Tím hlavním je nedostatečná
finančí podpora od státu. „Vše je velmi složité, drahé, pracné, byrokratické dotační žádosti od MŠMT s velmi nejasným výsledkem,“
píše se v prohlášení. Bez podpory se pak futsalový klub těžko
vede, v tom mají ve Vysokém Mýtě jasno: „I když je stát v poměrně velkém ekonomickém rozkvětu, stále hůře se získávají obětaví

28

CHANCE FUTSAL LIGA

REPREZENTAČNÍ BRANKÁŘ LIBOR GERČÁK NEMÁ MOMENTÁLNĚ KDE CHYTAT.

sponzoři, kteří by financovali chod klubu, s tím souvisí i získávání
ochotných spolupracovníků nezbytných pro chod klubu.“
Otázkou nyní je, kdo volné místo ve VARTA lize zaplní. Sever

Velké překvapení vyvolalo čtvrteční prohlášení vedení klubu 1. FC Nejzbach
Vysoké Mýto, které napsalo, že se do nejvyšší futsalové soutěže nepřihlásí.

eFutsal.cz svou představu už vydal. Na řadě je Kladno. „FK Kladno skončilo v pořadí 2. ligy západ za vítězným Libercem, který již
svou účast potvrdil. I na Středočechy se ale dostane, pokud spl-

www.futsalliga.cz
generální partner CHANCE futsal ligy
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ní podmínky pro účast v nejvyšší soutěži. Mají totiž lepší bilanci

„Byl jsem docela překvapený, protože po ukončení letošní se-

z utkání ve 2. lize než Bazooka Uherské Hradiště, která skončila

zony tomu nic nenasvědčovalo,“ podělil se v MF Dnes o svůj po-

druhá ve východní skupině,“ stojí v článku na webu eFutsal.cz.

hled na věc reprezentační brankář Libor Gerčák. Určité náznaky

To však nic nemění na tom, že nejvyšší futsalový soutěž opouští
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tam ale přece jen byly. „Mluvil jsem s panem Páralem a ten mi
říkal, že lidem z vedení klubu ubývá sil a kupí se jeden problém

legenda. Tým, který strávil v první lize 24 sezon.

za druhým,“ líčí 42letý futsalista. „Je to velká škoda. Hlavně je mi

BYL JSEM PŘEKVAPENÝ,
ŘEKL BRANKÁŘ LIBOR GERČÁK

opravdu líto fanoušků, kteří pro mě byli hnacím impulzem. Kulisa
je v Mýtě fantastická,“

Odstoupení Nejzbachu Vysoké Mýto z nejvyšší soutěže bylo

„Bavili jsme se o tom někdy od dubna, po skončení sezony,“ říká

velkým překvapením. A nejen pro fanoušky, ale také pro některé

šéf klubu Ladislav Popelka. „Taková poslední kapka byla, když

hráče. O situaci promluvil na stránkách regionální části MF Dnes

jsme od Komise futsalu dostali pokutu čtyři tisíce korun za nedo-

brankář a největší osobnost týmu Libor Gerčák.

dání přenosu utkání, které přitom natáčela televize.“ Problémem
klubu byl i fakt, že se mu dlouhodobě nedařilo získat generálního
partnera, přestože ze sportovní branže byli futsalisté nejvýrazněj-

- prodal práva pražské Spartě), Madosu Hradec Králové (2017

ším propagátorem města. „ Menší firmy nám sice peníze přislíbily,

- ukončil činnost) se letos s ligou loučí Nejzbach Vysoké Mýto.

ale vždycky jsme to museli skládat po drobných,“ líčí s tím, že roční

ERA-PACK Chrudim tak zůstává v regionu osamocen…

rozpočet Nejzbachu se pohyboval mezi 1,5 až 2 miliony korun.
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Ve čtvrtek 31. května 2018 vešlo ve známost, že východočeský
futsal utrpěl další ztrátu. Po odstoupení Torfu Pardubice (2013

NEJZBACH BYL JEDEN Z TĚCH SOUPEŘŮ, KAM NEJEZDILY OSTATNÍ TÝMY RÁDI.

„Město nám každoročně dávalo 150 tisíc. Jenže 200 tisíc

tolik, jako dostávají futsalisté v jiných městech,“ doplnil pro

jsme mu vždycky zaplatili za pronájem haly na tréninky a zápa-

MF Dnes Popelka. Nejzbach se tedy s ligovou soutěží loučí. Jeho

sy. Kdybychom ji měli zadarmo, tak už by ta první částka měla

nahrazení bude pravděpodobně jiné, než jsme naznačovali na na-

nějaký smysl,“ říká sportovní ředitel Nejzbachu Roman Páral,

šem webu ve čtvrtečním článku, ale to už je jiné téma. Nyní lze jen

dříve trenér A-týmu. „Potřebovali bychom tak třikrát, čtyřikrát

doufat, že se Nejzbach do futsalových soutěží opět vrátí…

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

Fotbalová asociace
České republiky

AKTUÁLNĚ
www.fotbal.cz
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Ženy Sparty zvládly poslední krok

a slaví mistrovský titul

O DRUHÝ GÓL SPARTY SE POSTARALA LUCIE MARTÍNKOVÁ, KDYŽ PROMĚNILA POKUTOVÝ KOP.

Pražanky začaly aktivně, vytvořily si převahu a hned v úvo-

vé a lépe se dařilo Východočeškám, která na jihu Moravy získaly

du se radovaly. Stašková na pravé straně vybojovala míč a před

tři body za výhru 2:1. Brněnský celek však ještě nemusí smutnit,

brankou našla Američanku Strom, která otevřela skóre duelu.

o jeho osudu se rozhodne v nejbližších dnech na základě situace

Přidat mohly další branku Burkenroad se Staškovou, brankářka

kolem postupů z druhé ligy. Již v klidu mohly být účastnicí posled-

Plzně Holíková však byla proti. Druhá branka padla z pokutové-

ního duelu, ve kterém Liberec porazil Duklu. Severočešky potvr-

ho kopu, když Šlajsová faulovala sparťanku Burkenroad a Lucie

dily svoji převahu v nadstavbové části a z Prahy si odvezly tři body

Martínková se nemýlila. Před přestávkou mohla navýšit vedení

za výhru 5:1, hned třikrát se radovala Chapska.

Nepokojová, ale těsně minula branku. Po změně stran se hrálo
téměř na jednu branku, domácí fotbalistky se převážně jen bránily
a v brance je držela skvělými zákroky střídající Vaníčková, která
je v Plzni na hostování právě ze Sparty. Reprezentační brankářka
uspěla i při největší příležitosti Pražanek, když osm minut před
koncem chytila penaltu Odehnalové. Sparta tedy v Plzni zaslou-

AMERIČANKA STROM POSLAL SPARTU V ZÁPASE O TITUL DO VEDENÍ 1:0.

ženě vyhrála 2:0 a po pěti letech se mohl letenský tým radovat ze
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double.
Výhrou nad Slováckem se rozloučila se sezonou druhá Slavia,

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

1. LIGA ŽEN - 6. KOLO (NADSTAVBOVÁ ČÁST - SESTUP)
FK Dukla Praha - FC Slovan Liberec 1:5 (0:1)
Lokomotiva Brno H. H. - FC Hradec Králové 1:2 (0:1)

která musela čekat na zaváhání svých rivalek z Letné. I přes vítězství vršovického celku se však slavilo v Dobřanech u Plzně.
Důležité utkání se odehrálo i v Brně, ve kterém došlo na přímý
souboj o záchranu. Domácí Lokomotiva přivítala Hradec Králo-
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zeny.fotbal.cz
inzerce

inzerce

Až do posledního kola nejvyšší soutěže žen nebylo rozhodnuto ani o držitelkách mistrovského titulu, ani o sestupujícím celku. Poslední krok však
hráčky pražské Sparty zvládly a díky výhře v Plzni mohly převzít pohár za vítězství v lize. V přímém boji o záchranu uspěl Hradec Králové v Brně.

zisku mistrovského titulu. Po výhře v poháru slaví Sparta rovnou

1. LIGA ŽEN - 6. KOLO (NADSTAVBOVÁ ČÁST - MISTR)
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SPARŤANKY SE V PLZNI RADUJÍ ZE SVÉ DRUHÉ BRANKY, KTERÁ TAKÉ DALA SKÓRE KONEČNOU PODOBU.

SPARŤANKY SI MISTROVSKÉ OSLAVY UŽILY PO PĚTI LETECH.

SPARŤANKY PŘEVZALI NA PLOŠE MEDAILE A POHÁR OD SEKRETÁŘE STŘEDISKA SOUTĚŽÍ ŽEN FAČR ZDEŇKA MUŽÍKA.

NOVÝ REALIZAČNÍ TÝM SPARTY DOVEDL TÝM PO PĚTI LETECH K TITULU, NAVÍC S NÍM ZÍSKAL I DOMÁCÍ POHÁR.
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ONDRÁŠOVKA CUP
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HRÁČI SPARTY ZTRATILI NA TURNAJI JEDINÉ BODY ZA REMÍZU S MLADOU BOLESLAVÍ.

Sparta ovládla i kategorii U10

V Benešově, kde nechyběli mezi přítomnými patroni Luboš Ko-

POŘADÍ KATEGORIE U10

zel a Tomáš Maruška nebo autor více než stovky ligových gólů Stanislav Vlček, se za krásného počasí nejprve hrály zápasy ve skupinách a v neděli pak utkání ve skupinách o konečné umístění.
O vítězství v turnaji vždy usiluje osm týmů ve Zlaté skupině.

1. AC Sparta Praha 19 * 2. FC Hlinsko 16
3. FK Mladá Boleslav 13 * 4. RMSK Cidlina Nový Bydžov 10 * 5. Slovan Liberec 9
6. Motorlet Praha 6 * 7. SK Kladno 4 * 8. Slezský FC Opava 3

Sparta základní skupinou se šesti týmy prolétla bez jediného
VÍTĚZNÝ TÝM DESETILETÝCH HRÁČŮ ZE SPARTY.

zaváhání a vyhrála ji bez jediné ztráty s plným ziskem patnácti

Nejlepší brankář: Dominik Pavlík (FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou)

bodů. V každém utkání dala Sparta aspoň tři góly a celkem inka-
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Nejlepší hráč: Jan Raštica (1. FC Slovácko)

4:2 s dalším postupujícím ze skupiny Novým Bydžovem.
Mezi účastníky Zlaté skupiny, v níž se bojuje o celkové prven-

TERMÍNY DALŠÍCH TURNAJŮ A PATRONI

ství, se prosadily také Hlinsko, Mladá Boleslav, Slovan Liberec,
Motorlet Praha, SK Kladno a SFC Opava. Na třetí místo mohlo pomýšlet hned několik týmů a Mladé Boleslavi, která nakonec skončila na bronzové pozici, se cesta k medaili zkomplikovala prohrou
s Libercem. Nakonec ale mladoboleslavští nasbírali 13 bodů
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U8

Příbram

9. - 10. 6.

Václav Černý, Antonín Barák

U9

Hradec Králové

2. - 3. 6.

Jan Suchopárek, Ondřej Lípa

inzerce

inzerce

V Benešově vyvrcholil finálovým turnajem Ondrášovka Cup, oficiální Pohár mládeže FAČR, v kategorii U10. Stejně jako před týdnem ve Vysokém
Mýtě v kategorii U12 i v Benešově triumfovali mladí fotbalisté pražské
Sparty. V Benešově prošli turnajem bez porážky a pouze jednou remizovali. Druhé skončilo FC Hlinsko a třetí FK Mladá Boleslav.

Nejlepší střelec: Maxim Magada (FK Mladá Boleslav)

sovala jen čtyřikrát. Do finálové skupiny si pak přenesla i výhru
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www.fotbal.cz

a třetí místo obsadili s tříbodovým náskokem na Nový Bydžov.
Překvapením turnajem a zároveň potvrzením, že uspět mohou
i menší kluby, byly výkony Hlinska. Kluci z Vysočiny ukázali, že
se mohou měřit i s velkými kluby, které na seniorské úrovni hrají
nejvyšší soutěž. Hlinsko ve Zlaté skupině prohrálo jen se Spartou
a remizovalo s Motorletem a mohlo se radovat ze skvělého dru-

Oficiální internetové stránky
Fotbalové asociace České republiky

hého místa.
Spartě ve Zlaté skupině moc nescházelo, aby zvládla celý turnaj absolutně bez jakékoli ztráty. Jediné body Sparta ztratila jen
remízou 2:2 s Mladou Boleslaví, ale jinak naprosto excelovala.
Získala 19 bodů z 21 maximálně možných a jednoznačně vyhrála
Ondrášovka Cup kategorie U10.

www.fotbal.cz

TÝM FASTAVU ZLÍN SE DO ZLATÉ SKUPINY NEPROBOJOVAL.

CENY ZA 5. MÍSTO PRO LIBEREC PŘEDÁVALI PATRONI STANISLAV VLČEK SPOLEČNĚ S LUBOŠEM KOZLEM.

inzerce

23/2018
Úterý 5.6.2018

76

77

78

23/2018
Úterý 5.6.2018

www.GOL.cz

FOTBALOVÝ
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ
Vydává AS press s. r. o. Jednatel: Václav Tichý.
Redakce, výroba: Petr Trejbal - Tevis,
Levitova 1369, 508 01 Hořice.
Grafická úprava, zlom: Rejman Fine Arts s. r. o.
Fotografie: Jan Tauber,
Eduard Erben - CPA Czech Photo Agency.
Video: zdroj www.youtube.com
Kresby: Milan Kounovský.
Uzávěrka čísla:
pondělí 4. 6. 2018 ve 22:00 hodin.

Příští číslo Gólu vyjde
v úterý 12. 6. 2018.

www.gol.cz

