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 JAN 

 KOPIC 

„Z hráčů Sigmy jsem si 
pamatoval pouze obránce 
Michala Vepřeka a útočníka 
Pavla Dvořáka, když ještě 
kopal v Hradci, “ říká 
útočná posila Hanáků.

 MARTIN NEŠPOR

Splnil si 
sen!

  Francouzi ovládli svět,  

  stříbro Chorvatům!  
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Vážení čtenáři!

Už víte, co budete dělat v pátek podvečer? Po-

kud jste fanouškem Dukly nebo Plzně, tak budete 

sedět na tribuně pražské Julisky, nebo u televizo-

rů. V 18.30 totiž vypukne duelem Dukly s Viktorií 

nový ročník nejvyšší soutěže, který je nový i svým 

formátem a televizním zpracováním. Jednak se 

po základní části liga rozdělí v nadstavbě na sku-

piny o titul, Evropskou ligu a o udržení. A televizní 

fanoušek si bude muset zvykat, že přenosy zají-

mavých mačů nově Fortuna 1. ligy uvidí výhradně 

na placeném kanálu TV O2 Sport. Světový trend 

tedy dorazil i do Čech: Chceš vidět kvalitu? Zaplať! 

Stejný kanál bude vysílat také Ligu mistrů, která 

je pro tuzemské fandy konečně zase atraktivněj-

ší. Nejen o těšení se na Champions League vy-

práví v Gólu tahoun plzeňské Viktorky Jan Kopic, 

který milionářskou soutěž na „vlastní dres“ okusí 

poprvé. Předchozí účinkování Plzeňanů sledoval 

totiž jen v televizi ještě coby ofenzivní eso Jab-

lonce, odkud na západ Čech zamířil v létě 2015. 

Po třech letech se v lize objeví Martin Nešpor, jenž 

se po angažmá v Polsku i dobrodružství v Albánii 

vrátil do Čech. Proč zamířil zrovna do Olomouce? 

Dozvíte se v naší rubrice Můj týden. A samozřejmě 

se ohlížíme za právě skončeným světovým šam-

pionátem v Rusku, navíc s originálním výhledem 

na další MS, které v roce 2022 v zimě (!) hostí fot-

balově neznámý, ale superbohatý Katar.

Tak příjemné fotbalové počtení na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

 „Poslední sezona nebyla vůbec podle mých představ,  v Lubinu jsem moc herních 

příležitostí nedostával, asi jsme si taky s trenérem nepadli příliš do oka. I proto mě mož-

ná Zaglebie pustilo vloni v létě den před vypršením přestupního termínu na hostování 

do albánského klubu Skëndërbeu Korcë, proti kterému hrála Mladá Boleslav v předkole 

Evropské ligy. Moc jsem si ale nepomohl, neviděl jsem ani jednu výplatu a v zimě jsem 

se vrátil zpátky do Lubinu. Beru to ale jako další životní zkušenost… Měl jsem v polském 

klubu smlouvu ještě na příští sezonu, a když se ozvala s nabídkou Olomouc, tak jsme 

se dohodli na jejím předčasném ukončení a mohl jsem odejít do Sigmy jako volný hráč. 

Pomohl mi s tím také agent Jirka Müller, se kterým jsem začal nyní nově spolupracovat, 

předtím jsem žádného manažera ani neměl…

„ROZHODLY TAKÉ VAZBY Z MINULOSTI…“
S manželkou jsme si říkali, že tři roky v cizině byly tak akorát, a uvažovali jsme o ná-

vratu domů. Důležitou roli hrály i moje vazby z české ligy – z Mladé Boleslavi jsem se 

znal s olomouckým sportovním ředitelem panem Minářem, trenér Jílek mě zase vedl 

ve Spartě. Oba naopak znali ze svého úhlu pohledu i mě, takže jsme se, myslím, i proto 

rychle dohodli. V neděli jsme debatu o možném přestupu začali a ve čtvrtek jsem po-

depsal dvouletou smlouvu…Z hráčů Sigmy jsem si pamatoval pouze obránce Michala 

Vepřeka, se kterým jsme se na hřišti dost často jako soupeři potkávali, a útočníka Pavla 

Dvořáka, když ještě kopal v Hradci. S ostatními mladšími kluky jsem se seznámil velmi 

rychle, všichni už se společně těšíme, že za pár dnů liga odstartuje.

 V PŘÍPRAVNÝCH ZÁPASECH SE NOVÁ ÚTOČNÁ POSILA SIGMY 
 TREFILA JEDNOU – V PÁTEČNÍ VÍTĚZNÉ GENERÁLCE 3:0 PROTI PIASTU GLIWICE. 

Fotbalový týden Martina Nešpora

„Máme pořádně 
ostrý start!“

I v jeho případě platí okřídlené pořekadlo „sejde 
z očí, sejde z mysli“, zvlášť když si to ještě zamíříte 
do zahraničí. Fotbalový koloběh je totiž velmi rych-
lý, a tak se pomalu už zapomnělo, jaký dres důrazný 
a hbitý útočník MARTIN NEŠPOR v současné době 
obléká. Po třech letech ale bude v nové sezoně opět 
k vidění na tuzemských prvoligových trávnících, 
protože se dohodl na smlouvě se čtvrtým týmem 
minulého ročníku Sigmou Olomouc.

 DO ČESKÉ LIGY SE MARTIN NEŠPOR VRACÍ 
 PO TŘECH LETECH, KTERÉ STRÁVIL PŘEVÁŽNĚ V POLSKU. 

  Rada jde 
do mistrovské Trnavy
Dvojnásobný český reprezentant Jakub Rada 
opouští kádr Mladé Boleslavi a bude hostovat 
ve Spartaku Trnava. Součástí dohody je i opce 
na přestup. Slovenskému mistrovi má pomoci 
mimo jiné v předkolech Ligy mistrů. K dispozici 
byl už při středečním duelu prvního předkola 
doma s Mostarem, ve kterém připravil vítězný gól 
Eriku Jirkovi. Jednatřicetiletý středopolař je od-
chovancem pražské Sparty a se slovenskou ligou 
už má zkušenosti z hostování ve Slovanu Brati-
slava. Prošel také Kladnem a Bohemians 1905, 
kde ho tehdy vedl současný sportovní manažer 
Trnavy Pavel Hoftych. V české lize odehrál 105 
zápasů a dal 15 branek. V roce 2016 si vysloužil 
pozvánku do reprezentace a trenér Pavel Vrba mu 
dal šanci v přípravných zápasech se Švédskem 
a Skotskem. Byl i v první nominaci kouče Karla 
Jarolíma, jenže těsně před srazem se v srpnu 2016 
vážně zranil a sezona pro něj předčasně skončila.

  Rezek je zpátky 
v Příbrami
Zkušený záložník Jan Rezek po roce opustil 
Teplice a vrátil se zpátky do Příbrami, která je 
opět v nejvyšší soutěži. Šestatřicetiletý stře-
dopolař patřil v minulé sezoně k oporám teplic-
kého mužstva, za které v lize odehrál 25 zápasů, 
vstřelil pět gólů a přidal jednu asistenci. Bývalý 
reprezentant, který se s českým národním tý-
mem zúčastnil EURO 2012 v Polsku a na Ukraji-
ně, absolvoval za Příbram během let 2015-2017 
absolvoval 56 ligových utkání, v nichž si připsal 
devět branek a čtyři asistence. V minulosti ještě 
hrával za Spartu, Bohemians 1905 a Plzeň. Cel-
kem v první lize nasbíral 256 utkání, 42 gólů a 23 
asistencí. Má za sebou také zahraniční angažmá 
v ruském Kubani Krasnodar, kyperských celcích 
Famagustě, Limassolu a Aradippou a čínském 
Čchang-čchunu.

  Hromadné 
plzeňské prodlužování
Vedení Viktorie Plzně prodloužilo smlouvy 
s osmi oporami najednou. Kapitán Roman 
Hubník se upsal do roku 2020, brankáři Ma-
túš Kozáčik a Aleš Hruška spolu s Patrikem 
Hrošovským, Martinem Zemanem a Tomášem 
Hořavou do roku 2021 a Lukáš Hejda s Radimem 
Řezníkem podepsali nové kontrakty až do roku 
2022. „Jsme velice rádi, že se nám podařilo 
prodloužit smlouvy s tolika klíčovými hráči. 
Každý z nich měl velký podíl na skvělém tažení 
v minulé sezoně, které vyvrcholilo ziskem páté-
ho mistrovského titulu. Jednání byla naprosto 
korektní a těší nás fakt, že s těmito hráči může-
me počítat i pro další roky,“ pochvaluje si gene-
rální manažer klubu Adolf Šádek. Všichni hráči 
v minulém ročníku patřili většinou do základní 
sestavy, brankář Hruška zejména v Evropské 
lize, či alespoň pravidelně střídali. Řezník je 
v plzeňském týmu už od roku 2011, Hejda s Ko-
záčikem přišli o rok později. Už dříve Západočeši 
prodloužili smlouvu na příští sezonu s Markem 
Bakošem. V únoru se upsali do roku 2020 David 
Limberský a Milan Petržela, loni na podzim pro-
dloužil spolupráci do roku 2021 nejlepší střelec 
týmu Michael Krmenčík.

  Beneš odchází 
do Szombathelyi
Devětadvacetiletý český stoper Vít Beneš v Ma-
ďarsku po roce mění dres. Bývalý fotbalista 
Jablonce po sestupu Vasasu Budapešť stráví 
následující sezonu na hostování v prvoligovém 
celku Haladás Szombathelyi. Není v něm za-
kotvena opce, takže v případě postupu Vasasu 
zpátky mezi elitu by se vrátil do budapešťského 
klubu, kde má smlouvu do června 2020. V minu-
lé sezoně za Vasas odehrál 23 ligových zápasů 
a vstřelil jeden gól, ale s týmem skončil na po-
sledním místě tabulky.

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

 PAVEL KUKA 

Čekám, že na Andrův stadion přijde v neděli větší návštěva, než obvykle na ligu chodí. 

Sigma před rokem jako nováček skvěle odstartovala a byl to pro ni odrazový můstek 

do evropských pohárů, které už jsou také pomalu za dveřmi. Chtěli bychom to zopa-

kovat i letos, protože až na stopera Radakoviče, který odešel do Sparty, zůstal hráčský 

kádr pohromadě. Jen místo útočníka Kuby Řezníčka, kterému skončilo hostování z Plz-

ně, jsme přišli my dva s Pavlem Dvořákem. Los v úvodu máme pořádně perný – po Sla-

vii hrajeme už v pátek v Mladé Boleslavi a pak máme doma mistrovskou Plzeň!

„RYCHLÍKEM JE TO LEPŠÍ NEŽ PO D1“
Zatím si v Olomouci ještě s manželkou hledáme vhodný byt, proto jsem taky v sobotu 

po tréninku cestoval navečer do Prahy rychlíkem, který měl ale zpoždění. Je to rychlej-

ší i pohodlnější, než se trmácet autem po rozkopané dálnici D1. V neděli jsem zastavil 

za rodiči, během pondělí jsem vyřešil pár akutních věcí a vyrazil zpátky na Hanou. Věřím, 

že po třech letech si zase českou ligu zahraji!“ 

„V GLIWICÍCH JSEM PROŽIL BÁJEČNÝ ROK!“
Bude mít nový model a nadstavbu, což už jsem zažil v Polsku. Tam jsme odehráli 

v pátek také generálku proti Piastu Gliwice, ve kterém jsem prožil, když jsem tam hos-

toval ze Sparty, báječný fotbalový rok. Hráli jsme až do posledního kola s Legií Varšava 

o mistrovský titul, skončili jsme nakonec druzí, ale bylo to historicky nejlepší umístění 

tohoto regionálního klubu v polské lize. Velkou zásluhu na tomhle vzestupu měl český 

trenér pan Látal. Škoda, že Gliwice na této vlně nevydržely dlouhou, i on načas také 

skončil, aby se tam pak znovu vrátil. V Polsku jsem si udělal dobré fotbalové jméno, 

dělil jsem se s jedenácti brankami o primát nejlepšího střelce Piastu, ale pořád jsem 

patřil Spartě, i když už se mnou příliš nepočítala… Dohodla se pak v létě sice s Lubinem 

na mém přestupu, ale tohle spojení moc nefungovalo.

„NA SLAVII ČEKÁM VĚTŠÍ NÁVŠTĚVU…“
Páteční přípravu v Polsku jsme vyhráli 3:0, vstřelil jsem i náš vedoucí a vlastně i ví-

tězný gól. Od trenéra jsme dostali dvoudenní volno a od úterý se již chystáme na prvo-

ligovou premiéru, která bude pořádně těžká. Do Olomouce totiž přijede Slavia, která 

patří stejně jako vloni k hlavním aspirantům na mistrovský titul. 

MARTIN NEŠPOR * Narozen: 5. června 1990 * Výška: 184 cm * Váha: 74 kg * Stav: ženatý, 
manželka Karolína * Fotbalový post: útočník * Hráčská kariéra: Bohemians Praha 1905 
(2002-2012), Mladá Boleslav (2012-2014), Sparta Praha (2014-2015), Piast Gliwice (Polsko, 
2015-2016), Sparta Praha (2016), Zablebie Lubin (Polsko, 2016-2017), Skëndërbeu Korcë 
(Albánie, 2017), Zaglebie Lubin (Polsko, 2018), Sigma Olomouc (2018-?) * Největší úspě-
chy: druhé místo v polské Ektraklase (2016), vítěz Superpoháru FAČR (2014)

 BĚHEM ANGAŽMÁ V MLADÉ BOLESLAVI SE MARTIN POTKAL 
 SE SOUČASNÝM SPORTOVNÍM MANAŽEREM OLOMOUCE LADISLAVEM MINÁŘEM. 

STALO SE...

 DRES SIGMY JE ČTVRTÝM PRVOLIGOVÝM, 
 KTERÝ BUDE MARTIN V ČESKÉ NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI OBLÉKAT. 

  Zahustel se zranil 
ve sprše…
Sparťanský obránce Ondřej Zahustel se podrobil 
další operaci stehenní kosti. Před pár dny mu lé-
kaři odstranili cystu, ale během rekonvalescence 
kost sedmadvacetiletému fotbalistovi po nehodě 
ve sprše praskla a má ji nyní zpevněnou šrouby. 
Mimo hru bude několik měsíců. S bolestí pravé 
nohy bojoval od ledna. Minulé pondělí podstoupil 
operaci stehna, o týden později však byl na ope-
račním sále znovu. „Bohužel se mi stala nehoda, 
když jsem vycházel ze sprchy. Zdravá noha mi 
podklouzla a já došlápl na operovanou nohu a ste-
henní kost mi praskla,“ popisuje smolný okamžik. 
V úterý proto podstoupil další zákrok, při němž mu 
lékaři kost zpevnili šrouby. „Doba mého návratu 
na trávník se nějak extra nenavýšila, takže věřím, 
že budu brzy běhat,“ dodává. V minulé sezoně pa-
třil do základní sestavy, na pravém kraji obrany 
odehrál 28 ligových zápasů a dal tři branky.

  Matějů bude 
hostovat v Brescii
Mladý český obránce Aleš Matějů stráví minimál-
ně nadcházející sezonu v Brescii. Dvaadvacetiletý 
bek bude v šestnáctém celku uplynulého ročníku 
druhé italské ligy rok hostovat z anglického Brigh-
tonu a součástí dohody je i opce na přestup. Vloni 
přestoupil z Plzně do Brightonu, ale v dresu no-
váčka Premier League se neprosadil. Příbramský 
odchovanec a současný reprezentant do 21 let si 
zahrál v anglickém celku 12 minut Ligového poháru, 
jinak převážně nastupoval v juniorce. „Stále věřím, 
že přestup do Brightonu byl skvělým rozhodnutím 
a získal jsem velkou spoustu zkušeností, ale je nor-
mální, že pokud nemám takovou vytíženost v áčku, 
zkusím využít novou příležitost. Věřím, že mě to 
může zase posunout,“  přeje si. A jeho agent David 
Nehoda dodává: „Brescia je tradiční italský klub 
a má v úmyslu se vrátit do nejvyšší soutěže. Pro 
hráče je vždycky velmi zajímavé, když chce mužstvo 
hrát na vrchu tabulky. Aleš navíc do týmu přichází 
jako posila, má velkou šanci pravidelně hrát!“ 

inzerce

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

17. ČERVENCE

1979 Rudolf Skácel 2003-2010 7/1

18. ČERVENCE

1884 Jan Košek 1906-1908 3/4

19. ČERVENCE

1968 Pavel Kuka 1990-2001 87/29

1975 Patrik Gedeon 2002-2003 3/0

20. ČERVENCE

1905 Jan Knobloch-Madelon 1929-1933 18/1

1939 Karel Nepomucký 1964 1/0

1953 Ladislav Jurkemik 1975-1983 57/3

1953 Vlastimil Petržela 1982-1983 2/0

1976 Michal Kolomazník 2000-2002 3/1

21. ČERVENCE

1964 Lubomír Vlk 1987-1991 11/2

22. ČERVENCE

1920 Vladimír Perk 1946 1/0

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Liga v ruském stínu

Na rozdíl od sudých let, kdy se česká reprezen-
tace pravidelně účastní evropského šampioná-
tu a už se jí na něj podařilo probojovat šestkrát 
v řadě, při mistrovství světa mají prvoligoví tre-
néři všechny své hráče k dispozici. Letos byla 
nejvyšší soutěž v ruském stínu také proto, že se 
oproti loňsku žádné velké transfery co do počtu 
hráčů i vynaložených milionů neuskutečnily.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Obě pražská „S“ se nejspíš v tomto směru poučila a shodně 

sáhla při posilování do rumunských fotbalových zdrojů pro zá-

ložníky Balutu (Slavia) a Chipciua (Sparta), který by měl nastu-

povat i na pozici pravého obránce, kde mají na Letné v poslední 

době největší personální bolest. Z členů širšího reprezentační-

ho kádru přestoupil pouze liberecký bek Coufal, který lavíroval 

mezi oběma rivaly, ale nakonec dal přednost nabídce z Edenu, 

kde se po krátké době znovu pracovně setká s tandemem Ne-

zmar-Trpišovský. Také směrem do ciziny bylo ticho po pěšině. 

Na tuzemských trávnících tedy zůstane i nejlepší ligový střelec 

Michael Krmenčík, který se po výtečném podzimu svezl s jar-

ním útlumem Viktorie, takže na rozdíl od zimního „okna“ nyní 

není na stole adekvátní nabídka, kterou by akceptoval nejen on, 

ale i klubové vedení. Dalším pádným důvodem pro jeho setr-

vání v Plzni je přímá účast českého mistra v základní skupině 

Ligy mistrů, což je samo o sobě ohromnou motivací. Do bu-

doucna s takovým unikátním benefitem nemůže Česko počí-

tat, také dvě jistoty startu ve skupinové fázi Evropské ligy, jako 

tomu bude letos na podzim (vicemistr Slavia si může vybojovat 

postup do Ligy mistrů), se v dohledné době nerýsují na obzo-

ru. Liga se bude v nadcházející sezoně, která začíná už o tomto 

víkendu, hrát pod novým názvem. Ještě podstatnější změnou 

je nový model s jarní nadstavbovou částí, takže i podzimní pro-

gram se prodlouží až do předvánočních dnů. Poměr sil v ligové 

šestnáctce zůstane nejspíš v loňských intencích, z první šest-

ky by se každopádně měla posunout konečně vzhůru Sparta, 

byť její výkony a výsledky v letní přípravě tomuto předpokladu 

zrovna moc nenasvědčují. Po titulu prahnou samozřejmě čer-

venobílí i jeho obhájce z Plzně. Jablonec si bronzovou příčkou 

nasadil hodně vysokou laťku podobně jako Olomouc, která 

však dokázala až na srbského stopera Radakoviče udržet svůj 

perspektivní a sehraný kádr udržet na Hané. A právě tam se 

hned v úvodních kolech odehrají dva šlágry, v nichž bude Sig-

ma, která vloni vytvořila z Androva stadionu nedobytnou pev-

nost, hostit Slavii a potom viktoriány! 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Na mistrovství světa v Rusku neode-
hrál ani minutu, přesto má francouzský 
fotbalista Adil Rami svůj podíl na zlatém 
triumfu „Les Bleus“. V týmu rozdává 
obránce Olympique Marseille dobrou ná-
ladu a jeho plnovous s pěstěným knírem 
se stal součástí předzápasového rituálu, 
který výběru trenéra Didiera Deschamp-
se přinesl štěstí.

Kouzelný knír?

Dvaatřicetiletý bek ve francouzské repre-
zentaci odehrál 35 zápasů. Na turnaji v Rusku 
ale další nepřidal, neboť na jeho pozici stopera 
odváděla spolehlivé výkony dvojice Raphaël 
Varane, Samuel Umtiti. Korsický rodák maroc-
kého původu však nebyl zahořklý. Je naopak 
smíškem týmu a aktérem rituálu, v němž hraje 
důležitou roli jeho plnovous. Už v základní sku-
pině s tím začal hvězdný Antoine Griezmann, 
jenž pro štěstí zatahal před zápasem Ramiho 
za knír. Tradice se pak rozšířila mezi ostatní 
hráče a ve vyřazovací fázi se už stoperových 
vousů před utkáním dotýkali všichni členové 
týmu. Zázračné kouzlo zafungovalo i ve vítěz-
ném nedělním finále s Chorvatskem… 

 ADIL RAMI 

 ZATÍMCO SPARŤANÉ TOUŽÍ SVÉ LOŇSKÉ AŽ PÁTÉ MÍSTO PODSTATNĚ VYLEPŠIT, 
 ČTVRTÍ HANÁCI BY S OBHAJOBOU TÉTO POZICE BYLI ASI SPOKOJENI… 

 TO SE TO PLZEŇANŮM PO ZISKU TITULU JÁSALO: NEJENOM ŽE POKOŘILI 
 PRAŽSKÉ RIVALY, ALE JEŠTĚ SE TEĎ TĚŠÍ NA LOS ZÁKLADNÍCH SKUPIN LIGY MISTRŮ! 

AKTUÁLNĚ

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Didier Deschamps zvedl pohár mistrů světa nad hlavu už před dva-

ceti lety jako kapitán Francie na domácím světovém šampionátu. Nyní 

ke zlatému triumfu přivedl jako trenér svoje svěřence na MS v Rusku.

KRESBA TÝDNE

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


Vzhledem k červnovému reprezentačnímu srazu měl o týden delší 
dovolenou. Teď už je ale záložník Plzně JAN KOPIC v plném záběru a už 
v pátek s Viktorií vstoupí duelem na Dukle do nové sezony, v níž bude 
parta kouče Pavla Vrby obhajovat mistrovský titul. Navíc, jako bonus, 
si zahraje Ligu mistrů. „Věřím, že ligu dobře odstartujeme,“ přeje si 
Kopic, nejlepší hráč uplynulého ligového ročníku.

Jan Kopic:

„Liga mistrů je 

splněný 
sen!“

Jan Kopic:

„Liga mistrů je 

splněný 
sen!“
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 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

	 V pátek vstoupíte zápasem na Dukle do nové sezony. Cítí-

te z týmu pohodu?

„Myslím, že to je stejné jako sezony předtím. To, co je jiné, jsou 

naše výsledky v přípravě. Vloni jsme na soustředění v Rakousku 

všechny tři přípravné zápasy prohráli. Sami ale víme, jaká to pak 

byla na podzim v lize jízda. Letos jsme v Rakousku dvakrát vyhráli, 

navíc po dobrých výkonech. Tak snad to nebude naopak.“

	 Neobáváte se tohoto scénáře?

„Když vyhrajeme všechny zápasy v přípravě a pak v prvním li-

govém kolem na Dukle prohrajeme, tak je vlastně všechno pryč. 

Příprava je vždycky jenom příprava, v lize začínáte úplně od nuly. 

Nedával bych tomu tedy až takovou váhu, ale také bych to zbytečně 

nepodceňoval.“ 

	 Odráží se na pohodě mužstva skutečnost, že nemusíte 

hrát předkola evropských pohárů a můžete se soustředit v úvo-

du sezony na ligu?

„Pravda je, že to není tak hektické, protože dříve nás čekaly 

ty nejdůležitější zápasy ještě před začátkem ligy. A rozhodovaly 

 AŽ V POSLEDNÍM PŘÍPRAVNÉM ZÁPASE NA SOUSTŘEDĚNÍ V RAKOUSKU PODLEHLA VIKTORIA JANA KOPICE KYJEVSKÉMU DYNAMU. 
 BĚHEM LOŇSKÉHO SKVĚLÉHO PODZIM SE JAN KOPIC NERADOVAL Z LIGOVÉ VÝHRY 
 POUZE V LISTOPADU, KDY PLZEŇANÉ ZTRATILI DOMA BODY PO BEZGÓLOVÉ REMÍZE S TEPLICEMI. 

„Po přestupu Ronalda 
si místo Realu 

přeju Juventus!“

Foto: www.fcviktoria.cz

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Očekáváte, že zápasy v Lize mistrů budou srovnatelné 

s duely v reprezentaci nebo budou kvalitativně ještě výš?

„Špičkové kluby, například Real Madrid, Barcelona, Manches-

ter City nebo Bayern, mají ve svém středu reprezentanty různých 

zemí. Hrají spolu už dlouho, jsou sehraní. Díky tomu je kvalita v ta-

kových mužstvech ještě vyšší než v reprezentaci, kde ti kluci spolu 

tak často nehrají.“

	 Dá se vůbec na soupeře v Lize mistrů nachystat tak, 

abyste nebyli zaskočeni? Lze čelit jejich obrovské kvalitě?

„Těžká otázka. Na takové supertýmy, zvláště když jste proti 

nim nikdy nestál, se nachystat nedá. Tohle se prostě musí zažít 

na vlastní kůži.“ 

	 Koho si přejete do skupině?

„Nejdřív jsem si přál Real Madrid, teď po odchodu Ronalda do Ju-

ventusu Turín bych chtěl právě italský tým. Jsou tam i varianty, při 

kterých by los skupiny nemusel být až tak atraktivní pro fanoušky.“

	 Například?

„Třeba z prvního koše Lokomotiv Moskva. Já bych si přál dvě 

super mužstva a pak jeden, v uvozovkách, hratelný tým. Se kte-

rým bychom si to mohli rozdat o třetí místo ve skupině, ze kterého 

se postupuje do vyřazovací části Evropské ligy.“

	 Jste pravidelný divák Ligy mistrů?

„Když je čas, tak zápasy Ligy mistrů, mistrovství světa i Evro-

py samozřejmě sleduji. Rád se večer podívám i na dobrý zápas 

ROZHOVORROZHOVOR

 PŘESTUP DO PLZNĚ SI JAN KOPIC VYSLOUŽIL VÝKONY V BARVÁCH JABLONCE. 
 NA PODZIM 2014 JEŠTĚ NETUŠIL, ŽE BOJUJE PROTI BUDOUCÍM SPOLUHRÁČŮM… 

o tom, jestli bude sezona úspěšná, nebo ne. Pro Plzeň bylo vždy 

stěžejní dostat se alespoň do skupiny Evropské ligy. V tom je to le-

tos jiné, budeme hrát Ligu mistrů.“

	 Užíváte si to?

„Máme v hlavách, že jsme se probojovali nejvýše, co to jde. 

Do skupiny Ligy mistrů. Soutěž začínáme až v polovině září, tak se 

teď můžeme plně soustředit na českou ligu. Pochopitelně bychom 

ji chtěli odstartovat dobře. Sami jsme v minulé sezoně zjistili, že 

každý bod je důležitý a počítá se. Žádné ztráty, hned naplno a bo-

dovat co nejvíc.“

	 V Champions League vás čeká premiéra, do Plzně jste 

přišel až po obou dosavadních účastech. Jste ve velkém očeká-

vání, jaké to bude?

„Pro každého hráče je Liga mistrů splněný sen, já nejsem 

výjimka. Jsem na soutěž zvědavý a moc se na ni těším. Kluci 

v kabině, kteří Champions League zažili, říkají, že to je úplně jiný 

level.“

	 Lze nejlepším klubům typu Realu Madrid konkurovat?

„Vím, že konkurovat bude velice těžké. Ale přál bych si, aby-

chom tam nebyli jen do počtu a uhráli nějaký bod.“

 V KVĚTNU 2018 PADLI PLZEŇŠTÍ V EDENU SE SLAVIÍ 0:2, ALE TO BYLA POSLEDNÍ 
 BODOVÁ ZTRÁTA NOVÉHO MISTRA. CESTA DO LIGY MISTRŮ BYLA VOLNÁ. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Měnil trenér Vrba něco v přípravě s ohledem na Ligu 

mistrů?

„Jediné, co se změnilo, bylo, že nám o dovolené odpadla indi-

viduální běžecké příprava. Protože nehrajeme předkola evrop-

ských pohárů.“

	 Do mužstva přišli v létě čtyři kvalitní fotbalisté - Pernica, 

Procházka, Ekpai a Bucha. Jak vnímáte zvýšenou konkurenci?

„Ano, přišli dobří hráči. Pamatuji si, že když jsme hráli proti Zlí-

nu, tak Ekpič (Ekpai) nám vždycky dělal problémy.“

	 Pernicu znáte dobře z Jablonce...

„Známe se výborně, na Luďu jsem zvyklý. Má výborné střílené 

přihrávky na útočníky nebo na nás krajní záložníky. Bude určitě 

posilou.“

ROZHOVORROZHOVOR

 JAN KOPIC S MISTROVSKÝM POHÁREM, K NĚMUŽ PŘISPĚL ŠESTI GÓLY V 29 UTKÁNÍCH. 

české ligy. Zápasy mistrovství světa jsme sledovali také na sou-

středění v Rakousku.“

	 Když se díváte na zápasy Francie, jak se těšíte třeba 

na souboje s Kylianem Mbappém v dresu Paris Saint-Germain?

„To je naštěstí spíše otázka pro levého beka, pro Limbu (David 

Limberský). Ten by ho měl případně na starosti.“ (směje se)

	 Asi by to s ním měl složité.

„Když si Mbappé hodí míč, tak kolem protihráčů doslova pro-

sviští. Neuvěřitelné, jakou dokáže vyvinout rychlost. Když ho 

bude bránit jeden hráč, tak to nemá cenu. Musejí ho bránit dva, 

možná i tři.“

	 V Lize mistrů se občas vyskytnou divoké výsledky. Top 

týmy nastupují i proti outsiderům v nejsilnější sestavě, leckdy 

vyhrají o pět i více gólů. Nemáte strach z vysokých porážek 

od favoritů?

„Tohle bych samozřejmě nechtěl zažít. I když vím, že v minulém 

ročníku byl i výsledek 1:7. Stát se to ale může.“

	 Může být pro Plzeň menší výhodou, že v Champions Lea-

gue nebude pod takovým tlakem?

„Jistá výhoda to pro nás být může. V Lize mistrů nebudeme pod 

tak velkým tlakem jako v Evropské lize, kdy se od nás čekal postup 

ze skupiny. Tam jsme museli, v Champions League můžeme.“

 REPREZENTAČNÍ PREMIÉRU SI JAN KOPIC PŘIPSAL 3. ČERVNA 2014, KDY ČESKÝ TÝM PODLEHL V OLOMOUCI RAKOUSKU 1:2. 

Jan Kopic
Narozen: 4. června 1990 * Výška: 179 cm * Váha: 74 kg * Stav: 
svobodný * Fotbalový post: záložník
Hráčská kariéra: FK Humpolec (1995-2004), Vysočina Jihlava 
(2004-2009), Zenit Čáslav (2010), Vysočina Jihlava (2011), FK Jab-
lonec (2011-2015), Viktoria Plzeň (2015 - ?)
Česká liga: 192 zápasů/ 34 gólů * Reprezentace: 14/3 * Největší 
úspěchy: mistr ligy (2016, 2018), postup do základní skupiny Ligy 
mistrů (2018), postup do osmifinále Evropské ligy (2018), základní 
skupina Evropské ligy (2015, 2016, 2017), vítěz českého Superpo-
háru (2013, 2015), vítěz Poháru České pošty (2013)

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 ZATÍM POSLEDNÍ A VÍTĚZNÝ START ZA NÁRODNÍ TÝM ABSOLVOVAL PLZEŇSKÝ 
 RYCHLÍK BĚHEM REPREZENTAČNÍHO SOUSTŘEDĚNÍ V RAKOUSKU PROTI NIGÉRII (1:0). 

	 A Procházka?

„Jsem přesvědčený, že Prochy bude také ve středu pole posi-

lou. Mladý Pavel Bucha byl s námi na pár trénincích, odehrál půl 

hodinu ve druhém zápase v Rakousku proti Innsbrucku a pár mi-

nut v generálce s Dynamem Kyjev. Je vidět, že to má v noze. I on 

jistě přispěje ke zkvalitnění našeho kádru.“

	 Jste vzhledem k průběhu přípravy směrem k podzimu 

optimista?

„Všichni zatím v tréninku i v zápasech vypadají dobře. Ale jak už 

jsem řekl, naplno se to ukáže až v mistrácích.“ 

„Příprava je jen 
příprava, 

v lize začínáte 
od nuly!“

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

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
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Plzeň ladila v Alpách

Chvíli praží slunce, občas sprchne. Louky září sytě zelenou barvou, kolem do-
kola dvoutisícové štíty. Tyrolská idyla. „To jsou panoramata,“ pronese obránce 
David Limberský, parodující legendárního starého Homolku. Vzápětí v závěru 
tréninku vystřihne parádní volej. Fotbalová Plzeň se v rakouském Westendorfu 
deset dnů chystala na obhajobu titulu a bitvy v Lize mistrů.

 TRENÉR PAVEL VRBA CHYSTAL VE WESTENDORFU SVÉ SVĚŘENCE NA NOVOU SEZONU. 

 PLZEŇSKÁ PARTA SE NA LIGOVÝ START A ZÁŘIJOVÝ VÝKOP LIGY MISTRŮ PŘIPRAVOVALA V RAKOUSKU DESET DNŮ. 

 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

Limberského rána končí pod břevnem, přihrávající Marek Ba-

koš se chytá za hlavu. A dlouze s ní kroutí. „Co se divíš, takhle 

to dávám pořád,“ reaguje s úsměvem úspěšný střelec. Plzeňský 

patriot podle spoluhráčů a členů realizačního týmu dře v pří-

pravě jako kat. Při vědomí, že má před sebou pravděpodobně 

poslední dvě sezony kariéry, je ke svému tělu zodpovědnější než 

kdykoli předtím. „Limba chodí z tréninků poslední,“ tvrdí kustod 

Václav Rada.

Nemluví do větru, Limberský opouští trávník až po důkladném 

protažení. „Na podzim mi bude pětatřicet. Bez toho, abych dělal 

víc než v minulosti, by to nešlo. Jsem poctivější i co se týče rege-

nerace. Na masáže jsem nechodil, všechno šlo zadarmo. Teď už 

ne,“ říká Limberský. „Měnit na stará kolena věci až příliš ale není 

dobré. Jsem zodpovědnější než v mládí, ale zase to nepřeháním. 

Nebyl bych to já. Kdybych byl hodný a přemýšlel moc o fotbale, 

hraju třeba druhou ligu,“ dodává. 
 DAVID LIMBERSKÝ DŘE V PŘÍPRAVĚ VÍC NEŽ NA STO PROCENT. 

Foto: www.fcviktoria.cz

Foto: www.fcviktoria.cz

Foto: www.fcviktoria.cz

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Žene ho pochopitelně také Liga mistrů. Aby ho rychlí záložníci 

tolik nevětrali. „To mě budou větrat stejně. Ale chci si dokázat, že 

na to pořád mám. Málokomu z české ligy se povede, aby si v pěta-

třiceti zahrál Ligu mistrů. Nám starším v Plzni se to určitě povede. 

Vypadá, že pro naši generaci je to poslední Champions League. 

Trenér Vrba to neslyší rád, ale budeme si to chtít užít. A hrát dů-

stojnou roli,“ podotýká Limberský.

„Pánové, v jednu oběd, pak příprava, v pět zápas,“ hlásí svě-

řencům od postranní čáry trenér Pavel Vrba. Bakoš za okamžik 

usedá za volant golfového vozítka, kterým se mnozí viktoriáni 

přemisťují z hotelu na hřiště. Když zjistí, že osmičlenná posád-

ka je kompletní, šlápne na plyn. Za pět minut brzdí u hotelu, kde 

mají Západočeši základnu. Poosmé v řadě. Poprvé však jako jistí 

účastníci Ligy mistrů.

V přípravě Západočeši váleli, až na sobotní prohru s Dynamem 

Kyjev jen vítězili. „Nepřikládám tomu důležitost. Jestli prohrajeme 

nebo vyhrajeme, pořád jde o přípravu. Mistráky jsou úplně o ně-

čem jiném. Před rokem jsme dostali pět gólů od Fürthu, potom 

jsme měli mimořádný podzim. Role favorita se nevzdáváme. Poje-

deme si zase to svoje, jako posledních osm let,“ říká Limberský. 

 V UTKÁNÍ S WACKEREM INNSBURCK ZVÍTĚZILI VIKTORIÁNI 2:0. 
 JEDINOU PORÁŽKU V PŘÍPRAVNÉM OBDOBÍ UTRPĚLI PLZEŇANÉ NA ZÁVĚR 
 RAKOUSKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ S DYNAMEM KYJEV, KTERÉMU PODLEHLI 0:2. 

Foto: www.fcviktoria.cz

Foto: www.fcviktoria.cz

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


http://www.jutagrass.cz/
http://zastavsikanu.cz/


Po dvaceti letech zopakovali fotbalisté Francie triumf na světo-
vém šampionátu. Ve finále zdolali Chorvaty 4:2 a podruhé v histo-
rii mohli jásat se zlatými medailemi na krku. Didier Deschamps 
byl u obou historických výher: v roce 1998 Paříži jako hráč a nyní 
v Moskvě coby kouč výběru země galského kohouta!

Francie 
na vrcholu!
Francie 
na vrcholu!
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 ROZJETÁ BELGIE V ČELE S EDENEM HAZARDEM VYŠLA V SEMIFINÁLE POPRVÉ GÓLOVĚ NAPRÁZDNO A DO BOJE O TITUL TAK NENAKOUKLA. 

 BEK KIERAN TRIPPIER SLAVÍ SVOU BRANKU Z 5. MINUTY DO SÍTĚ CHORVATSKA, 
 KTERÉ VŠAK V DRUHÉ PŮLI VYROVNALO A NAKONEC ANGLII VYŘADILO V PENALTOVÉM ROZSTŘELU.  

O 3. MÍSTO
PREMIÉROVÁ MEDAILE PRO BELGIČANY

Belgie – Anglie 2:0 

Belgický kouč Martínez provedl oproti semifinále dvě změny 

v sestavě. Po karetním trestu se vrátil Meunier, který společně 

s Tielemansem nahradil Dembélého s Fellainim. Angličané udě-

lali změn rovnou pět, když se v základní jedenáctce objevili obrán-

ce Jones a čtyři středopolaři: Delph, Dier, Rose a Loftus-Cheek. 

Trenér Southgate tak zareagoval na neúspěšné semifinále, kde 

chorvatská záložní řada tu anglickou jednoznačně přehrála. 

Skóre se měnilo již ve čtvrté minutě. Courtois rychle rozehrál, Lu-

kaku posunul míč na levé křídlo k Chadlimu, jehož přízemní centr 

uklidil do sítě Meunier. Šance skórovat poté měly oba týmy. An-

gličanům se to přes optickou převahu nepodařilo, zato na brejky 

číhajícím Belgičanům ano. V 82. minutě jim pojistil Hazard první 

cenný kov z MS. Kolébka fotbalu skončila opět bez medaile. Tu je-

dinou získala na domácím zlatém šampionátu před 52 lety.  

SEMIFINÁLE
ZE STANDARDKY ROZHODL UMTITI

Francie – Belgie 1:0

Žádné galapředstavení se v Petrohradu nekonalo. Zejména 

Francouzi se zaměřili na precizní defenzívu, do které se přeci jen 

ofenzivněji ladění Belgičané nemohli probourat, a na standard-

ní situace. A když po jedné z nich Griezmann posadil z rohového 

kopu balón přesně na hlavu nabíhajícího stopera Umtitiho, bylo 

rozhodnuto. Svěřenci kouče Deschampse mohli ještě přidat gó-

lovou pojistku, ale pak se především bránili narůstajícímu tlaku 

Hazarda a spol. V nastaveném čase dokázali z protiútoků zahro-

zit i Francouzi, kterým těsná výhra stačila na postup do rozho-

dující bitvy o zlato.

CHORVATI JDOU POPRVÉ DO FINÁLE 
Anglie – Chorvatsko 1:2 pp

Lodivod anglické reprezentace Gareth Southgate do sestavy, 

která vyřadila Kolumbii i Švédsko, nezasahoval. Jeho protivník 

Zlatko Dalič jednu změnu provedl. Střelec první branky ve čtvrt-

finále proti domácímu Rusku Kramarič tentokrát začal pouze 

na lavičce, jeho místo v sestavě zaujal Brozovič. Po 90 minutách 

bylo v Lužnikách skóre 1:1. Vedení pro Anglii zařídil už v 5. minutě 

ukázkovým přímým kopem obránce Trippier, ale Perišič zaslouže-

ně poslal v 68. minutě zápas do prodloužení. I v něm byli Chorva-

té lepším týmem a jejich hrdinou se stal Mandžukič, který ranou 

uvnitř pokutového území prostřelil Pickforda. Chorvatsko se po-

stoupilo do finále poprvé v historii. 

 MEUNIER STŘÍLÍ VÍTĚZNÝ GÓL DO SÍTĚ ANGLIE V BOJI O BRONZ. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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FINÁLE
SLÁVA VÍTĚZNÉ FRANCII, 

ČEST PORAŽENÝM CHORVATŮM!
Francie – Chorvatsko 4:2 

V repríze tehdy semifinále světového šampionátu z roku 1998 

Francie opět přehrála Chorvatsko. Nedělní duel nabídl největší 

gólovou úrodu ve finálových střetnutích mistrovství světa za po-

sledních 60 let. Zlatý sen Modriče a spol. se rozplynul těsně pod 

vrcholem. Přesto Chorvatsko zaznamenalo historicky nejlepší 

výsledek, když překonalo dvacet let starý bronz právě z Francie. 

Reprezentantům země galského kohouta opět nahrála do karet 

standardní situace. Griezmann nafilmoval faul a jeho následný 

přímý kop tečoval do vlastní sítě Mandžukič. Bojovní i techničtí 

Chorvaté deset minut poté vyrovnali Perišičem, jenže Francie šla 

ještě do poločasu opět do vedení, kdy po smolné ruce právě Peri-

šiče a zásahu videorozhodčího proměnil pokutový kop Griezmann. 

Chorvaté měli příležitosti na vyrovnání, avšak skóre narůstalo 

ve prospěch Francouzů a Mandžukič dokázal jen korigovat gólem 

na konečných 2:4. 

 FORVARD ANTOINE GRIEZMANN VE FINÁLE POSLAL Z PENALTY FRANCII DO VEDENÍ 2:1.  DO DIVOKÝCH GÓLOVÝCH OSLAV SE VŽDY ZAPOJILI TAKÉ FRANCOUZŠTÍ NÁHRADNÍCI. 

 V TÉTO ŠANCI KYLIAN MBAPPÉ JEŠTĚ SELHAL, V 65. MINUTĚ ALE VSTŘELIL ČTVRTOU A ZÁVĚREČNOU BRANKU FRANCOUZSKÉHO VÝBĚRU. 

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


http://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
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 HRDINA. ÚTOČNÍK MARIO MANDŽUKIČ GÓLEM V PRODLOUŽENÍ ROZHODL SEMIFINÁLOVOU BITVU S ANGLIÍ! 

 DANIJEL SUBAŠIČ SE MARNĚ OHLÍŽÍ ZA MÍČEM, KTERÝ MU ZA ZÁDA POSLAL 
 SPOLUHRÁČ MARIO MANDŽUKIČ A POSLAL TAK FRANCII VE FINÁLE DO VEDENÍ. 

  Francie - Belgie   1:0 (0:0) 
Branka: 51. Umtiti. Rozhodčí: Cunha - Taran, Espinosa (všichni Ur.) - Irrati (video, It.). ŽK: Kanté, Mbap-
pé - E. Hazard, Alderweireld, Vertonghen. Diváci: 64.286.
Francie: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Pogba, Kanté - Mbappé, Griezmann, Matuidi 
(86. Tolisso) - Giroud (85. N‘Zonzi). Trenér: Deschamps.
Belgie: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen - Chadli (90. Batshuayi), Witsel, Dembélé 
(60. Mertens), Fellaini (80. Carrasco) - De Bruyne, E. Hazard - Lukaku. Trenér: Martínez.

  Chorvatsko - Anglie   2:1  
 (1:1, 0:1) po prodloužení 
Branky: 68. Perišič, 109. Mandžukič - 5. Trippier. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun (všichni Tur.) - Makke-
lie (video, Niz.). ŽK: Mandžukič, Rebič - Walker. Diváci: 78.011.
Chorvatsko: Subašič - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinič (95. Pivarič) - Rakitič, Brozovič - Rebič, Modrič 
(119. Badelj), Perišič - Mandžukič (115. Čorluka). Trenér: Dalič.
Anglie: Pickford - Walker (112. Vardy), Stones, Maguire - Trippier, Alli, Henderson (97. Dier), Lingard, 
Young (91. Rose) - Sterling (74. Rashford), Kane. Trenér: Southgate.

SEMIFINÁLE

  Belgie - Anglie   2:0 (1:0) 
Branky: 4. Meunier, 82. E. Hazard. Rozhodčí: Faghaní - Sochandán, Mansúrí (všichni Írán) - Geiger (vi-
deo, USA). ŽK: Witsel - Stones, Maguire. Diváci: 64.406.
Belgie: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen - Meunier, Tielemans (78. Dembélé), Witsel, 
Chadli (39. Vermaelen) - De Bruyne, Lukaku (60. Mertens), E. Hazard. Trenér: Martínez.
Anglie: Pickford - Jones, Stones, Maguire - Trippier, Loftus-Cheek (84. Alli), Dier, Delph, Rose (46. Lin-
gard) - Sterling (46. Rashford), Kane. Trenér: Southgate.

ZÁPAS O 3. MÍSTO

  Francie - Chorvatsko   4:2 (2:1) 
Branky: 18. vlastní Mandžukič, 39. Griezmann z pen., 59. Pogba, 65. Mbappé - 28. Perišič, 69. Mandžukič. 
Rozhodčí: Pitana - Maidana, Belatti (všichni Arg.) - Irrati (video, It.). ŽK: Kanté, Hernandez - Vrsaljko. 
Diváci: 78.011.
Francie: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Pogba, Kanté (55. N‘Zonzi) - Mbappé, Griezmann, 
Matuidi (73. Tolisso) - Giroud (81. Fekir). Trenér: Deschamps.
Chorvatsko: Subašič - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinič (82. Pjaca) - Brozovič - Rebič (71. Kramarič), Mod-
rič, Rakitič, Perišič - Mandžukič. Trenér: Dalič.

FINÁLE

 STOPER SAMUEL UMTITI SLAVÍ POSTUPOVOU BRANKU DO FINÁLE! 

 EDEN HAZARD PEČETIL TRIUMF BELGIE V UTKÁNÍ O BRONZ. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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OSMIFINÁLE
30.6. 16:00 Francie - Argentina 4:3 (1:1)
30.6. 20:00 Uruguay - Portugalsko 2:1 (1:0)
1.7. 16:00 Španělsko - Rusko 1:1 po prodl. (1:1, 1:1), penalty 3:4
1.7. 20:00 Chorvatsko - Dánsko 1:1 po prodl. (1:1, 1:1), penalty 3:2
2.7. 16:00 Brazílie - Mexiko 2:0 (0:0)
2.7. 20:00 Belgie - Japonsko 3:2 (0:0)
3.7. 16:00 Švédsko - Švýcarsko 1:0 (0:0)
3.7. 20:00 Kolumbie - Anglie 1:1 po prodl. (1:1, 0:0), pen. 3:4

SEMIFINÁLE

10.7. 20:00 Francie - Belgie 1:0 (0:0)

11.7. 20:00 Chorvatsko - Anglie 2:1 (1:1, 0:1) po prodloužení

FINÁLE

15.7. 17:00 Francie - Chorvatsko 4:2 (2:1)

ZÁPAS O 3. MÍSTO

14.7. 16:00 Belgie - Anglie 2:0 (1:0)

ČTVRTFINÁLE
6.7. 16:00 Uruguay - Francie 0:2 (0:1)
6.7. 20:00 Brazílie - Belgie 1:2 (0:2)
7.7. 16:00 Švédsko - Anglie 0:2 (0:1)
7.7. 20:00 Rusko - Chorvatsko 2:2 po prodl. (1:1, 1:1), pen. 3:4

SKUPINA A

RUSKO * URUGUAY * EGYPT * SAÚDSKÁ ARÁBIE
DATUM ZÁPAS (STADION) SK.

14.6.2018 17:00 Rusko - Saúdská Arábie (Lužniky) 5:0
15.6.2018 14:00 Egypt - Uruguay (Central Stadium) 0:1
19.6.2018 20:00 Rusko - Egypt (Petrohradský stadion) 3:1
20.6.2018 18:00 Uruguay - Saúdská Arábie (Rostov Arena) 1:0
25.6.2018 16:00 Uruguay - Rusko (Cosmos Arena) 3:0
25.6.2018 16:00 Saúdská Arábie - Egypt (Volgograd Arena) 2:1

SKUPINA D

CHORVATSKO * ISLAND * ARGENTINA * NIGÉRIE
DATUM ZÁPAS (STADION) SK.

16.6.2018 15:00 Argentina - Island (Otkritie Arena) 1:1
16.6.2018 21:00 Chorvatsko - Nigérie (Kaliningrad Stadium) 2:0
21.6.2018 20:00 Argentina - Chorvatsko (Nižnij Novgorod) 0:3
22.6.2018 17:00 Nigérie - Island (Volgograd Arena) 2:0
26.6.2018 20:00 Nigérie - Argentina (Petrohradský stadion) 1:2
26.6.2018 20:00 Island - Chorvatsko (Rostov Arena) 1:2

SKUPINA C

FRANCIE * DÁNSKO * PERU * AUSTRÁLIE
DATUM ZÁPAS (STADION) SK.

16.6.2018 12:00 Francie - Austrálie (Kazaň Arena) 2:1
16.6.2018 18:00 Peru - Dánsko (Mordovia Stadium) 0:1
21.6.2018 14:00 Dánsko - Austrálie (Cosmos Arena) 1:1
21.6.2018 17:00 Francie - Peru (Central Stadium) 1:0
26.6.2018 16:00 Dánsko - Francie (Lužniky) 0:0
26.6.2018 16:00 Austrálie - Peru (Olympijský stadion) 0:2

SKUPINA B

PORTUGALSKO * ŠPANĚLSKO * MAROKO * ÍRÁN
DATUM ZÁPAS (STADION) SK.

15.6.2018 17:00 Maroko - Írán (Petrohradský stadion) 0:1
15.6.2018 20:00 Portugalsko - Španělsko (Olympijský stadion) 3:3
20.6.2018 14:00 Portugalsko - Maroko (Lužniky) 1:0
20.6.2018 20:00 Írán - Španělsko (Kazaň Arena) 0:1
25.6.2018 20:00 Írán - Portugalsko (Mordovia Stadium) 1:1
25.6.2018 20:00 Španělsko - Maroko (Kaliningrad Stadium) 2:2

SKUPINA E

ŠVÝCARSKO * SRBSKO * BRAZÍLIE * KOSTARIKA
DATUM ZÁPAS (STADION) SK.

17.6.2018 14:00 Kostarika - Srbsko (Cosmos Arena) 0:1
17.6.2018 20:00 Brazílie - Švýcarsko (Rostov Arena) 1:1
22.6.2018 14:00 Brazílie - Kostarika (Petrohradský stadion) 2:0
22.6.2018 20:00 Srbsko - Švýcarsko (Kaliningrad Stadium) 1:2
27.6.2018 20:00 Srbsko - Brazílie (Otkritie Arena) 0:2
27.6.2018 20:00 Švýcarsko - Kostarika (Nižnij Novgorod) 2:2

SKUPINA H

POLSKO * KOLUMBIE * SENEGAL * JAPONSKO
DATUM ZÁPAS (STADION) SK.

19.6.2018 14:00 Kolumbie - Japonsko (Mordovia Stadium) 1:2
19.6.2018 17:00 Polsko - Senegal (Otkritie Arena) 1:2
24.6.2018 17:00 Japonsko - Senegal (Central Stadium) 2:2
24.6.2018 20:00 Polsko - Kolumbie (Kazaň Arena) 0:3
28.6.2018 16:00 Japonsko - Polsko (Volgograd Arena) 0:1
28.6.2018 16:00 Senegal - Kolumbie (Cosmos Arena) 0:1

SKUPINA G

BELGIE * ANGLIE * TUNISKO * PANAMA
DATUM ZÁPAS (STADION) SK.

18.6.2018 17:00 Belgie - Panama (Olympijský stadion) 3:0
18.6.2018 20:00 Tunisko - Anglie (Volgograd Arena) 1:2
23.6.2018 14:00 Belgie - Tunisko (Otkritie Arena) 5:2
24.6.2018 14:00 Anglie - Panama (Nižnij Novgorod) 6:1
28.6.2018 20:00 Anglie - Belgie (Kaliningrad Stadium) 0:1
28.6.2018 20:00 Panama - Tunisko (Mordovia Stadium) 1:2

SKUPINA F

ŠVÉDSKO * NĚMECKO * MEXIKO * JIŽNÍ KOREA
DATUM ZÁPAS (STADION) SK.

17.6.2018 17:00 Německo - Mexiko (Lužniky) 0:1
18.6.2018 14:00 Švédsko - Jižní Korea (Nižnij Novgorod) 1:0
23.6.2018 18:00 Jižní Korea - Mexiko (Rostov Arena) 1:2
23.6.2018 20:00 Německo - Švédsko (Olympijský stadion) 2:1
27.6.2018 16:00 Jižní Korea - Německo (Kazaň Arena) 2:0
27.6.2018 16:00 Mexiko - Švédsko (Central Stadium) 0:3

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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MS 2018 V RUSKU V ČÍSLECH A STATISTIKÁCH 

TÝMOVÉ STATISTIKY

Nejvíce vstřelených gólů: 16 - Belgie, 14 - Francie, Chorvatsko, 12 - Anglie, 11 - Rusko.

Nejvíce inkasovaných gólů: 11 - Panama, 9 - Argentina, Chorvatsko, 8 - Tunisko, Anglie.

Nejvíce gólů ze standardních situací: 7 - Anglie, 6 - Francie, 4 - Austrálie, Švédsko.

Nejvíce gólů z penalt: 3 - Anglie, Francie, 2 - Austrálie, Švédsko.

Nejvíce střel: 115 - Chorvatsko, 106 - Belgie, 103 - Brazílie, 96 - Anglie, 83 - Francie.

Nejvíce střel na branku: 40 - Belgie, 38 - Brazílie, 30 - Francie, 29 - Chorvatsko, 25 - Anglie.

Nejvíce střel mimo branku: 58 - Chorvatsko, 43 - Anglie, 40 - Belgie, 36 - Francie, 35 - Brazílie.

Nejvíce útoků: 352 - Chorvatsko.

Nejvíce faulů: 114 - Chorvatsko, 99 - Belgie, 95 - Rusko, 93 - Francie, 72 - Anglie.

Nejvíce faulovaní: 105 - Chorvatsko, 103 - Francie, 100 - Anglie, 75 - Argentina, Belgie.

Nejvíce žlutých karet: 15 - Chorvatsko, 12 - Francie, 11 - Panama, Argentina, Belgie.

Nejvíce přihrávek: 3336 - Anglie.

Nejméně vstřelených gólů: 2 - Írán, Peru, Maroko, Německo, Srbsko, Island, Polsko, Austrálie, 
Egypt, Saúdská Arábie, Kostarika, Panama.

Nejméně inkasovaných gólů: 2 - Peru, Írán, Dánsko, 3 - Jižní Korea, Kolumbie, Uruguay, Brazílie.

Nejméně střel: 21 - Írán, 23 - Panama, 28 - Kostarika, 29 - Egypt.

Nejméně střel na branku: 4 - Írán, 5 - Egypt, 7 - Srbsko, 8 - Panama, Polsko, Austrálie.

Nejméně střel mimo branku: 9 - Jižní Korea, 13 - Panama, Polsko, Kostarika, Senegal, Tunisko.

Nejméně faulů: 29 - Německo, 30 - Saúdská Arábie, 31 - Polsko, 34 - Španělsko.

Nejméně faulovaní: 21 - Egypt, 27 - Island, 28 - Dánsko, 30 - Austrálie, Senegal.

Nejméně žlutých karet: 1 - Saúdská Arábie, 2 - Německo, Španělsko, 
3 - Island, Polsko, Uruguay.

HRÁČSKÉ STATISTIKY

Nejlepší střelci: 6 - Kane (Angl.), 4 - Lukaku (Belg.), Ronaldo (Portug.), Čeryšev (Rus.), Mbappé, 
Griezmann (oba Fr.).

Nejvíce gólů hlavou: 3 - Mina (Kol.), 2 - Stones (Angl.).

Nejvíce gólů levou nohou: 4 - Čeryšev, Griezmann, 3 - Perišič (Chorv.).

Nejvíce gólů pravou nohou: 4 - Kane, 3 - Diego Costa (Šp.), Mbappé.

Nejvíce gólů z penalt: 3 - Kane, Griezmann, 2 - Granqvist (Švéd.), Jedinak (Austr.).

Nejvíce gólových přihrávek: 2 - Chazrí (Tun.), Golovin, Dzjuba (oba Rus.), Quintero (Kol.), E. 
Hazard, Meunier, De Bruyne (všichni Belg.), Messi (Arg.), Coutinho (Braz.), Griezmann.

Nejvíce střel: 27 - Neymar (Braz.), 22 - Coutinho, Perišič, 21 - Ronaldo, Griezmann.

Nejvíce střel na branku: 13 - Neymar, 11 - Griezmann, 8 - Ronaldo, Berg (Švéd.), 7 - Coutinho, 
Čeryšev, Mbappé.

Nejvíce střel mimo branku: 13 - Perišič, 10 - Rakitič (Chorv.), Giroud (Fr.), 8 - Maguire (Angl.).

Nejvíce zákroků brankáře: 27 - Courtois (Belg.), 25 - Ochoa (Mex.), 21 - Schmeichel (Dán.), 
17 - Pickford (Angl.).

Nejvíce faulů: 21 - Rebič (Chorv.), 16 - Golovin, 15 - Mascherano (Arg.), Herrera (Mex.).

Nejvíce faulovaní: 28 - E. Hazard, 26 - Neymar, 20 - Rakitič, 17 - Pogba (Fr.).

Nejvíce žlutých karet: 3 - Larsson (Švéd).

Nejvíce přihrávek: 485 - Ramos (Šp.).

Nejvíce naběhaných kilometrů: 72 - Perišič.

Nejvíce odehraných minut: 694 - Modrič.

Zlatý míč pro nejlepšího hráče: Luka Modrič (Chorvatsko)

Zlaté rukavice pro nejlepšího brankáře: Thibaut Courtois (Belgie)

Cena pro nejlepšího mladého hráče: Kylian Mbappé (Francie)
 NĚMECKO JEN 2X SKÓROVALO, 
 ŽÁDNÝ TÝM NEVSTŘELIL MÉNĚ BRANEK! 

 KOLUMBIJEC SÁNCHEZ BYL JEDNÍM 
 ZE ČTYŘ VYLOUČENÝCH NA LETOŠNÍM MS.  

 NA ŠAMPIONÁTU V RUSKU 
 BYLO ODPÍSKÁNO REKORDNÍCH 29 PENALT. 

 CHORVATI SE NEBÁLI PŘITVRDIT, 
 BYLI NEJČASTĚJI FAULUJÍCÍM TÝMEM MS. 

ZÁPASOVÉ STATISTIKY:

Nejvíce gólů v zápase: 7 - Anglie - Panama (6:1), Belgie - Tunisko (5:2), Francie - Argentina (4:3).

Nejvíce střel v zápase: 31 - Belgie - Tunisko.

Nejvíce karet v zápase: 8 - Belgie - Panama.

Nejvíce přihrávek v zápase: 1235 - Španělsko - Rusko.

 NEYMAR VYSLAL NA BRANKU SOUPEŘŮ 
 27 STŘEL, JEN 2X ALE ROZVLNIL SÍŤ. 

TURNAJOVÉ STATISTIKY

Počet gólů: 169.

Počet gólů v prvním poločase: 65.

Počet gólů v druhém poločase: 101.

Počet gólů v nastavení prvního poločasu: 3.

Počet gólů v nastavení druhého poločasu: 19.

Počet gólů v prodloužení: 3.

Počet gólů v prvních 10 minutách: 13.

Počet gólů v posledních 10 minutách: 33.

Počet gólů vstřelených střídajícími hráči: 16.

Počet vlastních gólů: 12.

Počet penalt: 29.

Počet proměněných penalt: 22.

Počet žlutých karet: 219.

Počet červených karet: 4.

Počet přihrávek: 49.651.

Počet diváků: 3,031.768.

Průměrný počet gólů na zápas: 2,64.

Průměrný počet žlutých karet na zápas: 3,42.

Průměrný počet červených karet na zápas: 0,06.

Průměrný počet přihrávek na zápas: 775,8.

Průměrný počet diváků na zápas: 47.371.

Průměrný počet střel na zápas: 18,5.

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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A příště do země písku!

Tak za čtyři roky v písku. A v prosinci k tomu. Fotbalový svět se loučil 
s Ruskem s podivným mrazením a také očekáváním, co ho na příštím 
šampionátu čeká. Ještě nikdy se nehrálo mistrovství světa měsíc před 
koncem roku. A to se jeho historie začala psát v roce 1930. Ještě nikdy 
nebyl jeho hostitelem arabský svět. A to se přitom v pořadatelství vy-
střídalo sedmnáct zemí na čtyřech kontinentech. 

 ZDENĚK PAVLIS NA SVĚTOVÉM ŠAMPIONÁTU V RUSKU. 

 ZDENĚK PAVLIS  MOSKVA 

Teď přijde na řadu Katar. Země o rozloze 11,5 tisíc čtverečních 

kilometrů se dvěma a půl milióny obyvatel na poloostrově zaku-

sujícím se do Perského zálivu. Emirát, v němž mezi oněma dvěma 

a půl milióny obyvatel žije jen tři sta tisíc Katařanů. Arabská země 

lpící na svém islámském náboženství a tradicích. Jeden z nejbo-

hatších států světa prožívající díky nepředstavitelným zásobám 

ropy a zemního plynu obrovský boom. Světu se otvírající Katar, pro 

nějž není nic nemožné.

SNOVÝ ŠAMPIONÁT?
„Bude to úžasný šampionát. Snový, nádherný, ale úplně jiný než 

v Rusku,“ sliboval člen katarské královské rodiny a předseda or-

ganizačního výboru MS 2022 Muhammad bin Hamad bin Chalífa 

Sání, že jeho země překvapí celý svět. Překvapovalo ho ostatně už 

od chvíle, co jí bylo v prosinci roku 2010 za vlády o pár let později 

sesazeného nejmocnějšího muže FIFA Josepha Blattera přiděle-

no právo XXII. mistrovství světa pořádat.

Údajným korumpováním fotbalových činovníků, a Blatte-

ra především, kteří o tomto právu rozhodovali. Zvěstmi, v jak 

tvrdých podmínkách výstavba stadiónů, hotelů, linek metra 

a veškeré infrastruktury probíhá. Představou, že se šampionát 

bude konat v tradičním červnovém a červencovém termínu, kdy 

na Arabském poloostrově panují nesnesitelná padesátistupňová 

vedra, v nichž by se hrálo.

TERMÍN MS? KDY CHCETE!
„Postavíme klimatizované stadiony, takže hráči vedro nepocítí. 

A fanoušci také ne, protože i fanzóny budou klimatizované,“ odpo-

věděli z Kataru a už v Brazílii na MS 2014 jednu takovou nechali 

diváky odzkoušet. Představa jim neprošla. „Nevadí, klidně uspo-

řádáme mistrovství, kdy si fotbalový svět určí,“ zůstal v klidu ge-

nerální sekretář organizačního výboru Hassan al Thawadí, který 

přiletěl do Ruska i se stočlennou suitou svých podřízených.  Aby 

obhlíželi, pozorovali, poučili se a inspirovali. „V Moskvě jsme tře-

ba zjistili, že plánovaný počet vlakových souprav do nového metra 

v Dauhá by byl při plánovaném pobytu půldruhého miliónu zahra-

ničních fanoušků nedostačující. Hned nakoupíme další,“ ujišťoval, 

že o žádný problém vlastně nejde. 

Není jím ani přesunutí mistrovství světa na konec roku, jak si 

svět určil. „Šampionát se bude hrát od 21. listopadu do 18. prosin-

ce 2022,“ potvrdil v Moskvě nový předseda FIFA Gianni Infantino 

ještě před tím, než ruský šampionát skončil. „Všechny světové ligy 

už o tom byly informovány a je na nich, aby se podle tohoto ter-

mínu zařídily.“ Reakce remcajících Angličanů, Španělů, Němců, 

Italů zatím žádná. Zato Katar je nadšený. „Pro nás změna termínu 

skutečně potíž nepředstavuje. Ani v nejmenším. Naopak ji vítáme, 

protože šampionát se bude konat uprostřed sezony, kdy jsou hráči 

v té nejlepší formě, takže i mistrovství nabídne ten nejlepší fotbal, 

jaký se kdy na mistrovství světa hrál, “ je povznesen nad podobné 

malichernosti Hassan al Thawadi a jeho Katar s ním.
 KATAR SE NEBOJÍ ANI KLIMATIZOVANÝCH FANZÓN. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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MÍSTO 32 UŽ 48 ÚČASTNÍKŮ? 
NENÍ PROBLÉM!

Dokonce ani úvahy, že by nikoli až na severoamerickém konti-

nentu v roce 2026, ale už v Kataru o čtyři roky dřív mohlo hrát mís-

to dosavadních 32 účastníků o šestnáct mužstev víc, jím nepohne. 

„Počítali jsme sice původně s 32 mužstvy, ale jestliže FIFA rozhod-

ne a společně se dohodneme na 48 týmech, proč ne? Jeden stadion 

máme hotový, druhý bude otevřen koncem roku, šest dalších v roce 

2020. Na nich se může šampionát odehrát. Pro hráče to bude po-

hodlné, protože zůstanou na jednom místě a nebudou muset nikam 

cestovat, pro fanoušky také. Zvlášť, když našich osm arén vzdále-

ných od sebe nanejvýš 35 kilometrů je propojeno metrem, takže 

u jednoho stadionu po skončení zápasu nastoupíte a u druhého 

budete za pár desítek minut a můžete sledovat další zápas,“ vyklá-

dal generální sekretář katarského mistrovství v Moskvě těm, kteří 

po Rusku najezdili a nalétali během měsíce tisíce a tisíce kilometrů. 

„I proto jsme přišli s myšlenkou, že budeme nabízet multifunkční 

vstupenky, s nimiž bude možné navštívit několik utkání denně. Teď 

ovšem záleží, zda FIFA náš návrh schválí,“ potvrdil, že jestliže pro 

Rusko nebylo pro nic nemožné, pro jeho zemi už teprve ne.

K FOTBALU PATŘÍ PIVO!
Ani s prohibicí to nebude zase až tak horké, jak se fanoušci obá-

vali. „Alkohol přece není hlavní téma. Tím by měl být fotbal. Ale 

když chcete,“ evidentně pobavily Al Thawadiho neustále se opa-

kující dotazy, jak to bude v jeho zemi během šampionátu s pivem, 

které přece k fotbalu neodmyslitelně patří. „Změníme prostě zá-

kon. Rusku nabídl fotbalový šampionát možnost k mnohým změ-

nám, pro nás bude rovněž skvělou příležitostí zbourat stereotypy 

a změnit názory, že jsme jiná kultura, do níž alkohol nepatří,“ ujiš-

ťoval, že i v tomto směru posloužilo jemu i suitě jeho podřízených 

Rusko jako inspirace.

Pouštní země plná písku přesto leží fanouškům a fotbalovému 

světu v hlavách. A termín na samém konci roku také. I proto ono 

podivné mrazení a očekávání, co příští šampionát přinese. Jenže 

neprovázela snad podobná nejistota a mrazivé očekávání i mis-

trovství světa v Rusku? A neshodli se snad po jeho skončení hráči, 

trenéři, návštěvníci a samo sebou i fotbaloví funkcionáři, že patři-

lo k těm vůbec nejlepším v historii?! 

 POHODA NA POUŠTI. BUDE SPOJENA I S POPÍJENÍM ALKOHOLU? 

 VELBLOUDÍ ZÁVODY? ZAPOMEŇTE, V KATARU SE BUDE FANDIT FOTBALU! 
 ŽE SE V KATARU BUDE PŘÍŠTÍ MS 2022 KONAT NA SUPERMODERNÍCH STADIONECH, JE TÉMĚŘ ZARUČENÉ. 

 POŘADATELÉ PŘÍŠTÍHO MS DBALI 
 NA PREZENTACI UŽ V LETOS V MOSKVĚ. 

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 1945
VÝKOPY 

OSVOBOZENÉHO FOTBALU
Na prahu posledního válečného jara podnítil úspěch Praž-

ských podzimních her vypsání nové „ersatz-ligy“ s deseti muž-

stvy ve dvou výkonnostních odděleních. V elitní skupině nakonec 

chybělo dohrát jediný zápas, který měl určit pořadí obou „S“ 

na prvních místech. V neúplné tabulce nejlépe dopadla Sparta 

(9 bodů), následovaly Slavia (7), Viktoria Žižkov (5), Bohemka (5), 

Čechie Karlín (2) a Nusle (0). V pátek 4. května v posledním utkání 

v okupované Praze druhá garnitura Klokanů porazila vršovické 

Železničáře 7:2. Nazítří se měly v dvojutkání na Invalidovně střet-

nout Viktorka Žižkov s Admirou a Čechie Karlín s Libní. Jenže to už 

v pražských ulicích třaskaly první výstřely Květnového povstání… 

V druhý den povstání nacisté spálili stadion Slavie na Letné. 

V oddílu povstalců, kteří se marně pokoušeli odvrátit zkázu sta-

roslavného hřiště, bojoval také záložník červenobílých a příš-

tí reprezentant Jiří Hanke. Během bojů padlo i mnoho aktivních 

fotbalistů, ze známých borců bývalý reprezentant František Kloz 

při útoku na německý muniční sklad v Hříškově na Lounsku a jeho 

spoluhráč z ligového Kladna Josef Kusala při obraně pražského 

Masarykova nádraží.  Na jedné z pražských barikád zahynul le-

gendární staroslávista Ferantišek Rosmaisl. (V časech, kdy čer-

venobílí u nás neměli soupeře, hrával pod pseudonymem Majzl.) 

Osvobození Ostravy zaplatil životem vítkovický František Sabela. 

Při zničení slávistického stadionu vzal za své i bohatý klubový 

archiv včetně mnoha trofejí a sklad rekvizit se všemi souprava-

mi sešívaných dresů. První poválečné utkání sehrálo mužstvo 

ve výstroji vypůjčené převážně od SK Vysočany (dnes Praga) 

a za nezištnou pomoc se mu „odměnilo“ výklepem 11:0. Těž-

ce byl poškozen i vstupní trakt stadionu Sparty od dnešní Třídy 

Milady Horákové. V Brně utrpěl vážné rány domov SK Židenic 

(dnešní Zbrojovky) Na Rybníčku. V tribuně krásného olomoucké-

ho Androva stadionu v Olomouci skladovali nacisté munici a při 

ústupu ji vyhodili do povětří. Už při únorovém náletu na Prahu 

byl bombou zasažen roh hlediště a hřiště vpravo od hlavní tribu-

ny ve vršovickém Ďolíčku. 

V prvním „velkém“ fotbalu v osvobozené Praze v neděli 29. květ-

na zvítězili Bohemians - už zase pod svým plným jménem, za oku-

pace okrouhaným nacistickou cenzurou - nad Viktorii Žižkov 5:3. 

O čtrnáct dní později už se hrálo i na Spartě. V dvojzápasu metro-

politní velké čtyřky porazila Slavia Viktorku 2:1 a domácí Bohem-

ku 4:3. Čisté výtěžky z těchto utkání zamířily do fondu na pomoc 

pozůstalým po padlých z povstání a obětech nacistického řádění. 

Jak jen to umožnil stav dopravy po zničení řady mostů a tratí 

a rozstřílení mnoha lokomotiv, rozjely se po šestiletém půstu sty-

ky mezi českým a slovenským fotbalem. Už první zápasy ukázaly, 

že Slováci v časech odloučení značně pokročili. Manifestačními 

oslavami obnoveného společného státu se stala zejména střetnutí 

Slavie s dnešním Slovanem Bratislava. Přispěly k tomu i rozhla-

sové reportáže, při kterých se k mikrofonu vrátil okupanty uml-

čený Josef Laufer. Později vzpomínal, že tehdy poprvé „posluchači 

SERIÁL

slyšeli střídavě české a slovenské hlášení, které se o několik let 

později stalo při význačnějších reportážích samozřejmostí.“ V ne-

děli 24. června na Tehelném poli vyhrála Slavia 3:1, v strahovské 

odvetě v pátek 6. července 4:2. Hrdinou obou zápasů byl devate-

náctiletý Pražan Ota Hemele. V prvním mači dal gól, i když hrál 

jen poločas, v druhém dva. Při tehdejší všeobecné nouzi o kuřivo 

se červenobílí vrátili z Bratislavy královsky obdarováni balíčky ci-

garet. Zařídil to jejich předválečný spoluhráč Ferdinand Daučík, 

který pracoval v slovenské tabákové režii.

Znovu se hrál Český pohár, stejně jako rok poté pod hlavičkou 

Poháru osvobození. Bohužel bez protějšku na Slovensku, který 

by konečně umožnil realizaci dávno vysněné celostátní pohá-

rové soutěže. V semifinále na sebe před čtyřiceti tisíci diváky 

na Strahově narazili odvěcí letenští rivalové, Bican dal tři góly 

a Slavia díky nim vyhrála předčasné finále 4:3. Trofej pak vydo-

byla v dvou soubojích s Rakovníkem - na jeho hřišti bez Bicana 

1:1, na Strahově už zase s Pepim 5:2 po nečekaně prohraném 

poločase (0:1).  

To nejlepší nakonec: o víkendu 15. a 16. září se znovu rozje-

la československá liga, v úvodním ročníku ve dvou skupinách 

po deseti týmech.  To řešení s vzájemným poměrem čtrnácti 

českých a šesti slovenských účastníků bylo úspěchem české 

fotbalové diplomacie. Odráželo (zcela realisticky, jak ukázaly 

pozdější výsledky) vzájemný poměr sil - a přitom umožnilo za-

chovat ligovou příslušnost všem českým týmům, které se měly 

střetnout ve zrušeném ročníku 1944-1945. Díky tomu bylo mož-

né v českých zemích zachovat neporušenou pyramidu všech 

soutěží až po nejnižší třídy. Miloslav Jenšík 

 KRÁL KANONÝRŮ PEPI BICAN A PŘÍŠTÍ TRENÉRSKÁ LEGENDA KAREL KOLSKÝ V JEDNOM Z NESČETNÝCH SOUBOJŮ, KTERÉ SPOLU SVEDLI 
 V PŘEDČASNÉM FINÁLE POHÁRU OSVOBOZENÍ. ZÁPAS VSTOUPIL DO ČESKÉ FOTBALOVÉ HISTORIE JAKO PRVNÍ DERBY „S“ V OSVOBOZENÉ ZEMI. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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http://www.o2tv.cz/
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ROK 1995
„BOMBEROVA“ 

POSLEDNÍ RÁNA
Fotbaloví fanoušci si v tomto roce užili řadu nevídaných vele-

točů na reprezentační i ligové scéně. Národní tým samostatného 

Česka vstoupil do druhého roku premiérové kvalifikace o postup 

na EURO 1996 v Anglii. Navázal tak na konec podzimu 1994, kdy 

uhrál dvě bezbrankové kvalifikační remízy, ovšem s diametrálně 

odlišnou bonitou – na Maltě a v Nizozemsku…

Po povinné březnové výhře 4:2 na zasněžených Bazalech s Bě-

loruskem přicestovali v dubnu na vyprodanou Letnou k odvetě 

„oranjes“. Po první půli to vypadalo s českými postupovými akcie-

mi do kolébky fotbalu prachbídně. Nizozemci totiž už od sedmé mi-

nuty vedli po dalekonosné střele Jonka, která ochromila taktické 

plány domácího týmu. Trenér Dušan Uhrin o přestávce do základní 

sestavy sáhl, když místo Frýdka poslal na hřiště Látala, který se 

přesunul na pravý kraj středové řady. A by to od něj geniální tah, 

jak tuto změnu po utkání v euforii charakterizoval předseda ČMFS 

František Chvalovský. Už ve 49. minutě si narazil Látal míč se 

Skuhravým a nacentroval přesně tam, kam si to „Bomber“ přál. 

Jeho hlavička byla přesná a nechytatelná, jak zažívali na vlastní 

kůži brankáři v italské Serii A – 1:1! Za necelých deset minut se 

ozval gólový jásot podruhé. Kuka zahrával zleva rohový kop, nizo-

zemští obránci čekali přetažený míč právě na Skuhravého, jenže 

míč letěl k bližší tyči, kde si naskočil kapitán Němeček a překlopil 

skóre! A za pět minut zvadly „tulipány“ v Praze definitivně, když Pa-

trik Berger z volného přímého kopu zamířil přesně k levé tyči – 3:1!

Po květnovém historicky prvním přátelském utkání Česko-Slo-

vensko, které se mělo stát každoroční tradicí dvou národních týmů 

z bývalé federace, ale zůstalo jen u přání svazových představitelů, 

cestovali svěřenci Dušana Uhrina pro povinnou výhru do Lucem-

burska. Pod dojmem předchozího excelentního, byť poločasového 

výkonu s Nizozemci byl všeobecný optimismus na místě, jenže 

další trpaslík z kvalifikační skupiny připravil obří ostudu na úkor 

českého favorita. Už v minulosti několikrát reprezentační tým 

v podobných utkáních venku klopýtl, ale většinou to byly remízy – 

na Kypru či na zmíněné Maltě. Proti pozorně bránícímu soupeři 

se jedenáctka, většinově složená ze zahraničních krajánků, nedo-

kázala gólově prosadit, byť skóre na rohy bylo 1:23… Minutu před 

koncem přišel blesk (či trest?) z čistého nebe, když se z brejku 

do otevřené obrany prosadil domácí záložník Hellers…

Z lucemburského fiaska stojí za zmínku ještě dvě události. Útoč-

ník bundesligového Kaiserslauternu Pavel Kuka upřímně a sebe-

kriticky promluvil za celou šokovanou českou kabinu. „Po tomhle 

výsledku si s námi můžete dělat, co chcete. Věřte mi, že to tu nikdo 

prohrát nechtěl a ani nevíte, co se děje v duších nás hráčů. Omlou-

váme se národu, slibujeme však, že poté, co Nizozemci prohráli 

v Bělorusku, do té Anglie přece jen postoupíme!“ O nečekaném 

klopýtnutí konkurenta nikdo během paralelně hraného utkání ne-

věděl, takže k žádnému personálnímu zemětřesení v realizačním 

týmu reprezentace po tomto výbuchu nedošlo, byť hromy vzdu-

chem létaly. Až na jedinou výjimku. Skončil dosavadní vedoucí 

národního mužstva, vicemistr světa z Chile 1962 a člen Klubu ligo-

vých kanonýrů týdeníku GÓL Václav Mašek. Bylo mu údajně vyčte-

no, že průběžně neinformoval lavičku o vývoji zápasu v Bělorusku, 

aby se Češi nehnali do ofenzívy tak zbrkle, když „drželi“ bezbran-

kovou remízu…

Už v polovině srpna je čekal klíčový zápas v Oslo s Norskem, 

které bylo nakročené na šampionát do Anglie a zbývalo mu k ob-

jednání letenek pouze razítko z domácí výhry. I když si česká obra-

na dávala mimořádný pozor na dlouhána Floa, právě přes něj šla 

ve 27. minutě akce, která skončila vedoucím gólem Berga. Česká 

branková neplodnost v kvalifikaci na cizích hřištích trvala dlouhých 

355 minut, než ji pět minut před koncem ukončil hlavou obránce 

SERIÁL SERIÁL

 TROSKY STADIONU SLAVIE, KTERÝ NACISTÉ ZNIČILI 6. KVĚTNA. SHOŘELY TRIBUNY, 
 KLUBOVNY, REKVIZITY VČETNĚ DRESŮ A BOHUŽEL I TROFEJE A ARCHIV... 

STALO SE...

  V prvních dnech po osvobození proběhla četná utkání českých 
klubů s ruskými vojáky. V Čechách se podle všeho první takový zá-
pas odehrál už v pátek 11. května v Satalicích u Prahy (dnes již části 
metropole). Nastoupil v něm také šestnáctiletý Antonín Šolc, příští 
ligový hráč armádního ATK, Jiskry Liberec a Kladna.    

  Prvním českým mužstvem, které po osvobození hrálo v zahrani-
čí, byla Slezská Ostrava. V neděli 29. července porazila Wislu Kra-
kov 4:2. Do Polska cestovala vysloužilým autobusem, který hráči 
museli co chvíli vytlačit do kopce. O něco později se do Krakova 

vydala i Slavia.  S Cracovií hrála 4:1, s Wislou 6:1. Polský sport se 
jen zvolna vzpamatovával z ran, které mu zasadila krutá nacistic-
ká okupace.

  Připomeňme si výsledky prvního kola obnovené československé 
ligy - ve skupině A: Sparta - Polaban Nymburk 4:2, Baťa Zlín - Bo-
hemians 5:4, Rakovník - Bratislava 2:5, Žilina - Slezská Ostrava 3:1, 
Baťovany (dnešní Partizánské) - Čechie Karlín 2:3, ve skupině B: 
Viktoria Žižkov - Kladno 6:1, Považská Bystrica - Slavia 1:5, Židenice 
- Košice 8:1, Prostějov- Viktoria Plzeň 3:2 a Trnava - Pardubice 1:1.  

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Suchopárek po precizním centru Frýdka. Slávistický obránce tak 

v pravou chvíli odčinil svoji neproměněnou penaltu z Malty…

Už za tři týdny se oba soupeři střetli znovu v Praze. Zápas měl 

nevídanou zápletku ještě před výkopem, když tři muži, vydáva-

jící se policisty, vylákali předsedu ČMFS při jeho ranním výběhu 

v oboře „Hvězda“ do automobilu a odvezli ho na neznámé místo, 

kde ho dvacet hodin násilně drželi a pak bez jakýchkoliv požadav-

ků či podmínek propustili, takže utkání na Letné František Chva-

lovský stihl… Nebyl to bohužel v tomto roce jediný skandál, který 

otřásl českým fotbalem.  Po několika medializovaných aférách 

ligové komise, majitelů a funkcionářů klubů i rozhodčích byla váž-

ně zpochybněná regulérnost soutěží. Přes razantní obvinění však 

postupně vše vyšumělo do ztracena…

 Norové se předchozí domácí remízou dostali pod tlak, protože 

dva poslední kvalifikační zápasy hráli venku – v Praze a v Rotter-

damu… Na stadionu Sparty se na uklidňující vedoucí gól domácích 

nečekalo dlouho. V 7. minutě švýcarský rozhodčí Röthlisberger 

odpískal za faul na Kuku, který o chvíli později musel kvůli pora-

něnému ramenu střídat, penaltu. K exekuci si stoupl jeho parťák 

z reprezentačního útoku Tomáš Skuhravý a prudkou ranou nedal 

norskému brankáři Thorstvedtovi šanci. „Bomber“ tak tím nejlep-

ším způsobem oslavil svoje třicáté narozeniny a v tu chvíli nikoho 

nenapadlo, že je to i jeho poslední zápas v národním týmu s pořa-

dovým číslem 49… Po jarním sestupu FC Janov odešel na hostová-

ní do Sportingu Lisabon, kde však měl spory s vedením portugal-

ského klubu, který mu dal dlouhodobý distanc, takže i kvůli němu 

přišel o EURO 1996…Pojišťovací druhou branku přidal až v samém 

závěru veterán a nejlepší ligový střelec Radek Drulák, který se 

vrátil do reprezentace, v níž debutoval před tuctem let, a vyhrál 

anketu Fotbalista roku 1995. Po závěrečném hvizdu vypukla ob-

rovská euforie na hřišti i v hledišti, protože český národní tým měl 

postupové karty ve svých rukou. Dohrával se ještě třetí poločas 

v pražských ulicích a barech, kapitán Václav Němeček „zavelel“ 

k přesunu do populární restaurace „U Pivrnce“ v Maiselově ulici, 

kam dorazila k oslavě většina hráčů včetně čerstvého třicátníka 

Skuhravého i svazové vedení. Zbývající dvě kvalifikační utkání v Bě-

lorusku a doma s Lucemburskem už reprezentanti zvládli a mohli 

se i s fanoušky těšit na cestu do Anglie.   Václav Tichý       

SERIÁL SERIÁL

STALO SE...

  Jarní derby pražských „S“ v Edenu se zapsalo do historie hned z několika 
důvodů. V sestavě hostů vyběhl na trávník jako žolík manažer Jozef Chova-
nec, který pár měsíců předtím pověsil ligové kopačky na hřebík.  Pomohl tak 
zalepit díry v letenské defenzívě, neboť Sparta ztrácela na svého věčného 
rivala pět bodů a v případě porážky a možná i remízy se mohla s vidinou ob-
hajoby mistrovského titulu v předstihu rozloučit… Už ve 4. minutě se zranil 
hlavní rozhodčí Miroslav Maurer, které nahradil asistent Otakar Draštík. 
Dvacet minut před koncem vyloučil za protesty domácího reprezentační-
ho obránce Suchopárka, ale bezbrankový stav byl na ukazateli skóre ještě 
v poslední minutě. Slovenský záložník Ondrej Krištofík však na půlící čáře 
zbytečně ztratil míč, který nakopli sparťané k slávistické šestnáctce, kde 
po rychlé zasekávačce přesně trefil šibenici Pavel Nedvěd! Sparta tak stáhla 
náskok na pouhé dva body a zamířila za titulem. Slávisté se z tohoto výsled-
kového šoku nevzpamatovali, takže téměř půl století čekání na vytoužený 
mistrovský primát se jim ještě o jednu sezonu protáhlo…

  V útoku ligové Sparty se začal objevovat úplně neznámý hráč, kterého ale 
nešlo pro jeho obrovitou, více jak dvoumetrovou postavu přehlédnout. Jan 
Koller přišel z jihu Čech původně na roční brigádu do Státní banky česko-
slovenské pomoci s výměnou peněz po rozpadu Československa. Dlouhán 
ze Smetanovy Lhoty s kopačkami číslo 15 začal trénovat se sparťanským 
„béčkem“ a po nějakém čase na Letnou i přestoupil. V lize se začal objevovat 
po boku svého vrstevníka Vratislava Lokvence a bylo velmi těžké „dvě věže“ 
uhlídat. Po pár letech se spolu potkali i v reprezentaci, ve které se „Dino“ stal 
jejím nejlepším střelcem v historii, když nastřílel úctyhodných 55 branek!

 TO NENÍ BEZHLAVÝ RYTÍŘ, ALE TOMÁŠ SKUHRAVÝ, KTERÝ TÍMTO NETRADIČNÍM ZPŮSOBEM 
 OSLAVIL NA LETNÉ PROMĚNĚNOU PENALTU V KLÍČOVÉM KVALIFIKAČNÍM DUELU S NORSKEM. 
 OTEVŘEL SKÓRE V DEN SVÝCH TŘICÁTÝCH NAROZENIN A BYL TO ZÁROVEŇ JEHO EPILOG V REPREZENTAČNÍM DRESU… 

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


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

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


Francouzský 
kapitán Lloris: 

Nebýt toho momentu, možná jej vyhlásili nejlepším brankářem 
šampionátu. Navzdory velkému finálovému kiksu byl francouzský 
kapitán HUGO LLORIS (31) i tak jedním z hlavních tahounů nových 
mistrů světa. Na první pohled nenápadnou silou, která dodávala 
týmu jistotu, klid a řád.

zlatý 
kiks

Francouzský 
kapitán Lloris: 

zlatý 
kiks
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Lehce se červenal a se smíchem přijímal posměšné gratulace 

spoluhráčů. Francouzští šampióni na trávníku čekali na slavnost-

ní ceremoniál a na světelné tabuli zrovna běžela opakovačka Llo-

risova strašlivého kiksu - naivní pokus o kličku mu šutér Mandžu-

kič lehce vystihl a poslal míč do opuštěné brány. Jenže korigující 

chorvatská trefa na 2:4 už pro finálové počty stejně nic nezname-

nala. Francie byla mistrem světa a jako první se s trofejí pomazlil 

právě její gólman!

„Zvednout nad hlavu tu trofej byl naprosto úžasný okamžik. Být 

kapitánem mistrů světa je obrovská čest a všem spoluhráčům 

jsem poděkoval. Jednoduše nezapomenutelné!“ jásal francouz-

ský gólman a s úsměvem přešel i fakt, že se stal vmžiku oblíbe-

ným terčem na sociálních sítích a mnozí fanoušci dokonce jeho 

kiks označili za největší minelu historie MS. „Prostě jsem na vte-

řinku ztratil koncentraci a bylo to. Naštěstí jsme v ten moment 

vedli už 4:1 a ten gól zase tolik neznamenal,“ oddychl si.

Jistě, Hugo si mohl říci to hlavní: Konečně jsem něco vyhrál!
 VE FINÁLE 2X INKASOVAL, PŘESTO S FRANCIÍ OVLÁDL MS. 

 V NÁRODNÍM TÝMU FRANCIE ODCHYTAL 104 UTKÁNÍ A OD ROKU 2012 NOSÍ KAPITÁNSKOU PÁSKU.  KAPITÁN FRANCIE HUGO LLORIS MĚL TU ČEST ZVEDNOUT NAD HLAVU TROFEJ JULESE RIMETA JAKO PRVNÍ. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 V BRANCE TOTTENHAMU ÚŘADUJE UŽ ŠEST LET, ŽÁDNOU TROFEJ 
 S KOHOUTY VŠAK JEŠTĚ NEVYBOJOVAL. DOČKÁ SE V NADCHÁZEJÍCÍ SEZONĚ? 

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY

TROFEJE, KDE JSTE?
Vždy byl považován za elitního gólmana, ovšem stále se plí-

žil ve stínu superhvězd gólmanského řemesla Buffona, Čecha, 

Casillase či Neuera. Hlavní důvod? Llorisovi se totiž až škodolibě 

vyhýbaly trofeje!

Přitom už od dětství platil za mimořádný talent. S fotbalem za-

čal v šesti a trenéři si brzy všimli jeho jedinečných brankářských 

předpokladů. Jeho kariéra letěla raketově vzhůru, nicméně pozor, 

platil i za vynikajícího tenistu - ještě ve třinácti patřil ve své věkové 

kategorii do absolutní francouzské špičky. Poté ale zvítězil fotbal. 

Přes mládežnickou akademii v Nice se prodral až do áčka, ve kte-

rém debutoval už v sedmnácti. Bleskové reflexy, mrštnost, báječ-

né čtení hry, klid. Ten kluk byl zrozen pro velké věci!

Jenže platil za pecháčka, neměl štěstí na triumfy. Jistě, v Nice 

se žádné velké věci čekat nedaly, ale ani další štace mu v tomto 

směru štěstí nepřinesly. Vždyť do rozjetého Lyonu, který vyhrál 

přetahovanou s AC Milán, přestoupil poté, co klub vyhrál sedm-

krát v řadě ligu. Ovšem s Hugem v bráně poté už nic, jen dvě do-

mácí pohárové trofeje! Pravda, dotáhl Olympique do semifinále 

Ligy mistrů, ale trofej je trofej - a on neměl stále žádnou.

A tak šel v létě 2012 o dům dál, za kanál do londýnského Tot-

tenhamu. Jenže tam to bylo úplně stejné... „Velká vítězství se mi 

snad vyhýbají,“ posteskl si v okamžiku, kdy Hotspur v rozhodující 

chvíli opět došel dech. Páté, šesté, páté, třetí, druhé, třetí. To byla 

umístění v Premier League za šest let, co je Lloris v klubu. Hodně 

slušná bilance, ale výhra? Ani ťuk! V pohárech ta samá písnička.

ŠTĚSTÍ CELÉ ZEMI
Přesto si jej všude náramně považovali. Nejen pro jeho bran-

kářské umění, ale i lidské kvality. Respekt si vydobyl třeba už tím, 

když pouhé dva dny po smrti maminky nastoupil v bráně Nice 

do ligového mače, přestože trenér i klubové vedení mu dávali vol-

no. Byl rozený lídr, vůdce kabiny. Už v 23 letech si poprvé navlékl 

na rukáv kapitánskou pásku francouzských Les Bleus. Nyní je 

kapitánem v nároďáku i v Tottenhamu. „Je to pro mne obrovská 

čest,“ opakuje. Předloni měl nalajnované, jak svoji zemi dovede 

na domácím Euru k vytoužené trofeji, jenže finálové prodlouže-

ní patřilo Portugalcům. „Tahle porážka strašně bolí, celá země 

od nás čekala triumf,“ povídal tehdy celý zdrcený.

Své chvíle slávy se nakonec přece dočkal - pod černými bouř-

kovými mraky v moskevských Lužnikách. Ano, Les Bleus jsou 

mistry světa! „Dřeli jsme, bojovali a dokázali to. Udělali jsme 

naše fanoušky šťastnými,“ juchal Hugo, jenž se kromě spoluhrá-

čů objímal i se svými nejbližšími. „V hledišti jsem měl babičku, 

bratra, sestru, manželku i obě dcerky. Podělit se s nimi o radost 

bylo to nejkrásnější.“ Ne, teď už není smolíčkem, kterému se 

trofeje vyhýbají! 

 KLÍČOVÝ ZÁKROK! ZA STAVU 1:0 VE ČTVRTFINÁLE S URUGUAYÍ SENZAČNĚ CHYTIL GÓLOVOU HLAVIČKU 
 MARTÍNA CÁCERESE A VÝRAZNĚ POMOHL LES BLEUS K POSTUPU MEZI NEJLEPŠÍ ČTYŘKU TURNAJE. 

Hugo Lloris
Národnost: Francie * Narozen: 26. prosince 1986 v Nice * Výška: 

188 cm * Kluby: Cimiez (1993-1997), Nice (1997-2008), Olympique 

Lyon (2008-2012), Tottenham Hotspur (2012-?) * Pozice: bran-

kář * Reprezentace: 104 zápasů * Sbírka trofejí: mistr světa, vítěz 

Francouzského poháru, vítěz Francouzského superpoháru

POMOHLA NÁM BUBLINA
Nehráli nejkrásnější fotbal, ale titul je jejich. Proč se Francouzi stali 

mistry světa? Během play off se podle kapitána Llorise dokázali oprostit 
od všeho kolem.

Díky čemu jste teď nejlepší na planetě?
„Měli jsme skvělý tým, skvělého trenéra a hlavně čisté hlavy. Zavřeli jsme 

se do své vlastní bubliny a nesledovali, co se děje kolem, hlavně u nás doma. 
Chtěli jsme titul a podřídili tomu vše.“
Vyhráli jste skupinu, v play off porazili Argentinu, Uruguay, Belgii 
a Chorvatsko. Kdy vám bylo nejhůř?

„Každý soupeř byl jiný, proti každému to bylo strašně těžké. Ale poslední 
krok bývá nejtěžší, vždyť to bylo finále mistrovství světa, navíc Chorvaté byli 
opravdu skvělí a budili respekt. My jsme ale pokaždé ukázali fyzickou i men-
tální sílu, ve finále to byl z naší strany perfektní zápas.“
Jak byste popsal francouzský tým?

„Klidný. Nebláznili jsme z toho, jak daleko jsme se dostali a čeho můžeme 
dosáhnout. Měli jsme v sobě onu vnitřní sílu, díky které jsme věděli, že může-
me zvládnout jakoukoli výzvu.“

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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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
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 JEDNOU Z LETNÍCH POSIL SLAVIE JE AMERIČANKA ASHLEY HERNDON. 

Slavia se připravuje na novou sezonu 

a chce zpátky na čelo

V úterý se k prvnímu tréninku sešly hráčky pražské Slavie, které se chtějí 
v domácí lize vrátit na první místo poté, co po čtyřech letech nezískaly titul. 
Nejdříve však čeká sešívané na začátku srpna kvalifikace Ligy mistrů.

Tým trenéra Pavla Medynského se poprvé sešel ve vršovickém 

Edenu v úterý a v kádru se objevily první posily. Po trávníku se již 

proháněla Američanka Ashley Herndon, ze Sparty přišla Adéla 

Machutková a ze Slovácka brankářka Olivie Lukášová. Do přípra-

vy se zapojila Marie Bohatová, která působila v Liberci, s týmem 

také trénují nadějné dorostenky.

Naopak ve Slavii nepokračují Juračková a brankářka Malíková, 

které v současné době nikde s hráčskou kariérou nebudou po-

kračovat. Ke změně dochází také v realizačním týmu, kondičního 

trenéra Lukáše Bodečka, jenž odchází k juniorskému týmu mužů, 

nahradí syn hlavního trenéra Tomáš Medynský.

V létě čeká Slavii několik přípravných duelů. Směřovat budou 

nejprve ke kvalifikaci LM, která druhý celek loňské sezony čeká 

na začátku srpna. V Maďarsku postupně Pražanky poměří síly 

s tureckým Atasehirem, kosovskou Mitrovicou a domácím MTK 

Budapešť. Do hlavní soutěže mezi 32 účastníků postoupí vítěz 

kvalifikační skupiny a dva nejlepší celky na druhých místech.

„Příprava je směřována ke kvalifikaci LM, ve které chceme 

uspět. Cíle pro sezonu jsou jednoznačné, chceme vrátit Slavii 

tam, kam si myslím, že patří. Loňský ročník jsme si na jaře po-

kazili, potřebujeme zvýšit konkurenci, další posily ještě očeká-

váme, některé hráčky opět pustíme na hostování do ostatních 

ligových klubů,“ sdělil po prvním tréninku trenér Slavie Pavel 

Medynský. 

 SLÁVISTKY SE DO LETNÍ PŘÍPRAVY PUSTILY V EDENU. 
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 PŘÍPRAVU MISTROVSKÉHO TÝMU 
 SLEDUJE I TRENÉR PETER BARTALSKÝ. 

 DO LETNÍ PŘÍPRAVY MISTROVSKÉ SPARTY ZAPOJILA I NEPOKOJOVÁ. 

Mistrovská Sparta zahájila přípravu

Vítězný tým z minulé sezony se poprvé sešel ke společnému trénin-
ku ve čtvrtek, v tréninkovém centru na Strahově se v kádru Sparty ob-
jevilo několik nových tváří.

Na konci června v letenském celku prodloužila smlouvu mla-

dá útočnice Andrea Stašková, vedení klubu prodloužilo kontrakt 

také se dvěma Američankami Kylie Strom a brankářkou Megan 

Dorsey. Naopak ve Spartě již nebude pokračovat jejich krajanka 

Raben, ani Finka Halinen.

Pro studium za mořem se rozhodla záložnice Antonie Stáro-

vá, které do Spojených států zamíří až na konci léta, jako náhra-

du Sparta představila slovenskou mládežnickou reprezentantku 

Márii Mikolajovou, devatenáctiletá záložnice přestupuje z Barde-

jova. Řady Pražanek také rozšířily další dvě hráčky z USA, přichá-

zejí Ashton Miller a Schuyler DeBree, na Letné tak bude působit 

pětice zámořských fotbalistek. 

Do přípravy se zapojily také mladé hráčky z dorosteneckého 

týmu a brankářky Sára Vršatová s Alexandrou Vaníčkovu, kte-

ré v minulé sezoně byly na hostování. Soustředění Spartu čeká 

v Hradci Králové, v létě Pražanky poměří síly například s Min-

skem, St. Pöltenem nebo německou Turbine Potsdam. 

 SPARŤANKA DLASKOVÁ SE DO PŘÍPRAVY NA OBHAJOBU MISTROVSKÉHO PUSTILA S ÚSMĚVEM. 
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V sídle FAČR proběhlo setkání se zástupci nových 

Sportovních středisek mládeže

Více než 60 zástupců nových Sportovních středisek mládeže (SpSM), které 
budou od sezony 2018/2019 v systému klubů podporovaných ze strany FAČR 
a MŠMT, se před začátkem nového ročníku sešlo v sídle FAČR.

„Nadále se snažíme plnit strategický plán Fotbalové asociace 

do roku 2020, jehož součástí bylo právě i rozšíření počtu podpo-

rovaných středisek mládeže zaměřených na výchovu přípravek 

a žáků a zároveň snížení počtu sportovních center mládeže, kte-

rá jsou zodpovědná za výchovu hráčů v dorosteneckých katego-

riích. Tuto reformu považujeme za nezbytnou k tomu, abychom 

v co nejširší možné míře pracovali dobře s dětmi, které budou 

mít rády fotbal, nejlepší hráči se pak v dorosteneckém věku bu-

dou přesouvat do dvaceti nejlepších klubů pro práci s dorosten-

ci,“ vysvětlil další strategické kroky FAČR vedoucí Grassroots 

oddělení Otakar Mestek. 

Od sezony 2018/2019 bude v systému SpSM nově 90 klubů, 

počet klubů blízce spolupracujících s FAČR se tak navýšil o 30 

klubů. Cílem bylo umístit do každého okresu minimálně jedno 

takové středisko mládeže. V minulých letech bylo 36 ze 76 okre-

sů bez střediska s podporou ze strany FAČR, nyní je to už pouze 

6 okresů. I v těchto okresech budou v následujících dvou letech 

vyvíjeny činnost a podpora tak, aby od ročníku 2020/2021 byla 

i zde podporovaná SpSM. 

„Důležitou částí setkání bylo také objasnění pravidel pro čin-

nost SpSM, ale i informace o ženském fotbale, který se činnosti 

SpSM také týká. Naším cílem je během dvouletého cyklu pomoct 

těmto klubům nejen zvýšit kvalitu jejich výchovy mladých fotba-

listů, ale i nastavení systému, kdy tyto kluby budou plnohodnotně 

plnit roli stěžejních klubů v jejich okresech. To bude obnášet nejen 

kvalitní výchovu přípravek a žáků, ale i budování vztahů s okolními 

kluby a nastavování pozitivní spolupráce, protože výchova mláde-

že musí být naším společným zájmem napříč republikou, a k tomu 

musíme na všech úrovních jít a pracovat stejným směrem,“ přiblí-

žil náplň setkání Michal Blažej, koordinátor SCM a SpSM. 

 ZÁSTUPCI SPORTOVNÍCH STŘEDISEK MLÁDEŽE POSLOUCHAJÍ VÝKLAD VEDOUCÍHO GRASSROOTS ODĚLENÍ FAČR OTAKARA MESTEKA. 

Sportovní střediska mládeže jsou zaměřena na výchovu dětí 

v přípravkovém a žákovském věku, ze strany FAČR a MŠMT jsou 

podporována jak finančně, tak metodicky při vzdělávání trenérů, 

které vychází ze strategického plánu a filozofie, které má Fotba-

lová asociace nastaveny. Jednotlivé body programu přítomným 

přestavil technický ředitel FAČR Michal Prokeš, vedoucí Grassro-

ots oddělení Otakar Mestek, vedoucí úseku talentované mládeže 

Antonín Barák, koordinátor SCM a SpSM Michal Blažej, Pavel Du-

cháček z úseku ženského fotbalu, manažerka sociálních projektů 

Michaela Veselá a manažer akademií Tomáš Maruška. 
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