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 JOSEF 

 HUŠBAUER 

„Stý zápas jsem si představoval 
jinak než prvním vlastním 
gólem v kariéře, “ ohlíží se 
jablonecký obránce 
za startem ligové sezony.

 TOMÁŠ HOLEŠ

„Mám víc 
běhat!“

  Podivuhodný případ Xherdana Shaqiriho  
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Vážení čtenáři!

Sezona takřka ještě pořádně nezačala, a už tu 

máme prvního odvolaného trenéra! Že k tomuto 

radikálnímu kroku sáhli kluboví funkcionáři již 

po dvou soutěžních utkáních, je nečekané. Ale že 

se tak událo ve Spartě, rozhodně překvapením 

není. Na Letné zkrátka i nadále pokračují v šílené 

jízdě na horské dráze, kdy do zmítajícího se ru-

dého vagónu naskakují a naopak z něj vypadávají 

hráči i trenéři. Jen ti bafuňáři jsou v něm připou-

taní snad dvěma bezpečnostními pásy… Jinou 

jízdu zatím předvádějí úhlavní rivalové z Edenu, 

kteří se herním projevem i dvěma vysokými vý-

hrami příjemně ladí na náročný vstup do kvalifi-

kace o Ligu mistrů. V Gólu pak slávistický režisér 

Josef Hušbauer nechává nahlédnout do „sešíva-

né“ kuchyně a dozvíte se, které fotbalisty na ne-

dávném světovém šampionátu nejvíce sledoval. 

Základní skupinu Evropské ligy si v dresu Jablon-

ce vyzkouší Tomáš Holeš. Odchovanec Hradce 

Králové prozradí v rubrice Můj týden třeba i to, 

proč nezapomene na své sté ligové utkání na Ba-

níku. Na první start v dresu Liverpoolu se chystá 

Xherdan Shaqiri. V profilu hvězdy se dočtete, proč 

nosil na MS v Rusku na svých kopačkách vlajky 

Švýcarska a Kosova…

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...

 „Věděli jsme, že máme v úvodu těžký los. Všichni jsme si ale mysleli, že na Baníku bude-

me bodovat, jeli jsme do Ostravy vyhrát, a pak že si to doma rozdáme se Spartou. Bohužel 

jsme v obou dosavadních utkáních doplatili na neproměňování šancí, kdybychom dali ve-

doucí gól, určitě by se pak zápasy vyvíjely úplně jinak…

„BARY MĚ ZEZADU TROCHU PŘISTRČIL!“
V Ostravě to bylo hodně bojovné utkání, měli jsme v něm víc příležitostí než domácí Ba-

ník, ale s přibývajícím časem to vypadalo na bezbrankovou remízu. Jenže pár minut před 

koncem jsme nepohlídali při rohovém kopu nabíhající protihráče, balon se dostal po hla-

vičce Stronatiho na zadní tyč, kde jsem měl na zádech přilepeného Milana Baroše. Byla 

to dost těžká situace, která se ale nechala vyřešit, kdybych trefil míč nártem a poslal ho 

mimo tyče. Jenže „Bary“ mě v souboji zkušeně trochu přistrčil, takže jsem balon v pádu 

zasáhl jen špičkou a usměrnil ho do vlastní sítě. Byl to můj první „vlastenec“ v kariéře 

 DO PRVNÍ LIGY NASKOČIL TOMÁŠ V SEZONĚ 2011/2012 V HRADCI KRÁLOVÉ. 

Fotbalový týden Tomáše Holeše

„Stý zápas jsem si 
představoval jinak…“

Loni v létě odešel ze sestupujícího Hradce do Jab-
lonce, ale na pokračování kariéry na prvoligových 
trávnících si bývalý juniorský reprezentant TOMÁŠ 
HOLEŠ musel pár měsíců počkat. Na jaře už pod no-
vým trenérem Petrem Radou začal stabilně nastupo-
vat na pravém kraji obrany Severočechů, kteří sen-
začně vyšplhali až na třetí ligovou příčku, garantující 
přímý postup do Evropské ligy. Ovšem na prahu nové 
sezony zůstávají zatím překvapivě na nule…

 TOMÁŠ HOLEŠ V DUELU SE SPARTOU. ANI V JEDNOM LETOŠNÍM ZÁPASE JI FOTBALISTÉ 
 JABLONCE NEPORAZILI: NA JAŘE PADLI NA LETNÉ 0:2, NYNÍ O VÍKENDU DOMA 1:2. 

  Suchý má 
nového kouče
Dva dny po porážce 1:2 v utkání druhého předkola 
Ligy mistrů v Řecku s PAOK Soluň, které v sestavě 
hostů odehrál s kapitánskou páskou český stoper 
Marek Suchý, odvolalo vedení FC Basilej trenéra 
Raphaela Wickyho, jehož dočasně nahradil kouč 
juniorky a bývalý dlouholetý reprezentační útočník 
Alexander Frei. Dvacetinásobný švýcarský šampi-
on, který vloni přepustil po osmileté mistrovské 
hegemonii titul Young Boys Bern, odstartoval bíd-
ně i do nového ligového ročníku, když v úvodním 
kole podlehl doma St. Gallenu rovněž 1:2.

  Kolář prodloužil 
o rok v Edenu
Pražská Slavia o rok prodloužila smlouvu 
s brankářem Ondřejem Kolářem. Třiadvacetiletý 
gólman se úřadujícímu vicemistrovi nově upsal 
do 30. června 2022 a kontrakt neobsahuje žád-
nou výstupní klauzuli. Do Slavie přišel v zimě 
z Liberce krátce po trenérovi červenobílých 
Jindřichu Trpišovském. V Edenu se ihned stal 
brankářskou jedničkou a pomohl k druhému 
místu v lize a vítězství v MOL Cupu.

  Zima se stěhuje 
do Livorna
Český brankář Lukáš Zima prodloužil s Janovem 
CFC smlouvu do června 2021. Čtyřiadvacetiletý 
gólman však následující dvě sezony stráví na hos-
tování v týmu nováčka druhé italské ligy Livorna. 
Do Janova přišel už v roce 2011 z pražské Slavie, 
ale v A-týmu dosud šanci nedostal. Po většinu mi-
nulého ročníku Serie A byl dvojkou za Mattiou Pe-
rinem a nepřipsal si jediný soutěžní start. Už dříve 
si vyzkoušel hostování v jiných italských klubech 
-  Reggianě, Benátkách, Mantově či Perugii. Prošel 
všemi juniorskými reprezentačními týmy od šest-
náctky až po jedenadvacítku, se kterou se vloni 
zúčastnil mistrovství Evropy v Polsku. Celkem 
v nich odchytal 53 zápasů.

  Gólový žolík Mareš
Český útočník Jakub Mareš rozhodl utkání dvou 
klubů se shodným názvem Zaglebie v polské 
Ekstraklase, i když do něj zasáhl jako střídající 
hráč. Jedenatřicetiletý forvard Lubinu vyběhl 
na trávník až v 73. minutě a už o čtyři minuty 
později zařídil vítězství domácích 2:1 nad Sos-
nowiecem, když chladnokrevnou kličkou bran-
káři zakončil svoje vydařené sólo. Navázal tak 
na gólové trefy svých krajanů z dalších klubů 
nejvyšší soutěže našich severních sousedů. 
Obránce Adam Hloušek byl v premiérovém kole 
v 37. minutě autorem jediného gólu mistrovské 
Legie Varšava v domácím duelu právě s Lubinem, 
který však hosté překvapivě vyhráli 3:1. Útočník 
Zdeněk Ondrášek vstřelil první branku Wisly Kra-
kow v novém ligovém ročníku doma proti Legnici, 
kterou zdolala 2:1.

  Ostrava získala Jánoše
V den premiérového utkání nového ligového roč-
níku získal ostravský Baník středopolaře Adama 
Jánoše z Mladé Boleslavi, takže do dohrávky proti 
Jablonci už nastoupil. Šestadvacetiletý záložník 
by měl uprostřed zálohy zacelit mezeru po Marku 
Hlinkovi, který v létě odešel do Kutaisi.  Sparťan-
ský odchovanec poslední dvě a půl sezony působil 
v Mladé Boleslavi, kde měl smlouvu do června 
2019. Předtím hostoval v Jihlavě. Defenzivní halv 
v první lize celkem odehrál 113 zápasů, ve kterých 
si připsal pět gólů a osm asistencí.

  Mehanovič zamířil 
do Kazachstánu
Fotbalisty Zlína opouští bosenský záložník Mir-
zad Mehanovič, který bude hostovat s opcí v ka-
zašském celku Ordabasy Šymkent. Pětadvaceti-
letý středopolař působil v Česku od roku 2011, kdy 
uspěl na testech v Mladé Boleslavi. Přes Kolín, 
Podbrezovou a Varnsdorf se dostal do Jablonce. 
Před rokem pak přestoupil do Zlína. Celkem ode-
hrál 54 ligových duelů a dal 11 branek, tři z toho 
v dresu „Ševců“.

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


76

66 7

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 31.7.2018
31/2018

Úterý 31.7.2018
31/2018 AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

KALENDÁRIUM

 MAREK HEINZ 

„SRAZILY NÁS CHYBY V ROZEHRÁVCE!“
Se Spartou nás srazily dvě chyby v rozehrávce ve středu hřiště, po kterých šli sparťa-

né do rozhozené obrany a obě situace nakonec dokázali využít, i když první rány brankář 

Vlasta Hrubý ještě vyrazil. Byl jsem na pravé straně pokaždé už v náběhu na přihrávku 

a nestihl se vrátit zpátky. Potom jsme už hráli na riziko, trenér nasadil další útočníky, ale 

kontaktní gól „Lišáka“ (Davida Lischky) po rohovém kopu padl až těsně před koncem, tak-

že jsme už neměli moc času pokusit se aspoň o vyrovnání na 2:2.

„VE ZLÍNĚ DO TŘETICE VÍTĚZNÉ KOUZLO?“   
Po nedělním zápase nám trenér Rada v kabině řekl v emocích pár vět, se spoluhrá-

či jsme jako po každém domácím utkání zašli do jedné restaurace na večeři. V pondělí 

jsme měli klasický pozápasový trénink, po kterém jsme se všichni rozjeli domů vyčistit 

si hlavy od porážky se Spartou. V úterý máme volno a ve středu si teprve v klidu nedělní 

utkání rozebereme. No a začneme se zároveň pomalu chystat na Zlín, kde hrajeme v so-

botu. Na jaře se nám tam výsledkově i herně dařilo, protože jsme vyhráli ligové i poháro-

vé utkání. Doufám, že vítězné kouzlo pro nás bude platit i do třetice, protože potřebujeme 

třemi body zlomit nulový vstup do sezony. Potom hostíme doma Karvinou, a když i tenhle 

zápas vyhrajeme, tak věřím, že se rozjedeme jako na jaře. Pomalu se už také blíží los 

skupin Evropské ligy. Přál bych si dostat do ní jak hratelné soupeře, tak i anglický tým. 

To by byla bomba!“ 

a ještě k tomu ve stém ligovém zápase, který jsem chtěl vyhrát a nějak k tomu také při-

spět. Že tohle kulaté jubileum dopadne takhle, to jsem si vůbec nepředstavoval… Nikdo 

z kluků mi nic nevyčítal, jen já sám jsem se s tím den nebo dva ještě trápil, ale potom jsem 

to už hodil za hlavu, protože nás čekala doma Sparta.

„SPARTA BYLA K PORAŽENÍ, ALE…“
Po její nečekané čtvrteční porážce v předkole Evropské ligy 0:2 se Suboticí a následném 

odvolání trenéra Hapala jsme předpokládali, že se sparťané budou chtít v Jablonci rehabi-

litovat, že podají jako tým jiný výkon. Myslím si, že byli k poražení, jenže to bychom museli 

některou z příležitostí, které jsme si hlavně v prvním poločase vypracovali, proměnit. Ty 

největší měl „Maso“ (Lukáš Masopust), který střílel zblízka těsně vedle a potom běžel sám 

na brankáře, mně také jedna střela z dobré pozice nesedla a i jeden průnik ze strany jsem 

měl vyřešit líp, aby přihrávka našla některého ze spoluhráčů.

Trenér Rada po nás chce tyhle náběhy, abychom vytvářeli přečíslení na stranách a od-

tud posílali centry na „Doliho“ (Martina Doležala). Na jaře nám to parádně vycházelo, ale 

nyní jsme s efektivitou zatím na štíru. Maximálně mi to vyhovuje, baví mě hrát nahoře, za-

pojovat se do ofenzívy a centrovat do šestnáctky.  Vloni na podzim jsem toho moc neode-

hrál, přišel jsem z Hradce až týden před začátkem ligy, neabsolvoval s mančaftem žádnou 

přípravu. Obránci to mají těžší v tom, že se většinou střídají, jen když se někdo zraní. Proto 

si teď moc považuji, že nastupuji pravidelně v základní sestavě.

TOMÁŠ HOLEŠ * Narozen: 31. března 1993 * Výška: 177 cm * Váha: 80 kg * Stav: ženatý, 
manželka Monika * Fotbalový post: obránce * Hráčská kariéra: SK Polička (2001-2008), 
FC Hradec Králové (2008-2017), FK Jablonec (2017-?) * Největší úspěchy: finalista MOL 
Cupu (2018), člen širšího kádru reprezentace do 21 let na EURO 2015

 FINÁLE MOL CUPU PROTI SLAVII TOMÁŠ HOLEŠ S JABLONCEM V ZISK 
 TROFEJE NEPŘEMĚNIL. PRAŽANŮM SEVEROČEŠI 9. KVĚTNA 2018 PODLEHLI 1:3. 

STALO SE...

 V ČESKÉ REPREZENTACI DO 21 LET NASBÍRAL TOMÁŠ OSM ZÁPASŮ. 

  Karvinou posílil 
slovinský reprezentant
Fotbalisty Karviné posílil bývalý slovinský reprezen-
tant Aleš Mertelj. Jedenatřicetiletý defenzivní zálož-
ník, který naposledy působil v Mariboru, podepsal 
se slezským klubem smlouvu do 30. června příštího 
roku. Mertelj strávil v Mariboru devět let a z toho 
šestkrát slavil mistrovský titul. Zahrál si také základ-
ní skupinu Ligy mistrů. Na kontě má šestnáct startů 
za slovinský národní tým v letech 2012 až 2015.

  De Azevedo opouští Baník
Ostravu opouští brazilský ofenzivní fotbalista Dyjan 
Carlos de Azevedo. Sedmadvacetiletý záložník od-
chází do druholigového francouzského klubu Paris 
FC na roční hostování s opcí. Byl jedním ze služebně 
nejstarších hráčů současného Baníku. Po příchodu 
z Bardejova v roce 2014 odehrál 82 zápasů v první 
lize, dalších 17 startů přidal ve druhé lize. V ostrav-
ském dresu vstřelil 11 branek.

  Kabajev jde do Chabarovsku
Ruský útočník Jevgenij Kabajev skončil v Bohemians 
1905 a přestoupil do druholigového Chabarovsku. 
Třicetiletému fotbalistovi se stýskalo po domově 
a rodině. Do vršovického „Ďolíčku“ přišel v lednu 
2017, v české lize celkem zasáhl do 34 utkání a vstře-
lil šest gólů. Nejpamátnější zápas důrazný útočník 
odehrál loni v říjnu v Jihlavě, kde hattrickem během 
13 minut pomohl k vítězství „Klokanů“ 4:2.

  Mandjeck odchází 
hostovat do Haify
Kamerunský fotbalista Georges Mandjeck opustil 
pražskou Spartu a začínající sezonu stráví na hos-
tování v Maccabi Haifa, desátém celku uplynulého 
ročníku izraelské ligy. Do Sparty přišel vloni v létě 
v rámci rozsáhlých změn pod vedením tehdejšího 
italského trenéra Andrey Stramaccioniho. Devěta-
dvacetiletý záložník odehrál za letenský tým jen de-
set ligových utkání a jaro strávil na hostování v Me-
tách. Na letní přípravu se bývalý hráč Stuttgartu, 
Kaiserslauternu, Rennes, Auxerre nebo Erciyesporu 
do kádru pražského klubu vrátil, ale nyní se s Letnou 
opět rozloučil.

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

1. SRPNA

1902 Josef Čapek 1923-1926 7/8

2. SRPNA

1921 Václav Jíra 1947-1952 6/0

1931 Viliam Schrojf 1953-1965 39/0

1957 Vladimír Hruška 1985 3/1

1970 Karel Vácha 1997 1/0

1993 Jaromír Zmrhal 2016-? 8/1

4. SRPNA

1943 Milan Máčala - - - - - - - -

1963 Oldřich Machala 1996 1/0

1977 Marek Heinz 2000-2006 30/5

5. SRPNA

1906 František Svoboda 1926-1937 43/22

1943 Jiří Sedláček 1970 1/0

1950 Jaroslav Masrna 1974 1/0

1975 Marek Zúbek 1996-1997 3/0

6. SRPNA

1911 Oldřich Zajíček 1933-1936 6/2

1952 Stanislav Seman 1980-1982 15/0

1992 Jakub Brabec 2016-? 9/0

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

Loni v létě vyhlásil majitel Sparty zřejmě pod dojmem 
jejího herního i výsledkového strádání v posledních se-
zonách proces „internacionalizace“ angažováním ital-
ského trenéra Stramaccioniho, který si přivedl kromě 
početného realizačního týmu také tucet většinou dra-
hých zahraničních posil. Na podzim vypadl nejpopulár-
nější a nejslavnější český klub z předkola Evropské ligy 
i z domácího MOL Cupu. Na začátku jara byl mnoho-
mluvný elegán odvolán a na jeho místo přivedl v zimě 
instalovaný sportovní ředitel Zdeněk Ščasný úspěšného 
kouče slovenské „jedenadvacítky“ Pavla Hapala.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Až pátá příčka byla nejhorším sparťanským umístěním v sa-

mostatné české lize. Po čtvrtečním propadáku v Srbsku v úvod-

ním zápase druhého předkola Evropské ligy s průměrným Spar-

takem Subotica padla druhý den na oltář letenského experimentu 

i Hapalova hlava.  

Za pouhých šest let dostal padáka stejný počet trenérů Sparty 

včetně dočasného kouče Ščasného, který byl „odejit“ v září 2016 

po porážce v derby pražských „S“, aby byl o rok a čtvrt povýšen 

na sportovního ředitele. To je jen jeden z mnoha sotva pochopi-

telných tahů letenského vedení. Pohled na rezignovanou spar-

ťanskou lavičku ve frustrujícím průběhu duelu v Novim Sadu 

výmluvně signalizoval, že to ve vztahových záležitostech drhne 

nejen na hřišti. Ale tak brzký vyhazov trenéra po pouhých dvou 

soutěžních zápasech nové sezony bez ohledu na nepřesvědčivé 

výkony i výsledky v letní přípravě se rozhodně nečekal. Násled-

ně začínaly vyplouvat na povrch do té doby utajené informace ze 

sparťanské kuchyně. Že se šéf Ščasný a kouč Hapal zásadně roz-

cházeli v názorech, jak by měl tým hrát. Že v létě nepřišly posily, 

které trenér preferoval, ale byli mu naopak přivedeni hráči na do-

poručení sportovního ředitele. Že na skupinky roztříštěná kabina 

táhne za jeden provaz jen ve sjednocující averzi proti sebestřed-

nému gabonskému záložníkovi Kangovi atd. Sparťané se ve svých 

vyjádřeních také káli za tristní čtvrteční výkon a deklamovali, že 

za to rozhodně nemůže odcházející kouč, kterému však toto pozd-

ní pokání bylo platné jako mrtvému zimník…

Nebylo divu, že početná obec sparťanských fanoušků, z nichž 

stovky nadšenců vyrazily i na zápas do Srbska, byla rozpálená 

vzteky do běla nad vývojem situace na Letné. A v nedělním ligo-

vém utkání v Jablonci to také častým negativním skandováním 

na adresu klubového vedení dávali hlasitě najevo. Ani Kanga si to 

u nich příliš nevyžehlil vedoucím gólem, po kterém běžel právě 

k letenskému kotli. Výhra 2:1 alespoň částečně uklidnila vzruše-

nou atmosféru posledních dnů, pokud se vydaří i čtvrteční odveta 

se Suboticí a Sparta jako jasný favorit postoupí do třetího předkola 

Evropské ligy, bude hrozící blamáž zažehnána. Ale jen částečně. 

Pokud Zdeněk Ščasný opravdu zůstane na lavičce jen dočasně, 

jak opakovaně zdůrazňoval, bude se hledat nový trenér. Pouze 

několikaměsíční Hapalova mise s největší pravděpodobností od-

radí všechny oslovené tuzemské aspiranty na tento prestižní post 

i z pragmatického důvodu, kdo nad nimi bude v klubové hierarchii 

sedět. Spíš to tedy vypadá, že Sparta znovu zaloví v cizích vodách 

a opět s rizikem, že nový kouč nebude nejspíš příliš důkladně znát 

českou ligu podobně jako Stramaccioni. Bude si však rozumět, 

aspoň jazykově, se svými svěřenci. Ve čtvrtek večer nastoupili to-

tiž v základní sestavě jen dva čeští fotbalisté (Frýdek a Kulhánek), 

v neděli v Jablonci zůstal posledním mohykánem už jen první 

z nich, protože druhého nahradil Costa… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Pizarro počtvrté 
a naposledy do Brém

Poprvé se v severoněmeckém klubu objevil již 
v roce 1999, kdy přestoupil z Allianza Lima. Dobrými 
výkony a pravidelně střílenými góly si vysloužil nejen 
přezdívku „Bomber z And“, ale také o dva roky později 
přestup na nejrenomovanější bundesligovou adresu 
- do mnichovského Bayernu, ve kterém odehrál šest 
sezon. V roce 2007 odešel do londýnské Chelsea, 
kde se mu však zdaleka tolik nedařilo, a tak sezonu 
2008/2009 strávil na hostování ve Werderu, kterému 
se potom upsal i natrvalo. Ještě jednou zažil stěho-
vání na trase Brémy - Mnichov, kde spíš už plnil roli 
spolehlivého náhradníka, aby se v roce 2015 vydal 
opět zpátky… Čtrnáct vstřelených gólů ukázalo, že 
zdaleka nepatří do starého železa. Jenže pak se ozvaly 
zdravotní problémy, kvůli nimž příliš nehrál a vloni 
na sklonku září se jako volný hráč dohodl na angažmá 
s kolínskými „Kozly“. Historicky nejlepší klubový 
střelec Brém (v 271 soutěžních zápasech dal 144 
gólů), pátý nejlepší kanonýr v historii bundesligy (192 
branek), který stále drží i primát jejího nejlepšího za-
hraničního „snajpra“, chce nyní ukončit profesionální 
kariéru tam, kde ji začal. „Jsem rád, že jsem dostal 
možnost k dalšímu návratu do Werderu. Těším se 
na předávání svých zkušeností, ale zároveň nezastí-
rám, že bych chtěl být platný i na trávníku,“ naznačuje 
střelec-navrátilec, který je brémskou ikonou, že jeho 
gólové konto ještě není zdaleka uzavřené… 

 CLAUDIO PIZARRO OPĚT OBLÉKNE 
 ZELENÝ DRES WERDERU. 

 ZDENĚK ŠČASNÝ V JABLONCI ŠÉFOVAL UŽ NEJEN 
 SPORTOVNÍMU ÚSEKU SPARTY, ALE NOVĚ I JEJÍ LAVIČCE… 

 PRO PAVLA HAPALA BYLO ÚVODNÍ LIGOVÉ DĚJSTVÍ S OPAVOU ZÁROVEŇ I POSLEDNÍM LIGOVÝM. 

AKTUÁLNĚ

Český reprezentační trojlístek v Brémách 
bude mít staronového spoluhráče. Do Werde-
ru se totiž počtvrté během své kariéry vrátil 
ze sestupujícího Kolína nad Rýnem peruánský 
kanonýr Claudio Pizarro, který se s vedením 
brémského klubu dohodl na roční spolupráci.  
Na začátku října oslaví kulaté čtyřicáté naro-
zeniny a chtěl by na Wesserstadionu uzavřít 
svoji dlouhou a úspěšnou kariéru.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Za posledních šest let se ze Sparty „vypařil“ stejný počet trenérů. Po Vítězsla-

vu Lavičkovi, Zdeňkovi Ščasném, Davidu Holoubkovi, Petru Radovi, Andreovi 

Stramaccionim potkal vyhazov v pátek i Pavla Hapala, který na Letnou nastoupil 

teprve v březnu. Nahradil ho dočasně sportovní ředitel Zdeněk Ščasný...

KRESBA TÝDNE

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


Z Letné ho před třemi lety s lehkým srdcem pustili, i když si to namí-
řil k největšímu rivalovi. Proto musel tvořivý středopolař JOSEF HUŠ-
BAUER zpočátku bojovat o přízeň slávistických fanoušků. V předminu-
lé sezoně pomohl červenobílým k nečekanému mistrovskému titulu, 
v minulé k primátu vicemistra a zisku národního poháru po dlouhých 
devatenácti letech. Na prahu té současné, která se už rozbíhá na plné 
obrátky, by chtěl osmadvacetiletý reprezentační záložník konečně za-
žít postup do Ligy mistrů. Herní projev a jednoznačné výhry Slavie na-
značují, že by to nemuselo být nereálné přání. 

Josef Hušbauer:

„Trenér chce, 
abych víc 
běhal!“

Josef Hušbauer:

„Trenér chce, 
abych víc 
běhal!“
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 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

	 Slavia pohárovou trofej na jaře získala, ale mohla znovu 

dosáhnout i na tu ligovou! Už to přebolelo?

„Byli jsme rádi, že jsme čtrnáctibodový náskok Plzně výraz-

ně stáhli, takže na jaře neměla cestu k mistrovskému titulu 

jednoduchou, jak to po podzimu vypadalo. Abychom ještě mohli 

pomýšlet na obhajobu titulu, museli bychom se vyvarovat zby-

tečných domácích ztrát. Z tohoto pohledu bylo nakonec druhé 

místo v lize dobré a splnili jsme i hlavní jarní cíl Slavie - vítězství 

v MOL Cupu.“

	 Jak vůbec vypadala dovolená táty od dvou malých kluků?

„Protože byla krátká, tak jsme ji s rodinou strávili na chalupě 

v jižních Čechách nedaleko Volyně.“

	 Poprvé jste absolvoval letní přípravu pod trenérem Jin-

dřichem Trpišovským. Byly v ní nové moderní prvky jako v té 

zimní?

„Byla podobná té zimní, na úvodním soustředění v Rakousku, 

kde je v létě příznivější klima než v Česku, jsme v lese nabírali 

kondici, na hřišti jsme pak dělali herní prvky. Postupem času jsme 

se věnovali i taktice, jak bychom měli podle trenérových představ 

hrát a byli sehranější než na jaře.“ 

 JARNÍ ZÁPAS S KARVINOU (3:2) BYL JEDNÍM Z 28, DO KTERÝCH JOSEF HUŠBAUER NASTOUPIL V DRESU SLAVIE V MINULÉM LIGOVÉM ROČNÍKU. 
 JOSEF HUŠBAUER PŘIŠEL DO SLAVIE ZE SPARTY. V DRAMATICKÉM BŘEZNOVÉM DERBY PRAŽSKÝCH „S“ DIRIGUJE ZEĎ 
 PŘED BRANKÁŘEM ONDŘEJEM KOLÁŘEM. „SEŠÍVANÍ“ DOKÁZALI SROVNAT TŘÍBRANKOVÝ NÁSKOK SOUPEŘE NA KONEČNOU REMÍZU 3:3. 

„Věřím, 
že jsme se Slavií 
na dobré cestě!“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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„Byla tam samozřejmě k vidění spousta velmi kvalitních svě-

tových hráčů. Snažil jsem se sledovat především záložníky, kteří 

hrají na stejném postu jako já - Luku Modriče a Paula Pogbu. Měli 

k sobě také vynikající spoluhráče. Rád bych se jim svými výkony 

aspoň částečně přiblížil.“

	 Třeba se s nimi v případě postupu Slavie do skupinové 

fáze Ligy mistrů poměříte přímo na hřišti!

„Bylo by skvělé narazit na takové velkokluby, jako jsou Real 

Madrid a Manchesteru United. Jenže ze všeho nejdřív se musíme 

do Ligy mistrů probojovat! Evropská liga je také super soutěž, ale 

Champions League je ještě o patro výš. Až v ní bychom si při zá-

pasech ověřili, jak na tom v konfrontaci se špičkovými evropskými 

týmy doopravdy jsme…“

	 Vy jste už pár neúspěšných pokusů postoupit zažil jak se 

Spartou, tak se Slavií. Které nezdary z předkol Ligy mistrů vás 

mrzí nejvíc?

„Se Spartou jsme měli přejít přes Malmö, na Letné jsme sice 

prohrávali 0:1 a 1:2, ale konečný výsledek 4:2 byl právě kvůli tomu 

obratu pro odvetu ve Švédsku nadějný. Jenže jsme ji bohužel ne-

zvládli a Malmö nakonec postoupilo přes Salcburk do hlavní sou-

těže. Se Slavií mám podobně bolavou vzpomínku, která je ještě 

čerstvějšího data. Vloni nás postup přes APOEL Nikósia stála 

úvodní špatná desetiminutovka na Kypru, v níž jsme dvakrát inka-

sovali, a v Edenu jsme to pak v odvetě už nedokázali přes velkou 

herní převahu zvrátit.“

	 Los přisoudil Slavii ve třetím předkole Dynamo Kyjev. 

Koho jste si přál a naopak nepřál?

„Ze čtyř možných soupeřů si nikdo z nás nepřál Benfiku Li-

sabon, která byla jednoznačně nejsilnějším protivníkem, přes 

něhož by bylo velmi těžké postoupit. Naopak jsme docela chtěli 

dostat Basilej, které úvod nové sezony moc nevyšel a má zatím 

dost daleko k nedávným výkonům a výsledkům. Dynamo Kyjev 

ROZHOVORROZHOVOR

 NA ZAČÁTKU KVĚTNA SICE JOSEF HUŠBAUER POMOHL PRAŽANŮM 
 ZDOLAT PLZEŇ 2:0, ALE STÁHNOUT NÁSKOK LÍDRA TABULKY SE JIM UŽ NEPODAŘILO. 

	 Už jste dostali do krve a vypilovali, co po vás kouč na hřiš-

ti chce?

„Myslím si, že už na hřišti předvádíme zhruba to, co po nás 

chtěl trenér už v zimě. Museli jsme jeho herní systém nejen po-

chopit, ale hlavně zažít, abychom některé věci dělali automa-

ticky. Věřím, že jsme na dobré cestě a že se budeme posouvat 

ještě dál!“

	 Co po vás osobně konkrétně vyžaduje?

„Chce, abych víc běhal! Ne třeba tolik jako „Syky“ (Jan Sýko-

ra), který toho nalítá na hřišti někdy až moc, ale abych byl hodně 

v pohybu a na míči, abych mohl dávat průnikové přihrávky, což je 

i trend současného světového fotbalu.“

	 V Rusku byla nedávno při mistrovství světa jeho měsíční 

prezentace. Odnesl jste si něco pro sebe?

 VE FINÁLOVÉM MAČI MOL CUPU SE JOSEF ŘÍTÍ NA BRANKU JABLONCE. SLÁVISTÉ ZVÍTĚZILI 3:1 A RADOVALI SE Z POHÁROVÉ TROFEJE. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Doma proti Karviné jste ještě jednu branku přidali, vy 

jste si připsal nejprve asistenci při brance Milana Škody a pak 

jste sám vstřelil gól po sólu v šestnáctce hostů!

„Víme, že si „Škoďák“ (Milan Škoda) nabíhá na zadní tyč, tak 

se mu tam snažíme centrované balony ze stran posílat. Peri-

ferně jsem viděl, že tam jde, tak jsem ho hledal a trefil to hla-

vou naprosto přesně. Když jsem si potom narazil míč s Minem 

Stochem, tak jsem si ho chtěl navést na střed branky a vypálit. 

Jenže pořád mi tam někdo s protihráčů strkal nohu, tak jsem 

musel jít do další kličky, až jsem se dostal na pravé straně 

v šestnáctce dost ze střeleckého úhlu, ze kterého už byly jen dvě 

varianty - buď najít místo u bližší tyče, nebo se pokusit prostře-

lit brankáře mezi nohama. Vybíhající „Berky“ (Martin Berkovec) 

tam skulinu měl a já ji našel.“ 

ROZHOVORROZHOVOR

 SNÍMEK STARÝ DESET LET. MLADÍČEK HUŠBAUER SBÍRÁ PRVNÍ LIGOVÉ STARTY V BARVÁCH VIKTORIE ŽIŽKOV. 

je tak uprostřed, je to hratelný soupeř, který bude zhruba stejně 

rozehraný jako my. Má silný kádr, ve kterém je řada ukrajinských 

reprezentantů a pár Brazilců. Hodně bude záležet na tom, jak vý-

sledkově zvládneme první zápas v Edenu a jakou budeme mít po-

zici pro odvetu v Kyjevě.“

	 Letní změny v kádru červenobílých oproti loňsku nebyly 

zdaleka tak výrazné…

„V sestavě z posledního jarního kola jsme téměř nastoupili 

i v tom úvodním v nové sezoně. Jedinou změnou byl na pravém 

kraji obrany „Coufy“ (Vladimír Coufal), který přestoupil z Liberce. 

Přispělo to ke stabilizaci našeho herního projevu. Kluci, kteří při-

šli v létě ze zahraničí - Baluta a Olayinka - budou určitě přínosem 

a brzy dostanou příležitost, protože nás na podzim čeká spousta 

těžkých zápasů.“ 

	 Vstup do nové sezony bývá vždycky důležitý, Slavii vyšel 

nad očekávání!

„Vloni se z Olomouce odvážely body jen sporadicky, Slavii se 

tam dlouhodobě moc nedařilo, naposledy Sigmu na jejím hřišti 

porazila před deseti lety! Jeli jsme tam sice vyhrát, ale s tak jed-

noznačným vítězstvím 3:0 nad těžkým soupeřem nikdo nepočítal.“

 JOSEF HUŠBAUER MÁ V NOZE DYNAMIT. V SEZONĚ 2013/2014 SI JEŠTĚ COBY SPARŤAN 
 VYSTŘÍLEL KORUNU NEJLEPŠÍHO LIGOVÉHO KANONÝRA A ZATÍM SI V LIZE PŘIPSAL 49 GÓLŮ. 

Josef Hušbauer
Narozen: 16. března 1990 * Výška: 182 cm * Váha: 73 kg * Stav: 
ženatý, manželka Petra, synové Josef (4) a Jan (1,5)
Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: Sparta Praha 
(1996-2007), Vysočina Jihlava (2007-2008), Viktoria Žižkov (2008-
2009), 1.FK Příbram (2009-2010), Baník Ostrava (2010-2011), 
Sparta Praha (2011-2015), Cagliari Calcio (Itálie, 2015), Sparta 
Praha (2015), Slavia Praha (2015-?) * Reprezentace: 16 zápasů, 
jeden gól * Největší úspěchy: mistr české ligy (2014, 2017), vítěz 
Poháru České pošty/MOL Cupu (2014, 2018), vítěz Superpoháru 
FAČR (2014), postup do play-off Evropské ligy (2012, 2015), nej-
lepší střelec Gambrinus ligy (2014)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 PO DVOULETÉ ODMLCE ZAČAL V ROCE 2017 JOSEF HUŠBAUER OPĚT DOSTÁVAT NOMINAČNÍ POZVÁNKY DO NÁRODNÍHO TÝMU. 
 NAPOSLEDY SI V NĚM ZAHRÁL V DUELU S NIGÉRIÍ (1:0) BĚHEM LETOŠNÍHO ČERVNOVÉHO SOUSTŘEDĚNÍ V RAKOUSKU. 

	 Také další ligový zápas hrajete doma v Edenu - s nováč-

kem z Opavy…

„Pokud bychom i páteční utkání vítězně zvládli, tak stoprocent-

ní zisk devíti bodů by byl ohromnou psychickou vzpruhou nejen 

do dalších kol, ale také do nadcházejícího třetího předkola Ligy 

mistrů.“ 

	 Konfrontace s ukrajinským fotbalem vás čeká na začát-

ku září i na reprezentační úrovni v nově vytvořené Lize národů!

„Liga národů je dobrá věc, protože se v mezistátních utká-

ních bude pořád o něco hrát. Los naší skupiny je zajímavý i pro 

fanoušky, protože hrajeme s Ukrajinou a se sousedy ze Sloven-

ska, se kterými mají vzájemné zápasy vždycky náboj a prestiž. 

Všechny tři týmy jsou, myslím, na stejné úrovni. Cíl je jasný 

- vyhrát skupinu a vytvořit si tak dobrou pozici pro kvalifikaci 

EURO 2020.“ 

„Ze čtyř možných 
soupeřů je Kyjev 

někde uprostřed…“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.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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 2. KOLO 

Jediný Čech nastoupil v základní sestavě Sparty v Jab-
lonci, dalších deset hráčů včetně srbského záložníka 
Plavšiče byli cizinci. Domácí plejeři hosty v první půli 
přehrávali, ovšem bez gólového vyznění. Výhru 2:1 zaří-
dili hostům Gaboňan Kanga a Srb Vukadinovič.

Cizinecká legie 

zabrala
Cizinecká legie 

zabrala
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Po dvou odehraných kolech se na čele tabulky usa-
dili podle očekávání největší favorité na titul: Slavia, 
Plzeň a Sparta. Čtvrtým do šestibodové party jsou 
překvapivě Zlíňané vedení novým koučem Michalem 
Bílkem. Jako první měnili hned před druhým kolem 
trenéra na Letné, i když odvolání Pavla Hapala mělo 
„evropské“ důvody. Překvapivě bez bodu jsou zatím 
fotbalisté jistého účastníka Evropské ligy a nejlepší-
ho týmu ligového jara z Jablonce. 

Šestibodové kvarteto,
pětice s nulou

 PLZEŇSKÝ MISTR I SLÁVISTICKÝ VICEMISTR JSOU V LIZE ZATÍM STOPROCENTNÍ. 

Nové koště metlo. Kde? V kabině pražské Sparty, v níž se mís-

to vyhozeného kouče Pavla Hapala dočasně ujal vlády sportovní 

ředitel Zdeněk Ščasný. Po pohárovém výbuchu v srbské Subotici 

si tak Letenští částečně spravili náladu výhrou 2:1 v Jablonci, byť 

šance domácích v první půli přežili díky štěstí a brankáři Nitovi.    

Stoprocentní mistr a vicemistr. Dva nejlepší celky minulého 

ročníku si shodně připsaly po dvou výhrách. Stříbrní slávisté na-

víc jako jediní ještě neinkasovali a pyšní se atraktivní hrou a vysoce 

aktivním skóre 7:0, mistři z Plzně rozhodli o osudu utkání na Dukle 

a poté s Libercem zlepšeným výkonem vždy až ve druhé půli.    

Další podzimní jízda? Fotbalisty Zlína v minulé sezoně „potrá-

pila“ premiérová účast v Evropské lize. V té tuzemské dokonce 

museli přemýšlet spíš o záchraně než o pohárech. Start do nové-

ho ročníku se jim však pod exreprezentačním trenérem Michalem 

Bílkem vyvedl skvěle: po Boleslavi zdolali i houževnatou Opavu 

a mají plný bodový zisk.     

Prozatím propadají. Právě opavský nováček patří společně 

s Jabloncem, Duklou, Mladou Boleslaví a Karvinou mezi týmy, 

které zatím nezískaly ani bod. Dukla a ambiciózní „Bolka“ navíc 

inkasovaly ve dvou utkáních osm, resp. sedm gólů… 

 MARTIN FRÝDEK BYL V JABLONCI JEDINÝM HRÁČEM ZÁKLADNÍ SESTAVY SPARTY, JEHOŽ MATEŘŠTINOU JE ČEŠTINA… 

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Slavia Praha 2 2 0 0 7:0 6

2. Plzeň 2 2 0 0 4:1 6

3. Sparta Praha 2 2 0 0 4:1 6

4. Zlín 2 2 0 0 5:3 6

5. Teplice 2 1 1 0 6:3 4

6. Příbram 2 1 1 0 5:3 4

7. Sigma Olomouc 2 1 0 1 4:3 3

8. Slovácko 2 1 0 1 3:3 3

9. Ostrava 2 1 0 1 2:2 3

10. Liberec 2 1 0 1 1:1 3

11. Bohemians 1905 2 1 0 1 4:5 3

12. Jablonec 2 0 0 2 1:3 0

13. Opava 2 0 0 2 1:4 0

14. Dukla Praha 2 0 0 2 3:8 0

15. Mladá Boleslav 2 0 0 2 2:7 0

16. Karviná 2 0 0 2 0:5 0

PROGRAM 3. KOLA
03.08. 18:30 Slavia Praha - Opava

04.08. 17:00 Liberec - Teplice

04.08. 17:00 Ostrava - Příbram

04.08. 17:00 Zlín - Jablonec

04.08. 19:00 Sigma Olomouc - Plzeň

05.08. 15:00 Karviná - Mladá Boleslav

05.08. 18:00 Sparta Praha - Slovácko

06.08. 18:00 Dukla Praha - Bohemians 1905

VÝSLEDKY 2. KOLA
Jablonec - Sparta Praha 1:2

Teplice - Dukla Praha 5:2

Slavia Praha - Karviná 4:0

Opava - Zlín 1:2

Příbram - Bohemians 1905 4:2

Slovácko - Ostrava 2:1

Mladá Boleslav - Sigma Olomouc 0:4

Plzeň - Liberec 1:0

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STATISTIKA 2. KOLA

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „O víkendu jsem viděl v ligové akci obě pražská „S“. I když Karviná působila v Edenu ode-
vzdaným dojmem, způsob hry Slavie byl velmi kompaktní i sympatický v tom, že ho prak-
tikovala od první do poslední minuty, že nesundala nohu z plynu, i když jasně dominovala 
a vedla. Červenobílí mají nyní výbornou stoperskou dvojici, přes kterou je jen velmi obtížné 
přecházet, zdárně jí sekundují také oba krajní obránci. Kvalitní individuální výkony před-
vedli Souček, Sýkora, který toho hodně naběhal, ale potřeboval by být produktivnější. Milan 
Škoda znovu potvrdil, že na naši ligu je nadstandardním hráčem, to platí i o „Teclíkovi“ (Sta-
nislavu Teclovi), který tentokrát pouze střídal. Také v dostatečné šíři a kvalitě lavičky je 
síla Slavie, proto je pro mě velkým aspirantem na ty nejvyšší ligové příčky!

Výkon Sparty v Jablonci byl nesrovnatelný s tím, co její hráči předvedli ve čtvrtečním 
předkole Evropské ligy proti Subotici. Takhle intenzivně jsem ji dlouho neviděl hrát! O její 
výhře rozhodla efektivita v koncovce, v tom byl oproti domácím diametrální rozdíl, herně 
na tom byly oba týmy zhruba stejně. Lukáš Masopust se dokáže do šancí dostat, ale pak je 
nedovede chladnokrevně proměňovat. Ve druhé půli nabídli Považanec s Kubistou špatný-
mi rozehrávkami v rizikovém prostoru ve středu hřiště situace, které Pražané zužitkovali 
ke vstřelení dvou gólů a k zisku cenných tří bodů.“

 Mladá Boleslav - Olomouc  0:4 (0:1)
Branka: 8. Plšek (Štěrba), 69. Nešpor (Houska), 74. Sladký (Falta), 83. Houska (Hála). Rozhodčí: 
Orel - Caletka, Hock. ŽK: Král, Jaroslav Diviš, Komličenko - Buchta, Šterba. Diváci: 3127.
Ml. Boleslav: Kamenár - Pauschek, Takács, J. Král, Keresteš (82. Jaroslav Diviš) - Hůlka, Matějov-
ský (20. Kateřiňák) - Konaté, Ladra (63. J. Valenta), Fabián - Komličenko. Trenér: J. Weber.
Olomouc: M. Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Zahradníček (67. Pilař), Plšek, Kalvach, 
Houska, Falta (79. Hála) - Nešpor (76. Yunis). Trenér: V. Jílek.

 Příbram - Bohemians 1905  4:2 (2:0)
Branky: 5. Matoušek (Slepička), 27. Slepička (penalta), 51. Matoušek (samostatná akce), 58. Květ 
(přímý kop) - 66. Hilál (F. Hašek), 88. F. Hašek (Hilál). Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Flimmel. ŽK: 
Matoušek, Květ - Hilál, Jindřišek. ČK: (22.) Fryšták, (74.) Šmíd (oba Bohemians 1905). Diváci: 4448.
Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Fantiš, Kilián, Květ (75. Katidis), Matoušek 
(77. Jandera), Jan Rezek - Slepička (70. Průcha). Trenér: Csaplár.
Bohemians 1905: Fryšták - M. Dostál, Bederka, Šmíd, Švec - Reiter (66. Záviška), Jindřišek, F. Ha-
šek, Vaníček (26. Valeš) - D. Mašek, Juliš (56. Hilál). Trenér: M. Hašek st.

 Slovácko - Ostrava  2:1 (1:1)
Branky: 22. Kuchta (odražený míč), 90.+3 Kubala (Sadílek) - 35. Holzer (Baroš). Rozhodčí: Ber-
ka - Pospíšil, Pochylý. ŽK: Juroška, Jan Navrátil, Kuchta - Diop, Stronati, J. Pokorný, O. Šašinka. 
Diváci: 6389.
Slovácko: M. Daněk - Juroška, Hofmann, J. Krejčí, Reinberk - Daníček, L. Sadílek - Jan Navrátil 
(90.+6 Šimko), Havlík (67. Machalík), Petr - Kuchta (88. Kubala). Trenér: Kordula.
Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo, Jirásek (74. O. Šašinka), Jánoš 
(79. J. Pokorný), Holzer (63. Granečný) - Diop, Baroš. Trenér: Páník.

 Opava - Zlín  1:2 (1:1)
Branky: 36. Puškáč (Schaffartzik) - 20. Bartošák (Matejov), 54. Poznar (vyražený míč). Rozhodčí: Ju-
línek - M. Podaný, Dresler. ČK: (14.) Svozil (Opava). ŽK: Juřena - Traoré, Jiráček, Hronek. Diváci: 1118.
Opava: Šrom - Simerský, Svozil, Hrabina - Kayamba (46. Jursa), Zavadil (73. Janetzký), Kuzmanovič, 
Schaffartzik, Zapalač - Puškáč, Juřena (87. Jurečka). Trenér: R. Skuhravý.
Zlín: S. Dostál - Hnaníček, P. Buchta, Gajič - Podio - Matejov (89. Libor Holík), Traoré, Jiráček, Barto-
šák - Poznar (70. Hronek), Džafič (56. Beauguel). Trenér: M. Bílek.

 Slavia - Karviná  4:0 (2:0)
Branky: 13. Milan Škoda (penalta), 32. Milan Škoda (Hušbauer), 66. Hušbauer (samostatná akce), 
81. Baluta (Tecl). Rozhodčí: Ardeleanu - Mokrusch, Hrabovský. Bez ŽK. Diváci: 12.103.
Slavia: O. Kolář - Coufal (71. Frydrych), Ngadeu, Deli, Bořil - T. Souček, Hušbauer - Zmrhal (74. Ba-
luta), Sýkora, Stoch (79. Tecl) - Milan Škoda. Trenér: Trpišovský.
Karviná: Berkovec - Jan Moravec, Dreksa (40. Piroch), Janečka, Letič - Mertelj, Suchan (72. T. 
Weber) - Kalabiška (53. Lingr), Budínský, Tusjak - Wágner. Trenér: R. Nádvorník.

 Jablonec - Sparta  1:2 (0:0)
Branky: 88. Lischka (Trávník) - 53. Kanga (odražený míč), 69. V. Vukadinovič (vyražený míč). Roz-
hodčí: Příhoda - J. Paták, Kříž - Adam (video). ŽK: Masopust - Costa, Kaya, M. Frýdek, V. Vukadino-
vič, Chipciu, Kanga. Diváci: 5952.
Jablonec: V. Hrubý - Holeš, Břečka, Lischka, Marek Hanousek - V. Kubista (79. Ikaunieks) - Maso-
pust (86. Acosta), Trávník, Považanec (59. Chramosta), Jovovič - Doležal. Trenér: P. Rada.
Sparta: Nita - Chipciu, Radakovič, Kaya, Costa - M. Frýdek - Ben Chaim (66. V. Vukadinovič), Stanciu, 
Kanga (86. Kulhánek), Plavšič - Tetteh (90. Josef Šural). Trenér: Z. Ščasný.
    

 Teplice - Dukla  5:2 (2:0)
Branky: 18. Vaněček (Krob), 38. Vondrášek (A. Král), 50. Hora (odražený míč), 56. Hora (A. Král), 
79. Vaněček (Luts) - 66. Schranz (vyražený míč), 89. Lukáš Holík (J. Podaný). Rozhodčí: Nenadál - 
K. Hájek, Arnošt. ŽK: Krob - Marek Hanousek, Daniel Tetour. Diváci: 3116.
Teplice: Jakub Diviš - Vondrášek, Jeřábek, A. Král, Krob - Ljevakovič, T. Kučera - Trubač (46. Mou-
lis), Hora, Žitný (63. Luts) - Vaněček (84. Červenka). Trenér: Šmejkal.
Dukla: F. Rada - Miloševič, Ostojič, Chlumecký, J. Podaný - Lukáš Holík, Daniel Tetour, Marek Ha-
nousek (57. Schranz) - Douděra, Holenda (74. Bílovský), Breda (46. Štursa). Trenér: Drsek. 

 Plzeň - Liberec  1:0 (0:0)
Branka: 61. Krmenčík (Čermák). Rozhodčí: K. Hrubeš I - Blažej, Koval. ŽK: Kačaraba, Mara, 
Koscelník (všichni Liberec). Diváci: 10.753.
Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, R. Hubník, Limberský – M. Petržela (72. Zeman), Hořava, Hrošov-
ský, J. Kopic - Řezníček (46. Čermák) - Krmenčík (81. Chorý). Trenér: Vrba.
Liberec: Hladký - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Kerbr - Breite - Pešek, Ševčík (80. Mashike Sukisa), 
Mara (71. Nešický), Potočný (63. Koscelník) - Pázler. Trenér: Hornyák.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Jak na Střelnici stříleli hosté

  Jablonec - Sparta   1:2 (0:0)

Domácí jistý účastník letošní Evropské ligy se proti celku, 

který je na  hraně vyřazení z  2. pohárového předkola, pustil 

s  plnou vervou, ale Lukáš Masopust  (1) zahodil v  první půli 

1)

2)

3)

6)

5)

4)

tři gólové šance. Impulsivní kouč Petr Rada tak mohl vždy jen 

zklamaně křičet  (2). Jeho protějšek Zdeněk Ščasný, který 

v  pátek nahradil odvolaného Pavla Hapala, hleděl do  druhé 

půle s nadějí na potřebnou vítěznou vzpruhu (3). 

A povedlo se! Gaboňan Guélor Kanga napřáhl v 53. minutě 

a pravačkou poslal odražený míč (4) poprvé za záda jablonec-

kého brankáře Vlastimila Hrubého. Druhou trefu přidal čtvrt 

hodiny poté střídající srbský záložník Vukadin Vukadinovič (5). 

Domácí se zmohli jen na snížení stavu na 1:2 těsně před kon-

cem, jenže krátce poté se musel Michal Trávník a jeho spolu-

hráči dívat na sparťanskou radost  (6). Tři body a  vylepšené 

sebevědomí zamířily do Prahy.



http://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
http://top4football.cz/
http://top4football.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 1947 

ŽÁDNÝ STRACH 
PŘED VELKÝMI ZVÍŘATY!  

Celá Evropa měla dosud v živé paměti úspěšné tažení 

moskevského Dynama Velkou Británií v prvním mírovém 

podzimu roku 1945. Světovou senzací se stalo zejména jeho 

vítězství 4:3 nad mocně posíleným londýnským Arsenalem, 

jehož všechny góly vstřelili reprezentanti Anglie, vypůjče-

ní z jiných klubů. Obrovskou sportovní hvězdou se stal do té 

doby za hranicemi Sovětského svazu neznámý třiadvacetiletý 

útočník Vsevolod Bobrov, příští mistr světa a olympijský vítěz 

v ledním hokeji. Po návratu domů byli dynamovci vítáni jako 

hrdinové a jejich první zápas na anglické půdě s Chelsea (3:3) 

se stal námětem filmu, který se v našich kinech hrál pod ná-

zvem „V devadesáté minutě nerozhodně“. Ale jak to ve sportu 

chodí, už v roce 1946 armádní tým CDKA (pozdější CSKA) při-

pravil Dynamo o mistrovský titul, rok poté svůj triumf zopa-

koval  -  a když v Rusku skončila fotbalová sezona, na konci 

října přicestoval k nám!   

Naše fotbalová veřejnost byla rázem vzhůru nohama. Chys-

tal se nepochybný zlatý hřeb sezony. Po celý týden, který strávi-

li moskevští vojáci v Praze před prvním utkáním, noviny denně 

přinášely spoustu podrobností o sovětském fotbalu, samotném 

klubu i jednotlivých hráčích. Také informaci, že CDKA hrál po-

prvé a zatím naposled v zahraničí těsně po válce v Jugoslávii, 

třikrát tam zvítězil a pouze s výběrem Chorvatska hrál 2:2. 

Novináři pilně navštěvovali tréninky Rusů a přinášeli o nich až 

nekriticky obdivné reportáže. Pilně tak vytvářeli  obraz super-

manů, kteří běhali rychle jako Jesse Owens, vytrvale jako Emil 

Zátopek a stříleli jako Jan Košek blahé paměti... 

Na dokreslení atmosféry těch dnů pár titulků: „Zachraň se, 

kdo můžeš! Střílí Bobrov!“ - „300 000 lidí chce vidět CDKA“ 

- „Skvělá atletická průprava hráčů“ - „Umějí hrát celý zápas 

ve vražedném tempu!“ Kladla se otázka, zda vůbec naši mohou 

proti takovému soupeři obstát. Odpovědí často byla ustrašená 

úvaha, že i snesitelné porážky budou vlastně úspěchem naše-

ho fotbalu... Odborníky překvapil jev u nás do té doby nevídaný: 

při tréninku se na hřišti objevilo devět míčů!  

V poslední říjnovou neděli na trávník do posledního místečka 

vyprodaného stadionu Sparty vyběhli Rusové v rudých dresech 

s obrovskou hvězdou na prsou, hostitelé v náhradním modrém 

odění a s obrovskými kyticemi, kterými obdarovali soupeře. 

Jaký div, že po obrovské mediální masáži začali zataženě, 

báli se cokoli riskovat. „Diváci byli rozsáhlými reportážemi 

z tréninku hostí i „původními“ rozmluvami s kýmkoli, kdo se 

namanul, připraveni na to, že Sparta katastrofálně prohraje,“ 

napsal po utkání sportovní týdeník Ruch. „A pak se najednou 

ukázalo, že nic se nejí a nemusí jíst tak horké. Sparťané se roz-

koukali... Míč šel z nohy na nohu a k radosti velké většiny obe-

censtva to nebyla Sparta, která se divila a učila...“ 

SERIÁL

 SPARŤAN JAROSLAV CEJP V SOUBOJI S RUSKÝM BRANKÁŘEM VLADIMIREM NIKANOROVEM. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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ROK 1997

TŘIKRÁT ZA ROK 
V RIJÁDU  

Jsou země a města, kam se člověk podívá třeba i několikrát 

za rok. Rijád, metropole Saúdskoarabského království, mezi ně 

rozhodně nepatří. Ať už to byl osud, náhoda nebo shoda okolností, 

mně se to v roce 1997 podařilo hned třikrát. 

Začátkem prosince 1996 jsem po jedenácti letech práce spor-

tovního redaktora zamířil z Večerníku Praha do služeb fotbalo-

vého svazu. Vzpomínám na první setkání s tehdejším mocným 

předsedou Františkem Chvalovským, které se uskutečnilo asi 

o dva týdny dříve, v  kanceláři jeho firem Na Dlouhém lánu. Uchá-

zel jsem se tam po EURO 1996 o pozici mluvčího asociace. Před-

seda mě přivítal a dlouho mlčel, zkoumal dopis od UEFA, ve kte-

rém stálo, že by fotbalová reprezentace Česka, čerstvě stříbrná 

z Wembley, mohla nahradit mistry Evropy Němce, kteří nepoje-

dou na Pohár konfederací FIFA, pořádaný v prosinci 1997 v Rijádu. 

„Co si o tom myslíte,“ zazněla otázka od muže sedícího za masiv-

ním pracovním stolem. Překvapen, proč já, coby nováček, mám 

sdělovat své „rozumy“, jsem odpověděl: „Je to možnost, jak pře-

klenout období, které nastane po kvalifikaci na mistrovství světa. 

Po remíze se Španěly a porážce v Jugoslávii to s postupem vypadá 

kdovíjak. Takto by se o nás vědělo a peníze za start a umístění také 

nejsou k zahození.“

To samozřejmě protřelý obchodník a fotbalový funkcionář mu-

sel vědět také, snad to jen potřeboval slyšet i z jiného zdroje. Fak-

tem je, že na FIFA zamířila přihláška a Česká republika na turnaji 

startovala - a byla úspěšná!

První moje cesta do Rijádu měla pikantní nádech. Už kon-

cem ledna se v srdci Saúdskoarabského království konal los 

za účasti delegací osmi zúčastněných zemí. Česko tam za-

SERIÁL SERIÁL

Dva góly Bobrova zjednaly Rusům náskok dříve, než Pražané 

setřásli pochopitelnou nervozitu. Nakonec to bylo 1:2. Ale kdy-

by Sparta proměnila jen některé z mnoha šancí, mohla a měla 

vyhrát o dva tři góly. Mnozí diváci tvrdili, že i o víc. 

Druhou štací CDKA se stal stadion ve Vítkovicích a soupe-

řem Slezská Ostrava, pro tu událost posílená z Olomouce bý-

valým reprezentantem Nožířem. Dnešní Baník byl tehdy jen 

průměrným ligovým týmem, ale tvořili jej téměř bez výjimky 

ostřílení harcovníci. 

Útočníci Vladimír Bouzek (který se na počátku roku stal 

světovým hokejovým šampionem) a Jiří Křižák si hodně na-

hlas říkali o dres národního mužstva. Hlavně však Ostravané 

už od počátku věděli, že hrají proti normálním smrtelníkům 

a zcela zasloužené je porazili 4:3, stejně jako potom i ŠK Bra-

tislava. Ten vyhrál 3:2, ačkoli už prohrával o dva góly. Čtvrtým 

soupeřem CDKA se měla stát Slavia, ale Rusové zápas odřek-

li - údajně pro zranění několika hráčů - a předčasně odletěli 

domů. Fanoušci litovali, že jim za soupeře nebyli vybráni také 

Bohemians, v dosavadním průběhu ligy nepochybně její nejlep-

ší mužstvo...       

S půlstoletým odstupem po tomto zájezdu byly v ne už so-

větské Moskvě zveřejněny dokumenty o rozhodnutí proti pů-

vodnímu plánu nevyslat v roce 1948 fotbalisty na londýnskou 

olympiádu. Nemalý vliv tu měly neúspěchy „armejců“ na našich 

hřištích. V analýze těch zápasů, která dorazila až na Stalinův 

stůl (po odtajnění ji roku 1997 zveřejnil moskevský časopis 

Futbol) lze číst i tyto zábavné věty: „Státní výbor pro fyskultu-

ru a sport nevěděl, že Československý fotbalový svaz (správně 

asociace) je pevně v rukou reakcionářů, a nemohl tak informo-

vat hráče CDKA, že budou nastupovat proti mužstvům, v nichž 

i nadále působí mnoho fotbalistů, oddaných buržoazii...“ Je 

nutné tu cokoli dodávat?  Miloslav Jenšík    

 SLAVIA, MISTR LIGY 1946-1947: ZLEVA STOJÍ BICAN, PAJKRT, KOCOUREK, BUCHTA, B. ŘÍHA A A. BRADÁČ, PŘED NIMI KOPECKÝ, 
 ČERNÝ, KABÍČEK, VLK A IPSER; JOSEF BICAN SE PODEVÁTÉ V ŘADĚ STAL KRÁLEM LIGOVÝCH STŘELCŮ! 

STALO SE...

  Pod vedením asociačního kapitána (a předsedy Středočeské župy) 
Jiřího Pichlera, kterému asistoval budoucí legendární trenér holand-
ského fotbalu František Fadrhonc, nabralo národní mužstvo dech, po-
razilo Jihoslovany, Poláky, Rumuny a Rakušany, svedlo nerozhodnou 
partii v Dánsku a teprve v posledním utkání na prahu zimy utrpělo 
jedinou porážku v Itálii. 

  V sobotu 8. května v glasgowském jubilejním utkání Velká Británie - 
pevninská Evropa (6:1) se sparťan Josef Ludl stal první českým hráčem 
v kontinentálním výběru.

  V listopadu 1946 Slavia v 9. kole ligy na „domácím“ hřišti (to jest 
na Spartě, kde byla od května 1945 až do jara 1948 v trvalém pod- 
nájmu) porazila Kladno 3:2 a vystřídala ji na čele pelotonu, z kterého už 
ji pak nikdo nesestřelil. V obou derby „S“ Spartě podlehla, v prosinci 
v moři namrzlého bláta 0:4 a na prahu léta v tropickém vedru 3:5, ale to 
už měla mistrovský titul jistý a rudí se pouze dotáhli na rozdíl jediného 
bodu. Bylo to už třinácté ligové prvenství červenobílých. Kdo by se byl 
nadál, že na čtrnácté si počkají předlouhých čtyřicet devět let?

  V posledním kole ligy třetí Kladno hostilo Baťu Zlín, který potřebo-
val vyhrát, aby se zachránil na úkor Židenic. A přestože tisk i hlas lidu 
svorně varovaly, že v tomhle mači by mohlo dojít k manipulaci s výsled-
kem, Zlínští za podezřelých okolností zvítězili 4:2. Výsledek platí dod-
nes, ale na základě otevřeného dopisu brněnského funkcionáře v tisku 
se začalo vyšetřovat a nekompromisně trestat. Padáka z ligy dostali 
nejen aktéři kladenské komedie, ale i Žideničtí, protože úplatek nabídli 
i oni - aby si pojistili porážku Zlína. A protože v moravskoslezské divizi 
o postup do ligy Vítkovice i otrokovický Baťov také „bojovaly“ všelijak, 
nový ročník nejvyšší soutěže měl nakonec pouze jedenáct účastníků... 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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stupovali předseda František Chvalovský a „ministr“ financí 

svazu, místopředseda Jaroslav Vacek. Oba odletěli o pár dní 

dříve. Já, coby čerstvý mluvčí asociace, jsem doprovázel tre-

néra Dušana Uhrina. Cesta to nebyla jednoduchá. Z Prahy 

do Frankfurtu nad Mohanem, pak do saúdskoarabské Džiddy, 

která je branou do Mekky. Přestup a let do Rijádu. Vedle tra-

dičních zavazadel jsem měl opatrovat jedno speciální navíc. 

Předseda svazu byl znám svojí oblibou podarovat významné 

osobnosti při setkání olejomalbami Prahy s masivními rámy. 

Na setkání s králem země, známé horkým podnebím a poušt-

ním pískem, si vybral originální motiv - panoráma Hradčan 

a Karlova mostu, pokryté sněhem. Kratší strana obdélníku 

měla poctivý metr...    

Potíž nastala ve Frankfurtu. „Nemáte v cestovním pase vízum 

do Saúdské Arábie, nemohu vás pustit na palubu,“ trval na svém 

zástupce Lufthansy. „Jedeme na významnou fotbalovou akci 

a máme zajištěno, že víza dostaneme po příletu přímo v Rijádu,“ 

vedl jsem si svou já a odlet se blížil. „No, pokud nás tam nepus-

tí, tak se vrátíme domů,“ snažil se vše vyřešit trenér vicemist-

rů Evropy a dával tím nepokrytě najevo svoji nechuť vydávat se 

na daleké cesty. „Víte, kdo tady stojí? To je Dušan Uhrin, trenér 

týmu, který hrál v červnu s Německem finále ve Wembley. Jede 

na akci, kde jeho tým bude reprezentovat Evropu právě místo 

Německa. Pokud ho nepustíte, zavolám tuto informaci do maga-

zínu Kicker, tam budou jistě rádi...,“ použil jsem nátlak. Do odletu 

zbývalo asi deset minut, přepážka se zavírala. Zpocený úředník 

volal nadřízenému a po chvilce nám dal svolení. Do Džiddy jsme 

tedy letěli s kufry i s obrazem na palubě, stevardi z nás měli  

určitě radost... Obraz dorazil na místo určení, my také a víza 

jsme na letišti v Rijádu opravdu dostali.

Druhá cesta se uskutečnila v říjnu. S manažerem reprezenta-

ce Jaroslavem Dudlem jsme měli za úkol vykonat obhlídku hotelů 

a stadionů na trénink. Víza byla tentokráte v cestovním dokladu 

podle předpisu, ale i tak se to neobešlo bez komplikací. Letadlo 

z Frankfurtu neodletělo, mělo nějakou poruchu. Museli jsme pro-

to počkat do druhého dne v tranzitním hotelu...

Třetí cesta v prosinci byla speciálem vypraveným na lin-

ce Praha - Rijád pro národní tým. Byl to zajímavý turnaj 

na krásném stadionu, jehož tribuny byly zastřešeny v arab-

ském stylu a VIP lóže oplývaly zlatem. Vystoupení národního 

týmu je všeobecně známé. Ve skupině s Jihoafrickou repub-

likou 2:2, s Uruguayí 1:2 a s týmem Spojených arabských 

emirátů vysoká výhra 6:1. Soupeře vedl český trenér Milan 

Máčala! V semifinále prohra 0:2 se skvělými Brazilci a pak 

vítězství 1:0 nad Uruguayí v boji o třetí místo. Úspěšný trenér 

Dušan Uhrin se loučil výhrou a cennou medailí. Rozhodl se 

svoji čtyřletou misi ukončit. Dostal přímo na trávníku zlaté 

hodinky, přijímal gratulace. Bylo za co. Tým vedl ve 48 zápa-

sech, 27 vyhrál, 10 remizoval a jen 11 prohrál. Nasadil laťku 

hodně vysoko.

Postup zkomplikoval plány Miroslavu Donutilovi, který - v té 

době tradičně - doprovázel na pozvání předsedy národní tým. 

Domů se výprava vracela opět speciálem až 22. prosince, ale zná-

mý herec měl v Praze o něco dříve potvrzené vystoupení.  A tak 

dostal letenku a letěl linkou...

Ve výpravě byli i sponzoři, fanoušci a novináři. Na dokresle-

ní atmosféry přidávám pár postřehů od spoluautora této knihy 

a tehdejšího redaktora Sportu.

S českými fotbalisty létal k zápasům v zahraničí ve valašském 

kroji a s bubnem „Olin“ Kutáč. Byl i na palubě speciálu, který 

směřoval z Prahy do Rijádu. Během šestihodinové cesty servíro-

val četným zájemcům i z vedení výpravy ochotně slivovici, takže 

pro místní policisty s holemi u nohou to musel být nezapomenu-

telný zážitek, když viděli kráčet proti sobě řadu cizinců evidentně 

pod vlivem alkoholu, který je v Saúdské Arábii přísně zakázaný, 

a nemohli nijak zasáhnout. Protože to byli hosté…

Trenér Milan Máčala už dávno před Pohárem konfederací FIFA 

v arabském světě zdomácněl, i proto mohl převzít reprezentaci 

Emirátů na poslední chvíli. Při prvním setkání s krajany v Rijádu 

ale nezapomněl na počátek devadesátých let, kdy vedl českoslo-

venský národní tým. „Je tady taky Sedlák?“ zeptal se hloučku čes-

kých novinářů na kolegu z deníku Sport, se kterým měl v závěru 

svého reprezentačního angažmá ostrý konflikt, v němž nebylo 

daleko od ruční výměny názorů. Tentokrát nic takového nehrozilo, 

protože Jarda byl v tu dobu daleko - v Praze nebo doma v Liberci, 

odkud denně do hlavního města dojížděl.

Dušan Uhrin si naopak vždycky držel od médií odstup, mlu-

vil raději míň než víc, jako by měl trochu strach, aby náhodou 

něco neřekl špatně. V Rijádu ale působil jako vyměněný, mož-

ná z něj spadlo břímě odpovědnosti, protože se s národním tý-

mem loučil. A při audienci na české ambasádě, kde v neformální 

a příjemné atmosféře poskytoval poslední interview v této ostře 

sledované funkci, z něj padaly slovní perly. Když dostal všední 

otázku: „Dušane, kdy vám bylo nejhůř?“ A bylo tím samozřejmě 

míněno jeho působení u reprezentace, odpověděl neuvěřitelnou 

protiotázkou: „Myslíte, kdy jsem byl nejvíc vožralej?“, po které 

následovala sborová salva smíchu. A když byl o chvíli později do-

tázán, co bude dělat dál, znovu zaperlil. „Musím se dát zdravotně 

do kupy. Já jsem vlastně invalida a měli by mě pouštět v tramvaji 

přednostně sednout!“

Největší pozornost na Konfederačním poháru pochopitelně 

poutali úřadující mistři světa Brazilci, kteří bydleli s ostatními 

zúčastněnými týmy v jednom rijádském hotelu. Nestála u něj 

žádná ochranka, takže když jsme chtěli zajít za našimi fotbalis-

ty, jen jsme nastoupili do výtahu, který nás dovezl do poslední-

ho patra. Měl jsem domluvený rozhovor s Jiřím Němcem, ale 

v polovině cesty vzhůru výtah zastavil. Přistoupil do něj nejlep-

ší fotbalista světa Ronaldo, opásaný jen ručníkem, protože byl 

na masáži. S úsměvem pozdravil, jeli jsme společně dvě patra, 

rozloučil se a vystoupil…

S jeho spoluhráči jsem se potkal o pár dnů později, tentokrát 

na zemi - v jednom z mnoha rijádských zlatnictví. Protože bylo 

před Vánocemi, přímo se nabízelo koupit dárek ženě právě zde. 

S kamarádem a kolegou Láďou z ČTK jsme nejen vybírali, ale také 

SERIÁL SERIÁL

 VŠECHNY TÝMY BYDLELY V RIJÁDU V JEDNOM HOTELU, KAŽDÝ NA SVÉM PATŘE. A TAK SE ČLENOVÉ VÝPRAV POTKÁVALI 
 NEJEN V JÍDELNĚ, ALE I NA CHODBÁCH. NA SNÍMKU ZLEVA NEJLEPŠÍ STŘELEC SOUTĚŽE ROMARIO, PAVEL KUKA, 
 VEDOUCÍ TÝMU MIROSLAV PELTA, MLUVČÍ JAROSLAV KOLÁŘ, RONALDO A DENÍLSON, VYHLÁŠENÝ NEJLEPŠÍM HRÁČEM TURNAJE. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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smlouvali cenu, protože to je v arabském světě národní sport, 

na který měl on lepší dispozice než já. Dohráli jsme tento duel 

v pravý čas, protože dovnitř dorazila za stejným účelem skupina 

fotbalových „kanárků“, ke kterým se okamžitě přesunuli všichni 

prodavači, protože vycítili pořádný kšeft. Brazilci vybírali rychle, 

ani nesmlouvali a jejich kapitán Cafú si pořídil tak masivní zlatý 

řetěz na krk, že by na něm mohl být uvázaný pes u boudy…

I třetí cesta z Rijádu se ale bez komplikací neobešla. V Praze 

byla mlha, že by ji mohl krájet. Speciál tedy přistál v Brně a prog- 

nóza na pokračování cesty byla nejistá. Přitom večer v Obecním 

domě v Praze bylo vše nachystáno k vyhlášení Fotbalisty roku 

1997. Ještě dopoledne se z Brna odletělo a hráči, funkcionáři 

i všichni ostatní z výpravy slavnost stihli. Jiří Němec cennou tro-

fej převzal, i když byl trochu rozladěný z toho, jak vše proběhlo. 

Moderátor Pavel Zedníček, zřejmě instruován, že Jiří Němec toho 

obvykle moc nenamluví, mu vůbec nedal prostor, aby cokoliv řekl. 

Přitom „Němej“, jak byl přezdíván, mluvit uměl parádně a k věci, 

když chtěl. A tehdy chtěl... Jaroslav Kolář

SERIÁL

 LOUČENÍ ÚSPĚŠNÉHO TRENÉRA DUŠANA UHRINA, KTERÝ PŘIJÍMÁ GRATULACE OD CELÉ VÝPRAVY HNED PO UTKÁNÍ O TŘETÍ MÍSTO. 

STALO SE...

  Titul si od Slavie vzala zpět Sparta a kralovala celkem pět let, než ji 
v roce 2002 sesadil Slovan Liberec.

  Historickou událostí bylo první účinkování českého klubu v Lize 
mistrů. Sparta po výsledcích 0:0 a 3:0 vyřadila Salcburk a ve skupino-
vé fázi narazila na Parmu, Galatasaray Istanbul a Borussii Dortmund. 
„Máme silný tým, chtěli bychom Ligu mistrů vyhrát,“ holedbal se po-
slední zářijový den v dortmundském hotelu před užaslými německými 
(i českými) novináři majitel Sparty Alexander Rezeš. Druhý den Sparta 
prohrála 1:4 a majitel to vzal ze stadionu zadem...

  Jiří Němec a Radoslav Látal se stali prvními českými fotbalisty, 
kteří se mohli radovat ze zisku evropské pohárové trofeje. V dresu FC 
Schalke 04 získali Pohár UEFA.

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

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

Sezona se ještě pořádně nerozeběhla a letenskému klubu reálně hrozí, že 
ji už po čtvrteční odvetě se Suboticí bude moci považovat za nevydařenou. 
Pokud totiž před vlastními fanoušky fotbalisté Sparty neotočí výsledek 0:2 
z úvodního duelu v Srbsku, cesta do základní skupiny Evropské ligy se jim 
uzavře hned na samotném začátku ve 2. předkole….

 SPARŤANSKÝ BRANKÁŘ NITA INKASOVAL OD FOTBALISTŮ SUBOTICI DVA GÓLY. 

 LETENSKÝ STOPER RADAKOVIČ SE SNAŽÍ ZASTAVIT 
 AUTORA DRUHÉ BRANKY DOMÁCÍCH DJURIČINA. 

Tragédie! Jiné slovo pro vystoupení Pražanů v úvodním soutěž-

ním zápase sezony použít zřejmě nejde. Herní projev bez nápadu, 

individuální chyby, nepřesné přihrávky, gól inkasovaný po stan-

dardní situaci už v 9. minutě. Domácím na výhru stačilo nadše-

ní, bojovnost a sympatické pokusy o rychlé přechody do útoku. 

Sparťané nestíhali a jejich porážka mohla být dokonce i vyšší. Den 

před svými 49. narozeninami dostal kouč Pavel Hapal první fac-

ku, druhou inkasoval o den později, když jej vedení klubu odvolalo 

z funkce. Trenérského kormidla se dočasně ujal sportovní ředitel 

Zdeněk Ščasný. Jeho úkol zní jasně: pokusit se odčinit srbský vý-

buch a postoupit do 3. předkola Evropské ligy. Jasno bude ve čtvr-

tek 2. srpna večer, výkop duelu na Letné je v 19 hodin. 

 ZASLOUŽENÁ RADOST SRBSKÝCH HRÁČŮ. 
 BUDOU JI MÍT I PO ČTVRTEČNÍ ODVETĚ V PRAZE? 

SPARTAK SUBOTICA - SPARTA PRAHA 2:0 (1:0)

Branky: 9. Čalasan, 58. Djuričin. Rozhodčí: Raczkowski - Obukowicz, Siejka (všichni Pol.). ŽK: 
Jočič, Šimura, Djuričin - Šural, Frýdek.

Subotica: Perič - Tekijaški, Kerkez, Čalasan, Vukčevič (74. Afum) - Jočič - Djuričin (75. Miloševič), 
Šimura, Glavčič, Savkovič - Čečarič (86. Marčič). Trenér: Gačinovič.

Sparta: Nita - Chipciu, Radakovič, Kaya, Frýdek - Kulhánek - Ben Chaim (61. Vukadinovič), Stanciu, 
Kanga, Plavšič (46. Šural) - Tetteh (84. Ristič). Trenér: Hapal.

Foto: www.fkspartak.com

Foto: www.fkspartak.com

Foto: www.fkspartak.com

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


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


Podivuhodný 

případ 
Xherdana 
Shaqiriho

Jeho kariéra jako by probíhala přesně opačně, než si ji kdysi dávno jako 
mladý talent vysnil a než mu ji předpovídalo okolí. Sice už ve dvaceti válel 
za Bayern, s nímž dokonce vyhrál Ligu mistrů, mezi hvězdami ale dlouho 
nevydržel a poslední tři sezony strávil v dresu Stoke, se kterým v loňském 
ročníku dokonce sestoupil z Premier League. Nyní se v šestadvaceti pokusí 
vydrápat zpět na vrchol v Liverpoolu a na nové adrese začal famózně… 

Podivuhodný 

případ 
Xherdana 
Shaqiriho
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O víkendu poprvé přes hlavu přetáhl dres slavného anglické-

ho klubu z přístavního města, v přáteláku s rivaly z Manchesteru 

United vystřihl senzační nůžky a zvýšil na 4:1 pro Reds. Švýcar-

ský záložník Xherdan Shaqiri se v Liverpoolu uvedl parádně, zno-

vu předvedl záblesk své fotbalové geniality, kterou projevoval již 

od útlého věku, kdy jako malý nezmar, kterého je vždy plné hřiště, 

válel fotbal v parku na předměstí Basileje. Liverpool jej ze Stoke 

vykoupil za pouhých 13 milionů liber, což se v době, kdy při přestu-

pech ve vzduchu létají dokonce až stamiliony liber, může ukázat 

jako pakatel. Finalista posledního ročníku Ligy mistrů do svých 

řad totiž získal borce, jenž je na fotbalistu stále ještě relativně 

mlád, přesto už na nejvyšší úrovni nasbíral moře zkušeností, vy-

hrál spoustu cenných trofejí a má čuch na parádní a důležité trefy 

- nůžkami zastřihal například také v dresu Švýcarska na mistrov-

ství Evropy 2016 v osmifinále proti Polsku, kdy akrobaticky z hra-

nice vápna vyrovnal osm minut před koncem na 1:1 a jeho trefa 

nakonec byla vyhlášena gólem turnaje. 

OTRKAL SE V PARKU
Ve švýcarském nároďáku je jedním z mnoha borců, kteří mají 

původ na Balkáně. Narodil se v roce 1991 v kosovském městě 

Gnjilane v tehdejší Jugoslávii, o osm let později srbské vojenské 

jednotky začaly proti kosovským Albáncům provádět etnické čist-

ky, které vyústily v desítky tisíc mrtvých. To už ale Xherdan Sha-

qiri díky svým rodičům, kteří ještě před vypuknutím války ode-

šli do Švýcarska, vyrůstal v bezpečí na basilejském předměstí. 

„Neměli jsme topení, jen velký krb, bydleli jsme ve velmi starém 

domu. Nijak jsem nad tím ale nepřemýšlel, vždy jsem se zahřál 

tím, že jsem běhal jak šílenec. Starší bratr si ale vždy stěžoval 

na zimu, měl totiž pokoj v horním patře daleko od krbu,“ popisuje 

své dětství Shaqiri. Každý den chodil čutat do míče do nedalekého 

parku, kde sváděl bitvy s výrazně staršími protihráči, což jej notně 

zocelilo. „Pomohlo mi to, protože jsem byl malé dítě a naučil jsem 

se, jak hrát proti větším hráčům, kteří si rozhodně nebrali servít-

ky. Každou chvíli proběhla nějaká rvačka. Já se naštěstí do žádné 

nezapletl, jen jsem se soustředil na fotbal,“ popisuje Shaqiri své 

fotbalové začátky. Z fotbalové ulice se později probojoval do mlá-

dežnických výběrů slavné Basileje, kde nikoliv svou výškou, ale 

talentem a zarputilostí mezi vrstevníky vyčníval.

Z BRIGÁDY NA SVĚTOVÝ ŠAMPIONÁT!
Jelikož rodiče Shaqiriho posílali téměř všechny vydělané pení-

ze příbuzným do válkou zasaženého Kosova, museli si jejich sy-

nové hrající fotbal pravidelně přivydělávat, aby vůbec mohli jezdit 

na různé turnaje. Talentovaný Xherdan už ale v sedmnácti pode-

psal s Basilejí profesionální smlouvu a brzy si odbyl debut v A-tý-

mu. Svou šanci „Alpský Messi“ chytil pořádně za pačesy a o rok 

později už jako člen švýcarského nároďáku seděl v letadle odlé-

tajícím na mistrovství světa do Jihoafrické republiky! „Stalo se to 

nesmírně rychle. Jeden den jsem byl šestnáctiletý mladík sekající 

trávník, abych si mohl dovolit odcestovat na turnaj do Španělska, 

o pár okamžiků později mi bylo osmnáct a letěl jsem na mistrov-

ství světa,“ vzpomíná na raketový start své kariéry Shaqiri. Na os-

tře sledovaném šampionátu si zahrál v duelu s Hondurasem, proti 

stejnému soupeři se blýskl hattrickem na MS o čtyři roky později 

v Brazílii, kde Švýcaři prošli do osmifinále, v němž vypadli v pro-

dloužení s Argentinou. Také na letošním mistrovství světa v Rusku 

se dokázal gólově prosadit, ve vyhecované bitvě se Srbskem v 90. 

minutě po parádním sólu rozhodl o triumfu Švýcarska 2:1. Vítěz-

nou trefu oslavil - stejně jako spoluhráč Granit Xhaka, jenž vstřelil 

úvodní švýcarský gól - gestem připomínajícím orla ze znaku Albá-

nie, za což byl každý potrestán pokutou 8680 eur. 

RIBÉRYHO NENAHRADIL
Zatímco v dresu švýcarského nároďáku se mu tradičně daří 

a dlouhodobě v něm patří mezi klíčové hráče, na klubové scéně 

ještě nedokázal naplno prodat svůj obrovský talent. Z Basileje 

po třech sezonách v roce 2012 odešel do mnichovského Bayer-

nu, kde se měl stát nástupcem Francka Ribéryho. S bavorským 
 PATENT NA KRÁSU. XHERDAN SHAQIRI STŘÍLÍ NA MISTROVSTVÍ EVROPY DO SÍTĚ POLSKA NÁDHERNÝ GÓL NŮŽKAMI. 

 DRES STOKE CITY OBLÉKAL TŘI SEZONY A ZA POTTERS V 92 ZÁPASECH 15X SKÓROVAL A NASBÍRAL STEJNÝ POČET ASISTENCÍ. 

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


5150

5050 51

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 31.7.2018
31/2018

Úterý 31.7.2018
31/2018 PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY

mančaftem sice 2x vyhrál bundesligu i německý pohár a dokonce 

ovládl i Ligu mistrů, napevno se však do základní sestavy nikdy 

neprosadil a v lednu 2015 odešel do milánského Interu. Na San 

Siru však vydržel jen půl roku a v létě nečekaně zamířil do prů-

měrného anglického Stoke City, kde strávil poslední tři sezony. 

Bez evropských pohárů a s klesající úspěšností - Potters nejprve 

skončili devátí, o rok později třináctí a v loňské sezoně dokonce 

sestoupili do EFL Championship. 

STANE SE HVĚZDOU?
Druhou anglickou ligu si ale Shaqiri nezahraje, Liverpool za-

platil výstupní klauzuli v jeho smlouvě a dá mu tak naopak šanci 

zabojovat o anglický titul. Dynamiku, rychlost, sílu, technickou 

vytříbenost, dynamit v levačce. To vše přinese Xherdan Shaqiri 

na Anfield, kde by mu ofenzivní filozofie trenéra Jürgena Kloppa 

měla náramně vyhovovat. Pokud dokáže pod vedením náročné-

ho německého kouče zapracovat na vyrovnanosti svých výkonů, 

mohl by v nadcházející sezoně brzy patřit mezi nepostradatelné 

borce Reds a největší hvězdy Premier League! 

Xherdan Shaqiri
Narozen: 10. října 1991, Gjilan, Jugoslávie * Výška: 169 cm * Po-

zice: křídlo * Klub: Liverpool * Číslo dresu: 23 * Kariéra (roky, 

tým, zápasy, góly, asistence): 2009-2012 FC Basilej 130 / 23 / 27, 

2012-2015 Bayern Mnichov 81 / 17 / 19, 2015 Inter Milán 20 / 3 / 2, 

2015-2018 Stoke City 92 / 15 / 15, 2018-? Liverpool 0 / 0 / 0, národní 

tým Švýcarsko - 2010-? 74 z. / 21 g. XHERDAN SHAQIRI SE PO PRÁVU RADUJE, DEBUT V LIVERPOOLU SI OSLADIL SKVĚLÝM GÓLEM NŮŽKAMI V BITVĚ S MANCHESTEREM UNITED. 

 KONTROVERZNÍ GESTO, KTERÝM OSLAVIL VÍTĚZNÝ ZÁSAH PROTI SRBSKU, JEJ NA POKUTĚ STÁLO TÉMĚŘ DEVĚT TISÍC EUR. 

„VLAJKY PŘÍBĚHEM MÉHO ŽIVOTA“

„Média často špatně popisují můj vztah ke Švýcarsku. Cítím se, jako 
bych měl dva domovy. Švýcarsko dalo mé rodině vše a já ze sebe v ná-
rodním dresu vždy vydám vše. Ale při každé návštěvě Kosova se také 
cítím jako doma. Není to nic logického, prostě pocit, který mám. V roce 
2012, kdy jsme hráli proti Albánii, jsem na trávník vyběhl s kopačkami 
ozdobenými vlajkami Švýcarska, Albánie a Kosova a švýcarská média 
to hodnotila velice negativně. Byl jsem za to kritizován, ale přijde mi 
zvláštní, že to tak někteří lidé vidí, protože toto je prostě moje identita. 
Na Švýcarsku je skvělé, že je velice vlídné k lidem, kteří přišli z války 
a chudoby a hledají lepší život. Švýcarsko je pro každého. Když vyběh-
nu na hřiště k zápasu mistrovství světa 2018, budu mít na kopačkách 
vlajky Švýcarska a Kosova. Ne kvůli politice, ale protože tyto vlajky 
jsou příběhem mého života,“ vysvětloval před šampionátem Xherdan 
Shaqiri, proč bude mít na MS kopačky ozdobené dvěma vlajkami. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 SPARŤANKY SE RADUJÍ Z DRUHÉHO GÓLŮ V SÍTI BOHEMIANS, NA VÝHRU JIM TO ALE NESTAČILO. 

Sparťanky remizovaly 
s mladými klokany

První přípravné utkání mají za sebou sparťanky, které ve středu re-
mizovaly na Strahově se staršími žáky Bohemians. Slovácko podlehlo 
dorostencům staroměstské Jiskry, Lokomotiva Brno a Dukla si pora-
dily s dorostenkami pražských „S“.

Sparta nasadila do utkání všechny posily, v prvním poločase se 

s kapitánskou páskou předvedla ve stoperské dvojici Američanka 

DeBree, ve středu zálohy operovala její krajanka Miller. Po pře-

stávce pak v záložní řadě nastoupila Slovenka MIkolajová.

 Úřadující mistryně vstoupily do utkání proti mladíkům z Bohe-

mians lépe a v úvodu je poslala do vedení přesnou trefou Křivská, 

která umístila svůj pokus do horního růžku branky. Po půlho-

dině hry zamířil soupeř pouze do břevna, branková konstrukce 

 FOTBALISTKY SPARTY SE NA ÚVOD PŘÍPRAVY UTKALY SE STARŠÍMI ŽÁKY BOHEMIANS A BYLA Z TOHO REMÍZA 2:2. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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se ozvala i na druhé straně, když střelkyně první branky zakon-

čovala pouze do tyče. Sparťanky nedokázaly využít ani následné 

standardní situace po zahrání malé domů, míč se jim za branko-

vou čáru protlačil nepodařilo. Důležitý zákrok pak předvedla před 

přestávkou dobrým vyběhnutím Pižlová, klokani se neprosadili 

ani po následném rohu.

Po přestávce vyběhla na trávník zcela jiná sparťanská jede-

náctka, vedení mohla navýšit Dudová, ale hlavou nezamířila přes-

ně. Po osmi minutách se podařilo soupeři vyrovnat, po podobné 

akci jako předvedly ženy u první branky, tentokrát přesně po zemi 

mířil Vondra. Letenský výběr se snažil o vrácení vedení na svoji 

stranu, proti Burkenroad však dobře vyběhl brankář, gól se nepo-

dařilo vsítit ani Mikolajové, jejíž střela neměla potřebnou razanci. 

Až čtvrt hodiny před koncem šly sparťanky opět do vedení, Stáro-

vá předložila šikovně míč před odkrytou branku Kylie Strom a ta 

již neměla problém dát druhou branku Sparty. Utkání nakonec 

skončilo smírně, na konečných 2:2 upravil z brejku Michálek.

Ve středu čekalo druhé přípravné utkání na hráčky Slovácka, 

které nestačily na dorostence Jiskry Staré Město, jedinou branku 

vstřelila Waltrová. Spokojenější jistě byly ženy Dukly, které si pod 

novým trenérem Kolomazníkem připsaly první výhru, když pora-

zily dorostenky Slavie 9:3. Vedlo se i Lokomotivě Brno, ta na do-

mácím hřišti porazila dorostenky Sparty 4:1, první branku za žlu-

točerné vstřelila Američanka Hayman. 

 PRVNÍ GÓL PŘÍPRAVNÉHO ZÁPASU SE STARŠÍMI ŽÁKY BOHEMIANS VSTŘELILA SPARŤANKA KŘIVSKÁ. 

zeny.fotbal.cz

PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ

Sparta - Bohemians U15 2:2 (1:0) * Slovácko - Jiskra U19 1:6

Dukla - Slavia WU18 9:3 * Lokomotiva Brno - Sparta WU18 4:1 

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://zeny.fotbal.cz/
http://www.fotbal.cz
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 VE DRUHÉM UTKÁNÍ REMIZOVAL VÝBĚR RADKA BEJBLA S VIKTORIÍ PLZEŇ 2:2. 

Úspěch na Memoriálu Františka Harašty

Tradiční turnaj, nepřímo zahajující novou mládežnickou sezonu, přinesl 
radost především vítězné Zbrojovce Brno a také reprezentačnímu výběru 
do 16 let, který proti o rok starším soupeřům dokázal vybojovat třetí místo.

Memoriál Františka Harašty nabídl v kategorii U17 zajímavé 

dvoudenní představení klubů a jejich nejtalentovanějších fotba-

listů v dané kategorii společně s hosty z Bratislavy a reprezentací 

do 16 let, kterou nově převzal Radek Bejbl. Po nevydařeném star-

tu do prvního utkání se Bejblův tým zápas od zápasu zlepšoval, 

dokázal nakonec vybojovat druhé místo ve skupině a následně 

uspěl i v boji o třetí místo proti FK Pardubice.

V průběhu druhého dne se na všech hráčích v úmorném vedru 

projevovala únava, ale i přesto se diváci mohli bavit pěkným fot-

balem a individuálními výkony, ve kterých dominovalo především 

Brno, Slovácko a mladí čeští reprezentanti. Vítězi skupin se nako-

Souboj o 3. místo na turnaji je pak čekal v Lednici, kde i přes 

řadu příležitostí nedokázali podobně jako jejich soupeř vstřelit gól 

ze hry a rozhodnout tak musely penalty. V těch nakonec národní 

tým uspěl, vyhrál 5:4 a radoval se ze třetího místa. „Potěšilo mě, 

nec staly týmy FC Zbrojovka Brno a AC Sparta Praha, rozdaly si 

to ve finále a o vítězi musely rozhodnout penalty, v nichž se mimo-

řádnými výkony předvedli především gólmani obou celků.

A podobné to bylo i ve zmiňovaném souboji české repre o třetí 

místo. K němu se ovšem svěřenci Radka Bejbla museli probojovat 

přes duel se Slováckem, které patří dlouhodobě mezi nejlepší týmy 

v těchto kategoriích, především herním pojetím a individuálními do-

vednostmi hráčů. Mladší čeští reprezentanti se ale každým zápa-

sem zlepšovali a velmi atraktivní utkání se Slováckem v Rakvicích 

ovládli díky dvěma gólům Filipa Vechety, který působí právě v klubu 

z Hradiště, a dalším trefám útočníků Jana Jelena a Matěje Hadaše.

že se hra týmu i principy, které jsme si s hráči stanovili, s každým 

zápasem zlepšovaly. Totéž se týkalo naší defenzivy, kde jsme se 

vyvarovali zbytečných chyb z prvního dne, a i to nám pomohlo 

k větší herní pohodě. Chtěl bych kluky pochválit i proto, že jsme 

tady v podstatě neměli kompletní výběr, neboť jsme rozdělili první 

dva srazy podle dějiště na moravskou a českou část. Výjimky tam 

byly, ale další sraz nás čeká v Táboře a tam si vyzkoušíme zase 

 VE SVÉM ÚVODNÍM DUELU NA MEMORIÁLU FRANTIŠKA HARAŠTY 
 PODLEHLI ČEŠTÍ MLADÍCI O ROK STARŠÍM FOTBALISTŮM ZBROJOVKY BRNO 1:6. 

www.fotbal.cz

ZÁPASY O KONEČNÉ UMÍSTĚNI

O 7. místo: 1. FC Slovácko - BFZ 0:1 (0:0)
O 5. místo: FC Baník Ostrava - FC Viktoria Plzeň 1:1 (0:1), 11:12 pk

O 3. místo: Česko U16 - FK Pardubice 0:0, 5:4 pk
Finále: FC Zbrojovka Brno - AC Sparta Praha 1:1 (0:0) 3:2 pk

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
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 Z VÍTĚZSTVÍ NA MEMORIÁLU FRANTIŠKA HARAŠTY SE RADOVALI HRÁČI BRNĚNSKÉ ZBROJOVKY. 

 RADEK BEJBL (V ČEPICI) MOHL BÝT S VYSTOUPENÍM SVÉHO CELKU A KONEČNÝM TŘETÍM MÍSTEM SPOKOJENÝ. 

více hráčů z českých klubů. Je ale vidět, že stále máme kam sáh-

nout a jádro týmu je kvalitní,“ vyjadřoval spokojenost s představe-

ním na memoriálu Františka Harašty Radek Bejbl.

Jeho hráči i přes velkou únavu nadšeně slavili třetí místo, 

za které pak v dějišti finálového utkání v Rakvicích převzal kapi-

tán Jakub Drozd pohár. „Je to pro nás úspěch, neboť jsme se tady 

s některými hráči teprve poznávali a muselo si to trochu sednout. 

Druhý den a zápasy už ale byly mnohem lepší a užili jsme si i at-

mosféru v týmu, takže celkově z toho máme moc dobrý pocit,“ do-

dal jeden z nejlepších hráčů turnaje Jakub Drozd. 

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