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Málo vytížení reprezentanti  10    Trojka zařídila náklaďák  40    Česká pohárová překvapení  48

 PETR 

 JIRÁČEK 

„Odvetu s Legií jsem prožíval 
hodně emotivně, jsem takový 
nervák. Až se mi zamotala hlava 
a musel mě uklidňovat klubový 
doktor, “ popisuje postupové 
drama český kouč Trnavy.

 RADOSLAV LÁTAL

Josef 
Csaplár

Balzám
na duši!
  „V Ostravě jsme byli hloupí!“  
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Vážení čtenáři!

Rozhodně nechtějí opakovat stejnou chybu. 

Kdo? Slavia a Sparta! V loňské sezoně její plejeři 

ztratili body hned v úvodních kolech („sešívaní“ 

i Letenští dvěma plichtami v prvních čtyřech ligo-

vých zápasech) a umožnili tak Plzeňanům jít do tr-

háku již od startu nejvyšší soutěže. Tentokrát se 

všichni tři hlavní favorité na ligový trůn drží bodově 

pěkně pospolu, byť herní kvalita každého z nich se 

výrazně liší. Sparťané jako jediní již zasáhli i do po-

hárových bojů, na což ale po vyřazení od podce-

ňované srbské Subotice budou chtít co nejrychleji 

zapomenout. A tak jim stejně jako loni zbyl přebu-

jelý kádr a náhradní cíle: zisk titulu a tuzemského 

poháru. Jak to dopadlo naposledy, mají všichni 

fanoušci v čerstvé paměti. Na loňskou sezonu 

rozhodně nebudou chtít navázat ani ve Zlíně. Lídr 

Fastavu Petr Jiráček vypráví v rozhovoru pro Gól, 

proč se tentokrát Jihomoravanům podařil ligový 

výkop a v čem se změnila loni pohárová kabina, 

která sice kopala v Evropě, ale bála se o sestup. 

Záchrana by měla být hlavním cílem i v Příbrami, 

což však pro jejího kouče Josefa Csaplára rozhod-

ně neznamená, že by se nováček soutěže neměl 

snažit hrát ofenzivní fotbal. Proč tedy nyní padl 

na Baníku 0:3? Dozvíte se v tomto Gólu stejně jako 

hodně exkluzivních informací od trenéra Radosla-

va Látala, jak se povedlo jeho „outsiderům“ z Tr-

navy přejít do 3. předkola Ligy mistrů přes „pol-

skou Spartu“ Legii Varšava!

Tak příjemné fotbalové počtení na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

 „Tři nebo čtyři týdny po tom, co jsem skončil v Brestu, se mi ozval Liberec, že by o mě 

měli od nové sezony zájem. Jednali jsme, jednou jsem tam i zajel, ale myslím si, že oslovili 

víc trenérů. Potom však přišla s mnohem konkrétnější nabídkou Trnava. Generální mana-

žer Pavel Hoftych mi řekl, co ode mne ve Spartaku očekávají, abych navázal na to dobré, co 

tenhle slavný slovenský klub po pětačtyřiceti letech opět dovedlo k titulu. Dohodli jsme se 

na roční smlouvě se stejně dlouhou opcí.

„S MICHALEM ŠČASNÝM JSME SI VZÁJEMNĚ SEDLI!“
Musel jsem si najít také nového asistenta, protože Marcel Lička zůstal smluvně vázaný 

v Brestu. Oslovil jsem Michala Ščasného, který působil v Senici, kde také žije. Měl dokonce 

i platný kontrakt, který kvůli trnavskému angažmá ukončil. Sedli jsme si, klape nám to. Už 

na začátku letní přípravy jsem viděl, že během krátké dovolené hráči nelenošili, protože 

dostali individuální tréninkové plány. Kvůli startu Spartaku v prvním předkole Ligy mistrů 

to bylo nutné, abychom nezačínali úplně od nuly.

„PŘEDSTAVOVAL JSEM SI VYDAŘENĚJŠÍ LIGOVÝ START…“
Začátek sezony je opravdu hektický, vždyť už máme za sebou osm soutěžních utkání! 

Posledních čtrnáct dnů jsem se ani nedostal domů do Olomouce. Prostě nebyl čas, i když 

to mám z Trnavy autem dvě a půl až tři hodiny podle toho kudy jedu, jestli přes Bratislavu, 

nebo na Zlín, a taky jak rychle… Je to náročný kolotoč ligových a evropských zápasů, mezi 

kterými musíte zvládnout kromě tréninků i cestování a nezbytnou regeneraci. 

 TRÉNINKY V TRNAVĚ VEDE RADOSLAV LÁTAL OD LETOŠNÍ SEZONY. 
 PO MFK KOŠICE JE TO JEHO DRUHÁ SLOVENSKÁ TRENÉRSKÁ ŠTACE. 

Fotbalový týden Radoslava Látala

„Chceme přivézt dobrý 
výsledek pro odvetu!“

Na přelomu roku vyrazil na další zahraniční an-
gažmá, tentokrát do Dynama Brest. V běloruském 
městě poblíž polských hranic však zůstal jen ně-
kolik měsíců, i když cíl - postup do pohárové Evro-
py - splnil a přidal i výhru v tamním Superpoháru. 
Pak si ale mocný klubový šéf vyhlédl místo trené-
ra RADOSLAVA LÁTALA náhradu - jednoho z nej-
slavnějších světových fotbalistů Diega Maradonu! 
Osmačtyřicetiletý český kouč ale nezůstal dlouho 
bez práce a znovu v blízké cizině - převzal totiž 
čerstvého slovenského mistra Spartak Trnava!

 RADOSLAV LÁTAL ODPOVÍDÁ NA NOVINÁŘSKÉ DOTAZY 
 V PRŮBĚHU TISKOVÉ KONFERENCE NA TRNAVSKÉM STADIONU. 

  Skalák přestoupil 
do Millwallu
Záložník Jiří Skalák po dvou a půl letech opus-
til Brighton a přestoupil do druholigového 
anglického Millwallu, kde podepsal tříletou 
smlouvu.  „Rozhodujícím faktorem byl přede-
vším velký zájem klubu o mé služby. Millwall 
o mě stál už v posledních dvou přestupových 
obdobích, ale před rokem jsem se chtěl poprat 
o místo v Premier League a v zimě mě pak od-
mítl pustit Brighton. O to více si vážím toho, 
že se zástupci Millwallu k jednání vrátili také 
nyní a nakonec se vše podařilo dotáhnout 
do konce,“ říká šestadvacetiletý středopolař, 
který do Brightonu přestoupil z Mladé Bole-
slavi a ve své druhé sezoně v Anglii pomohl 
„Rackům“ k postupu do Premier League. 
V nejvyšší soutěži však Skalák šanci nedostal 
a zasáhl jen do tří pohárových zápasů. Šest-
náctinásobný reprezentant má už za sebou 
rozpačitou premiéru v dresu londýnského 
klubu. V sobotu nastoupil na závěrečné minu-
ty duelu na stadionu The Den, kde domácí v tu 
dobu vedli nad Middlesbrough 2:0, ale nako-
nec utkání skončilo remízou 2:2…

  Pilík přestoupil 
do Honvédu
Záložník Tomáš Pilík odešel z druholigového 
Brna do Honvédu Budapešť. Devětadvace-
tiletý fotbalista se čtvrtým celkem minulé 
sezony maďarské ligy podepsal roční smlou-
vu s opcí.  Po své první sezoně ve Zbrojovce, 
ve které s brněnským týmem sestoupil, si vy-
zkouší premiérové zahraniční angažmá.  Bý-
valý mládežnický reprezentant většinu karié-
ry strávil v Příbrami s krátkými přestávkami 
na hostováních v Ústí nad Labem a Ostravě. 
Ve 265 zápasech nejvyšší soutěže zazname-
nal 24 gólů a 30 asistencí.

  Bakoš bude 
hostovat v Trnavě
V Plzni přišli o jednoho ze strůjců své úspěšné 
dekády Marka Bakoše, který odchází do konce 
podzimu hostovat do Spartaku Trnava. Pětatři-
cetiletý slovenský útočník působil ve Viktorii 
s krátkou přestávkou od roku 2009, získal s ní 
čtyři české tituly a dvakrát postoupil do hlavní 
fáze Ligy mistrů, v roce 2012 byl druhý nejlep-
ším střelcem ligy s 16 góly. Celkem dal za Zá-
padočechy 54 ligových branek, dalších třináct 
přidal za Liberec, kde působil v letech 2015 
a 2016. V poslední době se však přes Michaela 
Krmenčíka nedostával do základní sestavy. 
Plzeň má navíc k dispozici i Tomáše Chorého 
a Jakuba Řezníčka, takže jeden z útočníků 
musel odejít. V Trnavě bude mít Bakoš rovněž 
možnost hrát pod vedením českého trenéra 
Radoslava Látala znovu o účast v Lize mistrů 
v nadcházejících dvou utkáních třetího předko-
la s Crvenou zvezdou Bělehrad.

  Maďarský 
univerzál v Karviné
Fotbalisty Karviné posílil maďarský defen-
zivní hráč Gergö Kocsis. Čtyřiadvacetiletý 
stoper nebo defenzivní záložník, který do klu-
bu přestoupil z Dunajské Stredy, podepsal 
smlouvu na dva roky.  Bývalý maďarský re-
prezentant do 21 let na jaře hostoval z Dunaj-
ské Stredy doma v Diosgyöru a nyní přichází 
pomoct Karviné, která v úvodních třech pod-
zimních kolech nebodovala. „Věříme, že bude 
posilou a pomůže nám. Výhodou je jeho uni-
verzálnost a téměř 190 centimetrů při obran-
ných i útočných standardních situacích,“ říká 
sportovní ředitel klubu Lubomír Vlk. Trenéru 
Romanu Nádvorníkovi byl k dispozici už v ne-
dělním zápase s Mladou Boleslaví.

Foto: www.spartak.sk

Foto: www.spartak.sk

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

 KAREL KULA 

Do druhého předkola jsem si opravdu přál polský tým, i když jsem věděl, že bude jas-

ným favoritem. Procentuálně jsem viděl postupové šance 90:10 pro Legii. Chtěl jsem ale, 

aby kluci zažili ve Varšavě nádhernou atmosféru na vyprodaném stadionu, protože jsem 

si to moc dobře pamatoval ještě ze svého trenérského působení v Piastu Gliwice. Myslím 

si, že jsme se na první utkání v Polsku velmi dobře připravili, tým v něm podal výborný 

výkon. Vedli jsme 1:0, zahodili pak několik dalších vyložených šancí, ale v nastaveném čase 

jsme dali krásný druhý gól, který se nakonec ukázal jako rozhodující. Nechci nikomu sahat 

do svědomí, ale řekl bych, že nás domácí trochu podvědomě podcenili, když viděli tu hrůzu, 

kterou jsme pár dnů předtím předvedli v ligovém utkání v Senici…

„Z TĚCH NERVŮ SE MI NAJEDNOU ZAMOTALA HLAVA!“
Že půjdeme do domácí odvety s dvoubrankovým náskokem, nikdo nečekal. Stadion 

mohl mít dvojnásobnou a možná i trojnásobnou kapacitu, aby se na něj dostali všichni 

zájemci! První poločas byl z naší strany dobrý, ale když pár minut před přestávkou vy-

loučil rozhodčí po druhé žluté kartě záložníka Legie, padla na nás deka. Že za této přízni-

vé konstelace máme senzační postup na dosah a že bychom byli za idioty, kdybychom to 

Ve slovenské lize jsem si představoval vydařenější start, abychom teď měli aspoň o tři 

body víc. Nepovedlo se nám bohužel hned úvodní utkání v Senici, kde jsme zahráli opravdu 

katastrofálně. Doma jsme pak porazili Zlaté Moravce 1:0 gólem z penalty a v sobotu jsme 

opět stejným výsledkem prohráli v Podbrezové. Výkon nebyl špatný, i když není jednoduché 

dostat hráče z evropské pohárové euforie rychle zpátky na zem.  Do šedesáté minuty jsme 

byli lepším týmem, ale potom jsme doplatili na jedinou chybu, kterou domácí potrestali.

„LEGIA NÁS, MYSLÍM, PODVĚDOMĚ TROCHU PODCENILA…“
Postup do třetího předkola Ligy mistrů nám garantuje další čtyři utkání na evropské 

scéně, i kdybychom přes Crvenou zvezdu nepostoupili do play-off Ligy mistrů. Už úvodní 

dvojzápas se Zrijnskim Mostarem byl hrozně těžký. Začínali jsme doma a hráli kvůli trestu 

UEFA bez diváků, což je pro Trnavu velký handicap. Byl to vyrovnaný zápas, který mohl 

skončit bezbrankovou remízou, naštěstí se nám povedlo dvacet minut před koncem aspoň 

jednu branku vstřelit. V Mostaru jsme dali v prvním poločase vedoucí branku ze standardní 

situace a v tu chvíli jsme věděli, že by domácí museli vstřelit tři góly, aby nás vyřadili. 

RADOSLAV LÁTAL * Narozen: 6. ledna 1970 * Ligová hráčská kariéra: Sigma Olo-
mouc (1987-1989), Dukla Praha (1989-1990), Sigma Olomouc (1991-1994), Schalke 04 
(Německo, 1994-2001), Sigma Olomouc (2001), Baník Ostrava (2002-2005) * Repre-
zentace: 58 zápasů, 3 góly * Největší úspěchy: vicemistr Evropy z Anglie 1996, účast-
ník EURO 2000 v Belgii a Nizozemsku, vítěz Poháru UEFA 1997, mistr české ligy (2004), 
vítěz Německého poháru (2001)
Trenérská kariéra: MFK Frýdek-Místek (2008-2009), SFC Opava (2009-2010), Baník 
Sokolov (2010-2012), Baník Ostrava (2012), MFK Košice (Slovensko, 2013-2014), Piast 
Gliwice (Polsko, 2015-2017), Dynamo Brest (Bělorusko, 2018), Spartak Trnava (Slo-
vensko, 2018-?) * Největší úspěchy: postup do třetího předkola Ligy mistrů (2018), 
vicemistr polské Ekstraklasy (2016), vítěz Slovenského poháru (2014), nejlepší trenér 
slovenské Corgoň ligy (2014), nejlepší trenér polské Ekstraklasy (2016)

 SOUSTŘEDĚNÝ RADOSLAV LÁTAL PŘED VÝKOPEM ODVETNÉHO ZÁPASU S LEGIÍ VARŠAVA. 

STALO SE...

 V TRNAVĚ PODEPSAL ČESKÝ KOUČ ROČNÍ SMLOUVU S OPCÍ. 

  Kalabiška 
posílil Slovácko
Ofenzivní středopolař Jan Kalabiška přestou-
pil z Karviné do Slovácka. Jednatřicetiletý 
někdejší nejlepší střelec slovenské ligy se 
po dvou kolech nové ligové sezony přesunul 
do týmu z Uherského Hradiště z rodinných 
důvodů. V Karviné působil od loňského ledna 
a v závěrečném kole minulé sezony vstřelil 
vítězný gól v Jihlavě, který přinesl slezské-
mu klubu záchranu. Předtím působil v Mladé 
Boleslavi, Brně, Vlašimi, Příbrami, Libiši, Ne-
ratovicích a ve slovenské Senici, kde se stal 
v sezoně 2014/2015 nejlepším střelcem tamní 
ligy. V české nejvyšší soutěži má krajní zálož-
ník bilanci 14 gólů ve121 zápasech. 

  Brabec si zahraje 
s Kweukem
Český reprezentant Jakub Brabec odchází 
z Genku na roční hostování s opcí do kádru 
nováčka turecké ligy Rizesporu. Pětadvaceti-
letý stoper by měl na severovýchodě Turecka 
dostat větší prostor na hřišti než v Belgii, 
kde v tomto kalendářním roce neodehrál ani 
minutu. Do Genku odcházel před dvěma roky 
jako přední stoper české ligy ze Sparty. V prv-
ní sezoně pravidelně nastupoval a zahrál si 
i Evropskou ligu. I na podzim minulé sezony 
patřil do sestavy, ale poté nezískal důvěru 
nového trenéra, od prosince neodehrál ani 
minutu a jen dvakrát se dostal na lavičku. Už 
v zimě bylo ve hře jeho hostování v Basileji, 
Maccabi Tel Aviv, Legii Varšava či Trabzonspo-
ru, ale kluby se nedohodly. Až nyní českého 
beka vysvobodí nováček turecké ligy. V Ri-
zesporu se potká mimo jiné s bývalým spo-
luhráčem ze Sparty, urostlým kamerunským 
forvardem Léonardem Kweukem.

inzerce

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

8. SRPNA

1950 Miroslav Pauřík 1977 4/0

1990 Vladimír Darida 2012-? 52/4

9. SRPNA

1957 Zdeněk Ščasný 1983-1984 4/0

10. SRPNA

1905 Karel Hejma 1930-1931 3/1

1963 Karel Kula 1985-1992 40/5

13. SRPNA

1950 Marián Masný 1974-1982 75/18

1971 Sladjan Ašanin - - - - - - - -

1989 Tomáš Necid 2008-? 44/12

Foto: www.spartak.sk

Foto: www.spartak.sk

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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proti deseti nezvládli. Vytvořili jsme si sami na sebe enormní tlak 

a na trávníku to podle toho po přestávce také vypadalo. Nezvlá-

dali jsme přečíslení tři na jednoho nebo na dva protihráče, naše 

brejkové protiútoky končily vesměs zbytečným ofsajdem, naopak 

Legia logicky vsadila všechno na ofenzivní kartu, protože jí také 

nic jiného nezbývalo. Když se pak dostala do vedení, tak jsme se 

klepali až do konce, třebaže dohrávala jen v devíti hráčích. Pro-

žíval jsem to hodně emotivně, jsem takový nervák a pořád jsem 

od čáry na hráče řval pokyny. Až se mi najednou zamotala hlava 

a musel mě potom chvilku uklidňovat klubový doktor…

„ČEKÁ NÁS JEŠTĚ SILNĚJŠÍ SOUPEŘ 
A BOUŘLIVĚJŠÍ ATMOSFÉRA…“

Po závěrečném hvizdu vypukla obrovská euforie, ale na žádné 

velké oslavy nebyl čas. Potěšily mě gratulace z Gliwic, volal mi 

i manažer Piastu. To, že jsme vyřadili Legii, mělo v Polsku vel-

ký ohlas, protože tam má stejnou pozici jako u nás Sparta. Dělal 

jsem i rozhovor do polské televize, protože polsky trochu umím. 

Teď toho ale moc nenaspím. Už v sobotu jsme hráli v Podbrezové, 

v noci jsme se vrátili domů, usnul jsem až ve tři nebo ve čtyři hodi-

ny. V neděli dopoledne jsme měli regenerační trénink a v pondělí 

v osm ráno jsme odlétali do Bělehradu, kde nás v úterý čeká ještě 

silnější soupeř, než jakým byla Legia… Také prostředí na stadio-

nu bude hodně bouřlivé, tím jsou fanoušci Crvene zvezdy proslulí. 

Věřím, že nám pomůže svými zkušenostmi Marek Bakoš, takové-

ho důrazného útočníka a týmového srdcaře jsme potřebovali, aby 

ukočíroval na hřišti mladé kluky. Dorazil až ve čtvrtek, absolvoval 

jeden trénink a hrál i v Podbrezové. Přál bych si, abychom si při-

vezli do domácí odvety takový výsledek, který by nám dával reál-

nou šanci bojovat o postup do play-off Ligy mistrů!

Po vyřazení Legie už nás ale nikdo nepodcení, udělali jsme si 

tím docela dobré jméno v Evropě. A ještě se navíc o Trnavě všude 

mluvilo i kvůli tomu nazeleno nastříkanému trávníku, který bě-

hem zápasu s Legií pouštěl barvu.  A hráči obou týmů ji na sebe 

nechtěně stírali… Ale když senzačně postoupíte, tak je vám úplně 

jedno, jak vypadáte!“ 

 RADOSLAV LÁTAL PROŽÍVAL VE DRUHÉM POLOČASE UTKÁNÍ S LEGIÍ TAKOVÉ NERVY, AŽ SE OCITL V PÉČI KLUBOVÉHO LÉKAŘE… 

Foto: www.spartak.sk

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.strompraha.cz/
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Málo vytížení 
reprezentanti

Před sedmi lety se stali překvapivě v Rumunsku 
vicemistry Evropy hráčů do 19 let, což jen potvrdilo 
všeobecně se tradující názor ve fotbalových kuloá-
rech, že v české kotlině vyrostl početně i kvalitativ-
ně silný ročník 1992. Kostru tehdejšího stříbrného 
týmu trenéra Jaroslava Hřebíka, který ve finále až 
v prodloužení podlehl favorizovanému Španělsku, 
tvořili mladí sparťané.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Když se střihem přeneseme do současnosti, tak by v šestadva-

ceti letech měli být v nejlepším fotbalovém věku a také tahouny 

svých týmů. Řada z nich už také má z minulých sezon na kontě star-

ty v reprezentačním „áčku“, někteří si dokonce zahráli i na EURO 

2016 ve Francii. Jenže realita posledních měsíců nezáří zrovna rů-

žovou barvou, protože v zahraničních ligách pravidelně nenastupu-

jí, vysedávají jen na lavičkách náhradníků nebo dokonce na tribuně. 

A tak přestoupil Jiří Skalák z Brightonu, za který si v anglické 

Premier League ani nekopl, o patro níž do Millwallu. Jeho dlou-

holetý spoluhráč a kamarád Jakub Brabec si zažil podobně trist-

ní polovinu sezony, a tak se stěhuje z belgického Genku na roční 

hostování s opcí do tureckého Rizesporu. Zatím na čekané ná-

vratu lepších časů zůstává jejich věrný parťák Ladislav Krejčí 

v italské Boloni, jestli dostane od nového kouče „Pipa“ Inzaghiho 

víc herního prostoru než předtím od trenéra Donadoniho. Kromě 

tohoto trojlístku prožívá každoroční nejistotu i o rok mladší stoper 

Tomáš Kalas, rovněž majitel rumunského stříbra, kam ho londýn-

ská Chelsea zase pošle na hostování…

Kdo je tedy z „1992“ v plném zápřahu? Brankář Tomáš Koubek, 

který si vydobyl pozici „jedničky“ ve Stade Rennes a chystá se nyní 

na druhou sezonu v tomto francouzském klubu. Pravý obránce či 

záložník Pavel Kadeřábek, který od léta 2015 spolehlivě piluje laj-

nu v bundesligovém Hoffenheimu. Kvůli doléčování jarní zlome-

niny nohy přišel tehdy o jistou účast na evropském šampionátu 

sparťanský obránce Martin Frýdek, který bývá díky své univerzál-

nosti využíván na Letné podle aktuální potřeby, ale ne pokaždé se 

trenérům Sparty vešel do základní sestavy. 

Do zmíněného ročníku věkově patří i dva reprezentační útoční-

ci, kteří v Rumunsku rovněž nebyli. Václav Kadlec už měl za sebou 

premiéru v národním týmu a v ní i vstřelenou branku, Matěj Vydra 

se teprve rozbíhal k rozletu své kariéry. První z nich po trvalém 

návratu z ciziny do Sparty často laboruje s nejrůznějšími zraně-

ními a i na prahu nové sezony je na marodce. Druhý se sice stal 

s 21 góly nejlepším střelcem uplynulého ročníku anglické Cham-

pionship, ale nový manažer Derby County Frank Lampard s ním 

ve svých plánech na první trenérské štaci moc nepočítá, a tak si 

hledá nové angažmá… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Baroš hattrickem 
předskočil Lokvence!

Ve 22. se pak druhý nejlepší střelec repre-
zentační historie prosadil hlavou po trestném 
kopu Filla. Šest minut po přestávce pak završil 
čistý hattrick, když chladnokrevně zužitkoval 
rychlý brejk Diopa. Šestatřicetiletý útočník je 
po jarním konci kariéry sparťanského ostro-
střelce Davida Lafaty jediným aktivním čle-
nem Klubu ligových kanonýrů týdeníku GÓL. 
Třemi trefami do příbramské sítě si vylepšil 
aktuální konto už na 137 gólů a v historickém 
pořadí předstihl o jednu branku svého dlou-
holetého parťáka z českého národního týmu 
Vratislava Lokvence, který je i jeho sousedem 
v hlavním městě. Nyní má „Bary“ už na dostřel 
také tandem Vladimír Hönig-Antonín Panenka, 
kteří vstřelili shodně 139 prvoligových gólů. 

 MILAN BAROŠ 
 V DUELU S PŘÍBRAMÍ. 

 LADISLAV KREJČÍ SE V NÁRODNÍM TÝMU PŘEDSTAVIL NAPOSLEDY 
 V SEVERNÍM IRSKU 4. ZÁŘÍ 2017 PŘI PORÁŽCE 0:2 V KVALIFIKACI MS 2018. 

 ZA ČESKOU REPREZENTACI SI JAKUB BRABEC PŘIPSAL DEVĚT ZÁPASŮ V LETECH 2016 A 2017. JEDEN Z NICH BYL 
 V LISTOPADU 2016 VE VÍTĚZNÉM KVALIFIKAČNÍM MAČI S NORSKEM. VYKOPE SI V TURECKÉM RIZESPORU DALŠÍ NOMINAČNÍ POZVÁNKU? 

AKTUÁLNĚ

Ostravský kapitán Milan Baroš zařídil 
hattrickem výhru domácího Baníku nad 
nováčkem z Příbrami. Už v 5. minutě si 
zpracoval na prsou centr Pazdery a stře-
lou přes hlavu otevřel skóre. 

Foto: www.fcb.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Druhý nejlepší reprezentační střelec Milan Baroš se blýskl v domá-

cím utkání s Příbramí čistým hattrickem. Kapitán Baníku předstihl 

v historickém pořadí Klubu ligových kanonýrů týdeníku GÓL svého 

dlouholetého parťáka z útoku národního týmu Vratislava Lokvence. 

KRESBA TÝDNE

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


Záložník PETR JIRÁČEK pookřál. Stejně jako celý Zlín. Zmar 
z uplynulé sezony, v níž se Moravané zachraňovali, je pryč. Pod no-
vým koučem Bílkem jsou zkraje podzimu jako vyměnění, v prvních 
třech kolech získali sedm bodů, herně baví. „Začátek nám všem 
sedl,“ pochvaluje si Jiráček.

Petr Jiráček: 

„Úvod ligy? 
Balzám 
na duši!“

Petr Jiráček: 

„Úvod ligy? 
Balzám 
na duši!“
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 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

	 Přece jen, vzhledem ke dvěma úvodním výhrám, nemr-

zí vás sobotní remíza s Jabloncem?

„Vyrovnali jsme v devadesáté minutě, to je vždycky brané jako 

malé vítězství. Myslím, že průběh zápasu byl vyrovnaný, možná ze 

začátku byl víc na míči Jablonec. Co se týče šancí, bylo to na obě 

strany stejné. Po přestávce jsme dostali z centru gól, ale pak při-

šel do hry Jakubov, který se podílel na vyrovnávací brance. Kdyby 

vyhrál Jablonec, vůči nám by to bylo trošku nespravedlivé.“

	 Stojí za herní pohodou mužstva domácí obrat s Mladou 

Boleslaví v úvodním kole z 0:2 na 3:2? 

„Spíš bych se vrátil na začátek letní přípravy. Už v přátelských 

zápasech, byť se nám v nich nedařilo střelecky, vypadalo všech-

no líp než uplynulou sezonu. Když zajdu úplně dovnitř, šatna vy-

padá jinak.“

	 Jak?

„Je cítit, že mančaft je soudržný, držíme při sobě. Jeden 

za druhým. Myslím, že se to odráží i na hřišti. Viz utkání s Bole-

slaví. V osmašedesáté minutě jsme prohrávali o dva góly a na-

konec jsme vyhráli. Pokud by tým vnitřně nefungoval, nesvedl 

by to. Hodně nám obrat pomohl. Úvod podzimu všem sedl. Těm, 

co nastupují v základu, i těm, kteří chodí do utkání v jejich prů-

běhu.“

 START DO NOVÉ SEZONY SE PETRU JIRÁČKOVI A JEHO ZLÍNU VYDAŘIL. NA KONTĚ MAJÍ JIHOMORAVANÉ SEDM BODŮ ZE TŘÍ ZÁPASŮ. 
 PETR PATŘÍ K HLAVNÍM ČLÁNKŮM ZÁKLADNÍ SESTAVY ZLÍNA. V LOŇSKÉ SEZONĚ CHYBĚL 
 JEN VE DVOU UTKÁNÍCH, V TÉ PROBÍHAJÍCÍ NEVYNECHAL ZLÍNSKÝ KAPITÁN DOSUD ANI MINUTU. 

„Je cítit, 
že mančaft je soudržný, 

držíme při sobě!“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Byla na jaře chvíle, kdy jste se obával sestupu?

„Upřímně přiznávám, že strach jsem měl. Létaly mi hlavou 

všemožné myšlenky... Třeba, že budu hrát druhou ligu ve Zlíně, 

přitom ji můžu hrát doma v Sokolově... (směje se) Věřil jsem ale, 

že kádr není tak špatný, abychom sestoupili. Ovšem padla na nás 

deka, nedařilo se nám, hráli jsme bídně. Ale ligu jsme nakonec 

udrželi.“

	 Zlín nyní ožil. Bude úspěšný jako před dvěma roky, kdy 

vyhrál domácí pohár a zajistil si start v Evropské lize?

„Nechci vyhlašovat velkohubá prohlášení. Sílu máme. S pří-

chodem nového trenéra hráči, kteří dříve dostávali méně šancí, 

cítí, že by se do sestavy mohli dostat. Jsem přesvědčený, že mů-

žeme potrápit kohokoli. Je to jen o nás, o našem přístupu. Sami 

jsme se v prvních třech kolech přesvědčili, že pokud na trávníku 

necháme úplně všechno, ať se herně daří nebo ne, nějakým způ-

sobem to dopadne. Dvakrát jsme vyhráli, jednou remizovali, mu-

síme však zůstat nohama na zemi a dál pracovat. A soustředit se 

na další utkání. Tři zápasy přece sezonu nedělají.“

	 V příštím kole jedete do Plzně. Věříte si na úřadujícího 

mistra?

„Netroufám si to vůbec tvrdit. Viktorka vyhrála ligu, má fan-

tastický mančaft, široký kádr. Samozřejmě nás v Plzni nečeká 

nic jednoduchého. Ale my jsme udělali z prvních tří kol sedm 

bodů, pojedeme tam relativně a v uvozovkách v klidu. Myslím, že 

v Plzni nemáme co ztratit. Rozdáme si to s nimi a uvidíme, kdo 

z toho vyjde líp.“

ROZHOVORROZHOVOR

 TRÉNINKOVÁ DŘINA PETROVI NIKDY NEVADILA. VŽDY PATŘIL K FOTBALISTŮM S NEJLEPŠÍ FYZICKOU KONDICÍ. 

	 Co ještě se v kabině změnilo k lepšímu?

„Myslím, že ve Zlíně byly zajeté pořádky, které mi nedávaly 

smysl.“

	 Můžete být konkrétní?

„Trenéři Petržela i nyní pan Bílek to nastavili jinak. Hráči, kteří 

si dřív mysleli, že mají místo tutové, najednou zjistili, že to tak jed-

noduché mít nebudou. Všichni v šatně pochopili, že musí makat, 

bojovat, že bez toho nic nedosáhneme. Trenér Bílek měří všem 

stejným metrem. Hrát může kdokoli, ale pokud nebude plnit jeho 

požadavky a pokyny, na hřiště se nedostane. Všichni si uvědomují, 

že pokud budeme držet za jeden provaz, půjde to.“

	 Jak úvod sezony po té uplynulé, v níž jste se zachraňova-

li, prožíváte?

„Je to balzám na duši. Jednoznačně. Musím říct, že minulý roč-

ník nás stál strašně moc nervů a sil. Možná je malinko znát, že 

jsme se poučili. Uvědomili jsme si, že jsme něco dělali špatně. Teď 

od prvního dne přípravy bylo vidět, že jsme si toho vědomi a ne-

chceme připustit, aby se tato situace opakovala.“

 PETR JIRÁČEK PŘED ZLÍNSKOU KABINOU, V NÍŽ UŽ VŠE OPĚT BĚŽÍ PODLE SPRÁVNÝCH PRAVIDEL. A NA TRÁVNÍKU JE TO ZNÁT… 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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model nelíbí. Jsem pro to, aby byl v klubu jeden trenér delší čas. 

Aby mohl naplno uplatnit svoje představy, svoji filozofii.“

	 Bílek vás v roce 2012 vzal na EURO do Polska, kde jste 

zazářil, pomohl jste góly týmu do čtvrtfinále. Je to váš osudový 

trenér?

„Asi ano. Pan Bílek je opravdu jeden z mála trenérů, od které-

ho jsem cítil stoprocentní důvěru. Nebylo to jen naoko. Když jsem 

nastupoval, věděl jsem, že za mnou stojí. A že ať se stane cokoli, 

budu mít jeho podporu.“

	 Teď to pokračuje ve Zlíně.

„Trošku se to posunulo, jsme přece jen oba starší. (směje se) 

Vím, jaký je trenér, jaký je člověk. Vím, co očekává. Z této stránky je 

to pro mě možná trošku jednodušší. Ale na druhou stranu vím, že 

když si nebudu plnit svoje povinnosti, nebude se mi dařit, nebude 

pro něj problém posadit mě na lavičku.“

ROZHOVORROZHOVOR

 POD SVÝM „OSUDOVÝM“ TRENÉREM MICHALEM BÍLKEM PATŘIL PETR JIRÁČEK K PILÍŘŮM REPREZENTACE A TO I NA EURO 2012… 

	 Viktoria zatím soupeře neválcuje.

„Ale vyhrává. I zápasy, v nichž se jí fotbalově moc nedaří, zvládá 

výsledkově. To v bitvách o titul rozhoduje. Viktorka toto umí per-

fektně.“

	 Když to shrnu, chybí vám osobně k plné spokojenosti vý-

hra nad Jabloncem a alespoň jeden vstřelený gól?

„Nikdy jsem na statistiky nehrál. Jsem hlavně rád, že se nám 

povedl vstup do soutěže, že nás to všechny pozitivně nakoplo. 

Od hráčů a realizačního týmu, přes vedení až po zaměstnance 

klubu. Můžeme být v pohodě. Pokud budeme makat, půjde to. 

Lépe se nám z trávníku odchází, i když výsledek nedopadne podle 

představ. Člověk ví, že pro něj udělal maximum. I lidé to ocení.“

	 Od února zažíváte ve Zlíně třetího trenéra. Zklidní se nyní 

situace s příchodem Michala Bílka?

„Moc bych si to přál. Kdysi v Plzni jsem zažil tři roky pana Vrbu, 

který byl v klubu dál i po mém odchodu. Poté v Hamburku se na-

opak za čtyři sezony protočilo šest trenérů, což není dobré. Každý 

má jiný pohled na fotbal, přivede si jiné hráče. Osobně se mi tento 

 … KDE PETR JEDINÝM GÓLEM ZAŘÍDIL VÍTĚZSTVÍ ČESKÉHO TÝMU 1:0 NAD POLSKEM V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ. 

Petr Jiráček
Narozen: 2. března 1986 * Výška: 180 cm * Váha: 77 kg * Stav: že-
natý, manželka Linda, syn Vojtěch (4) * Fotbalový post: záložník
Hráčská kariéra: Sokol Tuchořice (1991-1996), Baník Sokolov 
(1996-1998), Karlovy Vary (1998), Baník Sokolov (1998-2001), Sla-
via Praha (2001), Baník Sokolov (2001-2008), Viktoria Plzeň (2008-
2012), VfL Wolfsburg (Německo, 2012), Hamburger SV (Německo, 
2012-2015), Sparta Praha (2015-2016), FK Jablonec (2016-2017), 
Sparta Praha (2017), Fastav Zlín (2017-?)
Reprezentace: 28 zápasů, 3 góly * Největší úspěchy: postup 
do čtvrtfinále EURO 2012 v Polsku a na Ukrajině, postup do zá-
kladní části Ligy mistrů (2011), mistr české ligy (2011), vítěz Su-
perpoháru FAČR (2011), vítěz Ondrášovka Cupu (2010)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 ZÁPADOČECH PETR JIRÁČEK SI S MANŽELKOU LINDOU A SYNEM VOJTĚCHEM ŽIVOT NA JIHU MORAVY POCHVALUJÍ. VE ZLÍNĚ SE CÍTÍ JAKO DOMA. 

	 Změnil se Michal Bílek?

„Je úplně stejný. Upřímný, řeší problémy hned, jak vzniknou. 

Nic neodkládá. Staví především na kabině. První den, co přijel, 

nám jasně řekl, jak si vzájemnou spolupráci představuje. U hráčů 

má velký respekt. V šatně všechno funguje, jak má.“

	 Je cítit, že je trenér hladový po úspěchu? Po ME 2012 byl 

médii tvrdě kritizován, na pár roků se stáhnul do ústraní.

„Ambice má velké. Měl je jako hráč, má je i jako trenér. Strašně 

bych mu to přál. Už za ten nároďák, za vlnu, která se na něj tehdy 

spustila... Vím, že on tyto věci okolo neřeší, chce prostě dělat fot-

bal dobře.“

	 Máte pod ním na hřišti volnější ruku?

„Za předchozích trenérů jsem hrál klasickou šestku, nesměl 

jsem se hnout od stoperů. Aby v defenzívě nevznikaly díry. Teď 

jsem spíš v roli osmičky. Obranné úkoly mám, jako každý, ale 

můžu i dopředu. Dostávám se do centrů, do střel.“

	 Zrovna proti Jablonci jste jednu šanci spálil.

„Bohužel mi to tam nepadá. Prostě moje klasika: buď vystřelím 

vedle, nebo doprostřed brány.“ 

„Za předchozích trenérů 
jsem se nesměl hnout 

od stoperů…“

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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 3. KOLO 

Sparťanští fotbalisté si pořádně oddechli. Po pohárové 
blamáži, kdy se srbskou Suboticou vypadli už ve 2. před-
kole Evropské ligy, zatím v nejvyšší domácí soutěži ne-
ztratili ani bod. V neděli jim výhru 1:0 nad Slováckem vy-
střelil svou premiérovou trefou v rudém dresu ghanský 
útočník Benjamin Tetteh.

Pohárová bída, 
stoprocentní liga! 
Pohárová bída, 
stoprocentní liga! 
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Když před rokem JOSEF CSAPLÁR Příbram pře-
bíral, našel prázdnou kabinu. Přesto s týmem, 
který skládal za pochodu, dokázal k Litavce první 
ligu bleskově vrátit. Se Středočechy se neztrácí ani 
mezi elitou. Po úvodních třech kolech má nováček 
na kontě čtyři body, předvádí ofenzivní fotbal.

 VSTUP DO SOUTĚŽE SE PŘÍBRAMI JOSEFA CSAPLÁRA VYDAŘIL. 
 NOVÁČEK ZÍSKAL VE TŘECH ZÁPASECH ČTYŘI BODY. 

 O víkendu jste prohráli 0:3 v Ostravě. Bylo na lepší výsledek?

„Zápas bych nazval soubojem chytrého s hloupým. Začátek jsme měli excelentní, vy-

pracovali jsme si velkou šanci. Jestli se Ostrava poprvé v páté minutě dostala na polovinu... 

Jenže pak se po našich dvou hrubých chybách dostal míč k Barošovi, kterému se povedl 

nádherný gól. Byla to pro nás studená sprcha. A druhá branka? Baroš hlavičkoval sám 

z malého vápna, balon na něj přitom letěl přes padesát metrů.“

 To je velký luxus.

„Góly vždycky padají po chybách, ale ty naše byly triviální, žákovské. Nutili jsme se po-

tom do hry, klidně jsme mohli dát tři góly. Ale nic jsme nevytěžili. Utkání se rozhodují v po-

kutových územích.“

 Po úvodních dvou zápasech, je pro vás utkání v Ostravě zklamáním?

„Jestli jsem v Ostravě byl z něčeho zklamný, tak z toho, že první gól nás trefil v sebevě-

domí i způsobu hry víc, než bych čekal. “

 Jste se vstupem do ligy celkově spokojený? Média vás chválí za otevřený fotbal.

„Já svoji filozofii neměním. Fungující kluby v Evropě nepřemýšlejí jinak, než že se 

chtějí prosadit svojí hrou. A já vidím úspěšnost týmů ve fotbalově civilizované Evropě 

 JOSEF CSAPLÁR RÁD PRACUJE S MLADÝMI FOTBALISTY. I PROTO PŘIJAL NABÍDKU 
 KOUČOVAT ČESKÝ REPREZENTAČNÍ VÝBĚR DO 17 LET, KTERÝ VEDL V LETECH 2010-2011. 

ECHO 3. KOLA

  Stoprocentní favorité
Slavia, Plzeň, Sparta - takové je pořadí 
na špici tabulky, v níž od sebe největší 
favority na titul dělí jen skóre. Slávisté 
jej mají 10:1, rovněž devítibodové duo 
shodné 5:1. „Sešívaní“ zdolali Opavu 3:1, 
Západočeši a Letenští se na těsně výhry 
1:0 v Olomouci a nad Slováckem nadřeli 
podstatně více.

  Hattrick Baroše
Exreprezentační veterán Milan Baroš 
sestřelil třemi trefami Příbram 3:0 a zařídil 
Baníku druhé domácí vítězství. Ligovým 
kanonýrům vévodí čtyřgólový David Vaně-
ček. Teplický snajpr dal po dvou brankách 
v minulém kole Dukle a nyní i v Liberci, od-
kud si jeho tým odvezl plichtu 2:2.

  Zlín stále bez porážky
I po třetím kole drží plejeři Fastavu ne-
porazitelnost, byť ji francouzský útočník 
Benaguel doma proti Jablonci trefil vy-
rovnávacím gólem na 1:1 až v nastaveném 
čase. Pro Severočechy se jednalo o první 
bodový zisk v sezoně.

  Na bodové čekané
V kolonce bodového zisku svítí nula 
u severomoravského dua Opava - Kar-
viná a u pražské Dukly. Nováček přes 
sympatický výkon nestačil v Praze 
na Slavii 1:3, Karviná po dvou venkov-
ních zápasech padla doma s Boleslaví 
3:4 a Dukla prohrála vlastním gólem 0:1 
v derby s Bohemians. 

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Slavia Praha 3 3 0 0 10:1 9

2. Plzeň 3 3 0 0 5:1 9

3. Sparta Praha 3 3 0 0 5:1 9

4. Zlín 3 2 1 0 6:4 7

5. Ostrava 3 2 0 1 5:2 6

6. Bohemians 1905 3 2 0 1 5:5 6

7. Teplice 3 1 2 0 8:5 5

8. Liberec 3 1 1 1 3:3 4

9. Příbram 3 1 1 1 5:6 4

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

11. Slovácko 3 1 0 2 3:4 3

12. Mladá Boleslav 3 1 0 2 6:10 3

13. Jablonec 3 0 1 2 2:4 1

14. Opava 3 0 0 3 2:7 0

15. Dukla Praha 3 0 0 3 3:9 0

16. Karviná 3 0 0 3 3:9 0

PROGRAM 4. KOLA
10.08. 18:30 Mladá Boleslav - Slavia Praha

11.08. 17:00 Jablonec - Karviná

11.08. 17:00 Opava - Liberec

11.08. 17:00 Příbram - Dukla Praha

11.08. 19:00 Plzeň - Zlín

12.08. 15:00 Slovácko - Sigma Olomouc

12.08. 18:00 Teplice - Sparta Praha

13.08. 18:00 Bohemians 1905 - Ostrava

Josef Csaplár: „V Ostravě 

jsme byli hloupí!“

VÝSLEDKY 3. KOLA
Sparta Praha - Slovácko 1:0

Karviná - Mladá Boleslav 3:4

Sigma Olomouc - Plzeň 0:1

Liberec - Teplice 2:2

Ostrava - Příbram 3:0

Zlín - Jablonec 1:1

Slavia Praha - Opava 3:1

Dukla Praha - Bohemians 1905 0:1

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


3130

3030 31

FORTUNA:LIGAFORTUNA:LIGA
in

ze
rc

e inzerce
Úterý 7.8.2018

32/2018
Úterý 7.8.2018
32/2018

STATISTIKA 3. KOLA

 V PŘÍŠTÍM KOLE POVEDE JOSEF CSAPLÁR 
 PŘÍBRAM DO BOJE S PRAŽSKOU DUKLOU. 

uvažujeme, máme myšlenky, plány. Ale zemětřesení vylučuji. 

Ostatně, v českém fotbale máme nyní řadu příkladů, kdy se tato 

cesta nevede.“

 Hodně se mluví o odchodu mladého Matouška. Je 

na spadnutí?

„Je to pořád otevřené. Ale nejedná se jen o něj, nýbrž i o jiné 

hráče. Pokud chce být klub úspěšný, měl by si nyní stanovit, jak 

dál. My jsme si nějaká pravidla nastavili před rokem, což vyústilo 

v postup do nejvyšší soutěže. Teď jsme po třech zápasech v první 

lize ve fázi, kdy budeme muset řadu věcí řešit.“

 Můžete být konkrétní?

„Nechci být. Jde o interní věci, nejde ale o nic totálně zásadního. 

Zkrátka pokud Příbram nechce mít v této sezoně i v těch následu-

jících problémy, které v první lize měla doteď, musí se v řadě věcí 

přijmout určitá opatření. Tečka.“ 

a úspěšnost našich mužstev... Máme svoji vizi. Příbram, která 

byla před rokem mrtvá, spadla z ligy, je najednou zpátky. Kdo 

čekal, že to bude takovým fotbalem? Kdo čekal, že Příbram 

v konfrontaci s nejlepšími celky druhé ligy Opavou, Budějovi-

cemi, Hradcem bude výsledkově úspěšnější? Ale bylo to na zá-

kladě určitých pravidel a věcí. Budeme si muset nyní v klubu 

sednout.“

 Jaký je důvod?

„Řeknu to takhle: Uplynulá sezona byla obdobím, kterou hod-

notím na jedničku podtrženou. Kdyby klub patřil mě, nic bych 

v něm neměnil. Podmínky v klubu, jeho vnitřní fungování i nasta-

vení ze všech množných úhlů. Teď bychom měli udělat všechno 

pro to, abychom se do tohoto stavu dostali i v první lize.“

 Máte na mysli posílení?

„Pokud chcete uspět, mělo by mít všechno svá pravidla, logiku. 

Dokážu si představit, že by někdo měl přijít. Ale my jsme v první 

fázi, ve které chceme dát maximální možnou šanci klukům, kte-

ří první ligu vykopali. Příbram se změnila v tom, že do nyní v létě 

přišli dva hráči.“ 

 Takže žádné velké změny?

„Dost jsem toho v životě prožil. Měl jsem možnost pracovat 

dva roky jako skaut pro Everton, pro Wislu Krakov. Takže nějaké 

bláznivé nákupy se v žádném případě konat nebudou. O něčem 

 NÁROČNÝ TRENÉR VRÁTIL PŘÍBRAM DO NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽE HNED PO ROCE OD SESTUPU. 
 NA PRVNÍ OPAVU ZTRATIL JEHO TÝM PĚT BODŮ, PŘED TŘETÍMI PARDUBICEMI MĚL SEDMIBODOVÝ NÁSKOK. 

JOSEF CSAPLÁR * Narozen: 29. října 1962 * Hráčská kariéra: 
UD Příbram (1979-1985), Sklo Union Teplice (1985-1986), VTJ 
Tábor (1986-1987), VTJ Karlovy Vary (1987), Sklo Union Teplice 
(1987-1988), SK Rakovník (1988-1989), UD Příbram (1989-1992), 
TSV Waldkirchen (Rakousko, 1992-1996) * Trenérská kariéra: 
Příbram (2000-2001), Slovan Liberec (2001-2003), Slavia Praha 
(2003-2005), Panionios Atény (2005), Wisla Plock (2005-2007), 
Everton (skaut, 2007-2008),  Viktoria Žižkov (2008), Wisla Kra-
kov (hlavní skaut, 2008-2009), ČR U 17 (2010-2011), Slovan Libe-
rec (2014-2015), Kalba (Emiráty, 2015-2017), Příbram (2017-?) * 
Největší úspěchy: čtvrtfinále Poháru UEFA (2002), vítěz české 
ligy (2002), play off Ligy mistrů (2002), vítěz Polského poháru 
(2006), vítěz Polského superpoháru (2006), postup na MS hráčů 
do 17 let (2011), postup do první ligy (2018)

 Ostrava - Příbram  3:0 (2:0)
Branky: 5. Baroš (Pazdera), 22. Baroš (Jirásek), 51. Baroš (Diop). Rozhodčí: Ardeleanu - Mokrusch, 
Hrabovský. ŽK: Jirásek (Ostrava). Diváci: 7043.
Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš (81. O. Šašinka), Jirásek 
(64. R. Hrubý), Holzer (85. Granečný) - Diop, Baroš. Trenér: Páník.
Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Fantiš, Kilián (57. Katidis), Květ, Matoušek, 
Jan Rezek (64. Průcha) - Hlúpik (46. Slepička). Trenér: Csaplár.

 Olomouc - Plzeň  0:1 (0:0)
Branka: 88. R. Procházka (Zeman). Rozhodčí: Berka - Kříž, Flimmel. ŽK: Yunis - M. Petržela. Di-
váci: 7049.
Olomouc: M. Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček (67. Hála), Plšek, 
Houska (89. Yunis), Falta - Nešpor (74. Texl). Trenér: V. Jílek.
Plzeň: Kozáčik - Řezník, R. Hubník, Pernica, Limberský - Hořava, Hrošovský - M. Petržela (57. Ze-
man), Čermák (73. R. Procházka), J. Kopic - Krmenčík (85. Řezníček). Trenér: Vrba.

 Liberec - Teplice  2:2 (1:1)
Branky: 34. Ševčík (Potočný), 68. Pázler (Mashike Sukisa) - 33. Vaněček (Kučera), 60. Vaněček 
(Hora). Rozhodčí: Pechanec - J. Paták, Melichar. ŽK: Potočný, Ševčík - Moulis, Kučera, Soungole, 
Červenka, Jakub Diviš. Diváci: 4964.
Liberec: Hladký - Mikula, Karafiát, Kačaraba, Mara - Breite - Pešek (56. Malinský), Ševčík, Nešický 
(63. Pázler), Potočný (79. Koscelník) - Mashike Sukisa. Trenér: Hornyák.
Teplice: Jakub Diviš - Vondrášek, Jeřábek, A. Král, Krob - Ljevakovič (77. Soungole), Kučera - Moulis 
(83. Shejbal), Hora, Žitný (54. Červenka) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.

 Zlín - Jablonec  1:1 (0:0)
Branky: 90. Beauguel (Jakubov) - 70. Považanec (Trávník). Rozhodčí: Orel - Blažej, Kubr. ŽK: Hna-
níček, Poznar (oba Zlín). Diváci: 3480.
Zlín: S. Dostál - Hnaníček (87. Jakubov), P. Buchta, Gajič - Podio (73. Džafič) - Matejov, Traoré, Jirá-
ček, Bartošák (75. Libor Holík) - Poznar, Beauguel. Trenér: M. Bílek.
Jablonec: V. Hrubý - Holeš, Břečka, Lischka, Matěj Hanousek - Hübschman - Acosta (65. Pleštil), 
Trávník (82. V. Kubista), Považanec, Jovovič - Doležal (87. Chramosta). Trenér: P. Rada.

 Slavia - Opava  3:1 (1:0)
Branky: 20. Hušbauer (odražený míč), 51. Hušbauer (penalta), 90.+3 Olayinka (odražený míč) - 
80. Kuzmanovič (odražený míč). Rozhodčí: Houdek - Moláček, Caletka. ŽK: Ngadeu - Radič. Di-
váci: 13.127.
Slavia: O. Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - T. Souček - Stoch, Hušbauer, Sýkora (68. Baluta), 
Zmrhal (82. Olayinka) - Tecl (71. Milan Škoda). Trenér: Trpišovský.
Opava: Fendrich - Simerský, Radič, Hrabina - Janetzký (62. Jurečka), Schaffartzik - Jursa (83. Juře-
na), Kuzmanovič, Zapalač - Puškáč, Smola (46. Helebrand). Trenér: R. Skuhravý.

 Sparta - Slovácko  1:0 (1:0)
Branka: 32. Tetteh (Plavšič). Rozhodčí: Proske - Kotík, Vít. ŽK: Tetteh, Radakovič, Nita, Plavšič - 
Hofmann, V. Daníček. Diváci: 9034.
Sparta: Nita - Chipciu, Radakovič, Kaya, Costa - Stanciu (90. Kulhánek), M. Frýdek, Kanga (86. Sá-
ček), Plavšič - Josef Šural (75. V. Vukadinovič), Tetteh. Trenér: Z. Ščasný.
Slovácko: M. Daněk - Juroška, Hofmann, J. Krejčí, Reinberk - Daníček - Jan Navrátil (46. Kalabiš-
ka), L. Sadílek, Havlík, Petr (72. Jakub Rezek) - Kuchta (18. Kubala). Trenér: Kordula.

 Karviná - Mladá Boleslav  3:4 (1:1)
Branky: 45.+2 Budínský (penalta)., 58. Wágner (Tusjak), 87. Ramírez (Jan Moravec) - 23. Komličen-
ko (Konaté), 56. Konaté (Ladra), 62. Janečka vlastní, 83. Ladra (Hůlka). Rozhodčí: E. Marek - I. Ná-
dvorník, Horák. ŽK: Konaté, J. Král, P. Mareš (všichni Ml. Boleslav). Diváci: 3357.
Karviná: Berkovec - Čolič, Janečka, Kocsis, Letič (88. Dramé) - Mertelj - Jan Moravec, Budínský, 
Panák (70. Ramírez), Tusjak - Wágner. Trenér: R. Nádvorník.
Ml. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, J. Král, Keresteš - Takács, Hůlka - Přikryl (64. Jaroslav 
Diviš), Ladra (90.+1 P. Mareš), Konaté (81. Křapka) - Komličenko. Trenér: J. Weber.

 Dukla - Bohemians 1905  0:1 (0:1)
Branka: 25. Chlumecký vlastní. Rozhodčí: Zelinka - Pelikán, Vlček. ŽK: Bezpalec - F. Hašek, Valeš. 
Diváci: 5262.
Dukla: F. Rada - Miloševič, Bezpalec, Chlumecký, J. Podaný - Bilovský, Daniel Tetour (76. Holenda), 
Lukáš Holík - Douděra (76. Brandner), Schranz, Štursa (62. Djuranovič). Trenér: Drsek.
Bohemians 1905: Valeš – M. Dostál, Krch, Bederka, Bartek - Reiter (66. Vodháněl), Švec, F. Hašek, 
Vaníček (85. Záviška) - Juliš (54. Helal), Mašek. Trenér: M. Hašek st.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 VE 3. KOLE PORAZILI SPARŤANÉ SLOVÁCKO. V NEDĚLI SE POKUSÍ UDRŽET VÍTĚZNOU SÉRII V DOSUD NEPORAŽENÝCH TEPLICÍCH. 

MIROSLAV KOUBEK

ZAUJALO MĚ „Ze třetího ligového kola jsem viděl čtyři zápasy. Slavia má v hned v úvodu sezony velmi dobrou 

formu, hlavně její ofenzivní hra se musí líbit a já nejsem výjimkou. Ostatně už deset vstřelených bra-

nek ukazuje, jak je tým nastavený. Nováček z Opavy to slávistům v Edenu umožnil tím, že se rovněž 

snažil o otevřený fotbal a po kontaktním gólu Kuzmanoviče se domácí začali strachovat o vítězství, 

které potvrdil až v nastaveném čase Olayinka. Jsem zvědavý, jak budou červenobílí dobývat v úte-

rý večer obranu Dynama Kyjev, které je samozřejmě podstatně silnějším soupeřem, aby cestovali 

v příštím týdnu k odvetě třetího předkola Ligy mistrů se solidním postupovým výsledkem.

V utkání Karviná - Mladá Boleslav zaujal především počet vstřelených gólů, které jsou vždycky 

kořením fotbalu. Řada z nich ale padla po chybách v defenzivní činnosti, hlavně domácí obrana, která 

byla v novém složení, připomínala průchoďák. Tým tentokrát nepodržel ani brankář Martin Berkovec, 

kterého znám z nedávného společného působení v Bohemce. První gól i částečně vlastenec Janečky 

jdou na jeho vrub. „Bolka“ hraje s mladou stoperskou dvojicí Chaluš-Král, která měla velké problémy 

uhlídat zkušeného karvinského forvarda Wágnera. Na mládí sází dlouhodobě také Slovácko, které pře-

devším čerpá ze své akademie. I když si na Letné moc šancí nevypracovalo a schází mu nejlepší střelec 

Zajíc, Sparta se tři dny po vypadnutí se Suboticí dost nadřela, aby splnila roli favorita a vyhrála. Utkání 

Zlína s Jabloncem skončilo zaslouženou remízou, Severočeši byli o něco lepší v kombinaci, ale „Ševci“ 

mají nyní v kádru tři nebo čtyři vysoké útočníky, které je velmi obtížné uhlídat. Nakopávání míčů na tyto 

„věže“ jim přineslo vítězství už předtím doma s Mladou Boleslaví i teď bod s Jabloncem.“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.strompraha.cz/
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Úvodní kola nového pr-
voligového ročníku nejsou 
skoupá na branky, takže ak-
tuálně už žádný tým nečeká, 
jak chutná gólová radost. 
Nejčastěji ji zažíval vicemistr 
z Edenu, který má na kontě již 
rovných deset tref do černé-
ho. Jeho největší konkurenti 
a rivalové Sparta s Plzní jsou 
zatím na polovině gólů.

1. Slavia 10 3,333
2. Teplice 8 2,666
3.-4. Zlín 6 2,000
3.-4. Ml. Boleslav 6 2,000
5.-9. Sparta 5 1,666
5.-9. Plzeň 5 1,666
5.-9. Ostrava 5 1,666
5.-9. Bohemians 1905 5 1,666
5.-9. Příbram 5 1,666
10. Olomouc 4 1,333
11.-14. Liberec 3 1,000
11.-14. Slovácko 3 1,000
11.-14. Dukla 3 1,000
11.-14. Karviná 3 1,000
15.-16. Jablonec 2 0,666
15.-16. Opava 2 0,666

 SLÁVISTÉ POTVRDILI PROTI OPAVĚ POZICI „NEJGÓLOVĚJŠÍHO“ TÝMU. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Slavia má nabito!

VYCHYTANÉ NULY

2
Ondřej Kolář (Slavia), Matúš Kozáčik (Plzeň), 
Jan Laštůvka (Ostrava), Florin Nita (Sparta)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

4
David Vaněček (Teplice)

3 - Milan Baroš (Ostrava), Josef Hušbauer (Slavia) * 2 - Jean-David Beauguel 
(Zlín), Jakub Hora (Teplice), Guélor Kanga (Sparta), Nikolaj Komličenko (Ml. Bo-
leslav), Michael Krmenčík (Plzeň), Roman Květ (Příbram), Jan Matoušek (Pří-
bram), Jan Pázler (Liberec), Milan Škoda (Slavia)

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU

(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

9,5
David Vaněček (Teplice, 4 + 1)

7,5
Milan Baroš (Ostrava, 3 + 1), 

Josef Hušbauer (Slavia, 3 + 1)

5,5
Jakub Hora (Teplice, 2 + 1), 

Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav, 2 + 1)

4 - Jean-David Beauguel (Zlín, 2 + 0), Guélor Kanga (Sparta, 2 + 0), Michael Kr-
menčík (Plzeň, 2 + 0), Roman Květ (Příbram, 2 + 0), Jan Matoušek (Příbram, 2 
+ 0), Jan Pázler (Liberec, 2 + 0), Milan Škoda (Slavia, 2 + 0) * 3,5 - Filip Hašek 
(Bohemians 1905, 1 + 1), Jusuf Helal (Bohemians 1905, 1 + 1), David Houska (Olo-
mouc, 1 + 1), Tiémoko Konaté (Ml. Boleslav, 1 + 1), Tomáš Ladra (Ml. Boleslav, 1 
+ 1), Róbert Matejov (Zlín, 1 + 1), Miroslav Slepička (Příbram, 1 + 1), Petr Ševčík 
(Liberec, 1 + 1), Stanislav Tecl (Slavia, 1 + 1) * 3 - Lukáš Hůlka (Ml. Boleslav, 0 + 
2), Alex Král (Teplice, 0 + 2), Michal Trávník (Jablonec, 0 + 2)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Vítězné i remízové čtyři góly

V Liberci řádil rovněž dvougólový David Vaněček, jenž se po-

prvé trefil ve 33. minutě  (4). Hned vzápětí však srovnal skóre 

domácí Petr Ševčík (5). Po hodině hry se brankář Václav Hladký 

marně natahoval po akrobatickém zakončení Vaněčka (6), jehož 

druhá branka v utkání však po Pázlerově vyrovnání stačila hos-

tům jen na bod.

1)

2)
3)

6)

5)4)

  Slavia - Opava   3:1 (1:0)

  Liberec - Teplice   2:2 (1:1)

Shodně čtyři góly viděli diváci v Edenu a v Liberci. V Praze se 

brankově prosadili oba kapitáni - slávistický Josef Hušbauer 

i opavský Nemanja Kuzmanovič (1). Jeho trefa však vedla pouze 

ke snížení na 1:2, když dvougólové vedení zařídil domácím Huš-

bauer nejprve ranou za hranicí velkého vápna a poté proměněnou 

penaltou  (2). Definitivní tříbodovou pojistku přidal až v závěru 

utkání střídající debutant v sešívaném dresu Peter Olayinka (3). 



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 1948 
SMRŠŤ 

ZBĚSILÝCH REORGANIZACÍ 
Když v létě předešlého roku Českobudějovičtí ve finále di-

vize českého venkova vybojovali na úkor favorizovaného nym-

burského Polabanu postup do ligy, věděli, že v jedenáctičlenné 

soutěži je čeká tvrdý boj o udržení. To podle původní propozice 

zaručovalo desáté místo. Na plných čtrnáct mužstev měli nej-

vyšší soutěž znovu rozšířit vítězové divizí: středočeské, české-

ho venkova, moravskoslezské a slovenské. Ale když si na konci 

ligového jara tým „černých kůží“ od jihočeských rybníků v ligo-

vém finiši vysněnou desátou příčku uhlídal, věděl už (či spíše se 

domníval), že jej čeká ještě zbrusu nová překážka: baráž s dru-

hými týmy z nejsilnějších divizí. 

Znalce fotbalového zákulisí dodatečná „kosmetická úprava“ 

moc nepřekvapila. Středočeská župa byla co do hráčů i klubů 

nejpočetnější, fotbalově nejvyspělejší, organizačně nejzdatněj-

ší a tudíž součtem oněch tří nej- velice vlivná. Uměla si prosa-

dit své. Takový stát ve státě. A že Moravané umějí držet spolu, 

byla stará vesta.  

Jenže nakonec neplatila ani ta baráž. Ve hře byly zcela nové 

síly, mnohem mocnější, než dobrovolní fotbaloví funkcionáři. 

Po únorovém uchvácení moci se totalita drala „k veslu“ pro-

střednictvím takzvaných akčních výborů. Jako ve všech insti-

tucích a podnicích v zemi působily i ve fotbalové asociaci, jejích 

župách, okrscích i v mnoha klubech a nahrazovaly svými lidmi 

řádně zvolené nebo jmenované pracovníky. Naivnímu pozoro-

vateli se zprvu mohlo zdát, že akční výbory se spokojí neustá-

lým omíláním nutnosti bezvýhradně spojit všechny sportovní 

a tělovýchovné proudy do jediného řečiště.      

Zlaté oči! Ve skutečnosti nešlo o rozumné sjednocení zájmů 

a spojení prostředků, ale - jako všude jinde - o vytvoření převo-

dového řemenu totalitní moci, pevných nástrojů ovládání života 

společnosti. A brzy se to projevilo.   

Zčistajasna se ozvaly komunistickou stranou už zcela ovlá-

dané odbory: chceme tři místa v lize pro mužstva velkých prů-

myslových podniků! Teď už se zděsili i mnozí členové akčních 

výborů. Až doposud bylo v našem sportu nepsaným zákonem, 

že do vyšších poschodí soutěžní pyramidy se musí každý po-

ctivě probojovat. Naštěstí se v té první fázi vlk nažral a koza 

zůstala celá. Tři z řádně postoupivších vítězných divizionářů 

se začlenili do závodních klubů v podnicích svého města, s kte-

rými ostatně už dávno navázali užitečné vztahy:  SK Kladno 

do Spojených oceláren, SK Židenice do brněnské Zbrojovky 

a na Slovensku AC Považská Bystrica do Manetu.    

Nic proti odborům, pokud plní své původní a nanejvýš správ-

ně poslání. Fotbalovou asociaci však z politizujícího ROH bolela 

hlava už od roku 1945. Koho by potěšilo, kdyby jeho přední hrá-

či byli v týdnu místo tréninků co chvíli povoláváni do sportovně 

bezcenných turnajů podnikových jedenáctek a občas si z nich 

přinesli zranění, které je načas vyřadilo z bojů o body, popřípa-

dě třeba i ze státní reprezentace? 

SERIÁL

Na prahu léta odbory vypsaly velkou podnikovou soutěž. 

Prosadily si, že do ligy bude místo nejúspěšnějšího týmu z plá-

nované baráže zařazen její vítěz! Tak sbohem, milý SK České 

Budějovice, zkus to někdy příště... 

Mezi kluby z divizí (a někdy i z nižších soutěží) se rozpoutala 

honička bleskového spojování s podniky. Vždyť se tu otevíra-

la zkratková cesta k postupu! Ve finále odborářského turnaje 

zvítězil MZK Pardubice (narychlo postavený na bázi exligového 

SK) nad Vítkovickými železárnami, které pod jinou hlavičkou 

o ligu usilovaly už delší čas. 

Ale zase: ještě nebylo dohráno, a už se vědělo, že na premi-

anta té kvalifikace čeká další nástraha. Po sovětském vzoru 

vstoupila do hry armáda. Stalo se to i v dalších „lidově demo-

kratických“ státech. Jenže třeba Poláci měli svou varšavskou 

Legii už dávno  a  Maďaři proměnili ve vojenský Honvéd tra-

diční budapešťský Kispest, takže to moc nebolelo. U nás byla  

Armádní XI (na ATK přejmenovaná až v říjnu po několika ligo-

vých zápasech) ustavena na zelené louce rozkazem. Ten sou-

středil pětadvacet převážně ligových borců, kteří právě vykoná-

vali vojenskou základní službu, a přes noc postavil jejich kluby 

před skutečnost, že se bez nich budou muset nějaký čas obejít. 

Byli mezi nimi i reprezentanti Josef Vedral, Václav Kokštejn 

nebo Václav Sršeň... 

Po výsledcích 4:3 a 3:4 vojáci s bohatým hráčským rezervoá-

rem vyhráli třetí utkání v Bratislavě (!), kam cestovali leteckým 

speciálem ministra národní obrany, zatímco Východočeši se 

trmáceli přeplněným rychlíkem, 7:1. V době, kdy liga už měla 

za sebou první dvě kola, se tak stali jejím čtrnáctým účastní-

kem. 

Největší šok však přišel na prahu zimy. Mnohé nižší soutěže 

už byly dohrány a ligu čekaly poslední zápasy, když byly dosa-

vadní výsledky anulovány. V novém roce se začne znovu od nuly 

v gardu jaro - podzim! Sovětští soudruzi přece hrají své fotba-

lové soutěže v jediném kalendářním roce...    Miloslav Jenšík

 NA PRAHU LÉTA SI SLAVIA POZVALA K BEZVÝZNAMNÉMU PŘÁTELÁČKU BUDAPEŠŤSKÝ VASAS 
 (NA SNÍMKU) A PODLEHLA MU 0:2. TO BY DÁVNO NESTÁLO ZA PŘIPOMENUTÍ, ŠLO VŠAK O POSLEDNÍ ZÁPAS, 
V NĚMŽ SI U NÁS ZAHRÁL LADISLAV KUBALA (STOJÍ TŘETÍ ZLEVA), PŘÍŠTÍ SVĚTOZNÁMÁ HVĚZDA BARCELONY... 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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ROK 1998
JAK KUSTODI 

DOSTALI SPOLEČNOST
Předseda fotbalové asociace František Chvalovský rozhodně 

neztrácel čas. Týden po oficiálním rozloučení s trenérem Duša-

nem Uhrinem měl vyřešeného jeho nástupce. Původně se sice 

uvažovalo o angažování nějakého cizince, dokonce padala jména 

jako Němec Erich Ribbeck, ale to bylo přání otcem myšlenky. 

I tak ale bylo řešení velmi překvapivé. Mezi Vánocemi a Sil-

vestrem 1997 se uskutečnila Na Dlouhém lánu v kanceláři 

předsedy schůzka, které se zúčastnil i Jozef Chovanec. Jak by 

ne - vždyť volba padla právě na něho. V té době mu bylo sed-

matřicet let, měl za sebou bohatou a úspěšnou hráčskou ka-

riéru, dvaapadesát zápasů v dresu národního týmu, z toho čtr-

náct s kapitánskou páskou na ruce. A mohlo jich být více, jenže 

po odchodu do Eindhovenu o pásku přišel, protože se režimu 

nehodilo, aby reprezentanty vedl fotbalista působící v „kapita-

listické cizině“, byť to byl rozený vůdce.

Z trenérské praxe mohl nabídnout sice krátkou, ale výsled-

kově velmi úspěšnou kariéru ve Spartě. Na podzim 1996 ji pře-

bíral na posledním místě tabulky. Přesto tým dovedl k titulu 

a pak do skupinové fáze Ligy mistrů, po podzimu 1997 předával 

Spartu na prvním místě s náskokem deseti bodů. Během 41 zá-

pasů jen devětkrát remizoval a zažil pouze dvě prohry.

Pět let a čtyři měsíce poté, co Jozef Chovanec naposledy 

oblékl reprezentační dres, se k národnímu týmu vrátil v pozici 

trenéra s úkolem navázat na úspěchy svého předchůdce. A za-

čal se činit, vždyť první prohru, v poměru 0:2, zaznamenal až 

v posledním - desátém - utkání roku. V přípravě ve Wembley 

s Anglií, ve které se s reprezentační kariérou loučil brankář 

Petr Kouba.

Češi si postup na světový šampionát ve Francii nevybojovali, 

měli tedy čas naladit se na kvalifikaci na EURO 2000, začínající 

v září. Debut nového trenéra viděli v Olomouci a díky Šmicerovi 

a Lasotovi i výhru 2:1 nad Irskem, na kterou navázalo vítězství 3:1 

ve Slovinsku.

Více ale měl napovědět zájezd daleko do Asie. Z Japonska 

přišlo pozvání na tradiční Kirin cup, kde se nabízely konfrontace 

s účastníky mistrovství světa Japonci a Paraguayci, na zpáteční 

cestě i přátelské utkání v Soulu s Jižní Koreou, pro kterou to byla 

generálka na Francii.

Ve výpravě byli i dva zástupci médií, Ladislav Josef z ČTK a Lu-

děk Mádl, pracující tehdy v deníku Sport. Měli domluveno, že se 

budou přesouvat s týmem v autobuse. Domluva však vydržela jen 

krátce. Po prvním utkání v Kóbe s Paraguayí, které rozhodl jedi-

ným gólem Šmicer po přihrávce Lokvence a světoznámý brankář 

Chilavert, proslavený exekucemi přímých a pokutových kopů, na-

pálil míč z penalty do břevna Poštulkovy branky tak razantně, že 

téměř doletěl až na půlicí čáru, došlo k zádrhelu.

Luděk Mádl poslal do redakce referát, ve kterém se zmínil 

i o okéncích v obraně, byť nepotrestaných. Dal hráčům slušné 

SERIÁL SERIÁL

 TÝM ČESKA V JAPONSKU PŘED HOTELEM, ZCELA VPRAVO JSOU ZÁSTUPCI MÉDIÍ, LADISLAV JOSEF A LUDĚK MÁDL S OBLEKEM V RUCE. 

STALO SE...

  Z národního mužstva byli fanoušci na mrtvici. Poprvé mělo řádně 
jmenovaného trenéra (prvním byl slávistický internacionál Antonín 
Vodička), ale prohrálo v Polsku, v Maďarsku, v Praze s Francií ha-
nebně 0:4, v Rumunsku a v Bulharsku. Trenéři i hráči se střídali jak 
na kolotoči, ale dlouho to nikam nevedlo. Až v posledních zápasech 
roku reprezentanti remizovali ve Švýcarsku a v prvním českoslo-
venském mezistátním utkání v Bratislavě porazili Rakušany 3:1.

  Takový dostih o mistrovské vavříny liga nepamatovala! Na podzim 
1947 dlouho vypadala na příštího mistra Bohemka, ale když jí došel 
dech, stala se zimním půlmistrem Bratislava. Avšak její hvězdný 
repatriant Kubala nejprve onemocněl infekční žloutenkou a potom 
se rozhodl k návratu do Maďarska, takže o vedoucí pozici se za-
čala přetahovat Slavia s Bohemkou. Jejich souboj na obnoveném 
stadionu červenobílých vyhráli Klokani 3:2, zdálo se, že už jim titul 
neuteče, ale podlehli v Ostravě a pak i doma s Trnavou. Ve finiši se 
rozhodovalo mezi letenskými „S“. V posledním kole v sobotu Sla-
via rozdrtila České Budějovice 15:1, ale v neděli Sparta vyhrála 7:2 
v Žilině, bodově dostihla věčného soupeře a díky čtyřem setinám 
v poměru branek mu vypálila rybník! 

  V historickém prvním ligovém utkání nastoupili vojáci z ATK proti 
Slavii ve složení Folta (Viktoria Plzeň) - Podhorec (Trnava), Vedral 
(Bohemians) - Z. Sloup (V. Plzeň), Holiš (Žilina), Vlk (Slavia) - Ko-
kštejn (Sparta), Tibenský (Trnava), Trubač (Nymburk), Sršeň (Klad-
no), Gašparík (Malacky). „Buňa“ Vedral jim jedním ze svých obáva-
ných trestných kopů zajistil vedení, ale pak je sehraná a báječně 
rozehraná Slavia rozdrtila 8:2. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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známky, ale jeho šéf ve fotbalovém oddělení redakce, aniž by celý 

zápas viděl, se rozhodl poopravit hodnocení. A například Tomáši 

Řepkovi snížil hodnocení o dva stupně na nepříliš lichotivou trojku 

z desetistupňové škály. Jen co dorazil faxem monitoring, děly se 

věci. Obránce, proslavený později svými „blikanci“, se rozzlobil, 

přidali se i někteří další a výsledek - oba novináři nadále nebudou 

jezdit v autobuse s hráči, ale v náklaďáku s kustody a zavazadly...

„Dodnes na to vzpomínám, i tak to byl krásný zájezd. A občas 

kolegům dávám k dobru historku, jak jste nám vysvětlovali, že 

budeme jezdit s kustody. Že sice budeme před odjezdem do Jo-

kohamy vstávat už ve čtyři, ale že to je vlastně pro nás lepší...,“ 

s úsměvem mi říkal Ladislav Josef, který k novému stylu dopravy 

přišel jako slepý k houslím.

Kirin cup Češi vyhráli, když remizovali s Japonskem bez bra-

nek. Kapitán Jiří Němec převzal pohár i šek na sto tisíc dolarů 

a při cestě ze stadionu udivil všechny vedoucí týmu Jaroslav Dudl 

(mimochodem v této roli působí od roku 1996 až dosud, což bude 

na zápis do knihy rekordů). Známý polyglot se naučil při své diplo-

matické misi v zemi vycházejícího slunce japonsky, a tak bez mrk-

nutí oka zazpíval v originále karaoke promítané v autobuse!

V Soulu přišla chvíle kapitána Jiřího Němce. Hrál šedesátý 

mezistátní zápas a dosud nevstřelil v reprezentaci ani jedinou 

branku. „Jirko, dnes to konečně přijde, cítím to. Budu tě kamerou 

sledovat,“ hecoval jsem z pozice tiskového mluvčího kapitána při 

odchodu na hřiště. A stalo se. Kamera na VHS kazetu zazname-

nala v 18. minutě toto: Lokvenc zamotal dva obránce, přihrál pod 

sebe na Lasotu, ten naservíroval nabíhajícímu Němcovi. Kapitán 

napálil míč do tyče a odraženou černobílou kouli poslal do sítě. 

„Máte to?“ hnal se o přestávce kapitán ke mně a byl rád, že jsem 

měl kladnou odpověď. Vedení o dva góly Češi po přestávce ztratili, 

výsledek 2:2 mohl být i lepší, ale i tak Chovancova reprezentace 

ukázala, že by na světovém šampionátu nebyla pro ostudu, výhra 

a dvě remízy s týmy, které v plné síle ladily formu na turnaj, byly 

příslibem kvalifikace na EURO 2000. Ta na podzim začala třemi 

výhrami. První na Faerských ostrovech byla zvláště pikantní. 

„Možná to mohl být hezký zápas, ale já ho neviděl,“ nechal se 

tehdy při své premiéře v soutěžním utkání slyšet trenér Jozef 

Chovanec. Stál kousek za střídačkou, protože si odpykával trest 

od UEFA za prohřešek v zápase Ligy mistrů, ale důvodem byla 

mlha, o které asistent trenéra Karel Brückner řekl: „Ve fotbale 

se pohybuji pětadvacet let, ale odehrát zápas v takové mlze jsem 

ještě nezažil.“ Kdo ví, proč sudí Juha Hirviniemi zarputile trval 

na tom, že se má hrát? Snad mu letělo letadlo... 

Pokud bylo alespoň něco vidět, dalo se usoudit, že domácí hráli 

přehnaně tvrdě, neustále polehávali, zdržovali a provokovali. Čtyři 

minuty před koncem na to doplatil druhou žlutou a vyloučením Ne-

dvěd. Pak ale dal gól Šmicer a rozhodl. Domácí ústy trenéra Allana 

Simonsena hodně „brečeli“, prý jim Češi nevrátili zakopnutý míč. 

Jenže bylo to trochu jinak. Míč do zámezí šel po jednom z ostrých 

soubojů, nebylo co vracet. Vysvětlujte to ale některým českým 

novinářům, kteří byli tradičně papežštější než papež a pustili se 

do kritiky českých hráčů, přitom drtivá většina zápas vůbec nevi-

děla. Některým, to nejde vysvětit dodnes... Jaroslav Kolář

SERIÁL SERIÁL

 MLHA BYLA STÁLE HUSTŠÍ A KE KONCI ZÁPASU NEBYLO VIDĚT NA DVACET METRŮ, PŘESTO FIN HIRVINIEMI NEREGULÉRNÍ ZÁPAS NEUKONČIL... 

 TRENÉR JOZEF CHOVANEC PŘI UTKÁNÍ 
 NA FAERSKÝCH OSTROVECH NESMĚL KVŮLI 
 TRESTU OD UEFA NA LAVIČKU, STÁL TEDY DVA METRY 
 OD NÍ A NA ZAČÁTKU JEŠTĚ MOHL NĚCO VIDĚT. 

STALO SE...

  Druhá účast v Lize mistrů za sebou unikla Spartě Praha mezi prsty 
kuriózně, po výhře 1:0 v Kyjevě hrála doma bez branek ještě minutu před 
koncem, pak po chybě ve středu pole přišel brejk, střela, míč se odrazil 
od brankáře Poštulky do obránce Gabriela a do sítě. Došlo na penalty, 
mazáci Sparty to nechali na mladíčcích a z výsledku 3:1 se radoval Kyjev.

  Jablonec vyhrál finále domácího poháru nad Drnovicemi 2:1 a vyrazil 
do Evropy. Dojel jen na Kypr, po výsledcích 1:2 a 2:1 prohrál doma na pe-
nalty 3:4 a bylo po ambicích.

  Penalty pomohly Slavii Praha v duelu s FC Schalke 04. Po výsledcích 0:1 
a 1:0 na Strahově červenobílí stříleli neomylně, hosté jednou nedali a Češi 
Němec s Látalem byli hodně zklamaní.

  Trenér brankářů AFK Lázně Bohdaneč Vítězslav Rejmon se postaral 
o vskutku kuriózní zápis do historie ligy. Trenér Petr Pálka ho poslal 
na hřiště v 89. minutě historicky posledního domácího utkání. S Drnovi-
cemi už gól nedostal, přispěl k remíze 1:1 a především ve svých 41 letech, 
6 měsících a 30 dnech měl současně ligovou premiéru i derniéru.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Vyhazov nepomohl, Sparta končí

Letenští fotbalisté nečekaně vypadli už v 2. předkole Evropské ligy. 
V domácí odvetě se Spartakem Subotica sice pod vedením dočasného 
kouče Zdeňka Ščasného vyhráli 2:1, v úvodním duelu na půdě srbské-
ho protivníka ale padli 0:2 a z postupu do další fáze kvalifikace se tak 
raduje jejich soupeř.  

 ZMAR. NA LETNÉ SE V LETOŠNÍ SEZONĚ EVROPSKÉ POHÁRY HRÁT NEBUDOU. 

 BENJAMIN TETTEH SE GÓLOVĚ NEPROSADIL, VE VELKÉ ŠANCI MÍŘIL JEN DO TYČE. 

Ačkoliv Sparta cílila na postup do základní skupiny Evropské 

ligy, nedokázala zdolat první překážku, která se jí postavila do ces-

ty. Po zoufalém výkonu v prvním klání dostal vyhazov trenér Pavel 

Hapal a na lavičku pražského mančaftu již potřetí v kariéře usedl 

aktuální sportovní ředitel Zdeněk Ščasný. Zkušený trenér udělal 

do odvety dvě změny v sestavě, kdy místo Ben Chaima a Kulhánka 

nastoupili Šural s Costou. Jeho svěřenci na soupeře od začátku 

vlétli, aby co nejdříve umazali dvoubrankové manko, a už ve 4. mi-

NEJVĚTŠÍ PŘEKVAPENÍ S ČESKOU ÚČASTÍ

Každoroční tradicí je selhávání favoritů v předkolech evropských pohárů a ani 
letošek není výjimkou. Tentokrát se outsideři vzepjali k nečekaným výkonům v boji 
o Ligu mistrů a přímými účastníky byli také Češi. O největší překvapení se postarali 
fotbalisté Spartaku Trnavy v souboji s polským šampionem Legií Varšava. Trnavští 
vedeni do  boje českým koučem Radoslavem Látalem položili základ k  postupu 
do 3. předkola Champions League v prvním klání na půdě protivníka, kde zvítězili 2:0. 
Doma sice následně Legii podlehli 0:1, na vyřazení hvězdného soka to však v součtu 
obou duelů stačilo. Na pravidelnou účast v Lize mistrů, kde nechyběli v posledních 
sedmi sezonách, musí letos zapomenout borci Basileje. Švýcarský gigant, v  jehož 
dresu plní roli kapitána český reprezentační stoper Marek Suchý, nestačil na řecký 
PAOK, na jehož hřišti padl 1:2 a v domácí odvetě dokonce ostudně selhal 0:3! 

ODVETA 2. PŘEDKOLA EVROPSKÉ LIGY

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

Branky: 29. Šural, 66. Plavšič - 75. Čečarič z pen. Rozhodčí: Coltescu - Avram, Orbulet (všichni 
Rum.). ŽK: Kanga, Plavšič, Šural, Chipciu, Tetteh - Marčič, Miloševič, Vukčevič, Djenič, Perič. ČK: 
90.+7 Šural - 81. Marčič. Diváci: 12.068. První zápas: 0:2, postoupila Subotica.

Sparta: Nita - Chipciu (90. Štetina), Radakovič, Kaya, Costa (85. Vatajelu) - Stanciu, Frýdek, Kanga, 
Plavšič - Šural, Tetteh. Trenér: Ščasný.

Subotica: Perič - Tekijaški, Kerkez, Čalasan (36. Marčič), Vukčevič - Jočič, Šimura - Djuričin (55. Dje-
nič), Glavčič, Savkovič - Čečarič (90. Torbica). Trenér: Gačinovič.

nutě Stanciu hlavičkou trefil břevno. Brankovou konstrukci ora-

zítkoval také Tetteh, následovaly neproměněné šance Stanciua, 

Plavšiče a Šurala. Sparťanský kapitán Šural, jenž poprvé v sezoně 

nastoupil v základní sestavě, se nakonec prosadil v 28. minutě, 

kdy volejem do protipohybu brankáře otevřel skóre utkání. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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RADOST DLOUHO NETRVALA
Hráči srbského mančaftu se soustředili na defenzívu a smě-

rem dopředu bývali po většinu zápasu nuloví. Sparta tak i po změ-

ně stran dominovala a Šural v 61. minutě po rohu znovu rozvlnil 

síť, jeho gól však pro útočný faul nebyl uznán. Krátce poté ale do-

mácí zakombinovali po pravé straně, Frýdek od lajny nacentroval 

a Plavšič zařídil vyrovnání skóre dvojutkání. Jenže radost na Letné 

vydržela jen krátce - čtvrthodiny před koncem Radakovič přistrčil 

ve vápně soupeře, sudí nařídil penaltu, kterou Čečarič proměnil. 

V tu chvíli Sparta potřebovala vstřelit další dvě branky, což se jí už 

nepovedlo, i když hosté po vyloučení Marčiče dohrávali o deseti. 

Tlak Pražanů otupili také jejich fanoušci, kteří krátce po snížení 

hostů vtrhli na hřiště a duel na pět minut přerušili, za což Spartu 

nemine trest od disciplinární komise UEFA.  

 SRDAN PLAVŠIČ PROTI SVÉMU BÝVALÉMU KLUBU JEDNOU SKÓROVAL, NA POSTUP TO ALE NESTAČILO... 

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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 NA NOVOU SEZONU SE SE SPARTOU PŘIPRAVUJE I BURKENROAD. 

Letní příprava pokračuje, 
Slavia se chystá na kvalifikaci Ligy mistrů

Za dva týdny začíná česká nejvyšší soutěž žen a dorostenek a kluby 
se připravují na start sezony. Slavia má před sebou kvalifikaci Ligy 
mistryň v Maďarsku.

Slavia má za sebou další dvě přípravné utkání, nejdříve si svě-

řenkyně trenéra Pavla Medynského poradily s rakouským mis-

trem SKN St. Pölten 5:0, výhru slavily sešívané i proti starším 

žákům Bohemians 4:1. Nyní již Pražanky čeká kvalifikace LM, 

ve které je čeká tureckým Atasehir (7.8.), kosovská Mitrovica 

(10.8.) a domácí MTK Budapešť (13.8.).

Sparťanky v sobotu odehrály rovnou dvě přípravná utkání, 

nejdříve podlehly staré gardě Jistebníku 1:3, následně ne-

stačily na běloruského mistra Minsk v poměru 0:2. Nyní tým 

z Letné sehraje o víkendu utkání na půdě rakouského mistra 

ze St. Pöltenu.

V přípravě se výsledkově zatím nedaří Slovácku, které se 

srovnává s hráčskými odchody, tým vede nově trenér Filip Han-

čík. Naposledy třetí tým loňské tabulky podlehl Austrii Vídeň 1:5. 

Liberec naopak slavil výhru proti tradičnímu soupeři z přípravy, 

dorostence Frýdlantu Severočešky porazily 7:2.

Viktoria Plzeň se připravuje pod vedením nového trenéra 

Lukáše Růžičky, ale o utkáních a výsledcích v přípravě klub bo-

hužel nikde neinformuje. Po vedením nového trenéra Michala 

Kolomazníka se připravuje i Dukla, která podlehla na soustře-

dění v Chotýšanech U16 Vlašimi těsně 2:3.

Ženy Hradce Králové podlehly dorostencům TJ Sokola Stěže-

ry 2:6, za tým trenéra Romana Flídra se prosadily Novotná se 

Škarpíškovou. Lokomotiva Brno zvolila přípravu v zahraničí, 

tým po cestě do Chorvatska podlehl rakouskému Altenmarktu, 

na místě již Brňanky remizovaly s U17 Makarské 2:2. 

 SPARŤANKA NEPOKOJOVÁ SVÉMU TÝMU K ÚSPĚCHU V PŘÍPRAVĚ NEPOMOHLA, SPARTA DVAKRÁT PROHRÁLA. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://zeny.fotbal.cz/
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 BRANKÁŘKA SLAVIE VOTÍKOVÁ SE MŮŽE JAKO CELÝ TÝM TĚŠIT NA KVALIFIKACI LIGY MISTRŮ. 

 SLÁVISTKA SVITKOVÁ MÁ V PŘÍPRAVĚ DŮVOD KE SPOKOJENOSTI, SLAVIA OBA POSLEDNÍ ZÁPASY VYHRÁLA. 

http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://zeny.fotbal.cz/
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 MLADÍ ČEŠTÍ FOTBALISTÉ VÝBĚRU DO 17 LET. 

Výhra a remíza na Telki Cupu

Čeští reprezentanti do 17 let mají za sebou první dva zápasy na Telki 
Cupu. V Maďarsku nejprve zdolali vysoko 7:1 Wales a poté bez branek 
remizovali s domácím výběrem. V dalším utkání v úterý změří český 
tým síly s mladými Chorvaty.

Zatímco o výhře v úvodním mači rozhodli svěřenci trenéra Ko-

tala už šesti góly v prvním poločase, v druhém duelu se nedokázal 

prosadit ani jeden celek. A jak viděl oba zápasy trenér české re-

prezentace Václav Kotal?

„Utkání proti Walesu se mi hodnotí velmi dobře, protože hlavně 

v prvním poločase jsme soupeře jednoznačně přehrávali výbor-

nou kombinační hrou a proměňovali jsme šance, takže za první 

poločas určitě pochvala pro všechny hráče, protože k tomu při-

stoupili perfektně. Ve druhém poločase už pod vlivem vysokého 

vedení a v horku jsme to hodně prostřídali a výkon už nebyl takový, 

ale přesto utkání skončilo vynikajícím výsledkem.

Proti Maďarsku jsme viděli zajímavý mač s velmi dobrým sou-

peřem, který byl pohyblivější, a my jsme měli s jeho pohyblivostí 

a kombinací problém, ale i přesto jsme si dokázali několik slib-

ných příležitostí vytvořit. Ty jsme bohužel nevyužili a utkání vy-

vrcholilo pokutovým kopem v devadesáté druhé minutě, jež však 

dokázal Horníček zlikvidovat. Myslím si, že jsme pod tlakem, který 

byl nejen na hřišti, dokázali uhrát nerozhodný výsledek.“ 

 VÁCLAV KOTAL MŮŽE BÝT SE VSTUPEM DO TURNAJE SPOKOJEN. JAK SI JEHO SVĚŘENCI POVEDOU VE TŘETÍM DUELU PROTI CHORVATŮM? 

TELKI CUP 2018

ČESKO U17 - WALES U17 7:1 (6:0)

Branky: 3., 41. Hložek, 7. Wojatschke, 23., 39. Svoboda, 45+1. Pech, 77. Šíp. Sestava ČR: Stejskal 
(46‘ Horníček) - Koželuh (46‘ Šimek), Matys, Hellebrand, Kurka (46‘ Sklenář) - Hroník (76‘ Ritter), 
Hájek (60‘ Nováček) - Wojatschke (46‘ Šíp), Hložek (60‘ Hural), Pech - Svoboda (60‘ Šilhart).

ČESKO U17 - MAĎARSKO U17 0:0

Sestava ČR: Horníček - Šimek, Sklenář, Hellebrand (46‘ Matys), Kurka - Nováček, Hájek (60‘ Hro-
ník) - Šilhart, Ritter (82‘ Pech), Šíp (60‘ Wojatschke) - Svoboda (46‘ Hložek).

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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Kompletní zpravodajství ze světa futsaluCHANCE FUTSAL LIGA28

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy

http://www.chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
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