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 JAKUB 

 BRABEC 

„Ve hře je také zahraničí, ale 
nechci předbíhat, je to otevřené 
na více stran, “ nevylučuje 
ofenzivní záložník odchod 
z Boleslavi ještě nyní v létě.

 TOMÁŠ PŘIKRYL

David 
Vaněček

„Už zase 
hraju!“

  „Hearts se nemůžu dočkat!“  
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Vážení čtenáři!

Jeden kompletně dokonaný přestup, druhý sice 

podepsaný, ale ještě ve formě čekání, a třetí zatím 

jen ve stádiu přání. Takový je obsah dnešního Gólu. 

V prvním případě už fotbalový reprezentant Jakub 

Brabec běhá po tureckých trávnících v dresu no-

váčka Rizesporu, kam zamířil na roční hostování 

z belgického Genku. A českému stoperovi se není 

co divit, vždyť na jaře nedostal v obraně svého 

prvního zahraničního klubu „ani čuchnout“, takže 

mu zákonitě přestaly chodit i nominační pozván-

ky od trenéra národního celku Karla Jarolíma. 

V prvních dvou kolech v novém působišti nastoupil 

v základní sestavě a odehrál kompletní porci mi-

nut, tak ať mu skvělý start vydrží i nadále. Na svůj 

premiérový start v barvách skotských Hearts se 

hodně těší David Vaněček. Jeho přestup do klubu 

v Edinburgu je už sice uzavřený, ale realizovat by 

se měl až po podzimní části nejvyšší české sou-

těže. Teplice zatím za svého vytáhlého snajpra 

nemají náhradu a David doufá, že ji severočeští 

bafuňáři seženou do konce letního přestupového 

období… V rubrice Můj týden se se svým přáním 

zamířit za novými výzvami svěřil ofenzivní zálož-

ník „Bolky“ Tomáš Přikryl. Ten není spokojený 

se svým herním vytížením a stejně jako Vaněček 

doufá, že dres změní ještě do konce srpna…

Tak příjemné nejen přestupové 

fotbalové počtení na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„PORAZIT NOVÁČKA BYLA POVINNOST“
„V naší kabině je po sobotním vysoké výhře nad Opavou o něco veseleji. Porazit 

doma nováčka ale byla, v uvozovkách, povinnost. V opačném případě by to s námi ne-

bylo dobré. Vývoj zápasu měl tři etapy. Vstoupili jsme do něj výborně, vedli brzy o dva 

góly. Jenže potom přišla naše klasika: dostaneme gól a začneme se strachovat. Ustáli 

jsme šance Opavy, což bylo klíčové. Jak jsme odskočili znovu o dvě branky, bylo roz-

hodnuto. Vyhráli jsme, ale na výpadky si musíme dávat pozor. Už ve Zlíně jsme vedli 

dva nula, nakonec jsme zápas zbabrali.

„ŠEST JEDNA VYPADÁ HEZKY“
Opava po přestávce rezignovala. Dokážu se vcítit do její situace. Když prohráváte jed-

na tři, dejme tomu, člověk ještě cítí naději na zvrat. Ale čtyři, pět jedna, takové skóre už 

je složité otáčet. Hlava dělá strašně moc. Šest jedna vypadá hezky. Celkově jsme sezo-

nu nezačali dobře. Ovlivnilo nás zpackané první kolo ve Zlíně. Hráli jsme skvěle, ale jen 

do pětašedesáté minuty. Dostat za dvacet minut tři góly, ten poslední v nastavení, není 

vůbec příjemné. Na týmu to zanechalo psychické stopy. Doma jsme pak prohráli vysoko 

s Olomoucí a už jsme se vezli. Věřím, že teď se to zklidní.

 PRVNÍ VELKÝ PŘESTUP ZAVÁL OLOMOUCKÉHO ODCHOVANCE 
 NA ZAČÁTKU ROKU 2012 DO PRAŽSKÉ SPARTY. V NÍ PŮSOBIL TŘI ROKY. 

Fotbalový týden Tomáše Přikryla

„Potřebuju nový impuls!“

V Mladé Boleslavi, v nadsázce, vyvěšují pra-
pory. Už jenom samotná výhra na domácím 
trávníku je pro Středočechy výjimečná. Natož, 
když Opavě nastříleli šest gólů. Útočník TOMÁŠ 
PŘIKRYL věří, že tým prokletí vlastního stadio-
nu nyní zlomil. Zda ale bude u příštího domácí-
ho utkání, není jisté, ve hře je totiž jeho odchod, 
kterému se nebrání.

 MLADOBOLESLAVSKÉ BARVY OBLÉKL TOMÁŠ PŘIKRYL V LEDNU 2016. 

  Kadlec si prodlouží 
rekonvalescenci
Sparťanský útočník Václav Kadlec musí odlo-
žit návrat na fotbalové trávníky po operaci ko-
lena přinejmenším o dalších šest týdnů. Na ta-
kovou dobu se nyní přesune do Německa, kde 
bude kvůli nastalým komplikacím pokračovat 
pod dohledem specialistů v rekonvalescenci. 
„Budu doufat, že během té doby mě tam dají 
do kupy,“ přeje si šestadvacetiletý reprezen-
tant, který se kvůli zranění menisku v levém 
koleně podrobil artroskopii na konci minulé 
sezony a přišel o poslední dvě ligová kola. 
Zpočátku bezproblémová rekonvalescence mu 
umožnila postupně začít trénovat s týmem, 
ale s blížícím se startem ligy nastaly kompli-
kace, které mu návrat znemožnily. „Koleno mi 
otékalo vlastně po každém tréninku. Šel jsem 
na další prohlídku a tam jsem se dozvěděl, že 
ještě není připravené,“ říká letenský forvard 
a přiznává: „Je to ubíjející. Když se mi to před 
třemi měsíci stalo, vypadalo to na šest týdnů. 
Nemělo to být nic vážného. Teď už jsem mimo 
třináctý týden a dalších šest mě ještě čeká…“ 

  Baník pustil 
Pokorného na hostování
Vedení ostravského Baníku uvolnilo stopera 
Jakuba Pokorného na hostování do druho-
ligového Hradce Králové. Jednadvacetiletý 
obránce, který má zatím na kontě 15 ligových 
startů, dohraje s Východočechy minimálně 
tuto sezonu, součástí dohody je i opce na pře-
stup. Člen širšího kádru reprezentační „je-
denadvacítky“ doplatil na silnou konkurenci. 
Kouč Bohumil Páník má momentálně k dispo-
zici čtyři střední obránce: Václava Procházku, 
Martina Šindeláře, Patrizia Stronatiho a Arťo-
ma Mešaninova.

  Ondrášek je v ráži!
Český útočník Zdeněk Ondrášek je v nové se-
zoně polské Ekstraklasy ve střelecké formě, 
což potvrdil v duelu 5. kola, kdy dvěma góly 
přispěl k výhře Wisly Krakov 5:2 na hřišti 
lídra tabulky Lechu Poznaň. Celkem už má 
na kontě čtyři branky a vede tabulku střelců. 
Krakov přitom v Poznani prohrával 0:2, ale 
do přestávky hosté snížili a ve druhé půli vzal 
zápas do své režie devětadvacetiletý forvard. 
Nejprve mu chytrou patičkou přiťukl míč 
Imaz a český útočník trefil odkrytou branku. 
Pak si dali domácí vlastní gól a v 61. minutě 
Ondrášek zpečetil vítězství. Tentokrát dostal 
ve vápně přihrávku, přehodil si míč z nohy 
na nohu a trefil se po zemi k tyči. Z osmi bra-
nek týmu se postaral o rovnou polovinu.

  Pekhart přestoupil 
na „Kanáry“
Český útočník Tomáš Pekhart opustil izrael- 
ský mistrovský celek Hapoel Beer-Sheva 
a zamířil do druhé španělské ligy, nově bude 
hájit barvy Las Palmas. S klubem, který se-
stoupil z nejvyšší soutěže, podepsal dvouletý 
kontrakt. Devětadvacetiletý bývalý reprezen-
tační forvard přišel do Izraele před třinácti 
měsíci a v tamní nejvyšší soutěži nastoupil 
k šestnácti zápasům, v nichž zaznamenal 
čtyři góly. Další čtyři starty si na své konto 
připsal v Evropské lize a byl u obou duelů 
play off o Ligu mistrů, v nichž Hapoel nestačil 
na Maribor. „Peggy“ v průběhu kariéry pů-
sobil v Tottenhamu, Slavii, Jablonci, Spartě, 
Norimberku, Ingolstadtu a AEK Atény, kde se 
potkal s koučem Jimenezem, který nyní vede 
tým z Kanárských ostrovů.

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

 RADIM NEČAS jiném. Nevím, jestli má současný tým na poháry. Je mladý. Ale určitě se o ně chceme po-

prat. Uvidíme, sezona je dlouhá. Minimálně ve středu tabulky bychom se chtěli pohybovat. 

A pak zabojovat v nadstavbové části o kvalifikaci Evropské ligy.

„ODCHOD? JE TO STÁLE OTEVŘENÉ“
Během letní přípravy se mluvilo o mém odchodu. Aktuálně je situace nadále otevřená. 

Přestupové okno se sice krátí, ale ještě přes týden bude trvat. Momentálně jsem v Bo-

leslavi, uvidíme, co z toho nakonec bude. Ve hře je také zahraničí, ale nechci předbíhat, 

je to otevřené na více stran. Uvnitř cítím, že potřebuju nový impuls, změnu. Jsem v Bole-

slavi tři roky, ještě bych se chtěl někam posunout. Roli v mém rozhodnutí také hraje, že 

klub nyní sází na mladší hráče, i vytížení bych si představoval lepší. Důvěra od trenéra 

není taková, což je vidět na minutáži.“ 

„DOMÁCÍ BILANCE JE BÍDNÁ“
Doma se nám nedaří. Výhra nad Opavou byla teprve druhá za posledních jedenáct 

zápasů. Lámeme si s tím hlavu, hledáme důvod. Bilance je bídná. Vždyť od domácích 

zápasů se týmy většinou odrážejí. Nám se naopak hraje lépe venku, aspoň statisticky. 

Nevím, čím to je. Jak se série natahuje, člověk nad tím přemýšlí víc a víc. Domácí ztrá-

ty jsou nepříjemné, ubíjející. Je pravda, že prostředí v Boleslavi není bouřlivé, diváků 

na nás moc nechodí. Jde o dlouhodobější trend. 

„JARO NÁS STÁLO SPOUSTU NERVŮ“
Každopádně nechceme opakovat minulou sezonu, kdy jsme spadli do boje o záchranu. 

Jaro bylo nesmírně těžké, stálo nás spoustu nervů. Boleslav si tímto dlouho neprošla, byla 

zvyklá hrát o poháry. I většina kluků, kteří přišli, byla ve svých bývalých klubech zvyklá 

na boj o pohárové příčky. Byla to pro nás velká zkouška. Hrát o sestup je úplně o něčem 

TOMÁŠ PŘIKRYL * Narozen: 4. července 1992 * Výška: 178 cm * Váha: 69 kg * Stav: ženatý, 
manželka Aneta, dcera Victorie (2,5) * Fotbalový post: záložník, útočník
Hráčská kariéra: Velký Týnec (1998-2002), Sigma Olomouc (2002-2012), Sparta Praha 
(2012-2015), Dukla Praha (2015-2016), Mladá Boleslav (2016-?) * Česká liga: 182 zápa-
sů/26 gólů * Největší úspěchy: vicemistr Evropy hráčů do 19 let (2011), vítěz české ligy 
(2014), vyřazovací část Evropské ligy (2013), vítěz Českého poháru (2014), vítěz Českého 
superpoháru (2014), člen reprezentačních výběrů do 16, 17, 18, 19 a 21 let

 TOMÁŠ PŘIKRYL V UTKÁNÍ NA BOHEMIANS V KVĚTNU 2018, 
 V NĚMŽ VÝHRA 3:1 NASMĚROVALA BOLKU K ZÁCHRANĚ. 

STALO SE...

 BÝVALÝ REPREZENTANT VŠECH MLÁDEŽNICKÝCH VÝBĚRŮ SE SICE V ROCE 2017 DOSTAL 
 I DO NOMINACE A-TÝMU NA ZÁPASY V BELGII A S LITVOU, ALE PŘÍLEŽITOST V UTKÁNÍ NEDOSTAL. 

  Dočkal asistoval 
u obou branek
Český reprezentační záložník Bořek Dočkal 

přihrál na oba góly fotbalistů Philadelphie, 

kteří v sobotním utkání MLS porazili New 

York City FC 2:0. V tabulce Východní konfe-

rence patří týmu Union po druhém vítězství 

za sebou postupové páté místo. Domácí se 

prosadili až po změně stran. V 57. minutě 

přihrál devětadvacetiletý středopolař vol-

nému Corymu Burkeovi, který se s šesti 

góly osamostatnil na pozici nejlepšího 

střelce týmu právě před Dočkalem. Výhru 

Philadelphie pak čtvrt hodiny před koncem 

utkání pojistil po jeho další asistenci střída-

jící Brazilec Ilsinho.

  Chvátal přestoupí 
z Letné na Hanou
Fotbalisty Olomouce posílí slovenský bek 

Juraj Chvátal, který přestupuje ze Sparty. 

Se Sigmou již začal trénovat a po dořeše-

ní administrativních záležitostí podepíše 

smlouvu na čtyři roky. „Je to pravý obrán-

ce, zvýší konkurenci na krajích obrany, 

protože tam ji dlouhodobě tolik nemáme. 

A navíc je to mladý perspektivní hráč, „ 

říká sportovní manažer Olomouce Ladislav 

Minář. Dvaadvacetiletý bek zamířil na Let-

nou už v roce 2015 ze Senice, ale odehrál 

za Spartu jediné utkání. Následně hostoval 

ve Slovácku a minulou sezonu strávil v Ži-

lině, kde pravidelně nastupoval. Nyní se 

mládežnický slovenský reprezentant pope-

re o místo s Martinem Sladkým na pravém 

beku a Michalem Vepřekem na levém. 

inzerce

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

21. SRPNA

1958 Petr Rada 1982-1986 11/2

22. SRPNA

1992 Vladimír Coufal 2017-? 2/0

23. SRPNA

1956 Karel Jarolím 1982-1987 13/2

24. SRPNA

1889 Rudolf Klapka 1920 4/0

26. SRPNA

1969 Radim Nečas 1995-2000 4/0

1992 Tomáš Koubek 2016-? 8/0

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Evropská daň?

V prázdninových měsících se české kluby po-
koušejí skloubit dobrý start do nového ligové-
ho ročníku s co nejúspěšnějším vystoupením 
v předkolech evropských pohárů, aby si z nich 
proklestily cestu do základních skupin, což pro 
ně znamená kromě sportovní prestiže i význam-
ný finanční benefit. Letos se tomuto tradiční-
mu fotbalovému dualismu díky gradujícímu ná-
rodnímu koeficientu vyhnuly mistrovská Plzeň, 
bronzový Jablonec a napůl i vicemistr z Edenu.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Slavia totiž dostala kromě jistoty startu ve skupinové fázi Ev-

ropské ligy i šanci pokusit se postoupit do Ligy mistrů, o kterou 

přišla po dvojzápase s Dynamem Kyjev. Odveta v ukrajinské 

metropoli rozpoutala spoustu emocí, červenobílí se cítili prá-

vem poškozeni, že druhý gól, který jim reálně sebral postupo-

vou naději i energii, padl z evidentního ofsajdu. Předchozí křivda 

z nakonec neuznané vyrovnávací branky Tecla se však ukázala 

jako domnělá, protože jí předcházel kontakt stopera Deliho. Klí-

čovým rozdílem mezi oběma soupeři byla efektivita. Dynamo 

ze čtyř šancí, které mu slávistická defenzíva umožnila, třikrát 

skórovalo. Svěřencům trenéra Trpišovského se podařilo vstřelit 

z optické herní převahy jen jediný gól, který dal v závěru nastave-

ného času prvního duelu Hušbauer z penalty.

O čtyři dny později Slavia v české nejvyšší soutěži, kde za-

tím neztratila ani bod, prohrála stejným výsledkem 0:2 doma 

s Jabloncem, se kterým má v posledních sezonách velmi bíd-

nou vzájemnou bilanci. Jestli její prodloužení způsobila fyzická 

či psychická únava jako daň z předchozího vypětí v pohárové 

Evropě, však nejlépe vědí sami hráči. Olomoucká Sigma se vra-

cela z nejvzdálenější evropské destinace – kazašského Almaty –  

naopak s výhrou nad Kajratem, potvrzující její postup do čtvrté-

ho předkola Evropské ligy, ve kterém Hanáci už ve čtvrtek změří 

síly s pětinásobným vítězem této soutěže španělským týmem FC 

Sevilla. I proto na pondělní dohrávku – derby s ostravským Ba-

níkem dorazila na Andrův stadion více jak desetitisícová návště-

va. Hanáci však své fanoušky moc nepotěšili, protože prohráli 

jednoznačně 1:4, byla to jejich třetí porážka ve třetím domácím 

utkání nové sezony. 

Zatímco slávisté se mohou do reprezentační pauzy koncen-

trovat jen na prvoligovou scénu, Sigma má nejbližší program 

hodně perný – před odvetou příští čtvrtek ve Španělsku jede 

v neděli na hřiště rozjetého Jablonce a bezprostředně po ní pak 

přivítá doma houževnaté „Klokany“… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

VÝSTAVA 
Milana Kounovského

Druhým důvodem k uspořádání této vý-
stavy po pěti letech, které uplynuly od té 
poslední, byly autorovy 55. narozeniny. 
K četným gratulantům se nyní připojuje 
i redakce Gólu s přáním pevného zdraví 
a tvůrčích nápadů do mnoha dalších let! 

 MILAN KOUNOVSKÝ 
 SLÁVISTŮM ZBYLY OČI PRO PLÁČ: V KVALIFIKACI CHAMPIONS LEAGUE SKONČILI 
 NA KOPAČKÁCH FOTBALISTŮ KYJEVA A V DOMÁCÍ LIZE PADLI O VÍKENDU S JABLONCEM. 

 PLZEŇANÉ JSOU JEDINÝM LIGOVÝM TÝMEM, KTERÝ JEŠTĚ NEZTRATIL ANI BOD. 
 V ZÁŘÍ SE UVIDÍ, JAK BUDOU ZVLÁDAT NÁROČNÝ CYKLUS LIGA MISTRŮ - FORTUNA:LIGA. 

AKTUÁLNĚ

Až do 2. září je v Domě seniorů 
v Rakovníku otevřena výstava obrazů 
kreslíře Milana Kounovského, dlou-
holetého kmenového spolupracovní-
ka týdeníku GÓL, s jehož fotbalovými 
ilustracemi se pravidelně čtenáři se-
tkávají v jednotlivých číslech. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Trenér Petr Rada si nemohl přát krásnější fotbalový dárek k še-

desátým narozeninám než výhru Jablonce v Edenu nad dosud 

bodově stoprocentní Slavií, kterou v minulosti rovněž vedl.

KRESBA TÝDNE

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


Jarní část belgické ligy doslova proseděl na lavičce náhradníků, nebo 
na tribuně. To byl hlavní důvod, proč reprezentační stoper JAKUB 
BRABEC začal uvažovat o odchodu z Genku, který si předtím nemohl 
po fotbalové i životní stránce vynachválit. Šestadvacetiletý obránce 
v létě tento vynucený krok také udělal, když se přesunul na opačný ko-
nec Evropy - do tureckého Rizesporu, kde bude rok hostovat… 

Jakub Brabec:Jakub Brabec:

„Už zase 
pravidelně 
hraju!“

„Už zase 
pravidelně 
hraju!“



1514

1414 15

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 21.8.2018
34/2018

Úterý 21.8.2018
34/2018 ROZHOVORROZHOVOR

 VÁCLAV TICHÝ  RIZESPOR/PRAHA 

	 Jak trpké pro vás bylo jaro v Genku?

„Nebylo to nic příjemného, chápal jsem, že v kádru je 25 hrá-

čů a všichni prostě hrát nemohou, ani se nevejdou na lavičku ná-

hradníků. Ze všeho nejvíc mě mrzelo, že jsem mohl jaro odehrát 

na hostování někde jinde, protože pár dobrých nabídek se v zim-

ním přestupním termínu na stole objevilo…“ 

	 Tušíte, proč vás trenér nechtěl v zimě pustit na hostová-

ní, a potom vám nedal žádnou šanci?

„Když mi vysvětloval, proč mě nemůže pustit do Basileje, tak 

argumentoval tím, že potřebuje mít náhradu, kdyby se některý ze 

stoperů zranil. Jenže ti zůstali zdraví a já vysedával většinou jen 

na tribuně. Proto jsem za dva měsíce znovu za trenérem zašel, 

jestli mi dá šanci. Tu mi už nechtěl garantovat, ale nakonec aspoň 

slíbil, že mi v létě nebude v případném odchodu bránit.“

	 Byli kromě Rizesporu ve hře ještě další zájemci?

„Letní přípravu jsem začal normálně s Genkem, ale moje po-

zice třetího nebo čtvrtého stopera se nezměnila a nechtěl jsem 

v nové sezoně riskovat, že dopadnu jako na jaře v té minulé. Rize-

spor měl o mě největší zájem a také jsem z těch jednání i osobních 

setkání cítil, že se mnou počítají do základní sestavy. 

 NA JAŘE SE JAKUB BRABEC V GENKU NEDOSTAL NA TRÁVNÍK ANI JAKO NÁHRADNÍK.  NEŽ RIZESPOR UZAVŘEL S JAKUBEM BRABCEM SMLOUVU, POŘÁDNĚ SI JEJ ZDRAVOTNĚ „PROKLEPAL“. 

„Ze Sparty jsem měl 
jen jeden sondovací 

telefonát!“

Foto: www.caykurrizespor.org.tr

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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O to mi především šlo, i když se samozřejmě o místo musím 

prát pořád. V červnu jsme byli s rodinou na dovolené v Beleku 

a nenapadlo mě, že se za dva měsíce vrátím do Turecka kopat…“ 

	 Mluvilo se i o vašich neúspěšných námluvách s pražskou 

Spartou!

„Taky jsem si o tom přečetl i dokonce to, že všechno prý ztros-

kotalo na mých přehnaných finančních požadavcích. Ve skuteč-

nosti jsem měl na jaře ze Sparty jen jediný telefonát, který byl spíš 

sondovací, jak na tom aktuálně jsem. K žádným konkrétním vě-

cem jsme se vůbec nedostali…“

	 Bavil jste se někým, kdo hrával v Turecku, jestli tohle an-

gažmá vzít?

„Zavolal jsem kamarádovi Davidu Pavelkovi, který tu už něco 

odkopal. Jeho bývalý spoluhráč z Kasimpasi přestoupil do Rize-

sporu, tak od něj zjistil pro mě další informace o klubu i o týmu. 

Jsme spolu v pravidelném kontaktu, moc mi pomohl s vyřízením 

nejrůznějších věcí. Padesát minut jízdy autem to mám k Filipu 

Novákovi, který je od zimy v Trabzonsporu. Už jsme spolu potkali 

a budeme se, když bude čas, pravidelně navštěvovat.“

	 Je v kabině Babylon jazyků?

„Bavíme se anglicky, protože tak mluví a rozumí 95 procent 

hráčů. Ale chci se naučit i pár základních vět v turečtině jak fot-

balových, tak běžných, abych byl schopný si o něco říct třeba 

ve městě. V Rizesporu je sedm evropských krajánků - tři turečtí 

Němci, Slovinec, Ital, Polák a já, další pak jsou z Afriky nebo z Jižní 

Ameriky. V realizačním týmu jsou dva Makedonci, kteří mi v za-

čátcích dost pomohli. V létě přišlo osm nebo devět nových hráčů, 

tak si mančaft teprve postupně sedá. “

ROZHOVORROZHOVOR

 DO ZAHRANIČÍ ZAMÍŘIL MLADÝ STOPER Z PRAŽSKÉ SPARTY, 
 KTERÁ NYNÍ V LÉTĚ MOŽNOST JEHO NÁVRATU SONDOVALA JEN JEDINÝM TELEFONÁTEM. 

 V RIZESPORU PODEPSAL JAKUB BRABEC SMLOUVU O ROČNÍM HOSTOVÁNÍ. 

Foto: www.caykurrizespor.org.tr

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 SNÍMEK Z WEBOVÉ STRÁNKY RIZESPORU PO UTKÁNÍ NA AKHISARSPORU, 
 KDE HOSTÉ S JAKUBEM BRABCEM V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ (HORNÍ ŘADA, DRUHÝ ZLEVA) UHRÁLI REMÍZU 1:1. 

	 A co mimofotbalový život?

„Jsem tady zatím sám bez manželky a dcerky, bydlím s ostatní-

mi svobodnými spoluhráči v tréninkovém centru klubu, ve kterém 

mám vše potřebné k dispozici - rehabilitační linku, bazén, vířivku, 

posilovnu i stravování, tak se jim ani nedivím, že si nehledají vlast-

ní bydlení… To naše bych chtěl vyřešit při zářijové reprezentační 

přestávce, i když nevím, jestli se mě bude týkat. Pokud nebudu 

v nominaci, tak pár volných dnů dostaneme, ve kterých bychom se 

do Rize přestěhovali.“

	 V Genku jste si pochvaloval, že můžete vyrážet na kolech 

do okolí. Co půjde dělat v Rize?

„Je to menší město, které leží na pobřeží moře, což je jedna 

z možností, v okolí jsou i jezera. Rize leží víc na severu Turecka, 

takže tady i častěji prší, je to k poznání na zeleni, která je všude. 

V této oblasti se pěstuje čaj a hlavní sponzor klubu je jeho význam-

ným producentem.“ 

	 Nováček má asi záchranářský cíl…

„To je jasné, i když se vrátil po roce ve druhé lize zpátky mezi 

elitu. Proto potřebujeme každý bod!“

	 Klub z města Rize je českým fanouškům známý jen tím, 

že zde po odchodu ze Sparty hrával urostlý kamerunský útočník 

Leonard Kweuke. Platí to pořád?

„Leo ze zdravotních důvodů ukončil smlouvu s Rizesporem, mi-

nuli jsme se spolu o tři dny. Docela mě to mrzelo, moc rád bych se 

s ním po delší době zase setkal.“

	 Jak vypadala vaše premiéra doma s Kasimpasou?

„Bylo skoro vyprodáno, stadion má kapacitu patnáct ti-

síc a přišlo kolem dvanácti tisícovek fanoušků. Vedli jsme 2:0 

a všechno vypadalo, že do nové sezony vstoupíme vítězstvím. 

 DOČKÁ SE JAKUB BRABEC DALŠÍ POZVÁNKY NA SRAZ NÁRODNÍHO TÝMU? 

Jakub Brabec
Narozen: 6. srpna 1992 * Výška: 186 cm * Váha: 78 kg * Stav: že-

natý, manželka Kateřina, dcera Natálka (3)

Fotbalový post: obránce * Hráčská kariéra: Viktoria Žižkov 

(2008 - 2011), Sparta Praha (2011 - 2012), Zbrojovka Brno (2012 - 

2013), Sparta Praha (2013 - 2016), KRC Genk (Belgie, 2016 - 2018), 

Caykur Rizespor (Turecko, 2018 - ?)

Reprezentace: 9 zápasů, žádný gól * Největší úspěchy: vicemis-

tr Evropy hráčů do 19 let (Rumunsko 2011), účast na EURO hrá-

čů do 21 let (Česko 2015), český mistr (2014), vítěz Poháru České 

pošty (2014), vítěz Superpoháru FAČR (2014)

Foto: www.caykurrizespor.org.tr

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 V ČESKÉ REPREZENTACI SI ZATÍM JAKUB BRABEC PŘIPSAL DEVĚT ZÁPASŮ, JEDEN Z NICH NA JAŘE 2017 V SAN MARINU. 

Jenže pak jsme po standardní situaci inkasovali kontaktní gól, 

hosté se tím chytili, z penalty vyrovnali a k dovršení všeho špat-

ného jsme si v závěru nepohlídali jeden centr a prohráli 2:3…“

	 V neděli navečer jste hráli venku a také jste vedli. Na-

konec utkání skončilo remízou 1:1…

„Kdyby nám to někdo řekl před zápasem, tak bychom to 

asi brali všemi deseti, protože Akhisar vyhrál finále Turec-

kého poháru nad Galatasaray a nedávno i finále tureckého 

Superpoháru nad Besiktasem. Jenže jsme měli hodně blízko 

ke třem bodům. Přečkali jsme se štěstím úvodních deset mi-

nut, kdy soupeř nastřelil dvakrát tyč a pak jsme šli po rychlé 

akci do vedení. V prvním poločase rozhodčí vyloučil jednoho 

z domácích hráčů, takže jsme měli početní převahu, bohužel 

jsme tři nebo čtyři tutovky zazdili a po standardní situaci zá-

konitě přišel trest… Musíme teď v pátek porazit doma Erzu-

rum, aby se nám v tabulce lépe dýchalo, než narazíme na nej-

silnější turecké velkokluby. Pro mě je však nejdůležitější, že 

zase pravidelně nastupuji a udělám maximum pro to, aby to 

tak dál zůstalo!“ 

„S Leo Kweukem 
jsem se minul 

v Rizesporu o tři dny…“

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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 5. KOLO 

Až do 5. kola držely tři týmy skvělou sérii čtyř 
výher v řadě. Nyní se plným bodovým ziskem 
může chlubit již jen Plzeň. Slávisté nečekaně pad-
li v Edenu s Jabloncem a sparťané i „zásluhou“ 
gólu svého bývalého hráče Miroslava Slepičky 
na Letné s Příbramí pouze remizovali…

Špice se 
roztrhla!
Špice se 
roztrhla!
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Je v neobvyklé situaci. Před několika týdny 
podepsal smlouvu s Hearts s platností od ledna 
2019, ve hře je však varianta, že odejde do Skot-
ska už v srpnu. Útočník DAVID VANĚČEK tak 
nastupuje dál za Teplice, se kterými o víkendu  
utrpěl bolestnou porážku ve Zlíně. Domácí vstře-
lili vítězný gól v nastaveném čase.

David Vaněček: „Hearts se už 

nemůžu dočkat!“

 „A TÁMHLE ZA MOŘEM JE EDINBURG!“ DAVID VANĚČEK JE NATĚŠENÝ NA SKOTSKÉ ANGAŽMÁ. 

 Cesta ze Zlína byla zřejmě hodně smutná...

„Chtěli jsme ve Zlíně odčinit domácí debakl se Spartou z minulého týdne. Snažili jsme 

se udeřit z brejku, bohužel se nám to nepovedlo. Já sám měl dvě šance. Při první jsem se 

vylekal, myslel jsem, že jde o ofsajd, při druhé jsem netrefil bránu. Zlín měl asi šedesát 

centrů do vápna, všechny jsme odvrátili. Až na ten poslední.“

 Jakubov střílel úplně sám z malého vápna, což je v této fázi zápasu trestuhodné.

„Nechápu, jak mohl být sám. Musíme si situaci rozebrat u videa. Domácí nečekaně ro-

zehráli přímák, a než jsme se stačili otočit, letěl míč na Gajiče. Ten hlavou přiťukl Jakubo-

vovi. Z naší strany nastala spousta chyb najednou.“

 Bylo těžké se po Spartě psychicky zvednout?

„Zápas jsme z hlavy vytěsnili. Proti Spartě se nám nepovedlo absolutně nic. I když 

dva ze čtyř gólů, které jsme dostali, byly z hodně sporných momentů. Navíc se nepískala 

penalta za faul na mě. Cítili jsem se trochu ukřivdění, ale hodili jsme porážku za hlavu. 

Řekl jsme si, že Sparta byla lepší, a i když duel ovlivnily uvedené momenty, nezahráli 

jsme podle představ.“

 Neobáváte se, že inkasovaný gól v závěru ve Zlíně dostane tým psychicky dolů?

„Když dostanete gól v poslední vteřině, není to nikdy dobré. Přitom s prvními třemi 

koly jsme byli spokojeni, uhráli jsme pět bodů. V dalších dvou nic. A teď nás čeká doma 

Slavia. Sice nyní prohrála s Jabloncem, ale momentálně je nejlepším týmem ligy. Poku-

síme se ji obrat o body.“

 Vy už u toho ale nemusíte být. Nakolik je reálné, že do Herts odejdete už nyní 

v srpnu?

„Je možné, že se to stihne ještě v letním přestupovém okně. Teplicím jsem oznámil, že 

bych do Skotska rád odešel už teď. Nechávám ale věc na manažerovi a na klubech, jestli se  

 BRÁNIT UROSTLÉHO ÚTOČNÍKA NENÍ PRO SOUPEŘE ŽÁDNÝ MED. VE 3. KOLE SE O TOM 
 PŘI REMÍZE 2:2 PŘESVĚDČILI I OBRÁNCI LIBERCE, KTERÉMU DAVID VSTŘELIL OBĚ BRANKY HOSTŮ. 

ECHO 5. KOLA

  Gól ke gólu…
A je z toho minitrhák v čele tabulky! Plze-

ňané počtvrté v této sezoně zvítězili nad 

svým soupeřem 1:0, tentokrát v Karviné. 

A protože jejich pražští rivalové nečekaně 

doma selhali, jsou jediným celkem, který 

se pyšní plným bodovým ziskem.

  „S“ vychytali brankáři
Kromě neproměněných šancí se na ztrá-

tách Slavie a Sparty podíleli fantastický-

mi výkony brankáři jejich soupeřů. Jablon-

ci vychytal vítězství 2:0 v Edenu Vlastimil 

Hrubý a Příbrami remízu na Letné bývalý 

sparťanský gólman Milan Švenger.

  Brankostroj „Bolky“
Nepříliš povedený vstup do soutěže výraz-

ně napravili plejeři Mladé Boleslavi. Nová-

ček z Opavy, který v minulém kole získal 

první bod, si dojel do města škodovek 

pro debakl 1:6, na kterém se hattrickem 

podílel ruský útočník domácích Nikolaj 

Komličenko.

  Baník válí! 
V minulé sezoně se takřka zázračně za-

chránili, v letošní atakují pohárové příčky. 

Ostravští fotbalisté po výhře v minulém 

kole na Bohemians vítězně zvládli i zá-

sluhou hattricku Diopa pondělní dohráv-

ku v Olomouci (4:1) a bodově se dotáhli 

na třetí Slavii.

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Plzeň 5 5 0 0 7:1 15

2. Sparta Praha 5 4 1 0 11:3 13

3. Slavia Praha 5 4 0 1 11:3 12

4. Ostrava 5 4 0 1 10:3 12

5. Zlín 5 3 1 1 7:5 10

6. Slovácko 5 3 0 2 8:6 9

7. Příbram 5 2 2 1 11:8 8

8. Jablonec 5 2 1 2 8:5 7

9. Bohemians 1905 5 2 1 2 6:7 7

10. Mladá Boleslav 5 2 0 3 12:12 6

11. Liberec 5 1 3 1 5:5 6

12. Teplice 5 1 2 2 8:10 5

13. Sigma Olomouc 5 1 0 4 6:11 3

14. Opava 5 0 1 4 4:14 1

15. Karviná 5 0 0 5 4:14 0

16. Dukla Praha 5 0 0 5 4:15 0

PROGRAM 6. KOLA
24.08. 18:30 Bohemians 1905 - Sparta Praha

25.08. 17:00 Opava - Karviná

25.08. 17:00 Ostrava - Dukla Praha

25.08. 17:00 Příbram - Liberec

25.08. 19:00 Teplice - Slavia Praha

26.08. 15:00 Plzeň - Mladá Boleslav

26.08. 18:00 Jablonec - Sigma Olomouc

27.08. 18:00 Slovácko - Zlín

VÝSLEDKY 5. KOLA
Sparta Praha - Příbram  2:2

Karviná - Plzeň 0:1

Slavia Praha - Jablonec 0:2

Liberec - Bohemians 1905 1:1

Mladá Boleslav - Opava 6:1

Zlín - Teplice 1:0

Dukla Praha - Slovácko 1:2

Sigma Olomouc - Ostrava 1:4

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STATISTIKA 5. KOLA

 DAVID VANĚČEK SICE V BŘEZNOVÉM MAČI NA BOHEMIANS NESKÓROVAL, 
 ALE JINAK TEPLICÍM V MINULÉ SEZONĚ POMOHL DESETI BRANKAMI. 

 Jaký dojem na vás při červencové návštěvě Edinburgu 

udělaly klub i město?

„Klub je obrovsky profesionální. Měl jsem možnost projít si zá-

zemí. Hearts mají tři kryté umělky, venku několik travnatých hřišť 

a také pár s umělým povrchem. Krásný je stadion pro dvacet tisíc 

lidí, každý zápas je vyprodáno. A město je nádherné. Pro mě i pro 

moji rodinu ideální destinace.“

 Zřejmě největší skok vás čeká v atmosféře při utká-

ních. Na Stínadlech nebo předtím v Hradci lidé příliš necho-

dili.

„V Česku něco podobného zažijete jen na Slavii při derby, nebo 

když tam přijede Plzeň. Jinak se to nedá vůbec srovnat. Když hra-

jete na Rangers nebo na Celtiku, kde je šedesát tisíc diváků... Už 

se nemůžu dočkat.“ 

domluví už na srpnovém transferu. Pořád doufám, že ano. Od chví-

le, kdy jsem věděl, že do Skotska půjdu, jsem odpočítával dny. Bo-

hužel se záležitost zkomplikovala.“

 Jaké to je nastupovat za Teplice, když máte podepsaný 

kontrakt jinde? 

„Lhal bych, kdybych tvrdil, že myšlenkami už nejsem ve Skot-

sku. Angažmá v Hearts je pro mě obrovská výzva, strašně moc 

se těším. Sleduju každý jejich zápas. Nedávno vyhráli doma nad 

Celtikem. Muselo jít o úžasný zážitek, když porazíte takový tým! 

Ano, hlavou jsem už v Hearts. Což ale neznamená, že se nesnažím 

odvést pro Teplice maximum. Strávil jsem tu hezkých dva a půl 

roku, hodně mi daly. Mám tady pořád smlouvu na půl roku, pokud 

neodejdu, nic s tím neudělám. Byla by škoda pro mě i pro klub, 

abych nepodával výkony, na které mám.“

 Mnohé české kluby hráče, kteří chtějí odejít půl roku 

před vypršením kontraktu, přeřadí do juniorky. Nebojíte se to-

hoto scénáře?

„Poté, co jsem uzavřel s Hearts smlouvu, jsem se bavil s tre-

nérem Šmejkalem i s vedením Teplic. Ujistili mě, že jediný důvod, 

proč mě nechtějí pustit už v létě, je, že nemají adekvátní náhradu. 

Nemusím se bát, že skončím v juniorce. Pochopitelně pokud budu 

podávat výkony, které mě opravňují být v základní sestavě.“

 V 95 PRVOLIGOVÝCH ZÁPASECH DOKÁZAL DAVID VANĚČEK ZAZNAMENAT 25 GÓLŮ. SLUŠNÁ BILANCE! 

DAVID VANĚČEK * Narozen: 9. března 1991 * Výška: 192 cm * 

Váha: 84 kg * Stav: svobodný, přítelkyně Jana, syn David Se-

bastian (4,5 roku) * Fotbalový post: útočník * Hráčská karié-

ra: Viktoria Plzeň (1997-2010), Sezimovo Ústí (2010-2011), Ústí 

nad Labem (2011), Graffin Vlašim (2012), Baník Sokolov (2012-

2013), Vysočina Jihlava (2013), Hradec Králové (2013-2016), 

FK Teplice (2016-?) * Česká liga: 95 zápasů/25 gólů * Největší 

úspěchy: vítěz české ligy (2011), vítěz Českého poháru (2010), 

člen reprezentačních výběrů do 16, 18 a 19 let

 Sparta - Příbram  2:2 (1:1)
Branky: 38. Kanga (penalta), 69. Chipciu (Stanciu) - 6. Slepička (Matoušek), 86. Antwi (Nový). Roz-
hodčí: Franěk - Moláček, Vlasjuk. ŽK: Květ, Skácel, Švenger (všichni Příbram). ČK: (42.) Tregler 
(Příbram). Diváci: 11.987.
Sparta: Nita - Chipciu, Kaya (66. Vatajelu), Radakovič, Costa (83. Štetina) - Stanciu, Kanga, M. Frý-
dek, Plavšič - Josef Šural, Tetteh. Trenér: Z. Ščasný.
Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Fantiš (57. Antwi), Květ, Matoušek, Kilián, 
Jan Rezek (44. Soldát) - Slepička (46. Hlúpik). Trenér: Csaplár.

 Karviná - Plzeň  0:1 (0:1)
Branka: 6. Krmenčík (Hrošovský). Rozhodčí: Orel - Kubr, Myška. ŽK: Janečka, Budínský - Zeman. 
Diváci: 3942.
Karviná: Berkovec - Čolič, Panák, Janečka, Jan Moravec - Mertelj, Budínský - Tusjak, Lingr 
(60. Smrž), Letič (80. Galuška) - Wágner (63. Ramirez). Trenér: R. Nádvorník.
Plzeň: Kozáčik - Řezník, R. Hubník, Pernica, Limberský - R. Procházka, Hrošovský - M. Petržela 
(68. Ekpai), Hořava (78. Čermák), Zeman - Krmenčík (88. Jakub Řezníček). Trenér: Vrba.

 Slavia - Jablonec  0:2 (0:1)
Branky: 44. Doležal (Masopust), 77. Holeš (Jovovič). Rozhodčí: Berka - Flimmel, Dobrovolný. ŽK: 
T. Souček, Milan Škoda, Sýkora, L. Pokorný (všichni Slavia). Diváci: 13.263.
Slavia: O. Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli (17. L. Pokorný), Zelený (72. Tecl) - T. Souček - Baluta, Huš-
bauer, Sýkora, Stoch (80. Bořil) - Milan Škoda. Trenér: Trpišovský.
Jablonec: V. Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Matěj Hanousek - V. Kubista, Hübschman - Maso-
pust, Trávník (77. Považanec), Jovovič (88. Chramosta) - Doležal (84. Břečka). Trenér: P. Rada.

 Zlín - Teplice  1:0 (0:0)
Branka: 90.+4 Jakubov (Gajič). Rozhodčí: Královec - I. Nádvorník, K. Hájek. ŽK: Poznar - Jeřábek. 
Diváci: 3402.
Zlín: S. Dostál - Hnaníček, P. Buchta, Gajič - Podio - Matejov, Traoré, Jiráček (71. Džafič), Bartošák - 
Beauguel (89. Jakubov), Poznar (85. Železník). Trenér: M. Bílek.
Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Hošek, Krob - Ljevakovič (79. Trubač), Kučera - Hyčka, Žitný, 
Hora (54. Shejbal) - Vaněček (90.+1 Červenka). Trenér: Šmejkal.

 Liberec - Bohemians 1905  1:1 (0:1)
Branky: 52. Mashike Sukisa (Karafiát) - 42. Reiter (vyražený míč). Rozhodčí: Proske - Kotík, Anto-
níček. ŽK: Breite, Malinský, Karafiát - F. Hašek, Bederka. Diváci: 4991.
Liberec: Hladký - Mikula, Vukliševič, Karafiát, Mara - Breite, Ševčík - Malinský (79. Nešický), Po-
točný (62. Oršula), Pešek (46. Mashike Sukisa) - Pázler. Trenér: Hornyák.
Bohemians 1905: Valeš - M. Dostál, Krch, Šmíd, Bartek - Reiter, Švec (55. Bederka), F. Hašek, 
Vodháněl - Hilál (75. Nečas), Mašek (67. Juliš). Trenér: M. Hašek st.
    

 Mladá Boleslav - Opava  6:1 (3:1)
Branky: 3. Komličenko (vyražený míč), 21. Komličenko (Takács), 44. Takács (vyražený míč), 53. Ta-
kács (odražený míč), 58. Komličenko (penalta), 67. Ladra (Komličenko) - 27. Helebrand (Zapalač). 
Rozhodčí: Ardeleanu - Hrabovský, Vít. ŽK: Schaffartzik (Opava). Diváci: 3100.
Ml. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, J. Král, Keresteš - Hůlka (73. Kateřiňák), Takács - Jaroslav 
Diviš (65. Přikryl), Ladra, Konaté - Komličenko (81. P. Mareš). Trenér: J. Weber.
Opava: Fendrich - Hrabina, Svozil (52. Smola), Radič, Helebrand - Kuzmanovič, Schaffartzik, Jursa, 
Zapalač (83. Janetzký) - Jurečka (70. Jan Řezníček), Puškáč. Trenér: R. Skuhravý.
    

 Dukla - Slovácko  1:2 (1:1)
Branky: 15. Schranz (penalta) - 13. Chlumecký vlastní, 90. Chlumecký vlastní. Rozhodčí: J. Jílek 
- Kříž, Caletka. ŽK: Bezpalec, Daniel Tetour, Djuranovič, F. Rada - Michal Kadlec, Hofmann. Diváci: 
1287.
Dukla: F. Rada - Douděra (76. Brandner), Bezpalec, Chlumecký, Miloševič - Daniel Tetour, Marek 
Hanousek - D. Breda (52. Djuranovič), Lukáš Holík, Podaný (73. Holenda) - Schranz. Trenér: Drsek.
Slovácko: M. Daněk - Juroška, Hofmann, J. Krejčí, Michal Kadlec - V. Daníček - Jan Navrátil (76. Ka-
labiška), L. Sadílek, Havlík (46. Janošek), Petr - Zajíc (84. Kubala). Trenér: Kordula.

 Olomouc - Ostrava  1:4 (0:2)
Branky: 79. Dvořák (Zahradníček) - 3. Fillo (Pazdera), 13. Diop (Holzer), 60. Diop (Fillo), 77. Diop 
(R. Hrubý). Rozhodčí: Pechanec - Blažej, Vlček. ŽK: Plšek - Granečný. Diváci: 10.667.
Olomouc: M. Buchta - Sladký (64. Zahradníček), Štěrba, Jemelka, Vepřek - Hála (46. Texl), Plšek, 
Kalvach (64. Dvořák), Houska, Falta - Nešpor. Trenér: V, Jílek.
Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Stronati, Fleišman (77. Granečný) - Fillo, Jánoš, R. Hrubý, 
Holzer - O. Šašinka (67. J. Šašinka), Diop (85. Jirásek). Trenér: Páník.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 TŘIADVACETILETÝ ÚTOČNÍK NIKOLAJ KOMLIČENKO NASÁZEL PŘI VÝHŘE BOLESLAVI 6:1 
 HATTRICK DO SÍTĚ OPAVY A S PĚTI GÓLY POSKOČIL DO ČELA TABULKY LIGOVÝCH KANONÝRŮ. 

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „Slavia měla v nohou těžký zápas v Kyjevě a na jejím výkonu v Edenu proti Jab-
lonci to bylo hlavně v první půli znát. Hosté mohli vstřelit i víc gólů než jeden a bylo 
by po zápase… Po přestávce byli červenobílí přece jen aktivnější, chyběla jim ale 
lehkost, klíčoví středopolaři Hušbauer se Stochem zůstali za svým standardem 
z předchozích utkání. Kdyby Milan Škoda proměnil penaltu, mohl být vývoj pochopi-
telně jiný, ale myslím si, že na slávistech ležela psychická únava, zřejmě také pod-
vědomě uvěřili špatné bilanci z posledních let, kterou s Jabloncem mají. Severočeši 
naopak podali kompaktní, disciplinovaný výkon a zaslouženě vyhráli.

Plzeň je geniální v tom, že i když se jí nedaří a hraje špatně, tak stejně vyhraje… 
Také Viktorka může žehrat na neproměněný pokutový kop, kdyby Krmenčík zvýšil 
na 2:0, tak v Karviné určitě dohrála zápas ve větším klidu, takhle se hosté klepali 
o udržení nejtěsnější vedení až do závěrečného hvizdu.

Pro Příbram bylo utkání na Letné prubířským kamenem, jestli dokáže herně obstát 
i proti nejsilnějším ligovým soupeřům. Hosté hráli otevřený fotbal až do vyloučení Tre-
glera těsně před přestávkou. Sparťané ve druhé půli kroužili kolem příbramské šest-
náctky, měli ale zbytečně moc doteků, a když se přece jen do nějaké šance dostali, tak 
je vychytal brankář Švenger. Přesto na tři body nedosáhli, protože pár minut před kon-
cem inkasovali triviální vyrovnávací gól, místo aby udrželi vedení 2:1…“

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


32

3232

FORTUNA:LIGA
in

ze
rc

e
Úterý 21.8.2018
34/2018

Gólovým půltuctem zdemolova-
la doma „Bolka“ nováčka z Opavy 
a rázem skočila do pozice lídra, 
nutno ale zároveň dodat, že má vy-
rovnanou bilanci s inkasovanými 
brankami… V popředí se udržela 
i Příbram, která uhrála remízu 
2:2 na Letné, naopak Slavia vyšla 
střelecky úplně naprázdno. Mistr 
z Plzně si prodloužil sérii nejtěs-
nějších výher 1:0 už na čtyři zápasy 
z celkových pěti! V pondělním mo-
ravském derby v Olomouci se stře-
lecky blýskl čtyřmi góly ostravský 
Baník, i když nastoupil bez svého 
zraněného kapitána Milana Baroše, 
za kterého včetně hattricku „zasko-
čil“ Dame Diop.

1. Ml. Boleslav 12 2,400

2.-4. Sparta 11 2,200

2.-4. Slavia 11 2,200

2.-4. Příbram 11 2,200

5. Ostrava 10 2,000

6.-8. Slovácko 8 1,600

6.-8. Jablonec 8 1,600

6.-8. Teplice 8 1,600

9.-10. Plzeň 7 1,400

9.-10. Zlín 7 1,400

11.-12. Bohemians 1905 6 1,200

11.-12. Olomouc 6 1,200

13. Liberec 5 1,000

14.-16. Karviná 4 0,800

14.-16. Opava 4 0,800

14.-16. Dukla 4 0,800

 HATTRICK KOMLIČENKA POMOHL 
 BOLESLAVI K VEDENÍ V GÓLOVÉ JÍZDĚ. 

GÓLOVÁ JÍZDA

„Bolka“ skočila do čela!

VYCHYTANÉ NULY

4
Matúš Kozáčik (Plzeň)

3 - Ondřej Kolář (Slavia), Jan Laštůvka (Ostrava), Florin Nita (Sparta)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

5
Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav)

4 - Michael Krmenčík (Plzeň), David Vaněček (Teplice) * 3 - Milan Baroš (Ostrava), 
Dame Diop (Ostrava), Josef Hušbauer (Slavia), Guélor Kanga (Sparta), Jan Matoušek 
(Příbram), Miroslav Slepička (Příbram), Milan Škoda (Slavia) * 2 - Jean-David Beau-
guel (Zlín), Lukáš Budínský (Karviná), Martin Doležal (Jablonec), Stanislav Hofmann 
(Slovácko), Jakub Hora (Teplice), David Houska (Olomouc), Guélor Kanga (Sparta), 
Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav), Nemanja Kuzmanovič (Opava), Roman Květ (Pří-
bram), Tomáš Ladra (Ml. Boleslav), Jan Pázler (Liberec), Ivan Schranz (Dukla), Josef 
Šural (Sparta), Ladislav Takács (Ml. Boleslav) 

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU
(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

13
Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav, 5 + 2)

10,5
Jan Matoušek (Příbram, 3 + 3)

9,5
David Vaněček (Teplice, 4 + 1)

8 - Michael Krmenčík (Plzeň, 4 + 0) * 7,5 - Milan Baroš (Ostrava, 3 + 1), Dame Diop 
(Ostrava, 3 + 1), Josef Hušbauer (Slavia, 3 + 1), Guélor Kanga (Sparta, 3 + 1), Miroslav 
Slepička (Příbram) * 6,5 - Nikolaj Stanciu (Sparta, 1 + 3) * 6 - Milan Škoda (Slavia, 3 
+ 0) * 5,5 - Jakub Hora (Teplice, 2 + 1), David Houska (Olomouc, 2 + 1), Roman Květ 
(Příbram, 2 + 1), Tomáš Ladra (Ml. Boleslav, 2 + 1) * 5 - Lukáš Sadílek (Slovácko, 1 + 
2), Petr Ševčík (Liberec, 1 + 2) * 4,5 - Michal Trávník (Jablonec, 0 + 3) * 4 - Jean-David 
Beauguel (Zlín, 2 + 0), Lukáš Budínský (Karviná, 2 + 0), Martin Doležal (Jablonec, 2 
+ 0), Stanislav Hofmann (Slovácko, 2 + 0), Nemanja Kuzmanovič (Opava, 2 + 0), Jan 
Pázler (Liberec, 2 + 0), Ivan Schranz (Dukla, 2 + 0), Josef Šural (Sparta, 2 + 0) * 3,5 - 
Martin Fillo (Ostrava, 1 + 1, Zoran Gajič (Zlín, 1 + 1), Filip Hašek (Bohemians 1905, 1 + 
1), Daniel Holzer (Ostrava, 1 + 1), Yusuf Hilál (Bohemians 1905, 1 + 1), Jan Chramosta 
(Jablonec, 1 + 1), Alexander Jakubov (Zlín, 1 + 1), Tiémoko Konaté (Ml. Boleslav, 1 + 
1), Lukáš Masopust (Jablonec, 1 + 1), Róbert Matejov (Zlín, 1 + 1), Roman Potočný 
(Liberec, 1 + 1), Mashike Sukisa (Liberec, 1 + 1), Stanislav Tecl (Slavia, 1 + 1), Tomáš 
Wágner (Karviná, 1 + 1) * 3 - Lukáš Hůlka (Ml. Boleslav, 0 + 2), Alex Král (Teplice, 0 + 
2), Lukáš Pazdera (Ostrava, 0 + 2), Jan Štěrba (Olomouc, 0 + 2)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Jak Příbram zaskočila Spartu
  Sparta - Příbram   2:2 (1:1)

Na Letnou vyběhli domácí plejeři do duelu s nováčkem v roli 

jasných favoritů  (1). Jenže už v  7. minutě jim zatrnulo, když 

exsparťan Miroslav Slepička proměnil skvostnou přihrávku Jana 

Matouška ve vedoucí gól hostů (2). 

Vyrovnání zařídil Letenským Guélor Kanga střelou z pokuto-

vého kopu sedm minut před poločasem (3). V 69. minutě jásali 

Pražané ještě více, když Alexandru Chipciu změnil ukazatel skóre 

na  2:1 pro Spartu  (4). Dalším gólům domácích zabránil další 

exsparťan Milan Švengr, který v brance Příbrami podal skvělý vý-

kon (5). Druhým hrdinou hostů se stal střídající Ghaňan Emma-

nuel Atwi (6), jenž při své prvoligové premiéře trefil nováčkovi 

remízový bod! Domácí tak poprvé v ligové sezoně nevyhráli.

2)

3)

6)

5)

4)

1)



http://www.jutagrass.cz/
http://zastavsikanu.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 1950
HRÁLI JAKO O ŽIVOT, 

A ZATÍM... 
Na prahu ligy se všeobecně soudilo, že dostih o mistrov-

ský titul svedou loňské nejúspěšnější týmy Bratislava, Sparta 

a Bohemians (ti poslední oficiálně pod vnuceným názvem Že-

lezničáři). Když už byl start soutěže na spadnutí, vybuchla zčis-

tajasna v Ďolíčku časovaná bomba. Prasklo, že rudí odtamtud 

verbují univerzálního zadáka Ladislava Fišera a průbojného 

útočníka Ladislava Müllera. 

Ale kdyby jen to! Slavia, která tři roky předtím s lehkým 

srdcem pustila k Botiči Jiřího Žďárského, teď toho brilant-

ního technika, výtečného hlavičkáře, chytrého konstruktéra 

ofenzívy a vždy pohotového střelce lanařila k návratu. A jeho 

partner na levé straně útoku Jiří Pešek dokonce už podepsal 

přestupní lístky všemocným vítkovickým nováčkům! Prý tam 

na jeho získání naléhal samotný Bican... Co by zbylo z bron-

zového týmu po ztrátě těchto borců? Bohemka měla namále. 

Zachránilo ji, že fotbalové ústředí se v čase jejího nejvyššího 

ohrožení rozzlobilo na přetahování hráčů mezi elitními týmy. 

Tak sešlo i z čtvera loupeží vršovického rodinného stříbra. 

Ale bylo to o infarkt!

Jarní poločas ligy proběhl podle původních předpokladů. 

Půlmistry se stali Bratislavští o bod před Spartou a Klokany. 

Jen o bod zpět doběhly i bez Peška k obrátce Vítkovice. A páté 

místo senzačně patřilo dalšímu nováčkovi, od kterého si však 

nikdo moc nesliboval. 

Zatímco ostatní české týmy se trápily s osvojením W-M sys-

tému (slovenské kluby v něm díky mezinárodním stykům z vá-

lečných let už byly doma), Čechie Karlín stále praktikovala tra-

diční českou hru. Před brankou zametali oba beci, soupeřova 

křídla bránili krajní záložníci a centrhalv, dispečer hry v poli, 

rozehrával akce spolu se staženým středním útočníkem. Ven-

ku se modrobílí drželi při zdi, zato na své Invalidovně vyhráli 

pět z šesti jarních zápasů. Obhájcům titulu s Tehelného pole 

našupali o Velikonocích 5:0. Spartu porazili vlastně dvakrát, 

pokaždé 1:0 - poprvé v nedohraném zápase, který na počát-

ku druhé půle přerušil přívalový déšť, podruhé v opakovaném 

mači za tropického vedra. Až Slavia dokázala v posledním jar-

ním kole v Karlíně remizovat 1:1.  K překvapivým výsledkům 

Čechii napomáhalo i úzké hřiště, na němž hosté nemohli v plné 

šíři rozvinout navyklé útočné operace. 

Recept na prolomení její obrany objevili Klokani. Aby mohla 

jejich pověstná černá škvára ustoupit připravovanému tráv-

níku, hráli od 12. kola až do konce ročníku svá domácí utkání 

v podnájmech. Začali na Slavii a rychlou křídelní hrou tam uho-

nili karlínskou obranu až k hladké výhře 4:1. V letní přestávce 

pak museli Karlínští hrací plochu rozšířit - a kouzlo Invalidovny 

bylo rázem to tam. 

SERIÁL

Zato Vršovičtí váleli ještě lépe než na jaře.  Bratislavu porazi-

li na Spartě 1:0, Spartu na Slavii 5:4. Byl to velký zápas „Žďáry“ 

a Pondělník po něm napsal: „Bohemians opět dokázali ,že jsou 

nejlepším mužstvem podzimního mistrovství.“ K posledním 

třem zápasům se nastěhovali na Invalidovnu. K té volbě ved-

la nejspíše výše nájemného. I poněkud rozšířené hřiště však 

komplikovalo vysokému favoritovi hru proti zuby nehty brání-

cím outsiderům. Hosté Bohemky zoufale zápolili o záchranu.  

Podle papírové formy měli Klokani oba zápasy vyhrát, jenže…  

Proti Košicím bylo počasí pod psa a terén podle toho. 

 HORKÁ CHVÍLE PŘED BRANKOU BOHEMIANS V OSUDOVÉM STŘETNUTÍ S TEPLICEMI: PO ROHOVÉM KOPU HLAVIČKUJE 
 DLOUHÁN CHOBOT, ZLEVA JSOU NA SNÍMKU JEŠTĚ JÍRA, PAVLIS, VEDRAL (VŠICHNI B), PRAVDA, JAROŠ, MALÝ (T) A HAVLÍČEK (B). 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Zelenobílí byli nakonec rádi za plichtu 1:1.  A nebýt Václava Pa-

vlise, který kryl i penaltu, a spolehlivé obrany, kdo ví… Díky prohře 

Bratislavy v Žilině však i hubený bodík pomohl Vršovickým do čela 

pelotonu. Příští neděli vyhráli druhý z tří karlínských zápasů, 

tentokráte v něm byli hosty. Po vítězství 1:0 nad Čechií měli před 

závěrečným kolem 34 bodů, Bratislava a Sparta shodně o bod 

méně. Navíc jejich pronásledovatele čekaly zápasy na půdě sou-

peřů.  A bez ohledu na jejich výsledky Klokanům stačilo k doby-

tí mistrovských vavřínů jakékoli vítězství nad Teplicemi. Ty letos 

porazili v obou vzájemných zápasech - ve finále zimního turnaje 

i v jarní lize na severu Čech. Vcelku luxusní podmínky, ne?     

 Za body s Čechií zaplatili dočasní bezdomovci od Botiče 

krutou daň. Tři minuty před koncem tvrdého boje opustil hřiš-

tě zraněný reprezentační bek Jiří Rubáš a pro rozhodující mač 

s ním trenér Antonín Lanhaus nemohl počítat. V mlhavé a zima-

vé prosincové neděli se k němu v Karlíně sešlo 10 000 diváků. 

Stovky jich dorazily z Teplic.  Jen sudí poprvé foukl do píšťalky, 

rozpoutala se nervózní bitva o každý míč, o každý metr škváry. 

Tepličtí k jistotě záchrany nutně potřebovali získat alespoň bod 

a prali se o něj jako o život. Po bezgólovém poločase otevřel 

skóre Pešek, kterého jinak dobře střežil teplický obránce Vlas-

timil Chobot, a ještě dvacet minut před koncem vedla Bohemka 

ligové pořadí. Pak ji však znovu postihla penalta, a co hůře, Pa-

vlis tentokrát musel kapitulovat před střelou Josefa Vostrého.  

Ještě ke všemu v osmdesáté minutě jim zranění vzalo dalšího 

obránce, Josefa „Buňu“ Vedrala. 

Na výsledku 1:1 už se nic nezměnilo. Žlutomodří jásali nad 

záchranou, zelenobílí zpytovali svědomí nad promarněnou ob-

rovskou šancí: Bratislavané toho dne zdolali plzeňskou Viktorii 

4:2, Sparta Žilinu 4:3. Loňský mistr a vicemistr se tak bodově 

na Vršovické dotáhli a lepším skóre je odsunuli na bronzovou 

pozici... Miloslav Jenšík 

ROK 2000
PENALTOVÝ METR 
VYMAZAL REKORD

Když v deseti kvalifikačních zápasech neztratíte jediný 

bod a vytvoříte tím absolutní rekord, automaticky se zařadíte 

do okruhu favoritů šampionátu, na který jste se takhle suverén-

ně kvalifikovali. Dokonce ještě před závěrečným podzimním blo-

kem, když v červnu 1999 na Letné dokázali čeští reprezentanti 

se Skotskem otočit v závěrečných 25 minutách skvělým finišem 

nepříznivý výsledek 0:2 ve svoji výhru 3:2! 

V takové pozici se ocitl český národní tým před EURO 2000, 

které poprvé v historii společně uspořádaly dvě země - Belgie 

a Nizozemsko. Byla diametrálně odlišná od role papírového 

outsidera, který to před čtyřmi lety nakonec dotáhl v Anglii až 

do finálového duelu s Němci ve Wembley. Jedna podobnost ale 

zůstala. Los do základní skupiny českým fotbalistům přisoudil 

opět velmi těžké soupeře - domácí „oranjes“, kteří se netajili 

ambicemi na evropské zlato, Francouze, úřadující mistry světa 

a budoucí kontinentální šampiony, a Dány.

Z týmu vicemistrů Evropy zůstalo ve výběru trenéra Jozefa 

Chovance deset hráčů - brankář Pavel Srníček, který se posunul 

z tehdejší „dvojky“ na post „jedničky“, stoper Karel Rada, záložníci 

Radoslav Látal, Radek Bejbl, Karel Poborský, Pavel Nedvěd, Jiří 

Němec, Patrik Berger, útočníci Vladimír Šmicer a Pavel Kuka. 

V základní sestavě měli místo další dva ofenzivní trumfy - teprve 

devatenáctiletý Tomáš Rosický a dvoumetrový obr Jan Koller, kte-

rého mohl alternovat nebo při hře na „dvě věže“ vedle něj hrát jen 

o pár centimetrů menší Vratislav Lokvenc. Elitního střelce z druhé 

vlny a exekutora standardních situací Patrika Bergera však mohl 

reprezentační kouč využít až v závěrečném utkání s Dánskem, 

protože si odpykával dvouzápasový trest za zbytečné vyloučení 

v kvalifikačním epilogu doma s Faerskými ostrovy… A fanouškům 

na vyprodaném letenském stadionu v nervózním závěru plném 

šarvátek zatrnulo, aby rumunský rozhodčí Lica neukázal po jedné 

ostré „vendetě“ červenou kartu i obránci Tomáši Řepkovi, který 

tak mohl znovu přijít o účast na evropském šampionátu…

SERIÁL SERIÁL

STALO SE...

  Až s odstupem mnoha dní dostal ligový finiš absurdní pointu. Jako 
každoročně v těch časech měla sestoupit čtyři mužstva. Tři z nich, 
Žilina, Košice a Trnava, byly ze Slovenska, které by tak v dalším 
ročníku reprezentovaly pouze dva týmy. Zasáhla politická místa. 
Zápolení o prvenství i o záchranu bylo už mnohonásobně potvrzeno 
a důkladně rozebráno ve sportovním tisku, když zčistajasna padlo 
rozhodnutí, že soutěž opustí pouze poslední dva týmy! Být to řádně 
vyhlášeno před rozehráním soutěže nebo alespoň v jejím průběhu, 
věděli by Tepličtí před posledním utkáním, že už jsou za vodou. Byli 
by na Invalidovně bojovali s tak obrovským oduševněním? Jistě: 
kdyby Bohemians vyhráli poslední mač, mohly jim být zákulisní ma-
chinace ukradené. Ale fair to rozhodně nebylo!

  Ještě na podzim předešlého roku hrálo národní mužstvo v Ra-
kousku a Francii. Teď spadla klec. Smělo se utkávat pouze se 
soupeři z „lido-demo“, a tak vycestovalo do Maďarska, Rumunska, 
Bulharska a Polska a doma se představilo jen proti slabé Albánii. 
Obdobně dopadl mezinárodní styk klubů.  Nesmyslná izolace trvala 
dlouhé tři roky...

  „Miliónové“ Vítkovice ověnčily svůj první rok v elitní soutěži čtvr-
tým místem a Josef Bican se s 22 góly stal podeváté a naposledy 
králem ligových střelců.

  Fanoušci uvítali obnovení II. ligy, hrané naposledy v ročníku 1933-
1934. Netěšila se však očekávanému zájmu, možná i proto, že v ní 
nehrál žádný tým z Prahy. Po roce tiše zanikla  - a s ní i oblíbené 
divize. Druhým soutěžním stupněm se pro nejbližší dva roky stalo 
devatenáct krajských přeborů... 

 POZICE PATRIKA BERGERA JAKO BY SYMBOLIZOVALA ČESKÝ NÁRODNÍ TÝM, 
 BYŤ V POSLEDNÍM UTKÁNÍ VE SKUPINĚ NAD DÁNSKEM, VE KTERÉM UŽ MOHL NASTOUPIT, ZVÍTĚZIL 2:0. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Závěrečné soustředění na EURO 2000 absolvoval národní tým 

v rakouském Seefeldu a do tyrolského lyžařského střediska se 

česká reprezentace od té doby pravidelně vracela i pod trené-

rem Karlem Brücknerem. V širším kádru pochopitelně panovala 

nervozita, kdo se nevejde do konečné nominace. Ve stejnou dobu 

se na Slovensku konalo mistrovství Evropy hráčů do 21 let a Jo-

zef Chovanec udělal překvapivý nominační tah, když si ze stříbr-

ných „lvíčat“ vytáhl do „áčka“ ostravského levonohého záložníka 

Marka Jankulovského, který neměl na kontě ani jediný start!   

Zatímco v Anglii byla základem stříbrného úspěchu především 

propracovaná defenzíva, tentokrát se o ni reprezentace nemoh-

la tak pevně opřít. Jana Suchopárka s Michalem Horňákem vy-

řadilo z nominace zranění, a tak ostrý křest evropským ohněm 

kromě italskou Serii A ostříleného Tomáše Řepky podstoupili 

ještě sparťané Milan Fukal s Petrem Gabrielem.

Česká výprava si vybrala jako svůj dočasný domov při ev-

ropském šampionát hotel v belgickém přímořském letovisku 

Knokke-Heisstu, odkud cestovala ke dvěma úvodním duelům 

ve skupině. Z reakcí hráčů bylo zjevné, že by si představovali 

komfortnější zázemí, byť měli celý hotel jen pro sebe. Nedale-

ko vznikl opět „Český dům“ pro hosty a partnery fotbalového 

svazu, mezi kterými byl i předseda slovenského Milan Služanič, 

jehož pojily přátelské vazby s Františkem Chvalovským. A u pípy 

s plzeňským pivem se otáčel někdejší obávaný útočník Stanislav 

Štrunc, který se před lety neuvěřitelně nadřel, aby v dresu Dukly 

konečně vstřelil kýžený stý ligový gól a vstoupil tak do Klubu li-

gových kanonýrů týdeníku GÓL. Víc už jich také držitel členského 

odznaku číslo 39 nepřidal…

Vstupní utkání s Nizozemci rozhodla penalta minutu před 

koncem. Italský rozhodčí Collina ji nařídil, když ve vzdušném 

souboji zatáhl kapitán Jiří Němec nabíhajícího Ronalda de Boera 

za dres. Ten svůj pád ještě přikrášlil a protesty šokovaných čes-

kých hráčů byly marné. Jeho dvojče Frank de Boer pokutový 

kop proměnil ve vítězný gól. Svěřenci trenéra Jozefa Chovance 

si zasloužili hlavně za výkon ve druhé půli vyhrát, vypracovali si 

čtyři vyložené šance, Nedvědovu hlavičku zastavila tyč, Kollero-

vu zase břevno. O to hůř „kousali“, že i o bod za remízu, která by 

umožňovala spřádat reálné postupové plány, přišli diskutabil-

ním verdiktem. Holohlavý arbitr, který se okamžitě stal v Česku 

veřejným fotbalovým nepřítelem číslo jedna, svůj osobitý styl ří-

zení, jimž se často oháněl a obhajoval, sám dodatečně znevěro-

hodnil o čtyři roky později. V Portu na EURO 2004 řídil semifinále 

Česko - Řecko. V jednom ze soubojů v šestnáctce za bezbran-

kového stavu řecký stoper Dellas, pozdější autor vítězné trefy 

v prodloužení, zatáhl Jana Kollera za dres mnohem razantněj-

ším způsobem než tehdy v Amsterdamu Jiří Němec de Boera. 

Ale tentokrát penaltu nezapískal…

Nálada v českém táboře byla pochopitelně na bodu mra-

zu a za pět dnů, které zbývaly do dalšího zápasu s mistry svě-

ta Francouzi, nestihla roztát. Odráželo se to i na atmosféře při 

setkáních s novináři v tiskovém středisku. Jiří Němec se jich 

účastnil hlavně z kapitánské povinnosti, případné další rozhovo-

ry nepřipadaly v úvahu, což jeho krajané ze sedmé velmoci rad-

ši ani nezkoušeli. Reportér z německé veřejnoprávní televize si 

naivně nebo bláhově myslel, že k zástupcům médií ze země, kde 

řadu let působí na klubové úrovni, bude snad vstřícnější. A tak 

ho s mikrofonem v ruce požádal o rozhovor. Odcházející „Němej“ 

jeho otázce v němčině samozřejmě rozuměl, ale odpověděl mu 

důrazně česky: „Ne, ne, ne!“ Jeho národnostní jmenovec se ne-

dal odbýt a zkusil ještě druhý pokus. Ale odpověď byla obsahově 

úplně stejná s ještě hlasitější dikcí: „Nein, nein, nein!“

Kromě obsáhlého referování o fotbalovém dění na evropském 

šampionátu s akcentem na český tým jsme museli také moni-

torovat situaci ohledně svazového předsedy Františka Chvalov-

ského a jeho finančních závazků vůči Komerční bance, které se 

měly již přehoupnout přes jednu miliardu korun. Veřejně o tom 

nechtěl mluvit, ale souhlasil, že si v užším kroužku sedneme 

na kávu nedaleko hotelu. Byli jsme tehdy u toho tři novináři 

z té věkově starší garnitury. Když jsme po něm chtěli nějakou 

konkrétnější a aktuálnější informaci, kterou bychom mohli ná-

sledně poslat do našich redakcí, tak v očividně dobrém rozmaru 

řekl: „Chlapi, ještě chvilku vydržte. Každou hodinu čekám zprá-

vu z Prahy, že moje úvěry z Komerčky jsou převedené do IPB, 

a jedeme dál!“ Jenže místo toho dorazila z hlavního města jiná 

SERIÁL SERIÁL

 VEDOUCÍ MUŽSTVA JAROSLAV DUDL VYSVĚTLUJE KOLEGŮM Z REALIZAČNÍHO TÝMU, ŽE PROTI DÁNSKU MUSÍ NASTOUPIT 
 ČESKÁ REPREZENTACE NIKOLIV V OČEKÁVANÝCH BÍLÝCH DRESECH, ALE V ČERVENÝCH, I KDYŽ UŽ PŘEDTÍM ROZDALA VŠECHNY 
 „NAFLOKOVANÉ“ SADY FANOUŠKŮM. NAKONEC SE PODAŘILO NAJÍT MÍSTNÍ FIRMU, KTERÁ V MIMOŘÁDNÉ NOČNÍ SMĚNĚ VŠE STIHLA ZHOTOVIT… 

 PŘEDSEDA ČMFS FRANTIŠEK CHVALOVSKÝ MĚL PRO BRANKÁŘE VŽDYCKY SLABOST A RÁD SI S NIMI 
 V REPREZENTACI I OBČAS ZATRÉNOVAL, TAKHLE SE HONIL NA EURO 2000 V BELGII PŘI ROZCVIČCE S LADISLAVEM MAIEREM. 

https://www.fotbal.cz/
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zvěst, pro něj opravdu Jobova. Vláda tehdejšího premiéra Miloše 

Zemana poslala totiž do velmi předlužené Investiční a poštovní 

banky zásahovou jednotku a zavedla nad ní nucenou správu…

Aby naděje na postup ze skupiny žila a Češi nebalili domů už 

po třech zápasech ve skupině, museli Francii v Bruggách porazit. 

Jenže už v 7. minutě obránce Gabriel poslal krátkou malou domů 

brankáři Srníčkovi, kterou rychlík Henry vystihl a doběhl, aby pak 

padajícího gólmana podstřelil. Mistři světa se takhle lacino dostali 

do vedení, ale i vyrovnávací gól byl ze stejné kategorie. Faul na Ne-

dvěda byl metr nebo krok před vápnem, přesto anglický rozhodčí 

Poll nařídil pokutový kop, který Poborský chladnokrevně promě-

nil. Tři minuty po přestávce mohl nastat zlom, agilní „Méďa“ běžel 

sám na brankáře Bartheze, ale místo sítě trefil jen jeho… Po hodi-

ně hry dal střídající Djorkaeff druhý gól.

SERIÁL SERIÁL

 DOČASNÝ HLAVNÍ STAN ČESKÝCH REPREZENTANTŮ NA EVROPSKÉM ŠAMPIONÁTU - HOTEL V KNOKKE-HEISSTU.  POZÁPASOVÉ LOUČENÍ DVOU FOTBALOVÝCH VELIKÁNŮ PAVLA NEDVĚDA A THIERYHO HENRYHO, JEHOŽ GESTO MÁ V SOBĚ I OMLUVNÝ NÁBOJ… 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Poslední zápas s Dánskem byl jen o prestiž a o třetí místo 

ve skupině D, protože dál šli Francouzi s Nizozemci. Národ-

ní tým naposledy zažil takhle předčasný konec před třiceti 

lety na mistrovství světa v Mexiku. Česká výprava se přiblí-

žila k domovu, přesunula se do Maastrichtu, protože utkání 

se hraje v nedalekém Lutychu. To samé platilo i o novinářské 

smečce, která byla fotbalistům v patách a řada z nás měla už 

také sbaleno k návratu. Na předzápasové tiskové konferenci, 

která znamenala de facto i loučením s evropským šampioná-

tem, převažovalo zklamání, že EURO 2000 takhle nečekaně 

brzy i smutně končí. Snad aby se nám tahle truchlohra lépe 

popisovala, rozdal všudypřítomný Honza Kovář z třetinkové 

plechovky s pivem Gambrinus. Sedíme s kolegou Luďkem 

na hotelové chodbě před tiskovým sálem. Ale také vedle míst-

nosti, kde reprezentanti právě dojídají oběd, a trousí se kolem 

nás na pokoje. 

Většinou se s nimi jen letmo pozdravíme, oni si jdou lehnout 

a my pokračujeme v psaní. Jako jeden z posledních se loudá ty-

pickou klátivou chůzí kapitán Jiří Němec. Na tváři má několika-

denní strniště vousů, v puse převaluje ze strany na stranu párát-

ko. Zády otočený Luděk ho ale nevidí a lokne si zrovna piva. „To 

se na to vyseru! Tak Mádl si tady chlastá Gambrinus…“ prohodí 

„Němej“ směrem k nám a jde si dál svojí cestou. Opařený Luděk 

se mu snaží na dálku vysvětlit, že jsme dostali jen jedno pivo. Než 

„Němej“ zmizí mezi dveřmi, tak se otočí a spiklenecky s úsmě-

vem na mě mrkne, že to byl dobrý fór. Mladší kolega z redakce 

Sportu tuhle jeho mimiku vůbec nevnímá…

Třetí nepostupové místo Češi uhráli díky dvěma slepeným 

gólům Vladimíra Šmicera v 63. a 66. minutě. Jejich autor teh-

dy po utkání s Dánskem odpověděl na asi nejfrekventovanější 

otázku: Proč šampionát pro nás skončil už po třech zápasech? 

„Myslím si, že všechno ovlivnil takový „detail“, jakým byla pe-

nalta v poslední minutě prvního zápasu s Nizozemskem. Prohra 

rozhodla o všem, protože jsme museli potom hrát s Francií pod 

tlakem nutné výhry.“

Ani po osmnácti letech se na pravdivosti této repliky nic ne-

změnilo. Herním projevem se totiž vystoupení českého národní-

ho týmu na EURO 2000 rozhodně neřadilo mezi propadáky, kam 

ho opakovaně někteří „odborníci“ jen podle výsledkové optiky 

pořád historicky škatulkují… Václav Tichý 

STALO SE...

  Českému fotbalu dorostla silná mladá generace. Na mistrovství Evro-
py hráčů do 21 let, které uspořádalo sousední Slovensko, postoupili svě-
řenci trenéra Karla Brücknera až do finále, v němž podlehli v Bratislavě 
1:2 Itálii. Většina vicemistrů Evropy se v brzké době posunula do repre-
zentačního „áčka“, které převzal charizmatický olomoucký stratég. Ně-
kteří navíc dosáhli na evropské zlato za dva roky ve Švýcarsku.

  „Lvíčata“ si zároveň vybojovala účast na srpnovém olympijském 
turnaji v australském Sydney, jehož termín kolidoval s novým roční-
kem nejvyšší soutěže i předkoly evropských pohárů, takže okolo ko-
nečné nominace byla spousta zmatků i kompromisů. Logickým vyús-
těním pak bylo vypadnutí českého týmu už v základní skupině, i když 
budoucí člen Klubu ligových kanonýrů týdeníku GÓL Libor Došek měl 
v závěrečném utkání s Kamerunem na kopačce vítězný postupový gól. 
Hořkou ironií bylo, že „Nepřemožitelní lvi“, kteří by jinak jeli domů mís-
to Čechů, nakonec celý turnaj vyhráli… 

  V české lize pokračovala Sparta ve sbírání mistrovských titulů 
i pod novým koučem Ivanem Haškem. Letenští si tím zajistili záro-

veň i účast v základní skupině Ligy mistrů. Poprvé v historii k němu 
byla neuvěřitelně blízko i Slavia, která vyhrála 1:0 v Doněcku 
a ve strahovské odvetě s Šachtarem ještě v nastaveném čase drže-
la bezbrankovou remízu. Pár vteřin před závěrečným hvizdem však 
inkasovala a následném prodloužení podruhé, takže se postupový 
sen týmu Františka Cipra krutě rozplynul a čekání červenobílých 
se protáhl na dalších dlouhých sedm let… Ukrajinský mistr si pak 
ve skupině zahrál i se sparťany, kterým přibouchl dveře k jarnímu 
pokračování v tehdejším Poháru UEFA. 

  Při vítězném zářijovém startu nové kvalifikace o postup na mis-
trovství světa 2002 s Bulharskem v Sofii přivedl národní tým 
na trávník s kapitánskou páskou Pavel Nedvěd. V základní sestavě 
bylo deset krajánků a stoper Slavie Karel Rada, který se vrátil ze 
zahraničního angažmá v Turecku a Německu. V závěru nastoupil 
i sparťanský dirigent Tomáš Rosický, který o pár měsíců později 
přestoupil za rekordní bundesligovou částku v přepočtu půl miliardy 
korun do Borussie Dortmund!

SERIÁL

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
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Slávistický sen končí, 
Sigma stále v naději

Ukrajinská mise červenobílých skončila neúspěšně, Hanácká v Kaza-
chstánu dopadla skvěle. Pražané potřebovali po remíze 1:1 v úvodním due-
lu v Edenu vstřelit v Kyjevě gól, což se jim však nepodařilo, zatímco domácí 
skórovali dvakrát. „Sešívaní“ se tak rozloučili s lákavou vidinou Champions 
League a musí se spokojit s Evropskou ligou. Do ní by po vyřazení Almaty 
chtěli i Olomoučané. Jenže těm nyní stojí v cestě FC Sevilla…

 TOMÁŠ SOUČEK MĚL V KYJEVĚ ZA STAVU 0:1 OBROVSKOU ŠANCI NA VYROVNÁNÍ, ALE VE SKLUZU PŘESTŘELIL Z METRU BRÁNU. 

 SLÁVISTÉ SE ZA VIDINOU LIGY MISTRŮ HNALI MARNĚ. NA UKRAJINĚ PADLI 0:2. 

SLAVIA: BEZ GÓLŮ POSTOUPIT NEJDE
Fotbalisté pražské Slavie si základní skupinu Ligy mistrů neza-

hrají. V odvetě 3. předkola podlehli v Kyjevě Dynamu 0:2 a po do-

mácí remíze 1:1 jsou vyřazeni. Ukrajinského favorita v souboji 

vicemistrů svých zemí poslal v 11. minutě do vedení Benjamin Ver-

bič a pojistku přidal v 74. minutě Arťom Besedin gólem z ofsajdu. 

Na druhé straně rozhodčí naopak v 38. minutě Stanislavu Teclovi 

ve sporné situaci vyrovnávací trefu neuznali.

Slavia utrpěla první soutěžní porážku v nové sezoně a nenavá-

že na dosud jedinou účast v základní skupině Ligy mistrů z roku 

2007. Po vyřazení z kvalifikace ji čeká skupina Evropské ligy. Dy-

namo si naopak zahraje závěrečné 4. předkolo Ligy mistrů.

DYNAMO KYJEV - SLAVIA PRAHA 2:0 (1:0)

Branky: 11. Verbič, 74. Besedin. Rozhodčí: Stefanski - Boniek, Golis (všichni Pol.). ŽK: Hušbauer, 
Kovář, Stoch, Bořil, Coufal, Frydrych (všichni Slavia). Diváci: 39.318. První zápas: 1:1, postoupil 
Kyjev.

Kyjev: Bojko - Kedziora, Burda (75. Šabanov), Kádár, Pivarič - Sydorčuk, Šepelijev (88. Bujalskij), 
Garmaš - Cygankov (90. Morozjuk), Besedin, Verbič. Trenér: Chackevič.

Slavia: Kolář - Coufal, Deli, Ngadeu, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer (85. Frydrych), Sýkora, Zmrhal 
(68. Baluta) - Tecl (75. Škoda). Trenér: Trpišovský.

ODVETNÉ ZÁPASY 3. PŘEDKOLA LIGY MISTRŮ

MISTROVSKÁ ČÁST

BATE Borisov - Karabach 1:1 (1:0). První zápas 1:0, postoupil Borisov.
AEK Atény - Celtic Glasgow 2:1 (1:0). První zápas 1:1, postoupily Atény.
Dinamo Záhřeb - Astana 1:0 (0:0). První zápas 2:0, postoupil Záhřeb.

Vidi Székesfehérvár - Malmö 0:0. První zápas 1:1, postoupil Székesfehérvár.
Škendija Tetovo - Salcburk 0:1 (0:0). První zápas 0:3, postoupil Salcburk.

Spartak Trnava - Crvena zvezda Bělehrad 1:2 po prodl. (1:1, 1:1). 
První zápas 1:1, postoupila Crvena zvezda.

NEMISTROVSKÁ ČÁST

Spartak Moskva - PAOK Soluň 0:0. První zápas 2:3, postoupila Soluň.
Fenerbahce Istanbul - Benfica Lisabon 1:1 (1:1). První zápas 0:1, postoupila Benfica.

Ajax Amsterodam - Standard Lutych 3:0 (2:0). První zápas 2:2, postoupil Ajax.

PROGRAM 4. PŘEDKOLA LIGY MISTRŮ

NEMISTROVSKÁ ČÁST

Ajax Amsterdam - Dynamo Kyjev * Benfica Lisabon - PAOK Soluň 

MISTROVSKÁ ČÁST

Crvena zvezda Bělehrad - Salcburk * BATE Borisov - PSV Eindhoven
Young Boys Bern - Dinamo Záhřeb * Vidi Székesfehérvár - AEK Athény

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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OLOMOUC: A TEĎ NA SEVILLU!
Po vítězství 2:0 v úvodním mači uspěli fotbalisté Olomouce 

i v odvetném utkání 3. předkola Evropské ligy na půdě Kajratu 

Almaty 2:1 a stvrdili postup do závěrečného 4. předkola. Haná-

ky na hřišti kazašského vicemistra poslal v 19. minutě do vedení 

Martin Nešpor a šest minut po pauze přidal pojistku David Hous-

ka. Poté už jen snížil střídající Márton Eppel. Domácí dohrávali 

zápas v devíti bez vyloučených Brazilců Juana Felipeho a Isaela.

Olomouc si o premiérový postup do základní skupiny zahraje se 

Sevillou, jejíž branku hájí český gólman Tomáš Vaclík. Pětinásob-

ní šampioni soutěže vyřadili po výhrách 1:0 a 5:0 Žalgiris Vilnius. 

Sigma začne 4. předkolo ve čtvrtek doma. Hanáci se letos vrátili 

do pohárů po devíti letech a jejich maximem je čtvrtfinále Poháru 

UEFA v sezoně 1991/92; tehdy se však nehrály skupiny. 

 ŠIMON FALTA V SOUBOJI S DOMÁCÍM OBRÁNCEM ALIPEM.  HANÁCI SE NA STADIONU KAJRATU ALMATY DOKÁZALI GÓLOVĚ PROSADIT DVAKRÁT A VYHRÁLI 2:1. 

 HRÁČI OLOMOUCE PŘED ODVETNÝM ZÁPASEM V KAZACHSTÁNU. 

 TAKHLE SE RADOVALI FOTBALISTÉ DYNAMA PO VEDOUCÍ BRANCE V ÚVODNÍM MAČI V EDENU. 
 ABY JÁSALI I Z POSTUPU DO ZÁKLADNÍ SKUPINY LIGY MISTRŮ, MUSÍ JEŠTĚ VYŘADIT AJAX AMSTERDAM. 

ODVETNÁ UTKÁNÍ 3. PŘEDKOLA EVROPSKÉ LIGY

MISTROVSKÁ ČÁST

HJK Helsinky - Olimpija Lublaň 1:4 (0:1), první zápas 0:3, postoupila Lublaň; Kukësi (Alb.) - Torpedo Kutaisi 2:0 (1:0), první zápas 2:5, postoupilo Kutaisi; APOEL Nikósie - Hapoel Beer Ševa 3:1 (0:1), první zápas 2:2, po-
stoupila Nikósie; Midtjylland - The New Saints (Wales) 3:1 (1:1), první zápas 2:0, postoupil Midtjylland; Süduva Marijampole (Lit.) - Spartaks Jürmala (Lot.) 0:0, první zápas 1:0, postoupilo Marijampole; Kluž - Alaškert 
(Arm.) 5:0 (2:0), první zápas 2:0, postoupila Kluž, F91 Dudelange (Luc.) - Legia Varšava 2:2 (2:1), první zápas 2:1, postoupilo Dudelange; Zrinjski Mostar - Ludogorec Razgrad 1:1 (0:1), první zápas 0:1, postoupil Razgrad, 
Rosenborg Trondheim - Cork City (Ir.) 3:0 (2:0), první zápas 2:0, postoupil Rosenborg, Valur Reykjavík - Šeriff Tiraspol (Mold.) 2:1 (1:0), první zápas 0:1, postoupil Tiraspol.

NEMISTROVSKÁ ČÁST

Žalgiris Vilnius - FC Sevilla 0:5 (0:3), první zápas 0:1, postoupila Sevilla; Molde - Hibernian 3:0 (1:0), první zápas 0:0, postoupilo Molde, Craiova - Lipsko 1:1 (0:1), první zápas 1:3, postoupilo Lipsko; FC Kodaň - CSKA Sofia 
2:1 (1:0), první zápas 2:1, postoupila Kodaň, Progrés Niederkorn (Luc.) - Ufa 2:2 (1:0), první zápas 1:2, postoupila Ufa; AEK Larnaka - Sturm Štýrský Hradec 5:0 (1:0), první zápas 2:0, postoupila Larnaka, Zenit Petrohrad 
- Dinamo Minsk 8:1 po prodl. (4:0, 1:0), první zápas 0:4, postoupil Petrohrad; Lucern - Olympiakos Pireus 1:3 (0:1), první zápas 0:4, postoupil Pireus; Maccabi Tel Aviv - Pjunik Jerevan 2:1 (0:1), první zápas 0:0, postoupil 
Tel Aviv; Dinamo Brest - Apollon Limassol 1:0 (0:0), první zápas 0:4, postoupil Limassol; LASK Linec - Besiktas Istanbul 2:1 (1:0), první zápas 0:1, postoupil Besiktas, Bröndby Kodaň - Spartak Subotica 2:1 (0:0), první 
zápas 2:0, postoupila Kodaň; Basilej - Vitesse Arnhem 1:0 (1:0), první zápas 1:0, postoupila Basilej; Atalanta Bergamo - Hapoel Haifa 2:0 (0:0), první zápas 4:1, postoupilo Bergamo; Maribor - Glasgow Rangers 0:0, 
první zápas 1:3, postoupili Rangers; Lech Poznaň - Genk 1:2 (0:2), první zápas 0:2, postoupil Genk, Rapid Vídeň - Slovan Bratislava 4:0 (1:0), první zápas 1:2, postoupil Rapid; Gent - Jagiellonia Bialystok 3:1 (1:0), první 
zápas 1:0, postoupil Gent; Feyenoord Rotterdam - Trenčín 1:1 (1:1), první zápas 0:4, postoupil Trenčín; FCSB (Rum.) - Hajduk Split 2:1 (0:0), první zápas 0:0, postoupil FCSB; Partizan Bělehrad - Nordsjaelland 3:2 (3:1), 
první zápas 2:1, postoupil Partizan; Bordeaux - Mariupol 2:1 (0:0), první zápas 3:1, postoupilo Bordeaux; HNK Rijeka - Sarpsborg (Nor.) 0:1 (0:0), první zápas 1:1, postoupil Sarpsborg; Burnley - Istanbul Basaksehir 1:0 
po prodl. (0:0), první zápas 0:0, postoupilo Burnley; Braga - Luhansk 2:2 (0:0), první zápas 1:1, postoupil Luhansk.

PROGRAM 4. PŘEDKOLA EVROPSKÉ LIGY

MISTROVSKÁ ČÁST

Olimpija Lublaň - Spartak Trnava, APOEL Nikósie - Astana, Rosenborg Trondheim - Škendija Tetovo, F91 Dudelange - Kluž, 
Süduva Marijampole - Celtic Glasgow, Šeriff Tiraspol - Karabach, Malmö - Midtjylland, Torpedo Kutaisi - Ludogorec Razgrad.

NEMISTROVSKÁ ČÁST

Sigma Olomouc - FC Sevilla, Sarpsborg - Maccabi Tel Aviv, Gent - Bordeaux, Partizan Bělehrad - Besiktas Istanbul, Rapid Vídeň - FCSB, Apollon Limassol - Basilej, 
Glasgow Rangers - Ufa, Bergamo - FC Kodaň, Petrohrad - Molde, Trenčín - AEK Larnaka, Genk - Bröndby Kodaň, Olympiakos Pireus - Burnley, Luhansk - Lipsko.

KAJRAT ALMATY - SIGMA OLOMOUC 1:2 (0:1)

Branky: 60. Eppel - 19. Nešpor, 51. Houska. Rozhodčí: Schärer - Josipovic, Zogaj (všichni Švýc.). 
ŽK: Juan Felipe, Eppel - Zahradníček. ČK: 75. Juan Felipe, 90.+4 Isael. První zápas: 0:2, postou-
pila Olomouc.

Almaty: Pokatilov - Lunin (57. Sokolenko), Politevič, Elek, Alip (34. Eppel) - Isael, Juan Felipe, Kuat, 
Aršavin (74. Žukov) - Islamchan, Eseola. Trenér: Ferrer.

Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Hála - Zahradníček (67. Manzia), Plšek (80. Yunis), 
Kalvach, Houska, Falta - Nešpor (63. Texl). Trenér: Jílek.

Foto: www.sigmafotbal.cz

Foto: www.sigmafotbal.cz

Foto: www.sigmafotbal.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Arsenal nezvládl další šlágr

Pohled na tabulku musí fanoušky Gunners děsit. Po dvou ode-
hraných kolech mají jejich miláčci na kontě bodových zisků tra-
gickou nulu. Částečnou omluvou pro ně může být, že se potkali 
se dvěma aspiranty na titul Manchesterem City a Chelsea. Pokud 
však „Kanonýři“ chtějí usilovat o špici tabulky či Ligu mistrů, ne-
smějí se svými hlavními konkurenty pravidelně prohrávat…

České příznivce Arsenalu může těšit pouze fakt, že Petr Čech obsadil i pod novým 

koučem Unaiem Emerym post brankářské jedničky a nová posila z Leverkusenu Bernd 

Leno musí na svoji šanci čekat. A český gólman odvádí i přes porážky jeho týmu zatím 

kvalitní výkony. Zatímco v úvodním kole inkasoval na Emirates Stadium první branku 

od Sterlinga ve 14. minutě, na Stamford Bridge tahal míč ze své brány po trefě Pedra 

již o pět minut dříve a ve dvacáté to bylo po střele Moraty už 2:0. S Kanonýry to vypadalo 

bledě nedobře i po herní stránce, ale přesto si dokázali vypracovávat šance a v rozme-

zí 37. - 41. minuty po krásných akcích zásluhou Mchitarjana a Iwobiho skóre srovnali. 

Ovšem ve druhé půli tahali za kratší konec provazu, příležitosti si vypracovávali už jen 

domácí, kteří devět minut před koncem střelou krajního beka Alonsa mezi Čechovy nohy 

rozhodli o své druhé výhře v sezoně a zároveň o druhém pádu Arsenalu. Ten ani ve tře-

tím utkání nevytáhne paty z Londýna a doma se pokusí o první bodový zisk v derby s rov-

něž „nulovým“ West Hamem.

Kromě fanoušků Arsenalu smutnili v tomto kole i fans Manchesteru United. Rudí ďáb-

lové prohráli v Brightonu, když poločasovou ztrátu 1:3 dokázali pouze snížit v nastave-

ném čase Pogbou z penalty. Zato jejich městští rivalové řádili doma proti Bournemou-

thu, který rozstříleli 6:1 i díky dvěma zásahům Agüera a Davida Silvy. 

 ZATÍMCO STŘELEC TŘETÍHO GÓLU MARCOS ALONSO JÁSÁ, 
 PETR ČECH SE SHKODRANA MUSTAFIM UŽ TUŠÍ, ŽE ARSENAL NA CHELSEA PADNE… 

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Manchester City 2 2 0 0 8:1 6
2. Chelsea 2 2 0 0 6:2 6
3. Watford 2 2 0 0 5:1 6
4. Tottenham 2 2 0 0 5:2 6
5. Bournemouth 2 2 0 0 4:1 6
6. Everton 2 1 1 0 4:3 4
7. Liverpool 1 1 0 0 4:0 3
8. Crystal Palace 1 1 0 0 2:0 3
9. Leicester 2 1 0 1 3:2 3

10. Manchester Utd 2 1 0 1 4:4 3
11. Brighton 2 1 0 1 3:4 3
12. Newcastle 2 0 1 1 1:2 1
13. Southampton 2 0 1 1 1:2 1
14. Wolves 2 0 1 1 2:4 1
15. Burnley 2 0 1 1 1:3 1
16. Cardiff 2 0 1 1 0:2 1
17. Arsenal 2 0 0 2 2:5 0
18. Fulham 2 0 0 2 1:5 0
19. West Ham 2 0 0 2 1:6 0
20. Huddersfield 2 0 0 2 1:9 0

PROGRAM
3. KOLO

25.8. Wolves - Manchester City, Arsenal - West Ham,
Bournemouth - Everton, Huddersfield - Cardiff,
Southampton - Leicester, Liverpool - Brighton

26.8. Watford - Crystal Palace, Fulham - Burnley,
Newcastle - Chelsea

27.8. Manchester Utd. - Tottenham

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Aguero S. Manchester City 3 0
1. Richarlison Everton 3 0
3. Wilson C. Bournemouth 2 1
4. Mane S. Liverpool 2 0
4. Pedro Chelsea 2 0
4. Pereyra R. Watford 2 0
4. Pogba P. Manchester Utd 2 0

www.branadocech.cz

Ty nejkrásnější trasy  
pro vaše výlety!
Objevte nejzajímavější místa v Ústeckém kraji.

www.dolnipoohri.cz

www.krusne-hory.org

www.ceskestredohori.info

www.ceskesvycarsko.cz

VÝSLEDKY
2. KOLO

Brighton - Manchester Utd. 3:2 * Burnley - Watford 1:3
Manchester City - Huddersfield 6:1 * Chelsea - Arsenal 3:2

Everton - Southampton 2:1 * Leicester - Wolves 2:0
Tottenham - Fulham 3:1 * West Ham - Bournemouth 1:2
Cardiff - Newcastle 0:0 * Cr. Palace - Liverpool (hráno po uzávěrce)

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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Messi opět trefil milník

Byl jsem jedničkou v konkurenci Ronalda, po jeho odchodu už 
mi nikdo do cesty nepoleze! Argentinský bourák Lionel Messi za-
hájil sezonu dalším impozantním představením a jeho Barcelona 
vyrazila za obhajobou titulu.

Dává mraky gólů, a tak není divu, že když už se slaví nějaký ten milník, vyjde zrovna 

na něj. Před devíti lety vstřelil Messi 5000. barcelonský gól v nejvyšší španělské soutě-

ži, teď uzavřel i další tisícovku. Proti Alavésu se trefil z přímáku, když podstřelil skákající 

zeď. Branka č. 6000! „Leo prostě vidí věci, kteří ostatní nejsou schopni vidět. Je to génius,“ 

usmál se trenér Valverde. Po Iniestově odchodu do Japonska svěřil Messimu kapitánskou 

pásku a pod vedením argentinského génia začala Barca suverénně - o její dominanci mluví 

79procentní držení míče či 25 střel. Přesto se celou hodinu gólově neprosadila, dvě trefy 

padly až v samotném závěru, když skóre uzavřel opět hrdina Messi. „On je prostě perfektní 

každý rok, nikdy už nebude hráč jako on!“ tvrdil jeho spoluhráč Alba. A namlsaný Messi 

hned hlásil: „Letos uděláme vše pro to, abychom vyhráli ligu i Champions League!“

Real zahajující ligovou éru po Ronaldovi se Zidanem si nutně potřeboval spravit chuť 

po porážce ve finále Superpoháru. Proti Getafe přišlo na 81tisícový stadion »pouze« 48 466 

diváků, což je nejméně od května 2009! Madridští měli jasně navrch a jejich tahounem byl 

při výhře 2:0 obrozený Bale. „Bylo pro nás hodně důležité úspěšně odstartovat. Musíme jít 

krůček po krůčku, to je cesta, po které se dá dojít daleko,“ řekl útočník Asensio. Real tak 

slaví první soutěžní výhru pod novým trenérem Lopeteguiem.

Sevilla dominovala ve Vallecanu, kde vyhrála 4:1, bezchybný Tomáš Vaclík v její bráně 

inkasoval jen z penalty. Naopak nečekaně selhal Villarreal, který doma padl 1:2 se San 

Sebastianem. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Sevilla 1 1 0 0 4:1 3

2. Barcelona 1 1 0 0 3:0 3

3. Levante 1 1 0 0 3:0 3

4. Real Madrid 1 1 0 0 2:0 3

5. Real Sociedad 1 1 0 0 2:1 3

6. Huesca 1 1 0 0 2:1 3

7. Celta Vigo 1 0 1 0 1:1 1

8. Espanyol 1 0 1 0 1:1 1

9. Valladolid 1 0 1 0 0:0 1

10. Girona 1 0 1 0 0:0 1

11. Atl. Madrid 0 0 0 0 0:0 0

12. Valencia 0 0 0 0 0:0 0

13. Ath. Bilbao 0 0 0 0 0:0 0

14. Leganes 0 0 0 0 0:0 0

15. Eibar 1 0 0 1 1:2 0

16. Villarreal 1 0 0 1 1:2 0

17. Getafe 1 0 0 1 0:2 0

18. Vallecano 1 0 0 1 1:4 0

19. Alaves 1 0 0 1 0:3 0

20. Betis 1 0 0 1 0:3 0

 S KAPITÁNSKOU PÁSKOU PO INIESTOVI VSTOUPIL DO NOVÉ SEZONY LIONEL MESSI 
 STYLOVĚ - DVĚMA GÓLY POMOHL BARCELONĚ K VÝHŘE 3:0 NAD ALAVESEM. 

PROGRAM
2. KOLO

24.8. Getafe - Eibar, Leganes - Real Sociedad
25.8. Alaves - Betis, Atl. Madrid - Vallecano,

Valladolid - Barcelona
26.8. Espanyol - Valencia, Sevilla - Villarreal

Girona - Real Madrid
27.8. Levante - Celta Vigo, Ath. Bilbao - Huesca

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Silva An. Sevilla 3 0

2. Gallar A. Huesca 2 0

2. Messi L. Barcelona 2 0

2. Morales J. Levante 2 0

SERIE A

Je tu éra Ronalda!

Zaujal Portugalsko, oslnil Anglii a pobláznil Španělsko. Teď 
začal fotbalový bůh Cristiano Ronaldo svoji velkou misi v Itálii. 
Nová superposila turínské »staré dámy« sice napoprvé zrovna 
nekoncertovala, přesto je díky němu Serie A opět v centru dění.

Ligový start ovlivnila janovská tragédie, kvůli pádu mostu oba kluby z přístavního města 

své zápasy odložily. Oči všech se ale upíraly na stadion Chieva, kde se odehrál Ronaldův 

velký debut. Po Sportingu Lisabon, Manchesteru United a Realu Madrid má teď slavná 

»CR7« dotáhnout tifosi Juventusu k vrcholu blaha. Při své premiéře si stoupl na hrot, 

a i když šli hosté rychle do vedení, nebyla to pro portugalskou hvězdu lehká práce. Těžko 

se prosazoval, v první šanci minul, poté ho vychytal gólman. Bojovní domácí skóre oto-

čili, a tak po hodině hry šel na hřiště chorvatský šutér Mandžukič. Ronaldo se přesunul 

na křídlo, kde měl více prostoru. „Fyzicky zvládl debut hodně dobře, na to jak málo s námi 

trénoval. Skvěle zapadl do týmu, ukázal, že je to prostě jiný hráč,“ řekl kouč Allegri a vice-

prezident klubu Pavel Nedvěd přidal: „Mít Cristiana v týmu je pro nás krok dopředu!“ Ro-

naldo měl za zápas 57 dotyků s míčem, osm střel, čtyři šly mezi tyče. Gól nedal, ale nako-

nec napomohl obratu na 2:3 kuriózně - v úplném závěru kolenem trefil do hlavy brankáře 

Sorrentina, poslal jej ze hry a jeho náhradník ve třetí minutě nastavení inkasoval. „CR7 mě 

dostal naplno,“ povzdechl si Sorrentino.

Ve šlágru kola Neapol pod vedením slavného kouče Ancelottiho vyhrála 2:1 na Laziu, 

když rozhodl Insigne. „Minulý rok nás naučil, že musíme být stále při zemi,“ upozornil stře-

lec. Druhému římskému klubu AS naopak jedna branka stačila k výhře, když se až v 89. mi-

nutě trefil Džeko. Patrik Schick si zahrál jen čtvrt hodinky. Ambiciózní Inter opět doplatil 

na prokletí jménem Sassuolo, se kterým prohrál poosmé z posledních devíti zápasů! 

 CRISTIANO RONALDO PŘI DEBUTU ZA JUVENTUS NESKÓROVAL, 
 POUZE NEŠŤASTNĚ ZRANIL BRANKÁŘE DOMÁCÍHO CHIEVA SORRENTINA. 

SERIE A

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Empoli 1 1 0 0 2:0 3

2. Juventus 1 1 0 0 3:2 3

3. Neapol 1 1 0 0 2:1 3

4. Sassuolo 1 1 0 0 1:0 3

5. Spal 1 1 0 0 1:0 3

6. AS Řím 1 1 0 0 1:0 3

7. Udinese 1 0 1 0 2:2 1

8. Parma 1 0 1 0 2:2 1

9. Frosinone 0 0 0 0 0:0 0

10. FC Janov 0 0 0 0 0:0 0

11. Fiorentina 0 0 0 0 0:0 0

12. AC Milán 0 0 0 0 0:0 0

13. Sampdoria 0 0 0 0 0:0 0

14. Atalanta 0 0 0 0 0:0 0

15. Chievo 1 0 0 1 2:3 0

16. Lazio 1 0 0 1 1:2 0

17. Bologna 1 0 0 1 0:1 0

18. Inter 1 0 0 1 0:1 0

19. Turín FC 1 0 0 1 0:1 0

20. Cagliari 1 0 0 1 0:2 0

PROGRAM
2. KOLO

25.8. Juventus - Lazio, Neapol - AC Milán
26.8. Spal - Parma, Cagliari - Sassuolo,
FC Janov - Empoli, Fiorentina - Chievo,
Frosinone - Bologna, Inter - Turín FC,

Udinese - Sampdoria
27.8. AS Řím - Atalanta

VÝSLEDKY
1. KOLO

Real Madrid - Getafe 2:0 * Vallecano - Sevilla 1:4
Eibar - Huesca 1:2 * Barcelona - Alaves 3:0

Villarreal - Real Sociedad 1:2 * Celta Vigo - Espanyol 1:1
Betis - Levante 0:3 * Girona - Valladolid 0:0

Valencia - Atl. Madrid, Ath. Bilbao - Leganes (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
1. KOLO

Bologna - Spal 0:1 * Empoli - Cagliari 2:0
Parma - Udinese 2:2 * Sassuolo - Inter 1:0
Turín FC - AS Řím 0:1 * Lazio - Neapol 1:2

Chievo - Juventus 2:3
Sampdoria - Fiorentina, AC Milán - FC Janov - odloženo

Atalanta - Frosinone (hráno po uzávěrce)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 ČESKÁ REPREZENTACE DO 16 LET PŘED ODLETEM NA TURNAJ DO ČÍNY. 

WU16 míří na turnaj do Číny

Česká reprezentace dívek do 16 let v sobotu odcestovala na mezinárod-
ní turnaj do Číny - CFA International Women’s Youth Football Tournament 
Weifang 2018, kde se postupně střetne pod vedením nové trenérky Evy 
Šmeralové s domácím výběrem, Japonskem a USA.

Česká fotbalová reprezentace žen do 16 let je tvořena z hráček 

ročníku narození 2003 a 2004. Ve výběru jsou fotbalistky z klubů 

z celé České republiky, u reprezentačního týmu nově působí tre-

nérka Eva Šmeralová s asistentem Milanem Matejkou. Hráčky 

WU16 se připravují na následnou kvalifikaci na mistrovství Evropy 

WU17, kterého se česká reprezentace v posledních letech dvakrát 

zúčastnila.

Trenérka Eva Šmeralová je mimo jiné bývalá opora a kapitánka 

národního týmu žen, také dvojnásobná nejlepší fotbalistka České 

republiky, která se po konci kariéry vrhla na trenérské řemeslo, 

své bohaté zkušenosti nyní předává svým nástupkyním, pro které 

je jistě vzorem. „Na turnaji to bude hlavně o získávání zkušeností, 

setkáme se s týmy, se kterými jsme ještě neměly šanci se potkat, 

pokud nebudeme počítat nedávnou přípravu žen a dorostenek 

z USA. Nevíme, co od toho očekávat nejen v poznání týmů, ale 

i celé země, do budoucna pak můžeme sledovat porovnání mezi 

špičkovými týmy,“ uvedla česká trenérka před odletem.

Mladé Češky se v sobotu sešly v Praze a po společném focení 

odpoledne odcestovaly směr Wej-fang. Na turnaji je postupně 

čeká domácí celek, Japonsko a USA. „Náročné bude jak cesto-

vání, tak časový posun, čeká nás jiné podnebí, a to je pro hráčky 

jistě velmi náročné. Odehrajeme tři utkání v krátkém časovém 

rozmezí, některé hráčky jsou v reprezentaci poprvé, setkají se 

s režimem týmu, poznají náročnost turnajů a zažijí test jejich 

fyzických schopností. Nasbírané zkušenosti pak následně mo-

hou využít v dalších reprezentačních kategoriích,“ uzavřela Eva 

Šmeralová. 

 MLADÉ ČESKÉ FOTBALISTKY SE V ČÍNĚ POSTUPNĚ UTKAJÍ S DOMÁCÍ VÝBĚREM, S JAPONSKEM A S USA. PROGRAM REPREZENTACE WU16 NA TURNAJI V ČÍNĚ

22.8. 13:35 (SELČ) Čína - Česká republika (Wej-fang, Čína)
24.8. 10:00 (SELČ) Japonsko - Česká republika (Wej-fang, Čína)

26.8. 10:00 (SELČ) Česká republika- USA (Wej-fang, Čína)

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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http://www.o2tv.cz/
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 ANDREA STAŠKOVÁ PŘISPĚLA K VYSOKÉ VÝHŘE SPARTY NAD BRNEM DVĚMA GÓLY. 

1. liga žen: Sparta začala 

vysokou výhrou

Ženy Sparty zahájily sezonu vysokou výhrou nad Lokomotivou Brno, 
v prvním kole také Plzeň vyhrála v Hradci a Slovácko si poradilo s Li-
bercem. Slavia s Duklou hrají až ve čtvrtek.

Mistrovské Spartě vyšel vstup do utkání a už ve čtvrté minu-

tě ji do vedení poslala povedeným volejem kapitánka Odehnalová. 

Za další dvě minuty přidala další branku Američanka Burkenroad 

a před přestávkou navýšila vedení Stašková. „Dokázaly jsme se brzo 

prosadit, což týmu jistě pomohlo. Následně jsme se do toho ještě 

více opřely a nastřílely další branky,“ komentovala těsně po duelu 

střelkyně třetí branky. I po přestávce se Pražanky dokázaly brzo 

prosadit, svoji druhou branku přidala Stašková. Navýšit vedení 

mohla Nepokojová, ale trefila pouze horní tyč brněnské branky, 

na 5:0 navýšila vedení čtvrt hodiny před koncem Strom z pokuto-

vého kopu po faulu na Burkenroad. V závěru ještě přidaly branky 

střídající Dlasková, z dorážky Křivská a na konečných 8:0 upravila 

hlavou Matoušková. „Hodnocení utkání je pozitivní, šly jsme do toho 

naplno, vstřelily jsme krásných osm branek a máme radost z vítěz-

ství,“ svěřila se střelkyně dvou branek Andrea Stašková.

Ve druhém nedělním utkání přivítalo Slovácko v Kněžpoli Slo-

van Liberec a domácím fotbalistkám se pod vedením nového 

trenéra Hančíka dařilo, když zvítězily 4:2. Moravačky vedly v po-

ločase již o tři branky, soupeřkám se podařilo po přestávce snížit 

na jednogólový rozdíl, ale v závěru rozhodla o výhře Slovácka svoji 

druhou brankou Krištofová.

Už v sobotu zamířila Viktoria Plzeň do Hradce Králové a Zápa-

dočešky si odvezly všechny tři body. Na úvodní branku hostující 

Karasové dokázal sice Hradec po přestávce reagovat vyrovnáním, 

nakonec ale Plzeň pod vedením nového trenéra Růžičky zvítězila 

na východě Čech 5:1, dvě branky si připsala Mášová.  

 KAPITÁNKA SPARTY ODEHNALOVÁ OTEVŘELA V ZÁPASE ÚVODNÍHO KOLA S BRNEM SKÓRE UŽ PO NECELÝCH ČTYŘECH MINUTÁCH. 

zeny.fotbal.cz

AC SPARTA PRAHA - LOKOMOTIVA BRNO H.H. 8:0 (3:0)
Branky: 40. a 49. Stašková, 4. Odehnalová, 6. Burkenroad, 70. Strom (pen.), 

73. Dlasková, 84. Křivská, 88. Matoušková

1. FC SLOVÁCKO - FC SLOVAN LIBEREC 4:2 (3:0)
Branky: 45. a 73. Krištofová Šárka, 23. Bychkova, 36. Janků - 53. Tůmová, 63. Kopčová

FC HRADEC KRÁLOVÉ - FC VIKTORIA PLZEŇ 1:5 (0:1)
Branky: 69. Bulavová - 74. a 90. Mášová, 45. Karasová, 81. Plháková, 89. Kotrčová

23.8. 18:30 SK Slavia Praha - FK Dukla Praha (Vladivostocká, tráva 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/
https://zeny.fotbal.cz/
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MOL Cup: Do hry jde i prvoligová jedenáctka

MOL Cup, domácí pohárová soutěž, zná los svého 2. kola. Do něj zasáhne 54 klu-
bů, které v sídle asociace spároval do 27 dvojic generální sekretář FAČR Rudolf 
Řepka. Úředním termínem pro 2. kolo MOL Cupu je středa 29. srpna.

Do druhého kola už zasáhne také 11 celků z nejvyšší soutěže, 

FORTUNA:LIGY. Pět klubů - Viktoria Plzeň, Slavia Praha - ob-

hájce trofeje, Jablonec, Sparta Praha a Olomouc, které v letošní 

sezoně naskočily do evropských pohárových soutěží, se objeví až 

ve 3. kole MOL Cupu.

Zlín, předposlední vítěz soutěže, se představí ve 30 kilometrů 

vzdálené Kroměříži. Vítěz pohárové trofeje z ročníku 2015/16 Mla-

dá Boleslav ve 2. kole míří na hřiště zástupce ČFL z Převýšova. 

Aktuálně čtvrtý tým nového ročníku FORTUNA:LIGY ostravský 

Baník zajíždí do Uničova. 

 GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ FAČR RUDOLF ŘEPKA (VLEVO) A ŘEDITEL ÚSEKU KOMUNIKACE MICHAL JURMAN PŘI LOSOVÁNÍ 2. KOLA MOL CUPU. 

LOS 2. KOLA MOL CUPU

Admira Praha - Teplice, Štěchovice - Slovan Liberec, 
Litoměřicko - Jindřichův Hradec/České Budějovice, Domažlice - Táborsko, 

Velvary - Sokolov, Zápy - Příbram, Písek - Dukla, 
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Labem/Viktoria Žižkov, 

Kladno - Mariánské Lázně/Ústí nad Labem, Dvůr Králové - Vlašim, 
Olympia Radotín - Hradec Králové, Brozany - Přepeře/Chrudim, 
Dobrovice - Bohemians Praha 1905, Převýšov - Mladá Boleslav, 
Benátky nad Jizerou - Lanškroun/Pardubice, Vltavín - Houstoň, 

Líšeň - Karviná, Slavičín - Kozlovice/Znojmo, Petřkovice - Třinec, 
Tasovice - Slovácko, Frýdek-Místek - Opava, Uničov - Baník Ostrava, 

Rosice - Ždár nad Sázavou/Zbrojovka Brno, Kroměříž - Zlín, Vyškov - Vítkovice, 
Dolní Benešov - Jihlava, Polná - Hranice.

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 ZÁPASE VYŠLI ČEŠTÍ MLADÍCI GÓLOVĚ NAPRÁZDNO. 

REPREZENTACE U16 
Remíza a porážka s Rumuny

Čeští reprezentanti do 16 let odehráli minu-
lý týden dva přípravné zápasy se stejně starými 
Rumuny. V úterním utkání se oba celky rozešly 
s remízou 2:2, ve čtvrteční odvetě pak český tým 
padl po vlastním gólu Vitíka 0:1. Jak oba duely 
viděl kouč „šestnáctky“ Radek Bejbl? 

 „Po nervózním začátku prvního zápasu, kdy jsme chybovali 

a soupeř neproměnil velkou šanci, jsme převzali iniciativu a byli 

jsme v držení míče lepší. Ovšem chyběla nám větší přímočarost 

a zakončení. Ve druhém poločase jsme šli zaslouženě do vede-

ní a poté jsme měli tři až čtyři situace na vstřelení třetí branky, 

ale bohužel bez úspěchů. Soupeř vyrovnal v 75. minutě z penalty 

po našem netaktickém faulu.

V odvetě jsme si neporadili s hlubokým blokem rumunského 

mužstva a nedokázali se prosadit v křídelních prostorech. V první 

půli byla naše hra místy velmi pomalá a stereotypní. Prvních pat-

náct minut druhého poločasu jsme pod dojmem nervozity ustoupili 

z naší kombinační hry, což vedlo k častým ztrátám míče a nepřes-

nostem. V tomto úseku jsme si po jednom z protiútoků soupeře 

vstřelili vlastní branku. V závěrečné dvacetiminutovce jsme hru 

zklidnili a přesnější kombinací jsme se dostali asi do třech stře-

leckých příležitostí, které jsme bohužel neproměnili.“ 

 TÝM „ŠESTNÁCTKY“ PŘED ODVETNÝM ZÁPASEM S RUMUNSKEM. 

 RADEK BEJBL 

ČESKO U16 - RUMUNSKO U16 2:2 (1:1)

Hráno: 14. 6. 2018. Branky ČR: 30. Prokop, 43. Aubrecht. Sestava ČR: Vágner - Šimoník, Vitík, 
Prebsl, Krunert (55. Hodouš) - Karabec, Brejcha (70. Jambor), Langhamer (55. Hampl) - Prokop 
(55. Šrejber), Obadal (70. Jurásek), Aubrecht (62. Lehocký).

ČR U16 - RUMUNSKO U16 0:1 (0:0)

Hráno: 16. 6. 2018. Branka: 49. Vitík vlastní. Sestava ČR: Ulrich - Šimoník (56. Krunert), Hodouš, 
Vitík (C), Hrnčíř - Jambor (51. Brejcha), Jurásek, Hampl (51. Langhamer), Dohalský (51. Karabec) - 
Šrejber (41. Aubrecht), Lehocký (41. Obadal).

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
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 MLADÍ SAÚDOVÉ BYLI NAD SÍLY ČESKÝCH REPREZENTANTŮ. 

REPREZENTACE U19 
Porážku se Saúdskou Arábií napravili výhrou

Devatenáctiletí reprezentanti otestovali své schop-
nosti v utkáních s mladými fotbalisty Saúdské Arábie 
a poté s muži divizního celku FK Pardubice B. Zatím-
co v mezinárodní konfrontaci podlehli svému soupe-
ři 1:3, proti Pardubicím se předvedli v lepším světle 
a zvítězili vysoko 4:0. Oba přípravné mače hodnotí 
trenér „devatenáctky“ Jan Suchopárek. 

„Se Saúdskou Arábií jsme prohráli zaslouženě po slabém 

výkonu v prvním poločase, kdy jsme zaostávali zejména 

v pohybu a práci s míčem. Ve druhé půli už hráči pracovali 

velmi dobře a mnoho nechybělo, abychom vyrovnali. Celko-

vě měl soupeř větší množství šancí a působil vyzrálejším do-

jmem. Naopak náš výkon v druhém zápase byl velmi dobrý. 

Mužstvo dobře kombinovalo, drželo tempo hry, zlepšila se 

organizace a týmové pojetí. Vytvořili jsme si mnoho bran-

kových příležitostí. Jejich proměňování bylo slabinou, a to 

i díky skvělým zákrokům pardubického brankáře Letáčka. 

Soustředění a v něm sehraná utkání hodně ukázala herní 

a psychickou sílu týmu.“ 

 REPREZENTAČNÍ CELEK DO 19 LET, KTERÝ NASTOUPIL DO DUELU SE SAÚDSKOU ARÁBIÍ. 

 JAN SUCHOPÁREK 

ČESKO U19 - FK PARDUBICE B 4:0 (3:0)

Hráno: 14. 8. 2018. Branky: 14. Selnar, 17. Šimáček, 43. Míka, 84. Čvančara. Sestava: Brát - 
Fukala, Drozda (46. Zima), Míka, Papež (46. Chyla) - Krunert (46. Kaloč), Šimáček (46. Slaměna) 
- Selnar (46. Slanina), Šulc (46. Zlatohlávek), Hezoučký (46. Kohút) - Provazník (46. Čvančara). 

ČESKO U19 - SAUDSKÁ ARÁBIE U20 1:3 (0:2)

Hráno: 16. 8. 2018. Branky: 49. Provazník - soupeř skóroval v 6., 40. a 94. minutě. Sestava ČR: 
Číž - Chyla, Míka (46. Drozda), Zima, Papež (46. Fukala) - Kaloč (46. Krunert), Šimáček (46. Slamě-
na) - Kohút (46. Slanina), Šulc (46. Zlatohlávek), Hezoučký (46. Selnar) -  Čvančara (46. Provazník).
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Kompletní zpravodajství ze světa futsaluCHANCE FUTSAL LIGA28

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy
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