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 MICHAL 

 TRÁVNÍK 

„Ve Skotsku skalp Celtiku hodně 
znamená, asi jako když v české lize 
Zlín porazí Plzeň nebo Spartu, “ 
vysvětluje brankář po výborném 
startu angažmá v Edinburghu.

 ZDENĚK ZLÁMAL 

Vyhlíží 

Martin 
Hašek   „Sparta? Kluci se s fanoušky semkli!“  

Evropu
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Vážení čtenáři!

Evropský fotbal prožívá poslední týden, ve kte-

rém se definitivně uzavřou seznamy pro základní 

skupiny letošního ročníku Ligy mistrů a Evropské 

ligy. Zatímco olomoucká Sigma to bude mít jako 

poslední český zástupce v odvetě 4. předkola Ev-

ropské ligy na hřišti Sevilly těžké, Jablonec jako 

jeden ze tří českých klubů už vyhlíží los základních 

skupin. Platí to i o záložníkovi Michalu Trávníkovi, 

který se v rozhovoru pro toto číslo Gólu rozpoví-

dal o tom, koho by si přál mít v základní skupině 

za soupeře. A zároveň se těší, že by mu výkony 

proti evropským konkurentům mohly vynést vy-

sněné zahraniční angažmá. Toho si plnými doušky 

už užívá brankář Zdeněk Zlámal, v  létě totiž ode-

šel do skotského Edinburghu, kde hájí barvy tam-

ních Hearts. A hájí je víc než úspěšně, jeho nový 

tým totiž úvodní tři zápasy skotské nejvyšší sou-

těže vyhrál, když porazil i slavný Celtic Glasgow. 

Zlámal má ve svém fotbalovém životopise mimo 

jiné poměrně nedávné angažmá v pražských Bo-

hemians 1905. Jeho bývalí spoluhráči v zatím po-

sledním kole hostili pražskou Spartu a gólem ze 

závěru zápasu jí vzali dva body za remízu 1:1. Byť to 

nebylo vítězství, trenér klokanů Martin Hašek byl 

s výsledkem a hlavně s výkonem svých svěřenců 

velmi spokojený, což po utkání nijak neskrýval. 

Přece jen vzít body tomuto českému velkoklubu se 

také nepodaří každý den.

Z toho všeho je vidět, že fotbalová sezona na-

brala na obrátkách a o zajímavé informace není 

nouze. Tak příjemné 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...

„Z ÚVODU JSEM MĚL LEHKÉ OBAVY“
„Dá se říct, že prožívám snový začátek. Upřímně, nečekal jsem, že se nám bude až 

tolik dařit. V létě nás totiž přišlo třináct nových hráčů, trošku jsem se toho bál. Mám 

zkušenosti z Turecka, do Alanyasporu nás tehdy přišlo v jednom přestupním termínu 

jednadvacet, což byl trošku masakr. Při takovém počtu nějakou dobu trvá, než si všech-

no sedne. Stejný problém měla loni Sparta, která v létě mocně nakupovala. Proto jsem 

měl lehké obavy. Zatím nám to šlape, ale sezona je hodně dlouhá, průběh se může otočit. 

Ovšem nyní je to moc hezké, užíváme si ho.

„SKALP CELTIKU? JAKO KDYŽ ZLÍN PORAZÍ SPARTU“
Že máme velkou sílu, jsme si ověřili nedávnou výhrou nad Celtikem. Ve Skotsku skalp 

tohoto soupeře hodně znamená. Asi jako když v české lize Zlín porazí Plzeň nebo Spartu. 

Celtic s Rangers jsou ve Skotsku největšími kluby, poslední roky byl Celtic suverénní. Lidé 

v klubu mi říkali, že doma jsme hodně silní, Hearts loni na svém stadionu prohráli jen jed-

nou, právě s Celtikem. Spíš byl problém vyhrávat venku. Teď, včetně pohárového utkání, 

jsme zvládli všechny tři venkovní zápasy. V klubu panuje obrovská spokojenost. Pokud nyní 

zvládneme domácí utkání, v reprezentační pauze budeme hodně v pohodě.

„ASISTENT NÁM PŘIPRAVIL GRILOVAČKU“
Triumf nad Celtikem jsme oslavili společně. Den po utkání pozval celé mužstvo asistent 

trenéra na grilovačku do svého domu. Připravil jídlo, pro děti měl nachystané skákací hra-

dy a spoustu dalších atrakcí. Zahrály si i fotbal. Bylo to fajn. 

 ZATÍM NEJSLAVNĚJŠÍ VÍTĚZSTVÍ V BARVÁCH HEARTS ZAŽIL ZDENĚK ZLÁMAL 
 V ZÁPASE SE CELTIKEM GLASGOW, V NĚMŽ NEDOSTAL GÓL ANI Z TÉTO ŠANCE SOUPEŘE. 

Fotbalový týden Zdeňka Zlámala

„Prožívám snový začátek!“

Tři ligové zápasy, tři výhry, první místo 
ve skotské Premiership. Navrch jako třešnič-
ka na dortu skalp slavného Celtiku Glasgow. 
Exzlínský brankář ZDENĚK ZLÁMAL zahájil 
angažmá v Hearts pohádkově.

 DO SKOTSKA ODEŠEL ZDENĚK ZLÁMAL PŘED TOUTO SEZONOU, ZA HEARTS ZATÍM ODCHYTAL 
 TŘI LIGOVÉ ZÁPASY, DOSTAL V NICH JEDINÝ GÓL A TÝM Z EDINBURGHU VŠECHNY VYHRÁL. 

  Suchý podstoupí 
operaci achillovky!
Kapitán české reprezentace a Basileje Marek Suchý 
se podrobí operaci poraněné Achillovy šlachy a v pod-
zimní části sezony už si nezahraje. Třicetiletý stoper 
si ji poranil v zápase švýcarské ligy proti Sionu, ze 
kterého odstoupil po prvním poločase. Při konzer-
vativnější léčbě by riskoval obnovení zranění, proto 
se rozhodl pro chirurgický zákrok a několikaměsíční 
pauzu. „Volba byla poměrně jednoznačná, operace 
bude nejspolehlivějším řešením situace,“ konstatuje 
zkušený obránce, kterému se dosud vážnější zranění 
vyhýbala, a dodává: „Věřím, že během ledna bych se 
měl opět zapojit do přípravy.“ Devětatřicetinásobný 
reprezentant přijde také o podzimní zápasy ve skupině 
nové Ligy národů proti Ukrajině a Slovensku.

  Gebre Selassie 
zachraňoval remízu
Reprezentační obránce Theodor Gebre Selassie byl 
jediným střelcem domácího Werderu v úvodním 
kole bundesligy, ve kterém přivítal svého severo-
německého rivala z Hannoveru. Hosté šli do vedení 
v 76. minutě, kdy brémského brankáře Jiří Pavlenku 
překonal Weydant. Pět minut před koncem si však 
na centrovaný míč naskočil jedenatřicetiletý český 
bek a srovnal stav derby na konečných 1:1, i když jeho 
vyrovnávací trefu ještě posuzoval videorozhodčí, zda 
nestál při své hlavičce v ofsajdu.

  Pivarník skončil 
ve Zbrojovce
Fotbalisty Brna už nevede trenér Roman Pivarník. 
Jednapadesátiletý kouč se po nepovedeném vstupu 
do druhé ligy dohodl s vedením Zbrojovky na tom, 
že na lavičce moravského celku stejně jako zbytek  
realizačního týmu po šesti kolech nové sezony skon-
čí. Brňané v sobotu prohráli gólem v nastavení 1:2 
v Prostějově a v neúplné tabulce ztrácejí na první 
místo už osm bodů. Mužstvo převzal dosavadní tre-
nér staršího dorostu a asistent reprezentační sedm-
náctky Pavel Šustr. Pivarník vedl tým od loňského 
října, kdy ho převzal na posledním místě. Ve zbytku 
podzimu sice Zbrojovku vytáhl mimo sestupové příč-
ky, ale na jaře se jí nedařilo a sestoupila.

  Vacek si zahraje v Dánsku
Středopolař Kamil Vacek mění polskou ligu za dán-
skou. Devítinásobný reprezentant přestoupil ze 
Slasku Wroclav do Odense, kde jednatřicetiletý zá-
ložník podepsal smlouvu na dva roky. „Získali jsme 
univerzálního hráče, který může nastoupit v záloze 
na více pozicích a který by měl být lídrem. Vidíme 
ho jako opravdu velkou posilu,“ říká sportovní ředi-
tel Odense Jesper Hansen.  Odchovanec olomoucké 
Sigmy následně prošel Bielefeldem, Spartou, Chie-
vem Verona, Mladou Boleslaví, Gliwicemi, Maccabi 
Haifa a v minulé sezoně odehrál 25 zápasů za Wroc-
lav. Po mládežnických reprezentacích se objevil 
i v „áčku“, za které nastoupil v devíti zápasech. Na-
posledy ale reprezentoval v březnu 2016. 

  Kalas jde na další 
hostování - do Bristolu
Český reprezentant Tomáš Kalas znovu opustil lon-
dýnskou Chelsea a zamířil tentokrát do druholigové-
ho anglického Bristolu, kde bude hostovat do konce 
sezony. Pětadvacetiletý obránce v minulém ročníku 
hostoval v jiném druholigovém celku Fulhamu, kte-
rému pomohl k postupu do elitní Premier League, 
a londýnský klub o něj měl zájem. „Bohužel se ale 
ve finální fázi nedohodl Fulham s Chelsea na výši 
odstupného, takže jsme museli hledat jiné řešení,“ 
konstatuje hráčův agent Viktor Kolář. Před Fulhamem 
Kalas hostoval ještě v Middlesbrough a prioritou pro 
něj bylo zůstat v Anglii. Hráčem Chelsea je už od se-
dmnácti let, kdy přestoupil z Olomouce. Během osmi 
let se mu však nepovedlo prosadit natrvalo do prvního 
týmu a většinou působil po hostováních. Mimo Anglii 
byl vypůjčen do nizozemského Arnheimu a Kolína nad 
Rýnem. Čtrnáctinásobný reprezentant přesto loni 
s „Blues“ prodloužil smlouvu do června 2021.

  Novák otevřel skóre
Český reprezentant Filip Novák vstřelil svůj první gól 
v nové sezoně turecké ligy. Ve třetím kole pomohl 
Trabzonsporu k remíze 2:2 na hřišti Ankaragücü. 
Osmadvacetiletý levý bek otevřel skóre v 28. minutě 
hlavou po přímém kopu, chvíli před pauzou vyrovnal 
Faty. Deset minut před koncem zápasu vrátil hostům 
vedení Rodallega, ale v nastaveném čase podruhé 
odpověděl Mochtar.

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

„RUDU SKÁCELA V HEARTS ZBOŽŇUJÍ“
V neděli se konal takzvaný Summary day. Jde o akci s fanoušky, Hearts ji pořádají kaž-

dý měsíc. Přijdeme mezi ně, debatujeme s nimi. Někteří z nich s sebou přivedou děti, 

které už fandí Hearts. Kluby ve Skotsku jsou v tomto dál než u nás v Česku. Lidé si hráčů 

váží, samozřejmě i těch bývalých. V klubu přede mnou působili čtyři Češi. Všichni za-

nechali výborný dojem. Ale Ruda Skácel je jedna z největších legend Hearts. Když jdete 

do muzea Hearts, skoro všude jsou fotky Rudy. Kustod ho má ve své pracovně na hlavní 

stěně. Lidé ho tady zbožňují, často mi Rudyho připomínají.

„O GÓLU I ZLOMENÉ TYČI VE SKOTSKU VĚDĚLI“
V době internetu a sociálních sítí se nic neutají. Tudíž ve Skotsku dobře vědí, že jsem 

dal v české lize gól. Novináři, spoluhráči i fanoušci se mě na to už ptali. Kdyby se neze-

ptali, tak bych jim to připomněl.(směje se) Také se mě vyptávali na incident z jarního li-

gového zápasu v Mladé Boleslavi, kde jsem při zákroku narazil do tyče, která se zlomila. 

Dohrávalo se na přenosku. Fanoušci Hearts prostě vědí o svých hráčích všechno. Včetně 

všech možných kuriozit a zajímavostí.“ 

Tedy až na počasí. Jak je na Ostrovech běžné, pršelo. Pro mě trošku nepříjemné, ale 

Skotové to berou úplně normálně. Vzali si pláštěnky a byli v pohodě. Není to ale tak, že 

po každém větším vítězství probíhají v klubu společné oslavy. Asistent měl akci napláno-

vanou dopředu, vyšla zrovna po Celtiku. Nálada byla o to lepší. 

„ODMALA JSEM PO OSTROVECH TOUŽIL“
Ostrovy byly vždycky mojí vysněnou fotbalovou destinací. Odmala jsem po nich toužil. 

Jsem přesvědčený, že můj styl chytání je určený spíš pro ně než pro soutěže v jižní Evropě. 

A ta atmosféra.... Ochozy na našem stadionu jsou blízko hřišti, fanoušci nás ženou. Ocení 

bojovnost. Když někdo hodí skluz nebo zasprintuje, má velký aplaus. Člověka tohle strašně 

nabudí, je super hrát před takovou kulisou. Před týdnem jsme hráli Betfred Cup, ligový 

pohár. V Česku se domácí pohár bere vlažně, ve Skotsku naopak vysoce prestižně. Přijely 

za námi čtyři a půl tisíce fanoušků, byl vyprodaný stadion. Neskutečný. Na člověka dýchá, 

jak jsou fanoušci hrdí na svůj klub.

ZDENĚK ZLÁMAL * Narozen: 5. listopadu 1985 * Výška: 193 cm * Váha: 93 kg * Stav: svo-
bodný, přítelkyně Kamila, syn Zdeněk (3,5) * Fotbalový post: brankář
Hráčská kariéra: Spartak Hulín (1991-2004), Hanácká Slavia Kroměříž (2004-2006), 
Sparta Praha (2006), Tescoma Zlín (2006-2007), Slovan Liberec (2007-2009), Udinese 
Calcio (Itálie, 2009), Cádiz CF (Španělsko, 2009-2010), Slavia Praha (2010-2011), Sigma 
Olomouc (2011-2015), Bohemians 1905 (2015-2016), Alanyaspor (Turecko, 2016-2017), 
Fastav Zlín (2017-2018), Hearts (Skotsko, 2018-?) * Česká liga: 187 zápasů/ 1 vstřelený 
gól * Reprezentace: 1/0 * Největší úspěchy: základní skupina Evropské ligy (2017), vítěz 
českého poháru (2012, 2017), účast na ME hráčů do 21 let (Nizozemsko 2007)
Rodinné zajímavosti: strýc František chytával v letech 1969-1982 československou ligu 
za Slavii a má na kontě rovněž jeden reprezentační start, otec Zdeněk je od roku 2013 
I. místopředsedou FAČR 

 DO SKOTSKA SE ZDENĚK ZLÁMAL VYDAL 
 PO ANGAŽMÁ VE ZLÍNĚ, JEHOŽ BRANKU HÁJIL V MINULÉ SEZONĚ. 

STALO SE...

 VE SVÉ BOHATÉ KARIÉŘE OBLÉKAL ZDENĚK ZLÁMAL I DRES BOHEMIANS 1905, 
 V LETECH 2015 A 2016 ZA NĚ ODCHYTAL 41 LIGOVÝCH ZÁPASŮ. 

  Ben Chaim 
si půl roku nekopne
Sparťanský fotbalista Tal Ben Chaim se v Izraeli 

podrobil operaci zraněného kolena.  Devětadva-

cetiletý izraelský ofenzivní záložník si přetrhl 

zkřížené vazy v koleně a čeká ho více než půlroční 

pauza. V úvodu nové sezony zasáhl do tří sou-

těžních zápasů a v tom třetím na konci července 

v Jablonci ho v polovině druhého poločasu kvůli 

zranění vystřídal Vukadinovič. Nejprve se nezdálo, 

že by mělo jít o větší problém, pozdější vyšetření 

ale ukázala vážnější poranění. Izraelský repre-

zentant přišel do Sparty vloni v létě, kdy tehdejší 

italský trenér Andrea Stramaccioni přivedl na Let-

nou řadu zahraničních akvizic. Jeho přestup vyšel 

Pražany na asi 76 milionů korun, což z něj v té době 

udělalo nejdražšího hráče české ligy. Zatím však 

zůstal za očekáváním a ve sparťanském dresu do-

sud nedal ani jeden soutěžní gól.

  Mebrahtu 
se stěhuje na Letnou
Fotbalovou Spartu posílil australský útočník 

Golgol Mebrahtu. Po konci angažmá v Mladé 

Boleslavi podepsal na Letné smlouvu do konce 

sezony. Přichází i jako náhrada za Václava Ka-

dlece, jehož rekonvalescence po zranění se pro-

táhne a zpět bude nejdříve v říjnu. Sedmadva-

cetiletý rodák ze Súdánu s eritrejskými kořeny 

přišel do české ligy před dvěma roky z FC Syd-

ney. Předtím působil v jiných australských klu-

bech včetně Western Sydney Wanderers, s nímž 

vyhrál asijskou Ligu mistrů. Jednou nastoupil 

v reprezentaci Austrálie do 23 let. V Mladé Bole-

slavi se mu celkem dařilo a ve 34 zápasech na-

střílel 15 ligových branek. Na jaře však vypadl 

ze sestavy a současný trenér Jozef Weber sázel 

na hrotu především na Nikolaje Komličenka. 

A tak se dohodl na ukončení spolupráce.

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

SRPEN
28. SRPNA

1896 František Plodr 1921-1926 6/1

1954 Jozef Barmoš 1977-1982 52/0

1970 Daniel Šmejkal 1994-1995 10/3

29. SRPNA

1924 Gejza Šimanský 1947-1955 15/7

1945 Karol Jokl 1963-1972 27/11

1972 Radek Bejbl 1992-2001 58/3

30. SRPNA

1936 Karel Lichtnégl 1963-1964 3/0

1947 Václav Samek 1973-1978 11/0

1972 Pavel Nedvěd 1994-2006 91/18

31. SRPNA

1909 Josef Košťálek 1930-1939 43/2

1962 Bartolomej Juraško 1991 4/0

ZÁŘÍ
1. ZÁŘÍ

1938 Pavel Kouba 1963 3/0

1990 Stanislav Tecl 2013-2014 2/0

2. ZÁŘÍ

1925 Ladislav Müller 1952 3/2

 PAVEL NEDVĚD 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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První šlágr se hraje v Edenu

Los nového ročníku nejvyšší soutěže nemohl 
lépe uzavřít její úvodní podzimní část před záři-
jovou reprezentační pauzou než duelem úřadu-
jícího mistra z Plzně na hřišti vicemistra z Ede-
nu. Po šesti odehraných kolech jsou navíc oba 
týmy ve stejném pořadí seřazené na špici tabulky 
a dělí je tříbodový rozdíl, takže půjde i o pozici líd-
ra. A další přitažlivost tomuto očekáváném šlágru 
přidávají ostré střelecké náboje, kterými nešetří 
jak slávisté, tak nyní i viktoriáni, kteří nasázeli 
doma gólový půltucet Mladé Boleslavi, až do ne-
děle nejproduktivnějšímu celku FORTUNA:LIGY.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Západočeši tak rázně i tím nejlepším způsobem uťaly sílící kri-

tiku, že čtyřikrát v řadě vyhráli „jen“ nejtěsnějším rozdílem 1:0. 

Pro ně je však rozhodující, což také opakovaně včetně trenéra 

Pavla Vrby deklarují, že mají jako jediní stále stoprocentní bodo-

vou bilanci. Do loňské skvělé formy se opět dostal loňský král 

střelců Michael Krmenčík, který dal více jak polovinu plzeňských 

gólů a hattrickem do sítě „Bolky“ se vyšvihl na pozici lídra ligo-

vých kanonýrů! Udržet reprezentačního forvarda na uzdě, to bude 

v sobotu večer prioritní úkolem defenzívy červenobílých, kterou 

zatím přivedl do úzkých pouze vloni bronzový Jablonec. Severo-

češi, kteří slávisty v poslední době pravidelně obírají o ligové body, 

tak oba rivaly a aspiranty na mistrovský titul od sebe oddělili. Vyu-

žili k tomu i psychic„deky“, která na svěřencích trenéra Jindřicha 

Trpišovského ležela po čerstvém a bolavém vyřazení z třetího 

předkola Ligy mistrů Dynamem Kyjev.

Ve čtvrtek, resp. v pátek už budou znát své soupeře ve skupi-

nách Ligy mistrů a Evropské ligy, jejichž šestizápasový kolotoč se 

rozběhne už po reprezentační přestávce, kdy je čekají náročné an-

glické týdny. I z tohoto pohledu bude výsledek sobotního prestižní-

ho duelu důležitý proto, s jakým bodovým ziskem vstoupí do druhé 

části podzimní sezony. V podobném zápřahu na dvou fotbalových 

frontách bude i Jablonec, ale další adept na mistrovský trůn Spar-

ta se může koncentrovat jen na ligové menu… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

V Rostově bude 
vyprodáno!

Organizátoři totiž už prodali většinu 
vstupenek. Stadion v Rostově byl do-
stavěn až letos před červnovým star-
tem mistrovství světa v Rusku a mo-
derní aréna má kapacitu 45 tisíc diváků, 
která ale byla při šampionátu snížena 
na 43 472 míst. Stadion během turnaje 
hostil čtyři zápasy skupiny a jedno os-
mifinále a návštěva nikdy neklesla pod 
41 tisíc lidí. Zářijový zápas v Rostově 
se odehraje čtyři dny poté, co český 
tým soubojem s Ukrajinou v Uherském 
Hradišti vstoupí do Ligy národů. Nově 
vzniklá soutěž nabídne reprezenta-
cím dodatečnou šanci kvalifikovat se 
na mistrovství Evropy. 

 STADION V ROSTOVĚ NA DONU. 

 FOTBALISTÉ PLZNĚ VYRAZÍ DO EDENU JAKO LÍDR TABULKY, SLAVIE V NÍ JE HNED ZA NÍ. 

 TRENÉR SLAVIE JINDŘICH TRPIŠOVSKÝ 
 POVEDE SLAVII DO ZÁPASU PO VÝHŘE 3:0 V TEPLICÍCH. 

AKTUÁLNĚ

Přestože do přípravného utkání 

české reprezentace s Ruskem zbý-

vají ještě dva týdny, už teď je jasné, 

že zápas bude 10. září sledovat vy-

prodané hlediště čtyřicetitisícové-

ho stadionu v Rostově na Donu. 

 PLZEŇSKÝ KOUČ PAVEL VRBA SE MŮŽE 
 PO VÝHŘE 6:1 NAD MLADOU BOLESLAVÍ SPOLEHNOUT 
 NA ZLEPŠENOU PRODUKTIVITU SVÉHO TÝMU. 

 OBA TÝMY DO ZÁPASU PŮJDOU PO LOSU ZÁKLADNÍCH SKUPIN 
 LIGY MISTRŮ A EVROPSKÉ LIGY, KTERÝ S NÍM BUDE SPOKOJENĚJŠÍ? 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Reprezentační trenér Karel Jarolím má těžkou hlavu, jak slo-

žit nominaci na nadcházející dvojzápas s Ukrajinou a Ruskem, 

když musí oželet některé stabilní opory.

KRESBA TÝDNE

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


Je duší jabloneckého týmu, který se pomalu, ale jistě dostává do loň-

ských ligových obrátek. Neúnavný čtyřiadvacetiletý středopolař MI-

CHAL TRÁVNÍK nejen diriguje ofenzivní výpady Severočechů, ale je 

i exekutorem většiny standardních situací, ze kterých svěřenci trené-

ra Petra Rady gólově profitují. Člen širšího reprezentačního kádru se 

už těší na šest podzimních zápasů v pohárové Evropě, ve které by si 

v blízké budoucnosti chtěl vyzkoušet také zahraniční angažmá. 

Michal Trávník:

„Přál bych si 

narazit 
na evropský 
velkoklub!“

Michal Trávník:

„Přál bych si 

narazit 
na evropský 
velkoklub!“
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 TAKTO SE MICHAL TRÁVNÍK RADOVAL V NEDĚLNÍM ZÁPASE S OLOMOUCÍ Z GÓLU, 
 KTERÝM UPRAVIL NA KONEČNÝCH 3:0. BYL JEHO PRVNÍM LIGOVÝM V TÉTO SEZONĚ. 

ROZHOVORROZHOVOR

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

	 Znamenají tři poslední vítězství v řadě, že se Jablonec už 

rozjel jarním tempem?

„Všichni doufáme, že jo a že to bude pokračovat i v dalších utká-

ních. Zlomem byla domácí výhra s Karvinou.“

	 Trenér Petr Rada si opakovaně stýskal na chabou efekti-

vitu, k hernímu projevu týmu ale neměl vážnější výhrady…

„Herně to z naší strany nebylo špatné v žádném ze zápasů, do-

pláceli jsme bohužel na to, že jsme neproměňovali šance, které 

jsme si vypracovali. V tom byl největší rozdíl oproti jarní lize, kdy 

nám to gólově padalo skoro z každé příležitosti.“

	 Kolik poztrácených bodů tedy chybí ke spokojenosti?

„Ve Zlíně jsme inkasovali vyrovnávací gól v poslední minutě, 

v Ostravě padl sice o chvilku dřív, ale byl to vlastenec, kterým nás 

Baník nakonec porazil. Také doma se Spartou jsme rozhodně ne-

byli horším týmem, kdybychom v první půli šli po některé z vylo-

žených šancí do vedení, zápas by se určitě vyvíjel jinak a nepro-

hráli bychom 1:2. Bylo to pro nás dost frustrující utkání.“

	 Tuhle domácí ztrátu jste si vykompenzovali u největšího 

rivala Sparty - výhrou nad Slavií v Edenu!

„Pro nás to bylo hrozně důležité vítězství. Slavia do té doby 

držela v lize stoprocentní bilanci, ale nevyvedla se jí odveta třetí-

ho předkola Ligy mistrů v Kyjevě, což na jejím výkonu proti nám, 

„Se Spartou 
to byl doma dost 

frustrující zápas!“

 V ZÁPASE SE SPARTOU SICE MICHAL TRÁVNÍK PŘIHRÁL NA GÓL, ALE JEHO SPOLUHRÁČ LISCHKA JÍM JEN SNÍŽIL NA KONEČNÝCH 1:2. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Pro současné herní pojetí Jablonce jsou charakteristic-

ké náběhy krajních obránců a záložníků podél postranních čar, 

kteří tak roztahují hřiště na maximum. Vyhovuje vám, že máte 

ve středu hřiště variabilní možnosti komu poslat přihrávku?

„Všechno to jsou rychlostně vybavení kluci, kteří se nabíze-

jí a pro mě je jednodušší jim hned poslat kolmou nebo křížnou 

přihrávku do běhu za obranu, než třeba čekat, až někdo teprve 

zezadu dorazí nás vpředu doplnit. I pro soupeře je složitější naše 

útočné akce, vedené po stranách, eliminovat.“

	 A co varianta s jedním hrotovým útočníkem, nebo se dvě-

ma, ke které se kouč Rada nyní přiklonil?

„Pro mě osobně je lepší, když hrajeme se dvěma útočníky - 

s „Dolym“ (Martinem Doležalem) na hrotu, kde chodí do hlavičko-

vých soubojů, a s „Chramem“ (Janem Chramostou), který je rych-

lostním typem, pod ním, aby sbíral odražené balony. Když jsme 

kopali jen na jednoho hrota a se třemi hráči za ním, tak jsem měl 

tuhle roli já. Řekl bych, že už je naše hra sladěná, všichni víme, co 

máme hrát.“ 

ROZHOVORROZHOVOR

 VE SVÉ DOSAVADNÍ KARIÉŘE OBLÉKAL MICHAL TRÁVNÍK DRES JEN DVOU KLUBŮ, PŘED PŘÍCHODEM DO JABLONCE HRÁL ZA SLOVÁCKO. 

myslím, zanechalo stopy. Ale ten náš byl kvalitní, zodpovědný 

a koncentrovaný. Tři body jsme si zasloužili!“

	 V neděli jste pokořili v Jablonci dalšího soupeře z loňské 

špice prvoligové tabulky Olomouc, se kterou jste se přetaho-

vali až do posledního kola o třetí místo, zajišťující přímý postup 

do skupinové fáze Evropské ligy…

„V prvním poločase jsme pálili šance jako předtím proti Spartě 

a trochu jsme měli obavy, aby se nám to znovu nevymstilo. Po-

mohli jsme si po přestávce standardní situací, po které dal „Doly“ 

(Martin Doležal) hlavou vedoucí branku a za pár minut pak přidal 

druhý. Potom jsme si už vedení 2:0 pohlídali a ke konci se nám po-

vedlo ho ještě zvýšit.“

	 Tentokrát byl Martin Doležal v roli nahrávače a úspěš-

ný střelcem jste se stal vy. Chtěl jste dloubákem z šestnáct-

ky zaskočit brankáře Buchtu, nebo jste takhle vystřelil spíš 

z nouze?

„Měl jsem na vápně balon pod nohou a nic jiného než umístěná 

technická střela nepřipadalo v úvahu. Viděl jsem taky, že je gól-

man Sigmy trochu víc z branky, a tak jsem mířil k tyči. Jsem moc 

rád, že to vyšlo přesně, jak jsem chtěl.“   

 NA PRVNÍ LIGOVOU VÝHRU NOVÉ SEZONY MUSEL MICHAL TRÁVNÍK SE SVÝM TÝMEM 
 ČEKAT AŽ DO 4. KOLA, K VÍTĚZSTVÍ 4:1 NAD KARVINOU PŘISPĚL ASISTENCÍ U DRUHÉ BRANKY. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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přinesl tři body, abychom se před reprezentační přestávkou ještě 

víc přiblížili špici ligové tabulky.“

	 Českou reprezentaci čeká úvodní duel Ligy národů 

s Ukrajinou a potom ještě utkání s Ruskem v Rostově na Donu. 

Bude se nominace týkat i vás?

„Hráčů v širším kádru národního týmu je dost, moc nepředpo-

kládám, že bych se v užší nominaci mohl objevit. Ale v koutku duše 

doufám, že se do ní třeba vejdu…“

	 V pátek se losují skupiny Evropské ligy. Koho si přejete 

dostat a naopak kterému soupeři se vyhnout?

„Přál bych si narazit na nějaký evropský velkoklub, jako jsou 

Chelsea, Arsenal nebo AC Milán. Naopak bychom nemuseli 

za soupeřem cestovat třeba až do Kazachstánu nebo do jiných da-

ROZHOVORROZHOVOR

 DRES JABLONCE MICHAL TRÁVNÍK OBLÉKÁ UŽ VÍCE NEŽ TŘI ROKY A HLAVNĚ V POSLEDNÍCH 
 DVOU SEZONÁCH SE ZAŘADIL MEZI OPORY, V KAŽDÉ CHYBĚL JEN VE DVOU LIGOVÝCH ZÁPASECH. 

	 Zezadu vám opět kryje záda zkušený Tomáš Hübschman!

„Je to pro Jablonec strašně moc důležitý hráč, který diriguje 

obranu, organizuje naši hru a dokáže i číst tu soupeře. Má obrov-

ské zkušenosti, které dokáže skvěle uplatnit v těch nejsložitějších 

situacích.“ 

	 Máte na starost zahrávání většiny standardních situací, 

které jsou silnou jabloneckou zbraní. Jak moc je při trénincích 

pilujete?

„Nijak speciálně se standardkám nevěnujeme, máme několik va-

riant, kam míč kopnu, a  s kluky se před jejich zahráváním dohodne-

me, kterou zvolíme - buď to stihneme slovně, nebo signálem ruky.“

	 Příští ligový zápas hrajete s Opavou v Brně, kde je no-

váček v dočasném domácím azylu, který mu zatím očividně ne-

svědčí…

„Dosavadní bilance Opavy nás nesmí zmást nebo ukolébat, mu-

síme být maximálně pokorní a podat takový výkon, který by nám 

 V ČESKÉ REPREZENTACI MICHAL TRÁVNÍK DEBUTOVAL V BŘEZNOVÉM ZÁPASE S URUGUAYÍ, POTÉ NASTOUPIL I PROTI ČÍNĚ A NIGÉRII. 

Michal Trávník
Narozen: 17. května 1994 * Výška: 175 cm * Váha: 73 kg * Stav: 

svobodný, přítelkyně Karolína * Fotbalový post: záložník

Hráčská kariéra: FK Mutěnice (2002-2006) , Baník Šardice (2006-

2009), 1. FC Slovácko (2009-2015), FK Jablonec (2015-?)

Reprezentace: 3 zápasy, žádný gól 

Největší úspěchy: účast na MS hráčů do 17 let (Mexiko 2011), 

účast na EURO hráčů do 21 let (Česko 2015, Polsko 2017), přímý 

postup do skupinové fáze Evropské ligy (2018)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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lekých destinací. Když se bude losovat, tak budeme nejspíš v ka-

bině po tréninku, nebo už v autobuse na cestě do Brna. Ale samo-

zřejmě budeme sledovat, koho vyfasujeme, nejspíš si taky s kluky 

uděláme tipovací soutěž.“

	 Před třemi lety Jablonci scházel poslední krůček k po-

stupu do skupinové fáze Evropské ligy a vy jste byl už u toho jako 

čerstvá posila ze Slovácka…

„Vyřadili jsme tehdy překvapivě FC Kodaň a s Ajaxem Amster-

dam jsme sehráli dvě vyrovnané partie, bohužel jsme v domácí 

odvetě neproměnili penaltu a postup nám proklouzl mezi prs-

ty. Teď máme účast naštěstí dávno už jistou a můžeme se těšit 

na šest kvalitních podzimních zápasů.“

	 Bude to pro vás i možnost ukázat se na evropské scéně 

jako tehdy obránce Filip Novák, který pak zamířil do dánského 

Midtjyllandu…

„V Jablonci jsem vloni prodloužil smlouvu do června 2020 

a nijak se netajím, že bych si rád zkusil zahraniční angažmá. Vě-

řím, že když se týmu i mně bude v Evropské lize dařit, že by se 

to mohlo v dohledné době povést. To samé platí i o reprezentaci, 

pokud bych za ni zase nastoupil.“ 

„Nijak speciálně 
se standardkám 
nevěnujeme…“

 ČESKÝ NÁRODNÍ TÝM SE ZNOVU SEJDE UŽ PŘÍŠTÍ TÝDEN A ČEKAJÍ HO UTKÁNÍ 
 S UKRAJINOU A V RUSKU. PŘIDÁ MICHAL TRÁVNÍK KE SVÝM TŘEM STARTŮM DALŠÍ?  V JABLONCI MÁ MICHAL TRÁVNÍK SMLOUVU DO ROKU 2020, NIJAK ALE NETAJÍ, ŽE BY RÁD VYZKOUŠEL ZAHRANIČNÍ ANGAŽMÁ. 

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

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
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 6. KOLO 

I po 6. kole stále platí, že úřadující šampion stále 
ještě netratil v novém ligovém ročníku ani bod. A vik-
toriáni navíc rázně odpověděli na kritiku, že dokáží 
vyhrávat pouze „chudě“ 1:0. Mladou Boleslav totiž 
doma rozstříleli vysoko 6:1!

Plzeňská jízda 

pokračuje!
Plzeňská jízda 

pokračuje!
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Po pátečním malém pražském derby se Spartou 
byl trenér Bohemians 1905 MARTIN HAŠEK plný 
emocí. A také hrdosti na svůj tým. Klokani, ač osla-
beni, byli vysokému favoritovi vyrovnaným soupe-
řem. A nakonec ho dokázali obrat o body (1:1).

Martin Hašek: „Sparta? Kluci se 

s fanoušky semkli!“

 MARTINU HAŠKOVI V DERBY SE SPARTOU VYŠLO STŘÍDÁNÍ, NÁHRADNÍK 
 ZÁVIŠKA BOHEMIANS V ZÁVĚRU ZÁPASU VYSTŘELIL CENNÝ BOD, OSMÝ V TÉTO SEZONĚ. 

 Jste z remízy mile překvapený?

„Neměli jsme dobře rozdané karty. Pepa Jindřišek naposledy odehrál zápas ve dru-

hém kole v Příbrami, syn Martin odtrénoval v letní přípravě pět dnů, poté byl na operaci 

s kolenem. Do tréninku se zapojil od středy. Chyběli nám tři střední záložníci, musel tam 

hrát Bederka, což je stoper. K tomu nesměl po domluvě klubů nastoupit Juliš. Vyhlídky 

nebyly dobré.“

 Počítal jste spíš s porážkou?

„Vůbec! Věřili jsem si, že pokud nám to bude běhat, pokud zápas odpracujeme, můžeme 

bodovat. S tím, že remíza by byla úspěch, vítězství obrovský úspěch. První půle byla vyrov-

naná, prakticky bez šancí. Spartě jsme jednu připravili, kdy Valeš šel do rizika, míč špatně 

odkopl. Rodící se šanci ale sám zlikvidoval. Po přestávce dala Sparta z přímého kopu.“

 Trestný kop, respektive pád Šurala, vzbudil hodně emocí. Fanoušci Bohemky 

i vaši hráči cítili velkou křivdu. Jak jste situaci viděl vy?

„Všichni kluci, co byli na hřišti, i lidé z tribuny říkali, že to faul nebyl. Nemám důvod jim 

nevěřit. A pokud faul nebyl, inkasovali jsme z ničeho.“

 Hodně zlé krve vyvolal souboj Maška s Chipciuem, po kterém se váš klíčový zálož-

ník nepříjemně zranil. Má vykloubený loket, přetrhané vazy, na podzim si asi už nezahraje.

„Chipciu přesně věděl, co dělá. Nepodezírám ho vůbec, že chtěl Dominika zranit, chraň 

Bůh. Ale do souboje šel s vědomím, že když tohle udělá, Mašek spadne a nebude vědět, 

jak. Ke vší smůle dopadl tak, že si přivodil těžké zranění. Ale jde o postoj: buď jdu do soubo-

je jako chlap, nebo jako užovka.“

 S KLOKANEM SE MARTIN HAŠEK Z ÚSPĚCHŮ RADUJE 
 UŽ DRUHÝ ROK, BOD ZE ZÁPASU SE SPARTOU K NIM URČITĚ PATŘÍ. 

ECHO 6. KOLA

  Naladili se před šlágrem
Fotbalisté vedoucí Plzně a druhé Slavie 
se před sobotním vzájemným duelem 
v Edenu nabudili vysokými výhrami. 
Viktoriáni doma rozcupovali „Bolku“ 6:1, 
„sešívaní“ koncertovali 3:0 v Teplicích 
a na lídra stále ztrácejí tři body. Bude to 
platit i po 7. kole?

  Baník přeskočil Spartu
Letenští plejeři si na Bohemians (1:1) při-
psali druhou plichtu v řadě, když stejně 
jako minule s Příbramí ztratili vedení 
v závěru utkání. Jejich zaváhání využili 
Ostravané, kteří se čtvrtým vítězstvím 
v řadě (2:0 nad Duklou) posunuli před 
sparťany a na jaře se zachraňující celek 
má na třetí příčce stejný bodový zisk jako 
druzí slávisté!

  Zastavili překvapení
Fotbalisté Příbrami jsou příjemným zjeve-
ním sezony. Po roční pauze navrátivší se 
nováček, který v předchozím kole i v de-
seti lidech dokázal vyrovnat na Spartě, 
tentokrát doma nestačil na postupně se 
rozjíždějící Liberec (1:3). Severočeši si při-
psali tři body po sérii tří remíz.

  Klopýtání „Evropanů“
Zatímco v předkolech Evropské ligy na-
vazují Hanáci na skvělé výkony z minulé 
sezony (i přes čtvrteční porážku 0:1 se 
Sevillou), v domácí soutěži padli počtvr-
té v řadě. Po výsledku 0:3 v Jablonci tak 
mají v tabulce pouhý jediný bod…

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Plzeň 6 6 0 0 13:2 18

2. Slavia Praha 6 5 0 1 14:3 15

3. Ostrava 6 5 0 1 12:3 15

4. Sparta Praha 6 4 2 0 12:4 14

5. Zlín 6 4 1 1 11:5 13

6. Jablonec 6 3 1 2 11:5 10

7. Liberec 6 2 3 1 8:6 9

8. Slovácko 6 3 0 3 8:10 9

9. Příbram 6 2 2 2 12:11 8

10. Bohemians 1905 6 2 2 2 7:8 8

11. Mladá Boleslav 6 2 0 4 13:18 6

12. Teplice 6 1 2 3 8:13 5

13. Karviná 6 1 0 5 7:15 3

14. Sigma Olomouc 6 1 0 5 6:14 3

15. Opava 6 0 1 5 5:17 1

16. Dukla Praha 6 0 0 6 4:17 0

PROGRAM 7. KOLA
31.08. 18:30 Sparta Praha - Dukla Praha

01.09. 15:00 Liberec - Ostrava

01.09. 17:00 Mladá Boleslav - Teplice

01.09. 17:00 Opava - Jablonec

01.09. 17:00 Zlín - Příbram

01.09. 19:00 Slavia Praha - Plzeň

02.09. 15:00 Karviná - Slovácko

02.09. 18:00 Sigma Olomouc - Bohemians 1905

VÝSLEDKY 6. KOLA
Jablonec - Sigma Olomouc 3:0

Plzeň - Mladá Boleslav 6:1

Teplice - Slavia Praha 0:3

Opava - Karviná 1:3

Ostrava - Dukla Praha 2:0

Příbram - Liberec 1:3

Bohemians 1905 - Sparta Praha 1:1

Slovácko - Zlín 0:4

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 Pomohl vám pocit křivdy k vyrovnání?

„Diváci do projevu fandění vnesli jistou nenávist vůči sparťan-

ským hráčům, u nichž měli pocit, že nehrají korektně. Zároveň 

i negativní postoj vůči rozhodčím. Odšpuntovali se pocitem křivdy, 

najednou jsme cítili, že za námi nesmírně stojí. Kluci se s fanoušky 

semkli. Dohromady to vytvořilo energii, která nám dávala šanci 

pomýšlet na gól. Sparta si toto v závěru myslet nemohla. Divákům 

strašně moc děkujeme.“

 Spartu jste ke konci zatlačili. Byl jste překvapený? 

„Zamkli jsme ji jako za starých časů na Bohemce, která měla 

v osmdesátých letech silné mužstvo. Byli jsme ve velkém počtu 

v šestnáctce Sparty, s vírou, že nám to přinese ovoce. Byli jsme 

odměněni.“ 

transparentní být nemohlo. Přesto nenásledoval verdikt, který 

jsem čekal. Ale nejsem tu od toho, abych se vyjadřoval k výkonu 

sudích, nestěžuji si, že by nás poškodil. Ovšem myslím, že diváci 

byli naštvaní, že hráči Sparty nechodili do soubojů korektně.“

 Můžete být konkrétní?

„Vysvětlím. Pokud náš hráč vyskočí první, soupeř mu nasadí 

stoličku, nemáte šanci se bránit. To byl případ zranění Maška. Ale 

už předtím tam byl případ s Júsufem. Divák není hloupý, vycítí, 

že to není korektní. Jdete do souboje, střetnete se. Může se stát, 

že přijde ruka do obličeje. Ale jde o mužný souboj. Jenže pokud 

jeden vyskočí, druhý mu dá stoličku, může ten první dopadnout 

na hlavu, teoreticky si zlomit páteř. Myslím, že proto diváci nega-

tivně reagovali na hráče Sparty. V Ďolíčku jsem nikdy nezažil, že 

by po někom takhle šli.“

 NA STŘÍDAČCE NEPATŘÍ MARTIN HAŠEK K NEJKLIDNĚJŠÍM TRENÉRŮM, TAKHLE SVŮJ TÝM KOUČOVAL PŘI NEDÁVNÉ VÝHŘE NA DUKLE. 

MARTIN HAŠEK * Narozen: 11. října 1969 * Hráčská kariéra: RH 
Pardubice (1976-1980), VCHZ Pardubice (1980-1990), SKP Union 
Cheb (1990-1991), Slovan Liberec (1991-1997), Sparta Praha (1997-
2001), Austria Vídeň (2002-2003), Sturm Graz (2003-2004), Dynamo 
Moskva (2004), Slovan Liberec (2004-2005), Sparta Praha (2005-
2006), Marila Příbram (2006-2007), Přední Kopanina (2007-?)  
* Největší úspěchy: postup na EURO 2000, postup do osmifinále 
Ligy mistrů (2001), vítěz české ligy (1998, 1999, 2000, 2001, 2005), 
mistr rakouské ligy (2003) * Česká liga: 272 zápasů/ 19 vstřele-
ných branek * Reprezentace: 14/0 * Trenérská kariéra: Sparta 
Praha (asistent, 2007), Baník Sokolov (2008), Sparta Praha (asis-
tent, 2009-2011), Sparta Praha (hlavní, 2011-2012), Sparta Praha 
B (2012-2014), FK Pardubice (2014), Sparta Praha (mládež, 2014-
2016), Graffin Vlašim (2016-2017), Bohemians 1905 (2017-?) * Zají-
mavost: v Bohemians 1905 vede syny Martina a Filipa.

STATISTIKA 6. KOLA

 Teplice - Slavia  0:3 (0:2)
Branky: 14. Tecl (Bořil), 34. Kúdela (Hušbauer), 59. Sýkora (Coufal). Rozhodčí: Proske - Kotík, 
Vlasjuk. ŽK: Shejbal - Tecl. Diváci: 7486.
Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Hošek, Krob - Ljevakovič (59. Hora), Kučera - Hyčka (46. Mou-
lis), Žitný, Luts (73. Shejbal) - Červenka. Trenér: Šmejkal.
Slavia: O. Kolář - Coufal, Ngadeu, Kúdela, Bořil - T. Souček - Stoch, Hušbauer, Sýkora (90. Zelený), 
Baluta (84. M. Valenta) - Tecl (75. Milan Škoda). Trenér: Trpišovský.

 Příbram - Liberec  1:3 (0:1)
Branky: 50. Matoušek (samostatná akce) - 33. Malinský (Ševčík), 54. Potočný (Ševčík), 80. Oršula 
(Potočný). Rozhodčí: Nenadál - Pospíšil, Flimmel. ŽK: Mashike Sukisa (Liberec). Diváci: 4676.
Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Soldát, Skácel (69. Jan Rezek) - Kilián (65. Antwi), Katidis (46. 
Květ) - Hlúpik, Matoušek, Fantiš - Slepička. Trenér: Csaplár.
Liberec: Hladký - Mikula, Vukliševič, Karafiát, Kačaraba - Breite, Mara - Potočný, Ševčík (90. Nešic-
ký), Malinský (82. Koscelník) - Mashike Sukisa (74. Oršula). Trenér: Hornyák.

 Ostrava - Dukla  2:0 (2:0)
Branky: 12. O. Šašinka (Holzer), 43. Diop (vyražený míč). Rozhodčí: Machálek - Podaný, Boček. ŽK: 
Pazdera - Preisler. Diváci: 10.405.
Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, R. Hrubý, Holzer (79. Gra-
nečný) - O. Šašinka (64. Jirásek), Diop (89. J. Šašinka). Trenér: Páník.
Dukla: F. Rada - Miloševič, Bezpalec, Chlumecký, Preisler - Daniel Tetour, Marek Hanousek - Doudě-
ra (81. Lukáš Holík), Bilovský, Brandner (81. Bezdička) - Schranz. Trenér: Drsek.

 Opava - Karviná  1:3 (0:1)
Branky: 62. Smola (Zapalač) - 20. Panák (Budínský), 59. Smrž (Wágner), 82. Wágner (Budínský). 
Rozhodčí: Zelinka - Blažej, Kříž. ŽK: Kuzmanovič - Letič. Diváci: 1209.
Opava: Šrom - Hrabina (46. Smola), Svozil, Helebrand - Jursa (69. Kayamba), Simerský, Kuzmanovič, 
Schaffartzik, Zapalač - Janetzký (78. Juřena), Puškáč. Trenér: R. Skuhravý.
Karviná: Berkovec - Čolič, Panák, Janečka, Jan Moravec - Tusjak (67. Guba), Mertelj, Lingr 
(46. Smrž), Budínský, Letič (85. Dramé) - Wágner. Trenér: R. Nádvorník.

 Bohemians 1905 - Sparta  1:1 (0:0)
Branky: 87. Záviška (Bartek) - 61. Josef Šural (přímý kop). Rozhodčí: Berka - J. Paták, Mokrusch. 
ŽK: Nečas, Hilál - Plavšič, Vatajelu, Josef Šural. Diváci: 4931.
Bohemians 1905: Valeš - M. Dostál, Krch, Šmíd, Bartek - Reiter (76. Záviška), F. Hašek, Bederka (67. 
M. Hašek ml.), Vaníček - Mašek (37. Nečas), Hilál. Trenér: M. Hašek st.
Sparta: Nita - Chipciu, Kaya, Radakovič, Vatajelu (81. V. Vukadinovič) - Stanciu (46. Sáček), Kanga, 
M. Frýdek, Plavšič - Josef Šural, Tetteh (88. Pulkrab). Trenér: Z. Ščasný.
    

 Plzeň - Mladá Boleslav  6:1 (2:1)
Branky: 21., Krmenčík (Hořava), 45.+1 Krmenčík (J. Kopic), 52. Krmenčík (Čermák), 62. Řezník 
(vyražený míč), 90. Řezníček (Limberký),  90.+4 Řezníček (Řezník) - 44. Komličenko (odražený míč). 
Rozhodčí: Příhoda - Dobrovolný, Koval. ŽK: Krmenčík - Konaté, Takács. Diváci: 10.532.    
Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, R. Hubník, Limberský - Hořava (84. R. Procházka), Hrošovský - 
M. Petržela, Čermák, J. Kopic (87. Ekpai) - Krmenčík (73. Řezníček). Trenér: Vrba.
Ml. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, J. Král (65. Kateřiňák), Keresteš - Hůlka, Takács - Konaté 
(53. Jaroslav Diviš), Ladra, Přikryl (82. Hubínek) - Komličenko. Trenér: J. Weber.

 Jablonec - Olomouc  3:0 (0:0)
Branky: 57. Doležal (Trávník), 62. Doležal (Chramosta), 89. Trávník (Doležal). Rozhodčí: J. Jílek - 
Hrabovský, Kotalík. ŽK: Dvořák, Vepřek (oba Olomouc). Diváci: 3306.
Jablonec: V. Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Matěj Hanousek - Masopust, Trávník (90. Acosta), 
Hübschman, Jovovič (66. V. Kubista) - Doležal, Chramosta (82. Považanec). Trenér: P. Rada.
Olomouc: M. Buchta - Chvátal (45. Sladký), Štěrba, Jemelka (74. Polom), Vepřek - Kalvach - Za-
hradníček, Houska, Texl, Manzia (63. Plšek) - Dvořák. Trenér: V. Jílek.

 Slovácko - Zlín  0:4 (0:2)
Branky: 18. Poznar (penalta), 26. Bartošák (odražený míč), 54. Železník (Traoré), 62. Matejov (Beau-
guel). Rozhodčí: Pechanec - Myška, Fišer. ŽK: Petr - Podio. Diváci: 6586.
Slovácko: Daněk - Juroška, Hofmann, J. Krejčí, Michal Kadlec - Janošek (76. Jakub Rezek) - Jan 
Navrátil (59. Kalabiška), V. Daníček, L. Sadílek, Petr - Zajíc (68. Kubala). Trenér: Kordula.
Zlín: S. Dostál - Hnaníček, P. Buchta, Gajič - Podio - Matejov, Traoré, Jiráček (82. Hronek), Bartošák - 
Beauguel (72. Džafič), Poznar (51. Železník). Trenér: M. Bílek.

 Po některých soubojích jste se hodně rozčiloval. Cítil 

jste, že sudí měl soupeři rozdat víc žlutých karet?

„Nevím, do jaké míry můžu mluvit... Můj názor na posuzování 

rozhodčích, a teď nemyslím jen zápas se Spartou, nýbrž obecně, 

je jednoduchý. Když vidí faul, měl by pískat, pokud vidí nezpochyb-

nitelně zákrok na žlutou, má ji udělit. Když vidí zákrok na penaltu, 

měl by ji nařídit. Prostě pískej, co vidíš. Myslím, že by se fotbalu 

ulevilo.“

 Proti Spartě jste viděl zákroky, které měly být oceněny 

žlutou a nebyly?

„Proti Spartě jsem viděl jeden zákrok, u kterého nedokážu po-

chopit, že nebyla udělena žlutá karta. Shodou okolností by byla 

druhá, tudíž by musela následovat červená. Proto jsem se roz-

čiloval. Viděl jsem něco, co bylo tak transparentně jasný, že víc 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 FOTBALISTÉ DUKLY VSTŘELILI NEJMÉNĚ GÓLŮ V SOUTĚŽI (4), A PROTOŽE JE JEJICH OBRANA 
 POŘÁDNĚ DĚRAVÁ (17 INKASOVANÝCH BRANEK), JAKO JEDINÍ V LIZE JSOU ZATÍM BEZ BODU… 

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „Sparta v malém pražském derby ukázala, že nezvládne vyhrávat zápasy, ve kte-
rých vede o jednu branku, jako to umí Plzeň. Chybí jí totiž herní disciplína, místo aby 
Bohemku dorazila a přidala druhý pojišťovací gól, tak se stáhla a začala nejtěsněj-
ší výsledek jen bránit. Po hrubé taktické chybě ve vlastní šestnáctce inkasovala 
a ve zbývajícím čase se klepala, aby si z „Ďolíčku“ odvezla aspoň bod… Plzeňská 
Viktorka konečně demonstrovala svoji ofenzivní sílu a odnesla to Mladá Boleslav. 
Klíčovým momentem bylo, že domácí po laciném vyrovnání v závěru prvního polo-
času ještě stihli jít znovu do vedení. Výborný výkon podal Michael Krmenčík, který 
měl i po hattricku další vyložené šance. Forma mistra jde nahoru a to je příslib před 
nadcházejícím šlágrem se Slavií. Jablonec potvrdil předchozí výhru z Edenu plným 
bodovým ziskem doma s Olomoucí, na které se podepsalo enormní vypětí ze čtvrteč-
ního zápasu se Sevillou i některé změny v sestavě. V první půli Sigma ještě přečkala 
bez úhony příležitosti Severočechů, Hanáky ale musí hodně mrzet, že si nechali dát 
gól po standardní situaci, při které nepokryli Doležala. Ten brzy přidal ještě druhou 
branku a o výsledku bylo rozhodnuto, navíc hostům ještě přibalil na zpáteční cestu 
třetí trefu technickou střelou z hranice vápna Michal Trávník.“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.strompraha.cz/
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Úřadující mistr z Plzně se 
gólově smlsl na do té doby nej-
produktivnějším týmu - Mladou 
Boleslav totiž vyprovodil domů 
půltuctem a srovnal s ním krok 
na špici, ještě o branku lepší je 
Slavia, která třemi trefami doby-
la teplická Stínadla. Ve slovác-
kém derby dominovali „Ševci“ ze 
Zlína, kteří pokořili domácí tým 
čtyřmi góly. Nahoru také šplhá 
Jablonec, který na severu Čech 
zdolal 3:0 Olomouc.

1. Slavia 14 2,333
2.-3. Plzeň 13 2,166
2.-3. Ml. Boleslav 13 2,166
4.-6. Ostrava 12 2,000
4.-6. Sparta 12 2,000
4.-6. Příbram 12 2,000
7.-8. Zlín 11 1,833
7.-8. Jablonec 11 1,833
9.-11. Liberec 8 1,333
9.-11. Slovácko 8 1,333
9.-11. Teplice 8 1,333
12.-13. Bohemians 1905 7 1,166
12.-13. Karviná 7 1,166
14. Olomouc 6 1,000
15. Opava 5 0,833
16. Dukla 4 0,666

 PLZEŇANÉ SI ŠESTI BRANKAMI V GÓLOVÉ JÍZDĚ VÝRAZNĚ POLEPŠILI. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Půltuctový útok mistra!

VYCHYTANÉ NULY

4
Ondřej Kolář (Slavia), Matúš Kozáčik (Plzeň), 

Jan Laštůvka (Ostrava)

3 - Florin Nita (Sparta) * 2 - Stanislav Dostál (Zlín), Vlastimil Hrubý (Jablonec)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

7
Michael Krmenčík (Plzeň)

6 - Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav) * 4 - Dame Diop (Ostrava), Martin Doležal (Jablonec), Jan 
Matoušek (Příbram), David Vaněček (Teplice) * 3 - Milan Baroš (Ostrava), Dame Diop (Ostrava), 
Josef Hušbauer (Slavia), Guélor Kanga (Sparta), Miroslav Slepička (Příbram), Milan Škoda (Sla-
via), Josef Šural (Sparta) * 2 - Lukáš Bartošák (Zlín), Jean-David Beauguel (Zlín), Lukáš Budínský 
(Karviná), Stanislav Hofmann (Slovácko), Jakub Hora (Teplice), David Houska (Olomouc), Guélor 
Kanga (Sparta), Nemanja Kuzmanovič (Opava), Roman Květ (Příbram), Tomáš Ladra (Ml. Boleslav), 
Jan Pázler (Liberec), Roman Potočný (Liberec), Tomáš Poznar (Zlín), Jakub Řezníček (Plzeň), Ivan 
Schranz (Dukla), Ondřej Šašinka (Ostrava), Ladislav Takács (Ml. Boleslav), Stanislav Tecl (Slavia), 
Tomáš Wágner (Karviná) 

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU

(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

15
Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav, 6 + 2)

14
Michael Krmenčík (Plzeň, 7 + 0)

12,5
Jan Matoušek (Příbram, 4 + 3)

9,5 - Dame Diop (Ostrava, 4 + 1), Martin Doležal (Jablonec, 4 + 1), David Vaněček (Teplice, 4 + 1) * 
9 - Josef Hušbauer (Slavia, 3 + 2) * 8 - Michal Trávník (Jablonec, 1 + 4), Petr Ševčík (Liberec, 1 + 
4) * 7,5 - Milan Baroš (Ostrava, 3 + 1), Guélor Kanga (Sparta, 3 + 1), Miroslav Slepička (Příbram) * 
7 - Lukáš Budínský (Karviná, 2 + 2), Roman Potočný (Liberec, 2 + 2) * 6,5 - Nikolaj Stanciu (Sparta, 
1 + 3) * 6 - Milan Škoda (Slavia, 3 + 0), Josef Šural (Sparta, 3 + 0) * 5,5 - Jean-David Beauguel (Zlín, 2 
+ 1), Jakub Hora (Teplice, 2 + 1), David Houska (Olomouc, 2 + 1), Roman Květ (Příbram, 2 + 1), Tomáš 
Ladra (Ml. Boleslav, 2 + 1), Róbert Matejov (Zlín, 2 + 1), Jakub Řezníček (Plzeň, 2 + 1), Stanislav Tecl 
(Slavia, 2 + 1) * 5 - Daniel Holzer (Ostrava, 1 + 2), Jan Chramosta (Jablonec, 1 + 2), Lukáš Sadílek 
(Slovácko, 1 + 2) * 4 - Lukáš Bartošák (Zlín, 2 + 0), Stanislav Hofmann (Slovácko, 2 + 0), Nemanja 
Kuzmanovič (Opava, 2 + 0), Jan Pázler (Liberec, 2 + 0), Tomáš Poznar (Zlín, 2 + 0), Ivan Schranz (Duk-
la, 2 + 0), Ondřej Šašinka (Ostrava, 2 + 0) * 3,5 - Vladimír Coufal (Slavia, 1 + 1), Martin Fillo (Ostrava, 
1 + 1, Zoran Gajič (Zlín, 1 + 1), Filip Hašek (Bohemians 1905, 1 + 1), Yusuf Hilál (Bohemians 1905, 1 
+ 1), Tomáš Hořava (Plzeň, 1 + 1), Alexander Jakubov (Zlín, 1 + 1), Tiémoko Konaté (Ml. Boleslav, 1 
+ 1), Lukáš Masopust (Jablonec, 1 + 1), Radim Řezník (Plzeň, 1 + 1), Mashike Sukisa (Liberec, 1 + 1) 
* 3 - Aleš Čermák (Plzeň, 0 + 2), Lukáš Hůlka (Ml. Boleslav, 0 + 2), Alex Král (Teplice, 0 + 2), Lukáš 
Pazdera (Ostrava, 0 + 2), Jan Štěrba (Olomouc, 0 + 2), Petr Zapalač (Opava, 0 + 2)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Jak klokani a sparťani podruhé plichtili

  Bohemians 1905 - Sparta   1:1 (0:0)
V minulém ligovém kole si oba pražské celky připsaly 

první remízu v novém soutěžním ročníku. O další nestál 

letenský šikula Nicolae Stanciu, jehož ránu ale zblokoval 

domácí obránce Michal Šmíd (1). Do zakončení se vehe-

mentně tlačil i  sparťanský kapitán Josef Šural, kterého 

bránil rovněž muž s páskou Daniel Krch (2). Snajpr v ru-

dém dresu se však přesto gólově prosadil ranou z přímého 

kopu v 61. minutě (3), jenže stratég na lavičce Bohemians 

Martin Hašek hned začal dumat, jak zařídit vyrovnání (4). 

Jeho svěřenci pak vyslyšeli pokyny „náčelníka“, favorita 

zatlačili a po zásluze vyrovnali střídajícím Janem Záviškou 

tři minuty před koncem utkání. Šťastný střelec si po utkání 

radostně plácl s dcerkou spoluhráče Davida Barteka (5). 

Alespoň bod zůstal v Ďolíčku.

1)

2)

3)

5)

4)



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 1951

DRAHÝ VYLET DO NOVÉHO BORU  
Roku 1948 dozrál ve Slavii soubor jako zvon. V posledních kolech 

jarní ligy doma rozdrtil Žilinu 5:0 a České Budějovice dokonce 15:1! 

Do dalšího ročníku vstoupil novými výmluvnými výhrami: nad Považ-

skou Bystricí 12:1, nad Zbrojovkou Židenice v Brně 7:3 a nad ATK 8:2! 

Jenže právě armádní klub už v létě slávisty připravil o vojáka základ-

ní služby Františka Vlka, v říjnových odvodech o další mladé repre-

zentanty Jiřího Trnku a Otu Hemeleho. Posledně jmenovaný měl jako 

posluchač právnické fakulty právo na studijní odklad. Ale jaképak 

právo v totalitě? Platil „vyšší zájem“ - přesněji řečeno „vyšší karty“.   

Červenobílí i tak po podzimu vedli ligu. K čemu jim to však bylo, 

když její výsledky byly anulovány, aby se zjara mohlo začít znovu 

od nuly? A jak už se doba vskutku totálně vymkla z kloubů, v zimě 

byli červenobílí opět z „vyšších zájmů“ připraveni o reprezentanty 

Josefa Bicana a Stanislava Kocourka i další oporu Vasila Buch-

tu. Byly to šílené přestupy: opory lídra ligy do divizních mužstev - 

a hned tři jednou ranou! Bican s centrhalvem Buchtou podepřeli 

ligové ambice Vítkovic, Kocourek Svitu Gottwaldov. Nešťastní fa-

noušci si zvykali, že napříště se nemohou divit vůbec ničemu...

Slávistická mašina byla v troskách. Ještě, že klub byl právě včas 

„zapojen“ do pražského Dynama (původního elektrikářského SKEPu), 

v kterém byla po ruce řádka  ostřílených exligových matadorů. I tak 

mnohonásobní hrdí mistři ligy skončili roku 1949 pátí a rok poté do-

konce sedmí. Slavná historie klubu podobná umístění nepamatovala.

Vojáci se po dvou letech vrátili do civilu a do ligového kádru se 

postupně propracovali i nadějní odchovanci  v čele s jmenovci Ivem 

a Milošem Urbanovými a Ladislavem Hubálkem. V roce 1951 slá-

visté, kteří znovu (a tentokrát definitivně) ztratili staroslavné leten-

ské hřiště, sice vykročili do ligy třemi porážkami v řadě, ale ve 4. 

kole smetli vysoce favorizovanou Spartu 3:0 a od té chvíle váleli. 

Před letními ligovými „pololetkami“ se usadili na čtvrté pozici.  

Onoho roku vytvořila státní reprezentace smutný rekord: sehrála 

všeho všudy dva mezistátní zápasy! V květnu na Strahově proti Rumu-

nům (2:2) nastoupilo pět slávistů. Když se však v říjnu hrálo ve Vítko-

vicích s Maďary (1:2), byli znovu v sestavě jen čtyři z jarních reprezen-

tantů. A ze „sešívaných“ tentokrát jediný! Oni si totiž v létě, jak už byli 

v pohodě, udělali načerno a na vlastní pěst pár výletů k zájezdovým 

přáteláčkům na venkovská hřiště. Do sklářského Nového Boru je při-

lákala nabídka broušených suvenýrů. Aby jich bylo víc, přizvali tři ka-

marády ze Sparty a z Bohemky nejlepšího jarního střelce, exslávistu 

Jiřího Žďárského. A právě tam to prasklo! Exhibicí s občasnými gagy 

se publikum dobře bavilo, ale horlivý svazácký dopisovatel Mladé 

fronty to viděl jinak a s touhou po publicitě vylíčil nejčernějšími barva-

mi. Ještě ke všemu měla už Slavia u dotyčného listu vroubek: na jaře 

byli její borci - a jmenovitě internacionál Rudolf Šmejkal s nadějným 

Františkem Fiktusem - obviněni z přezíravého postoje k podnikové 

svazácké organizaci a nejevili valnou chuť se za to kát! 

A tak se na tehdejším fotbalovém ústředí, odboru kopané 

Jednotné tělovýchovné organizace Sokol, vyšetřovalo a tresta-

lo. Spartu stála dočasná ztráta tří pilířů základní sestavy v čele 

s Oldřichem Menclíkem mistrovský titul. Klokani se v druhém 

SERIÁL

poločasu ligy museli obejít bez „Žďáry“ a přestože určitě měli 

na víc, nakonec skončili předposlední a sestoupili. Nejhůře do-

padla Slavia, která měla mezi potrestanými celou základní sesta-

vu. Pouze dva hráči vyvázli s důtkami. Jinak pršely distance: tři 

měsíce, šest, celý rok. Horlivě na tom spolupracoval nový výbor 

Závodní sokolské jednoty Dynamo Slavia, který využil příležitosti, 

aby stranické vrchnosti demonstroval svou bolševickou ráznost. 

Červenobílí odehráli většinu podzimu prakticky s rezervní garni-

turou a výsledky měli podle toho. Některé byly kruté: v Bratislavě 

1:6, v Prešově 0:5, v Praze s Gottwaldovem 0:4... Až v posledních 

dvou zápasech se zase našli, vyklepli ATK 4:0 a v přímém soubo-

ji o záchranu vyhráli v Teplicích 6:2. Skvělý Ladislav Hlaváček se 

tam proměnil v uragán, po přestávce sám nastřílel čtyři góly. Bylo 

však už pozdě. Tepličtí měli k dobru odložený zápas ve Vítkovicích 

a přivezli odtamtud bod, který srazil do propadliště Slavii. Poprvé, 

leč ne naposledy...  Miloslav Jenšík 

 PÁD RUMUNSKÉHO BRANKÁŘE VOINESCA POD NOHY JAROSLAVA CEJPA V 17. MINUTĚ STRAHOVSKÉHO UTKÁNÍ PŘIŠEL O ZLOMEK 
 VTEŘINY POZDĚ. SPARŤANSKÝ HRÁČ PRÁVĚ VSTŘELIL SVŮJ DESÁTÝ - A POSLEDNÍ - GÓL V DRESU SE LVÍČKEM A NÁŠ TÝM SE UJAL VEDENÍ 1:0. 

STALO SE...

  Ligu vyhrála potřetí za sebou Bratislava, tentokrát už však spíše sou-
hrou šťastných náhod a zase jen díky lepšímu poměru branek před Spartou 
a Dynamem ČSD Košice (původně Jednotou, později Lokomotivou).  

  Jeden z historicky nejvyšších výsledků ligy se zrodil za bizarních okol-
ností: nakonec sestupující dvanáctý Gottwaldov rozdrtil doma 13:0 třetí 
Košice, kterým selhal náhradní brankář a mužstvo se s přibývajícími góly 
postupně sesypalo. Východoslovenské mužstvo by však skončilo třetí, 
i kdyby ten zápas prohrálo nejtěsnějším rozdílem.

  V závěru soutěže ztratila Sparta jednoho ze svých nejcennějších hráčů, Ja-
roslava Cejpa. Ze srážky s žilinským brankářem Dankem vyšel s přetrženými 

kolenními vazy a porušenými nervy a musel v sedmadvaceti letech předčasně 
ukončit kariéru. Přesto stihl v 14 mezistátních zápasech nastřílet 10 gólů. V lize 
získal za rovnou stovku členství v Klubu ligových kanonýrů týdeníku GÓL.

  A největší zhůvěřilost roku: V krajských přeborech se o postup do ligy 
nehrálo. Kvalifikací pro příští ligový ročník se stala celostátní pohárová 
soutěž, která zajistila ligový status čtveřici svých semifinalistů. Jen krok 
od toho úspěchu dělil „béčko“ Sparty - někdejší SK Libeň - po sloučení 
obou klubů v ČKD Sokolovo. Kdyby to bylo rudým rezervistům vyšlo (po-
jistku soutěžní regule ještě neobsahovaly), bylo by se po sestupu Slavie 
derby „S“ odehrálo v groteskní podobě Sparta A versus Sparta B...  

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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ROK 2001

POLICIE NA LETIŠTI 
A BOBŘÍK MLČENÍ

Fotbalová reprezentace, která měla dobře rozehranou kvali-

fikaci na MS 2002, když na podzim minulého roku vyhrála v Bul-

harsku 1:0, doma nad Islandem 4:0 a klopýtla tradičně na Maltě 

0:0, se 26. února odbavovala na ruzyňském letišti k letu speciálu 

do Skopje. Tam Chovancův tým čekal přátelský zápas s Makedo-

nií. Rutina u přepážek proběhla hladce, členové výpravy se poma-

lu posouvali kontrolami k odletu. 

Prakticky nikdo si nevšiml toho, co se v odletové hale odehrá-

lo. Do letadla totiž nenastoupil předseda fotbalového svazu Fran-

tišek Chvalovský. Ten měl ve zvyku přicházet na letiště až těsně 

před odletem a to už byla většina výpravy v letadle... Jen dva lidé 

ze svazu byli přítomni okamžiku, kdy po odbavení předsedových 

kufrů vytáhli policisté v civilu odznaky a Františka Chvalovského 

zatkli. Byli to tehdejší ředitel organizačního oddělení svazu Jan 

Zátorský, který předtím pracoval jako náměstek ředitele Policie 

České republiky, a také pracovník IT oddělení svazu Petr Havlík. 

Ti jediní věděli online to, co měla vidět podle přání policie celá 

republika v televizním zpravodajství. Jenže štáby, které tradičně 

přijely natočit odlet reprezentace, už měly práci hotovou a odjely. 

To nevyšlo...

To, že není předseda na cestě do Skopje, se postupně šířilo le-

tadlem. Po přistání v Makedonii se navíc „účastníci zájezdu“ do-

zvěděli, že země už den čelí jednotkám nové povstalecké albán-

ské armády, které překročily hranici z území albánské autonomní 

oblasti Kosovo, v zemi je mobilizace a je na pokraji války! Přítomní 

novináři tak nevěděli, co dřív řešit. Zda nepřítomnost předsedy, 

kterému ale dorazila odbavená zavazadla, nebo to, zda se kvůli 

situaci v Makedonii bude druhý den hrát fotbal. Hrál, ale remíza 1:1 

po průměrném výkonu nikoho nezajímala.  Poté, co vešlo ve zná-

most, že František Chvalovský je ve vazební věznici a je obviněn 

kvůli záležitostem týkajícím se podnikání, bylo jasné, že to je tra-

gická zpráva pro český fotbal. A na konci roku už bylo všem jasné, 

že se chmurná očekávání naplnila...

Národní tým, který byl od svého vzniku v roce 1994 zvyklý na to, 

že se vše děje za přímého dohledu a řízení i maximální podpory 

předsedy, se ocitl bezprizorní. „Řídit to může jenom jeden,“ ří-

kával s oblibou charizmatický čestný generální sekretář Rudolf 

Baťa.  Zkušenosti dávají tomuto moudru za pravdu. Reprezentaci, 

kterou čekalo sedm kvalifikačních zápasů a případná baráž, na-

jednou řídil každý a nikdo.

Přesto až do dvojzápasu s Dánskem, se spolufavoritem na po-

stup, na tom byla lépe. Pak ale v březnu v Praze nedala z mnoha 

šancí ani gól a Dánové se radovali z bezbrankové remízy. Jejich 

plán byl pak dokonán 2. června v odvetě. Čtyřicet tisíc diváků ve vy-

prodaném kotli stadionu v Kodani hnalo domácí na zteč. Kanonýr 

Sand dal gól po šesti minutách, tlak se stupňoval, ale dalekonosná 

střela Týceho zajistila do přestávky srovnání. Už se zdálo, že Češi 

kýžený bod, který by znamenal udržení náskoku v průběžné tabul-

ce, vyválčí. Jenže sedm minut před koncem rozhodl další vyhláše-

ný střelec Tomasson a od té chvíle až do konce na tom byli Dánové 

lépe a jeli na mistrovství světa.

A lépe na tom zřejmě byli i v zákulisí. František Chvalovský, 

člen výkonného výboru UEFA, který měl v té době takové posta-

vení, že se stále hlasitěji v evropských kuloárech mluvilo o tom, 

že v následujícím roce může dosáhnout dokonce na post místo-

předsedy UEFA, byl držen ve vazební věznici a jeho nepřítomnosti 

v orgánech UEFA zřejmě využili jiní. 

Už 1. září na Islandu to dali pocítit italští rozhodčí v čele s Mes-

sinou. Hrálo se v jiném prostoru, když měl Jan Koller konflikt se 

stoperem Sverrinssonem. Ten ho udeřil loktem do žeber, český 

dlouhán mu to oplatil a světe div se - na upozornění asistenta uká-

zal Messina červenou jen Kollerovi. Navíc Sverrinsson dal o tři 

minuty později gól, po přestávce oslabení a frustrovaní Češi inka-

sovali ještě dvakrát! Porážka 1:3 znamenala, že si doma s Bulhary 

zahraje reprezentace o druhé místo a baráž… 

Výhra 6:0 na Letné nad Bulharskem zajistila play off zápasy 

proti Belgii, ale také možná byla tak trochu na škodu její výše. Re-

prezentanti se pravděpodobně utvrdili v tom, že je vše v pohodě 

a cesta na světový šampionát do Japonska a Jižní Koreje reálná. 

Byl to omyl. Že to nedopadne dobře, napovídaly některé indicie. 

Na zápas v Bruselu byl nominován rozhodčí Švýcar Urs Meier. Ten 

na jaře výrazně poškodil v Portugalsku Nizozemsko, když nařídil 

v nastavení podivnou penaltu a domácí srovnali. Nizozemci přišli 

o postup. Od té doby byl zkušený sudí v neveřejné klatbě, faktem 

je, že prakticky až do listopadu nedostával - až na výjimky v nedů-

ležitých zápasech evropských pohárů, počítané na prstech jedné 

ruky - příležitost v kvalifikaci na MS. A najednou jel do Bruselu...

Zápasu ale předcházela ještě jedna na první pohled možná ma-

licherná, ale nakonec veledůležitá událost.

„Zdravím, ale tentokráte nebudu mluvit s novináři vůbec, ne 

jen den před zápasem,“ oznamoval tiskovému mluvčímu repre-

zentace už cestou od brány stadionu na Letné, kde byl sraz týmu 

před baráží, brankář Pavel Srníček. Ten míval takový rituál - s no-

vináři hovořil vcelku ochotně, ale ne den před utkáním. To už se 

chtěl jen plně soustředit. Všichni to respektovali. Proč najednou 

ta změna? Po podzimní části kvalifikace, třech gólech na Islandu 

a dvou doma od Malty se v médiích stále více spekulovalo, zda už 

nepřišel čas postavit do branky mladíka Petra Čecha, který měl 

za sebou výborný podzim ve Spartě a například vychytanou nulu 

na Bayernu Mnichov v Lize mistrů. To se zkušenému Srníčkovi, 

kterému chyběly do padesáti startů za reprezentaci jen tři zápasy, 

vůbec nelíbilo.

Jenže kdyby zůstalo jen u něho... Evidentně se tento jeho ná-

pad setkal s porozuměním u části hráčů. Před tiskovou konfe-

rencí v hotelu Praha přišel kapitán Pavel Nedvěd s tím, že na ní 

vyhlásí rozhodnutí mužstva až do zápasu v Bruselu s médii ne-

komunikovat! „Bobřík mlčení“, jak ho nazvala média, byl na svě-

tě. Nepomohl apel na trenéry, aby zasáhli, předseda svazu Jan 

Obst do reprezentace prakticky nemluvil, v plné nahotě se uká-

zalo, jak chybí pevná ruka a jasný názor nyní již bývalého před-

sedy Františka Chvalovského. Ten by svolal všechny důležité 

a naivnímu nápadu by zabránil. Takto si reprezentace proti sobě 

postavila nejen novináře, ale především velkou část fanoušků... 

Slabou náplastí pak bylo, že většina fotbalistů, kteří odkývali ml-

čení (někteří mladší a méně zkušení z nominovaných zpočátku 

SERIÁL SERIÁL

 MÍSTOPŘEDSEDA UEFA VÁCLAV JÍRA (VLEVO) SI VYHLÉDL FRANTIŠKA CHVALOVSKÉHO 
 JAKO SVÉHO NÁSTUPCE. UPROSTŘED PŘEDSEDA UEFA LENNART JOHANSSON. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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ani o tomto rozhodnutí nevěděli) později po letech veřejně při-

pustila, že to nebyl dobrý nápad. 

Ale vraťme se k Bruselu a k rozhodčím vedeným Ursem Meie-

rem. Ten zápas řídil tak, jak potřeboval. Hodně mu pomohl Tomáš 

Řepka, který zbytečně naremploval bez míče soupeře a Meier 

na nic nečekal a ukázal červenou kartu. To, že karty netahal podle 

stejného metru, se potvrdilo za chvíli. Před zraky asistenta Rou-

sise šlápl Belgičan mimo souboj o míč na ležícího Baroše, který 

byl ošetřován a pak musel ve druhém poločase střídat, ale roz-

hodčí zachovali bohorovný klid.

To, co započal Urs Meier, dokončil s rutinou sobě vlastní Švéd 

Anders Frisk v Praze. Češi marně bušili do belgické obrany, 

schytali řadu ran, reklamovali třikrát ruku v pokutovém území, 

ale jednogólovou ztrátu nesrovnali. Naopak - penalta se kopala 

za zákrok Jankulovského a čtyři minuty před koncem si Belgiča-

né zajistili i druhou výhru 1:0. Vystresovaní Češi dohráli v devíti, 

protože po druhé žluté šel ven Baroš a za protesty ho následoval 

Nedvěd. Brankáře Srníčka pak museli hodně držet, aby nevlétl 

do šatny rozhodčích, která byla na Letné přes chodbu, naproti 

vchodu do šaten mužstev. Byl to jeho poslední, devětačtyřicátý 

zápas. Od ledna bylo vše jinak, nový trenér, nový realizační tým 

a také v brance Petr Čech.

Češi do Asie na šampionát nejeli. Stačí znát jen trochu poměry 

vládnoucí ve fotbale od nepaměti, aby bylo jasné, že s Františkem 

Chvalovským v čele a pouhou jeho osobní přítomností na zasedá-

ní orgánů UEFA, by nikdo s českou reprezentací na podzim roku 

2001 takto nezatočil. Reprezentaci to stálo pravděpodobně účast 

na zajímavém klání, svazovou pokladnu tučnou sumu za start 

na světovém šampionátu, jednotlivé hráče šanci na něm se zvi-

ditelnit. Mnohem více ale na události popsané v úvodu doplatil 

sám František Chvalovský. O příčinách a důvodech mnohé na-

psal v knize nazvané Z královské lóže do pankrácké cely, vydané 

v roce 2001, zkušený fotbalový novinář Pavel Skramlík. Kauza, 

kterou ani po dvanácti letech nedokázaly příslušné orgány České 

republiky dovést k pravomocnému rozsudku, skončila až amne-

stií Václava Klause. Podepsala se hrubě na životě a nadějných 

ambicí jednotlivce, ale de facto velmi výrazně ovlivnila a poško-

dila i český fotbal. Jaroslav Kolář

SERIÁL SERIÁL

 PŘED FINÁLE EURO 1996 VE WEMBLEY SE PŘEDSEDA SVAZU FRANTIŠEK CHVALOVSKÝ POZDRAVIL S BRITSKOU KRÁLOVNOU ALŽBĚTOU II. 

 ROZHODČÍ URS MEIER POBÍZÍ BAROŠE, NA KTERÉHO BEZ MÍČE ŠLÁPL 
 BELGICKÝ OBRÁNCE. NA PROTESTY KAPITÁNA NEDVĚDA NIC NEDAL 
 A ČEŠI MUSELI V BRUSELU HRÁT I NADÁLE OSLABENI O JEDNOHO HRÁČE. 

STALO SE...

  Fotbalová reprezentace do 21 let si vybojovala v baráži s Chorvatskem 
postup na mistrovství Evropy ve Švýcarsku. Stačily jí k tomu dvě remízy 
(1:1 a 0:0) a gól vstřelený Štěpánem Vachouškem ve Splitu.  Pak už ji ni-
kdo nezastavil a v Basileji v roce 2002 získala titul.

  Na Valné hromadě ČMFS byl 17. června z funkce předsedy odvolán 
František Chvalovský a hned na to byl zvolen předsedou Jan Obst, který 
pak post zastával do října 2005.

  Celý svět zasáhl 11. září útok letadly na budovy Světového ob-
chodního centra v New Yorku. Ten den se měly hrát zápasy předkola 
Poháru UEFA. Většina byla odložena, ale utkání Viktoria Žižkov - Ti-

rol Innsbruck v Praze na Strahově od pěti odpoledne, tedy dvě hodiny 
po zahájení útoku, odložit nestihli. Skončilo bez branek, ale to vlastně 
nikoho nezajímalo...

  V ročníku 2001/2002 měl český fotbal poprvé a zatím naposledy šest 
klubů v evropských pohárech. Viktoria Žižkov, Sigma Olomouc a Slavia 
Praha si vylámaly zuby hned na prvním soupeři, Příbram přešla přes 
CS Sedan a vypadla pak s PAOK Soluň. Naopak Slovan Liberec vyřadil 
postupně Slovan Bratislava, Celtu Vigo, Mallorku a Lyon a skončil až 
ve čtvrtfinále na jaře 2002 s Borussií Dortmund. Zimu „přežila“ i pražská 
Sparta, které postoupila do osmifinálové skupiny Ligy mistrů.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Skvělá Sigma žije, 
i když gól nedala

Fotbalisté Sigmy Olomouc si i přes domácí porážku 0:1 v prvním zápase 
4. předkola Evropské ligy s FC Sevilla sice uchovali naději na postup, ale 
ve čtvrteční odvetě to budou mít na hřišti velkého favorita hodně těžké.

 OLOMOUCKÁ SIGMA ZAHRÁLA PROTI SEVILLE VÝBORNÝ ZÁPAS, VYTVOŘILA SI ŘADU ŠANCÍ, ALE ANI JEDNU NEVYUŽILA. 

Hanáci se určitě nemají za co stydět. Šestému nejlepšímu týmu 

Evropy podle koeficientu UEFA a s pěti triumfy nejúspěšnějšímu 

týmu v historii soutěže byli více než vyrovnaným soupeřem, ale 

šest minut před koncem nepokryli brejk hostů a Pablo Sarabia 

rozhodl o výhře Španělů. Nic nebylo platné to, že v předcházejícím 

průběhu zápasu měli více šancí domácí, kteří předváděli výborný 

fotbal a dokázali obranu favorita často dostat do úzkých. Jenomže 

své šance neproměňovali, když zvlášť ta Plškova ve druhé půli 

byla téměř stoprocentní. Českého brankáře v barvách Sevilly To-

máše Vaclíka ale nikdo nepřekonal. 

„Mám obrovský respekt vůči výkonu hráčů i diváků, ale fotbal 

se hraje na góly, a tam jsme byli druzí. Pro nás je to strašně kruté, 

ale také zasloužené pro Sevillu, protože v řešení finální fáze byla 

lepší,“ poznamenal trenér Sigmy Václav Jílek.

4. PŘEDKOLO EVROPSKÉ LIGY

SIGMA OLOMOUC - FC SEVILLA 0:1 (0:0)

Branka: 84. Sarabia. Rozhodčí: Madden - Connor, Potter (všichni Skot.). ŽK: Sladký - Arana, Bane-
ga, Sarabia, Muriel. Diváci: 11.709. Odveta se hraje ve čtvrtek 30. srpna ve 21.45.

Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček (87. Hála), Plšek 
(85. Dvořák), Houska, Falta - Nešpor (78. Texl). Trenér: Jílek.

Sevilla: Vaclík - Berrocal, Amadou (71. Gomez), Gnagnon - Vidal (70. Navas), Banega, Gonalons, 
Arana - Sarabia, Muriel, Nolito (66. Silva). Trenér: Machín.

4. PŘEDKOLO EVROPSKÉ LIGY

MISTROVSKÁ ČÁST

Olimpija Lublaň - Spartak Trnava 0:2 (0:2), 

Rosenborg Trondheim - Škendija Tetovo 3:1 (3:0), Torpedo Kutaisi - Ludogorec Razgrad 0:1 (0:1), 

Šeriff Tiraspol - Karabach 1:0 (1:0), Süduva Marijampole - Celtic Glasgow 1:1 (1:1), 

APOEL Nikósie - Astana 1:0 (0:0), Malmö - Midtjylland 2:2 (2:0), 

F91 Dudelange - Kluž 2:0 (0:0).

NEMISTROVSKÁ ČÁST

Luhansk - Lipsko 0:0, Genk - Bröndby Kodaň 5:2 (2:0), 

Rapid Vídeň - FCSB 3:1 (2:0), Partizan Bělehrad - Besiktas Istanbul 1:1 (1:1), 

Glasgow Rangers - Ufa 1:0 (1:0), Gent - Bordeaux 0:0, Zenit Petrohrad - Molde 3:1 (0:1), 

Trenčín - AEK Larnaka 1:1 (0:0), Sarpsborg - Maccabi Tel Aviv 3:1 (2:1), 

Olympiakos Pireus - Burnley 3:1 (1:1), Bergamo - FC Kodaň 0:0, 

Basilej - Apollon Limassol 3:2 (1:0).

Odvety se hrají ve čtvrtek 30. srpna.

Pokud chce Olomouc pomýšlet na to, že by napodobila týmy 

Slavie a Jablonce, které mají účast v základní skupině Evropské 

ligy už jistou, musí dát v Seville alespoň jeden gól. Střílení bra-

nek ale Sigmě naposledy nešlo ani v ligovém zápase, v generálce 

na odvetu totiž prohrála v duelu dvou českých zástupců v evrop-

ských pohárech v Jablonci 0:3. „V odvetě může být hodně faktorů, 

a když nedostaneme rychle gól, tak budeme mít šanci. Ale počí-

tám s tím, že doma bude Sevilla silnější,“ řekl Jílek. 

 O PORÁŽCE SIGMY 0:1 ROZHODL 
 ŠEST MINUT PŘED KONCEM SARABIA (VLEVO). 

4. PŘEDKOLO LIGY MISTRŮ

MISTROVSKÁ ČÁST

Crvena zvezda Bělehrad - Salcburk 0:0 * BATE Borisov - PSV Eindhoven 2:3 (1:1)
Young Boys Bern - Dinamo Záhřeb 1:1 (1:1) * Vidi Székesfehérvár - AEK Atény 1:2 (0:1)

NEMISTROVSKÁ ČÁST

Benfica Lisabon - PAOK Soluň 1:1 (1:0) * Ajax Amsterodam - Dynamo Kyjev 3:1 (3:1)

PROGRAM ODVET

Úterý 28. srpna: Dinamo Záhřeb -Young Boys Bern, 
AEK Atény - Vidi Székesfehérvár, Dynamo Kyjev - Ajax Amsterodam

Středa 29. srpna: Eindhoven - BATE Borisov, 
Salcburk - Crvena zvezda Bělehrad, PAOK Soluň - Benfica Lisabon

Foto: www.sigmafotbal.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Watford přepsal historii

U dvou z nich se to předpokládalo, u třetího ani náhodou. V an-
glické Premier League se totiž v trojici týmů, která v úvodních 
třech kolech zatím neztratila ani jediný bod, objevil vedle Chel-
sea a Liverpoolu také Watford.

Jsou to zatím první tři kola, soutěž se teprve rozbíhá. Navíc Hornets proti sobě neměli 

nikoho ze slovutných klubů, ale spíše ty, od kterých se čeká umístění v dolní polovině tabul-

ky. Přesto devět bodů z prvních tří zápasů, to je vstup, na který se bude na Vicarage Road 

dlouho vzpomínat. Jak by také ne, když to je vůbec poprvé v dlouhé historii klubu, kdy tým 

vyhrál v anglické lize úvodní tři zápasy. „Je to něco speciálního a úžasného,“ komentoval 

tento fakt kouč Hornets Javi Gracia, jehož jméno už bude navždy spojeno s tímto průlomo-

vým kouskem. Watford svůj rekordní počin zakončil výhrou 2:1 nad Crystal Palace, neob-

líbeným soupeřem, s nímž posledních sedm zápasů prohrál. I to o něčem svědčí. „Hodně 

vyrovnaný zápas, ale náš tým hodně chtěl,“ pochválil své hráče Gracia. Zda je Watford 

naladěn na větší úspěch, než je výborný vstup do sezony, se ukáže už o víkendu, kdy tým 

z Vicarade Road čeká domácí duel s Tottenhamem.

Krok s Watfordem drží mnohem očekávanější útočníci na přední příčky, byť tentokrát 

to neměli lehké. Zvlášť Chelsea si v Newcastlu užila své. Dlouho totiž nemohla dát vedoucí 

gól, když se to konečně čtvrt hodiny před koncem Hazardovi z penalty povedlo, na výhru to 

nestačilo, domácí záhy vyrovnali. Tři minuty před koncem dali i druhý gól, jenže do vlastní 

branky a Chelsea slavila. Liverpool na cestě za třetí výhrou narazil na houževnatý Brigh-

ton. Branku mu sice vstřelil vcelku brzy, ve 23. minutě se trefil kanonýr Salah, ale další už 

nepřišla a byla z toho hubená jednobranková výhra. Na to se ale historie ptát nebude, třetí 

vítězství je na světě. Naopak o tuto výsadu překvapivě přišel Manchester City, obhájce totiž 

na hřišti nováčka Wolverhamptonu remizoval jen 1:1. První výhry s Arsenalem se dočkal 

nový kouč Emery a Arsenal tak s Petrem Čechem v brance výhrou 3:1 nad West Hamem 

vymazal v tabulce potupnou nulu. 

 HRÁČI WATFORDU ZASLOUŽENĚ SLAVÍ, PO VÝHRÁCH NAD BRIGHTONEM A V BURNLEY 
 PORAZILI I CRYSTAL PALACE A V PREMIER LEAGUE JEŠTĚ NEZTRATILI ANI BOD. 

Video zamíchalo kartami

Všechny tři medailové týmy z minulé bundesligové sezony za-
žily na vlastní kůži hned v úvodním kole nového ročníku v akci 
videorozhodčího. Jeho zásahy ovlivnily jak duel mistrovského 
Bayernu s bronzovým Hoffenheimem, tak duel Wolfsburgu se 
Schalke, loňským vicemistrem.

V páteční premiéře v mnichovské Allianz Areně nechal arbitr ze studia v Kolíně nad 

Rýnem nejprve v 82. minutě zopakovat penaltu. Král kanonýrů Robert Lewandowski totiž 

nevyzrál na hostující brankáře Baumanna, ale pohotově za něj při dorážce zaskočil Arjen 

Robben. Byl však až příliš rychlý, neboť do pokutového území vběhl ještě dřív, než se polský 

snajpr dotkl míče! Exekuce se tedy na „pokyn shora“ o chvíli později opakovala a tentokrát 

se „Leva“ už nemýlil. Pojistku na 3:1 pak přidal tečující Thomas Müller, který byl autorem 

prvního gólu bavorského velkoklubu, jenže video odhalilo, že změnil směr letu rány Kim-

micha rukou, takže branka nakonec neplatila. Také Robben, který nesl dost nelibě, že se 

nevešel trenéru Kovačovi do základní sestavy, se gólu přece jen dočkal. V nastaveném čase 

se po autovém vhazování prosmýkl otevřenou obranou hostů a bombou pod břevno zavěsil.

Ve Wolfsburgu, který si zajistil účast mezi elitou až v baráži, se představil vicemistr z Gel-

senkirchenu. Nad hlavním rozhodčím Patrickem Ittrichem „bděl“ na dálku jeho mnohem 

ostřílenější kolega Wolfang Stark, který ve druhé půli zamíchal už udělenými kartami. Po vy-

loučení obránce Schalke Nastasiče, který uviděl během dvou minut žlutou a červenou kartu, 

šel ven za strčení do protihráče také nizozemský útočník „Vlků“ Weghorst. Jenže VAR usoudil, 

že to byl oplácející zákrok jen na žlutou, takže se od půlící čáry vrátil s viditelnou úlevou zpát-

ky do hry. Kouč Bruno Labbadia ho však za pár minut preventivně stáhl z trávníku, na který 

poslal žolíka Ginczeka. V 86. domácí kapitán Brooks, který vstřelil do té doby jedinou branku, 

při záchranářském zákroku v malém vápně trefil s míčem i hlavu Embola. Sudí Ittrich nařídil 

penaltu a amerického stopera vyloučil, aby po další konzultaci se Starkem zaměnil červenou 

za žlutou kartu! Bentaleb vyrovnal, ale dělba bodů, která byla oběma týmům malým ziskem, 

se nekonala. Ve čtvrté minutě nastavení totiž zakončil brejk střídající Ginczek! 

 ROZHODČÍ ZÁPASU V MNICHOVĚ BASTIAN DANKERT SI VIDEO VZAL NA POMOC NĚKOLIKRÁT, 
 ZA PŘIHLÍŽENÍ FRANCKA RIBÉRYHO ZKOUMAL I LEWANDOWSKÉHO PENALTU. 

BUNDESLIGA

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Dortmund 1 1 0 0 4:1 3

2. Bayern 1 1 0 0 3:1 3

3. Frankfurt 1 1 0 0 2:0 3

4. M ǵladbach 1 1 0 0 2:0 3

5. Wolfsburg 1 1 0 0 2:1 3

6. Augsburg 1 1 0 0 2:1 3

7. Hertha 1 1 0 0 1:0 3

8. Mohuč 1 1 0 0 1:0 3

9. Brémy 1 0 1 0 1:1 1

10. Hannover 1 0 1 0 1:1 1

11. Dusseldorf 1 0 0 1 1:2 0

12. Schalke 1 0 0 1 1:2 0

13. Norimberk 1 0 0 1 0:1 0

14. Stuttgart 1 0 0 1 0:1 0

15. Hoffenheim 1 0 0 1 1:3 0

16. Leverkusen 1 0 0 1 0:2 0

17. Freiburg 1 0 0 1 0:2 0

18. RB Lipsko 1 0 0 1 1:4 0

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Liverpool 3 3 0 0 7:0 9

2. Chelsea 3 3 0 0 8:3 9

3. Watford 3 3 0 0 7:2 9

4. Manchester City 3 2 1 0 9:2 7

5. Bournemouth 3 2 1 0 6:3 7

6. Tottenham 2 2 0 0 5:2 6

7. Leicester 3 2 0 1 5:3 6

8. Everton 3 1 2 0 6:5 5

9. Manchester Utd. 2 1 0 1 4:4 3

10. Arsenal 3 1 0 2 5:6 3

11. Crystal Palace 3 1 0 2 3:4 3

12. Fulham 3 1 0 2 5:7 3

13. Brighton 3 1 0 2 3:5 3

14. Wolves 3 0 2 1 3:5 2

15. Cardiff 3 0 2 1 0:2 2

16. Newcastle 3 0 1 2 2:4 1

17. Southampton 3 0 1 2 2:4 1

18. Burnley 3 0 1 2 3:7 1

19. Huddersfield 3 0 1 2 1:9 1

20. West Ham 3 0 0 3 2:9 0

PROGRAM
2. KOLO

31.8. Hannover - Dortmund
1.9. Augsburg - Monchengladbach, Frankfurt - Brémy,

Hoffenheim - Freiburg, Leverkusen - Wolfsburg,
Norimberk - Mohuč, Stuttgart - Bayern

2.9. RB Lipsko - Dusseldorf, Schalke - Hertha

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Aguero S. Manchester City 3 0
1. Mane S. Liverpool 3 0
1. Mitrovič A. Fulham 3 0
1. Pereyra R. Watford 3 0
1. Richarlison Everton 3 0

PROGRAM
4. KOLO

1.9. Leicester - Liverpool, Brighton - Fulham,
Crystal Palace - Southampton, Everton - Huddersfield,

Chelsea - Bournemouth, West Ham - Wolves,
Manchester City - Newcastle

2.9. Cardiff - Arsenal, Burnley - Manchester Utd.,
Watford - Tottenham

VÝSLEDKY
3. KOLO

Fulham - Burnley 4:2 * Newcastle - Chelsea 1:2
Watford - Crystal Palace 2:1 * Liverpool - Brighton 1:0
Arsenal - West Ham 3:1 * Bournemouth - Everton 2:2

Huddersfield - Cardiff 0:0 * Southampton - Leicester 1:2
Wolves - Manch. City 1:1 * Man. Utd. - Tottenham (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
1. KOLO

Monchengladbach - Leverkusen 2:0
Dortmund - RB Lipsko 4:1 * Mohuč - Stuttgart 1:0
Brémy - Hannover 1:1 * Dusseldorf - Augsburg 1:2
Freiburg - Frankfurt 0:2 * Hertha - Norimberk 1:0

Wolfsburg - Schalke 2:1 * Bayern - Hoffenheim 3:1

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


5352

5252 53

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 28.8.2018
38/2018

Úterý 28.8.2018
35/2018 LA LIGA

Real spasily penalty

Měli nakročeno k druhému katalánskému maléru v řadě, ale 
bitvu v Gironě tentokrát zvládli. Borci madridského Realu se vy-
houpli do čela, ovšem děkovat tomu mohou především penaltám.

Loni v Gironě rupli 1:2, když je semlela nenávistná atmosféra kolem tahanic o nezávis-

lost Katalánska. Když v neděli večer už po čtvrthodině opět prohrávali, ožili u fotbalistů 

»bílého baletu« černé vzpomínky... „Ale dokázali jsme si poradit,“ komentoval kouč Lope-

tegui čtyřgólový obrat. Realu za stavu 0:1 výrazně pomohly dva Asensiovy pády a následné 

proměněné penalty. Po Ronaldově odchodu drží ofenzívu dvojička Bale - Benzema, která 

se postarala o tři branky. „Cristiano je nejlepší na světě, ale ti dva jsou taky docela dobří 

útočníci,“ culil se obránce Marcelo. Bale vstřelil gól v šestém utkání La Ligy v řadě!

Rovněž Barcelona při své poslední návštěvě ve Valladolidu prohrála a i teď se trápila. 

Urputný boj (na střely 4:5) rozhodl po hodině hry Dembélé. Favorit se bál o výsledek až 

do konce - domácí v nastavení dokonce vyrovnali, ale Kekův gól videorozhodčí kvůli těsné-

mu ofsajdu neuznal. Úřadující šampióni se zlobili na kvalitu trávníku připomínajícího ora-

niště. „Byla to ostuda! Každý z nás riskoval zranění,“ nadával stoper Piqué. „Některá místa 

připomínala spíš pláž,“ ušklíbl se záložník Busquets. Prezident soutěže Tebas hned slíbil 

domácímu klubu disciplinární postih.

Atlético po triumfu v Superpoháru a vydřené remíze 1:1 ve Valencii přetlačilo 1:0 posled-

ní Vallecano, když premiérovým gólem v sezoně rozhodl hvězdný Griezmann. „Potřebuje 

dohnat tréninkové manko, ale už se pomalu rozjíždí. Nebojte se, zase bude skvělý a zvedne 

se i nová posila Lemar,“ chválil francouzské mistry světa kouč Simeone.

Neproduktivní Sevilla po šťastném pohárovém vítězství 1:0 v Olomouci nedokázala 

s osmi změnami v sestavě doma vstřelit gól Villarrealu, domácí gólman Vaclík alespoň 

udržel čisté konto. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Real Madrid 2 2 0 0 6:1 6
2. Barcelona 2 2 0 0 4:0 6
3. Sevilla 2 1 1 0 4:1 4
4. Espanyol 2 1 1 0 3:1 4
5. Real Sociedad 2 1 1 0 4:3 4
6. Atl. Madrid 2 1 1 0 2:1 4
7. Levante 1 1 0 0 3:0 3
8. Huesca 1 1 0 0 2:1 3
9. Ath. Bilbao 1 1 0 0 2:1 3

10. Getafe 2 1 0 1 2:2 3
11. Celta Vigo 1 0 1 0 1:1 1
12. Leganes 2 0 1 1 3:4 1
13. Villarreal 2 0 1 1 1:2 1
14. Valladolid 2 0 1 1 0:1 1
15. Valencia 2 0 1 1 1:3 1
16. Girona 2 0 1 1 1:4 1
17. Alaves 2 0 1 1 0:3 1
18. Betis 2 0 1 1 0:3 1
19. Eibar 2 0 0 2 1:4 0
20. Vallecano 2 0 0 2 1:5 0

 RADOST FOTBALISTŮM REALU Z DRUHÉHO GÓLU NEVZAL 
 ANI FAKT, ŽE STEJNĚ JAKO TEN PRVNÍ BYL Z POKUTOVÉHO KOPU. 

PROGRAM
3. KOLO

31.8. Getafe - Valladolid,
Eibar - Real Sociedad, Villarreal - Girona

1.9. Celta Vigo - Atl. Madrid,
Vallecano - Ath. Bilbao, Real Madrid - Leganes

2.9. Levante - Valencia, Alaves - Espanyol,
Barcelona - Huesca, Betis - Sevilla

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Silva An. Sevilla 3 0
2. Bale G. Real Madrid 2 1
2. Benzema K. Real Madrid 2 0
2. El Zhar N. Leganes 2 0
2. Gallar A. Huesca 2 0
2. Messi L. Barcelona 2 0
2. Morales J. Levante 2 0

SERIE A

Milánské propadáky

Chtěli letos ukázat velké věci a znovu se zamíchat do bojů 
o přední příčky, jenže rozjezd do nové sezony jim přináší obří 
zklamání. Fotbalisté milánských gigantů AC a Interu tápou 
a hned od počátku nabírají manko na nejlepší. 

Hořký vstup do ligy si »vychutnali« borci AC Milán, jejichž první zápas byl odložen. 

Ve šlágru 2. kola v Neapoli vedli po půli o dva góly, jenže domácí třemi trefami skóre otočili. 

Neapolskému kouči Ancelottimu se tak vydařil souboj s bývalým týmem, v jehož útoku si 

ani neškrtla hvězdná posila Higuaín. Hostující trenér Gattuso ovšem spílal jinému nové-

mu hráči, záložníku Bakayokovi. Francouz přišel na hostování z Chelsea a měl při vedení 

Rossoneri coby střídající trumf vyztužit defenzívu, jenže selhal. „Neadaptoval se na Serii A, 

předvedl několik kiksů, vzadu nestíhal a navíc sám spálil tutovku. Raději bych chtěl zkuše-

nějšího hráče,“ zlobil se nebývale ostře Gattuso.

To Inter je na tom navzdory svým nemalým ambicím ještě hůře. Po šokující porážce 

v Sassuolu doma jen remizoval 2:2 s FC Turín, přestože o půli ještě o dva góly vedl! Manko 

pět bodů na hlavní rivaly Juve s Neapolí je tvrdým direktem. „Nechápu, co se stalo, ale fakt 

je, že pod tlakem trpíme,“ povzdychl si kouč Spalletti, jenž je tak najednou podle mnohých 

hlavním kandidátem na prvního padáka v Serii A...

Přišel lámat střelecké rekordy, ale gól ani napodruhé nedal. Trest? Ronaldo se den 

po zápase zavřel do posilovny a fotku dal na sociální sítě jako omluvenku fanouškům. 

„Přeji všem pěknou neděli,“ vzkázal. Nicméně jeho turínská mise nabírá na grádech. Proti 

Laziu byl nejaktivnějším hráčem Juventusu na hřišti, ale nakonec nejvíce zaujal kuriózní 

asistencí na druhou branku, kdy se mu míč po gólmanově teči zamotal na brankové čáře 

mezi nohy a Mandžukič jej poslal do sítě. „Cristiano není naštvaný, vše vzal s humorem,“ 

ujišťoval kouč Allegri a jásal, jak skvěle se fotbalový bůh v »staré dámě« adaptoval. „A góly 

přijdou, nebojte se,“ uklidnil fanoušky. 

 HRÁČŮM AC MILÁN K VÝHŘE V NEAPOLI NESTAČILO ANI VEDENÍ 2:0, 
 PRO BÝVALOU HVĚZDU NEAPOLE HIGUAÍNA (UPROSTŘED) TO BYL SMUTNÝ NÁVRAT. 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Juventus 2 2 0 0 5:2 6

2. Neapol 2 2 0 0 5:3 6

3. Spal 2 2 0 0 2:0 6

4. Udinese 2 1 1 0 3:2 4

5. Sassuolo 2 1 1 0 3:2 4

6. Fiorentina 1 1 0 0 6:1 3

7. Atalanta 1 1 0 0 4:0 3

8. Empoli 2 1 0 1 3:2 3

9. FC Janov 1 1 0 0 2:1 3

10. AS Řím 1 1 0 0 1:0 3

11. Inter 2 0 1 1 2:3 1

12. Turín FC 2 0 1 1 2:3 1

13. Parma 2 0 1 1 2:3 1

14. Bologna 2 0 1 1 0:1 1

15. Cagliari 2 0 1 1 2:4 1

16. Frosinone 2 0 1 1 0:4 1

17. AC Milán 1 0 0 1 2:3 0

18. Sampdoria 1 0 0 1 0:1 0

19. Lazio 2 0 0 2 1:4 0

20. Chievo 2 0 0 2 3:9 0

PROGRAM
3. KOLO

31.8. AC Milán - AS Řím
1.9. Bologna - Inter, Parma - Juventus

2.9. Fiorentina - Udinese, Atalanta - Cagliari,
Chievo - Empoli, Lazio - Frosinone, Sampdoria - Neapol, 

Sassuolo - FC Janov, Turín FC - Spal

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Benassi M. Fiorentina 2 0
1. Berardi D. Sassuolo 2 0
1. De Paul R. Udinese 2 0
1. Gomez A. Atalanta 2 2
1. Pavoletti L. Cagliari 2 0
1. Zielinski P. Neapol 2 0

VÝSLEDKY
2. KOLO

Girona - Real Madrid 1:4 * Sevilla - Villarreal 0:0
Espanyol - Valencia 2:0 * Valladolid - Barcelona 0:1

Atl. Madrid - Vallecano 1:0 * Alaves - Betis 0:0
Leganes - Real Sociedad 2:2 * Getafe - Eibar 2:0

Levante - Celta Vigo, Ath. Bilbao - Huesca (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
2. KOLO

Cagliari - Sassuolo 2:2 * FC Janov - Empoli 2:1
Fiorentina - Chievo 6:1 * Frosinone - Bologna 0:0

Inter - Turín FC 2:2 * Udinese - Sampdoria 1:0
Spal - Parma 1:0 * Neapol - AC Milán 3:2

Juventus - Lazio 2:0 * AS Řím - Atalanta (hráno po uzávěrce)

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

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky
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 BRNĚNSKÉ HRÁČKY SE RADUJÍ Z GÓLU, KTERÝ VSTŘELILA PETRINA. NAKONEC BYL VÍTĚZNÝ A LOKOMOTIVA ZÍSKALA PRVNÍ TŘI BODY SEZONY. 

1. liga žen: těsná výhra Lokomotivy na Dukle, 

tři body mají i Slavia a Plzeň

Nejvyšší soutěž žen má za sebou kompletní druhé kolo, ve kterém 
Lokomotiva Brno těsně porazila Duklu, Slavia nastřílela 11 branek 
i Hradci a Plzeň porazila Slovácko díky gólu v nastaveném čase. V pře-
dehrávce si Sparta poradila s Libercem. 

V neděli přijely do Prahy hráčky brněnské Lokomotivy, kde je 

na stadionu SK Prosek hostila Dukla. Oba týmy v úvodním kole 

podlehly favoritům, a tak chtěly získat své první body. První pří-

ležitost měla hostující Abarca, která ale zaváhání brankářky Do-

lejšové v rozehrávce nevyužila. V úvodní části byly k vidění zají-

mavé situace na obou stranách, nebezpečně zakončovala domácí 

Brázdová, na druhé straně střílela aktivní Petrina. 

Velkou příležitost pak spálila brněnská Dianišková, Dolejšová 

se vytáhla i proti dalšímu pokusu Petriny. Ta se však radovala 

o chvilku později, když si navedla míč zprava na střed a levou no-

hou otevřela skóre. Hned vzápětí mohla Lokomotiva navýšit ve-

dení, brankářka Dolejšová však nájezd Abarcy zlikvidovala. Dále 

těsně vedle mířila hostující kapitánka Tereza Krištofová, na druhé 

straně málem překvapila brankářku z velkého úhlu Dvorská.

Hned po změně stran mohla zvýšit na rozdíl dvou branek Anna 

Pušková, ale branku těsně minula. Moravačky byly aktivnější, pů-

sobily svěžejším dojmem a vytvářely si více příležitostí, kterým 

však chyběla kvalitnější finální fáze. Dokonce se ozvala i dvakrát 

horní tyčka domácí branky, ale když netrefila branku v závěru ani 

Ganiecová, tak si Lokomotiva Brno odvezla z Prahy tři body za těs-

nou výhru 1:0.

 KANTARSKÁ Z DUKLY (VLEVO) SICE V TOMTO SOUBOJI BRNĚNSKÉ PUŠKOVÉ UNIKÁ, ALE NA KONCI SE RADOVAL BRNĚNSKÝ TÝM, VYHRÁL 1:0. 
FK DUKLA PRAHA - LOKOMOTIVA BRNO H. H. 0:1 (0:1)

Branka: 30. Petrina.

SK SLAVIA PRAHA - FC HRADEC KRÁLOVÉ 11:0 (4:0)

Branky: 3. a 13. Pěničková, 17. a 53.  Dubcová M., 66. a 79. Svitková, 
77. a 90. Jarchovská A., 7. Proffitt, 63. Dubcová K., 73. Divišová.

FC VIKTORIA PLZEŇ - 1. FC SLOVÁCKO 1:0 (0:0)

Branka: 90.+2 Knödlová.

TABULKA
1. SK Slavia Praha 2 2 0 0 22:0 6

2. AC Sparta Praha 2 2 0 0 15:0 6

3. FC Viktoria Plzeň 2 2 0 0 6:1 6

4. 1. FC Slovácko 2 1 0 1 4:3 3

5. Lokomotiva Brno H. H. 2 1 0 1 1:8 3

6. FC Slovan Liberec 2 0 0 2 2:11 0

7. FK Dukla Praha 2 0 0 2 0:12 0

8. FC Hradec Králové 2 0 0 2 1:16 0

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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„Jsme všechny šťastné, výhru jsme po prvním kole potřebovaly, 

aby to z nás spadlo. Každý bod je pro nás důležitý a moc si toho váží-

me. Chtěly jsme soupeřky hodně napadat, to se nám dařilo, vytvá-

řely jsme si šance, ale bohužel to tam padlo jen jednou. Zahraniční 

hráčky v týmu jsou posílením, měly jsme dlouhou přípravu, kde 

jsme si na sebe zvykaly a myslím, že si vše sedlo a jsme super tým,“ 

konstatovala po utkání kapitánka Lokomotivy Tereza Krištofová.

Slavia odehrála utkání druhého kola jen dva dny po čtvrteč-

ní dohrávce, ale i ve druhém kole nasázela svému soupeři je-

denáct branek. Hradec Králové tak v sobotu odjížděl z Prahy 

smutný, v duelu se dvakrát trefily Pěničková, M. Dubcová, Svit-

ková a Jarchovská.

Velké drama bylo k vidění v Dobřanech u Plzně, kde domácí 

Viktoria přivítala Slovácko. Utkání rozhodla jediná branka, kterou 

vsítila až v nastaveném čase Knödlová a zajistila Západočeškám 

po dvou kolech třetí příčku.  

 BRANKÁŘKA DUKLY DOLEJŠOVÁ SICE SVÝMI ZÁKROKY DRŽELA NADĚJI SVÉHO TÝMU 
 NA BODOVÝ ZISK, ALE NAKONEC PRAŽANKY PROHRÁLY A PO DVOU KOLECH NEMAJÍ ANI JEDEN BOD. 

zeny.fotbal.cz

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


6362

62 63

AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ
in

ze
rc

e inzerce
Úterý 28.8.2018

38/2018
Úterý 28.8.2018
35/2018

 UTKÁNÍ SE SPOJENÝMI ARABSKÝMI EMIRÁTY PŘINESLO VÝBĚRU LUBOŠE KOZLA JEDINOU VÝHRU NA TURNAJI. 

Debakl vzal medaili

Česká reprezentace do 18 let obsadila na letošním Turnaji Václava Ježka 
4. místo. O medaili ji připravila vysoká porážka 1:6 od Slovenska v duelu 
o bronz. Prvenství v turnaji, který se letos hrál na stadionech Královéhra-
deckého kraje, získali mladí hráči USA, byl to jejich v pořadí třetí triumf.

Český výběr Luboše Kozla procházel turnajem, v němž byl 

nalosovaný do skupiny A, bez porážky. Po remíze s Bulharskem 

vydřeli čeští mladíci těsnou výhru nad Spojenými arabskými emi-

ráty a v posledním zápase ve skupině se utkali s USA. V něm by 

jen výhra zajistila českému týmu postup do finále, jenomže přes 

dobrý výkon Češi nemohli dát gól a 20 minut před koncem naopak 

inkasovali. Už v nastaveném čase sice Firbacher vyrovnal, ale víc 

český tým už nestihl. „Kluci naplnili stanovenou taktiku proti do-

sud nejlepšímu soupeři na turnaji. Vyrovnali jsme se mu v nasaze-

ní a měli i víc šancí. Na konci jsme ukázali morální sílu a také díky 

skvělému publiku ve Vrchlabí, které nás hnalo vpřed, jsme dosáhli 

aspoň na vyrovnání,“ uvedl trenér českého týmu Luboš Kozel.

Bohužel rozlučka českého týmu s turnajem, na kterém v po-

sledních třech letech pokaždé hrál finále, nevyšla. V zápase se Slo-

venskem totiž už po půlhodině ztrácel tři branky a nepomohly ani 

změny v sestavě po změně stran. Až za stavu 0:4 korigoval jedinou 

českou brankou Lhotecký, ale slovenskou euforii to nepřibrzdilo. 

Naopak Letenay mezi 72. a 85. minutou zkompletoval hattrick.

 VSTUP DO TURNAJE VÁCLAVA JEŽKA SI ČEŠTÍ MLADÍCI ODBYLI V DUELU S BULHARSKEM, SE KTERÝM REMIZOVALI 2:2. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
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https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 ZÁPAS O 3. MÍSTO SE ČESKÉMU TÝMU VŮBEC NEPOVEDL A PO VYSOKÉ PROHŘE 1:6 SKONČIL V TURNAJI ČTVRTÝ. 
Ve finále se utkali vítězové předcházejících dvou ročníků, po re-

míze 1:1 byli v penaltovém rozstřelu úspěšnější Američané, pro 

které to od roku 2014 bylo už třetí prvenství. Na Japonce, obhájce 

z loňska, zbylo stříbro. 

 V DUELU S TÝMEM USA, POZDĚJŠÍM VÍTĚZEM TURNAJE, ČESKÝ TÝM PO DOBRÉM VÝKONU REMIZOVAL 1:1, COŽ NA POSTUP DO FINÁLE NESTAČILO. 

SKUPINA A

ČESKÁ REPUBLIKA - BULHARSKO 2:2 (1:1)
Branky: 7. Firbacher, 59. Kolář - 33. Stojanov, 51. Minčev. Sestava ČR: Formánek - Čejka, Kulig 
(66. Gabriel), Vlček, Žilák (80. Kosek) - Eichler (80. Purrini), Červ (73. Holzer), Žambůrek - Radosta 
(80. Lhotecký), Firbacher, Kolář. Hráno ve Vrchlabí.

ČESKÁ REPUBLIKA - SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY 1:0 (0:0)
Branka: 69. Hapal. Sestava ČR: Markovič - Zálešák, Gabriel (68. Vlček), Kamenský, Kosek - Hol-
zer - Lhotecký (80. Firbacher), Purrini (68. Kolář), Hapal, Cienciala (83. Čejka) - Bláha (68. Žambůrek). 
Hráno v Trutnově.

ČESKÁ REPUBLIKA - USA 1:1 (0:0)
Branky: 90+1. Firbacher - 71. Folarin. Rozhodčí: Nenadál - Myška, Melichar. Sestava ČR: Marko-
vič - Čejka, Gabriel, Vlček, Kosek - Červ (68. Holzer) - Radosta (68. Kolář), Žambůrek (83. Zálešák), 
Eichler (81. Hapal), Cienciala (68. Lhotecký) - Firbacher. Hráno ve Vrchlabí.

Další výsledky: USA - SAE 2:1, Bulharsko - USA 0:5, SAE - Bulharsko 0:4.

1. USA 3 2 1 0 8:2 7 

2. Česko 3 1 2 0 4:3 5 

3. Bulharsko 3 1 1 1 6:7 4 

4. SAE 3 0 0 3 1:7 0 

SKUPINA B
Maďarsko - Slovensko 1:2, Japonsko - Ukrajina 1:0, Japonsko - Slovensko 1:1, 
Maďarsko - Ukrajina 1:0, Japonsko - Maďarsko 5:0, Slovensko - Ukrajina 0:1.

1. Japonsko 3 2 1 0 7:1 7 

2. Slovensko 3 1 1 1 3:3 4 

3. Maďarsko 3 1 0 2 2:7 3 

4. Ukrajina 3 1 0 2 1:2 3

ZÁPASY O UMÍSTĚNÍ

o 7. místo: Maďarsko - Bulharsko 1:0 (0:0) 

o 5. místo: SAE - Ukrajina 1:2 (0:2)

o 3. místo: ČR - SLOVENSKO 1:6 (0:3)

Branky: 75. Lhotecký - 72., 78. a 85. Letenay, 12. a 29. Lavrinčík, 13. Malý. Sestava ČR: Formánek - 
Zálešák, Vincour, Kamenský (82. Gabriel), Žilák - Holzer - Kolář (74. Firbacher), Purrini (46. Eichler), 
Hapal (46. Cienciala), Lhotecký - Bláha (64. Radosta). Hráno v Třebechovicích.

Finále: USA - Japonsko 1:1 (1:0), na penalty 4:2

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 AMERIČANÉ VYHRÁLI TURNAJ VÁCLAVA JEŽKA UŽ POTŘETÍ, PŘEDTÍM SE JIM TO PODAŘILO V LETECH 2014 A 2016. 

 FINÁLE MEZI USA A JAPONSKEM PŘINESLO VYROVNANÝ BOJ, V NĚMŽ O VÝHŘE AMERIČANŮ ROZHODL AŽ PENALTOVÝ ROZSTŘEL. 

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

Kompletní zpravodajství ze světa futsaluCHANCE FUTSAL LIGA28

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy
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