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„Nevím, jestli mám životní 
formu, ale pravděpodobně 
prožívám nejhezčí období 
svojí kariéry, “ hlásí 
reprezentační záložník 
Norimberku.

 ONDŘEJ PETRÁK

Jan 
Koller

„Sevilla? 
Velký skok!“
   „V Monaku se nenudím!“  
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Vážení čtenáři!

Zmar a zase zmar! Výkon a výsledky české re-

prezentace ve dvou duelech s Ukrajinou a v Rusku 

přivedly české fanoušky do stavu větší či men-

ší deprese. Moc bych si přál, aby je z ní alespoň 

trochu vyvedlo nové číslo tohoto Gólu. V něm se 

Tomáš Vaclík, jeden z mála českých plejerů, kteří 

obstáli v prohraném mači 1:2 Ligy národů s Ukra-

jinou, rozhovořil nejen o tomto utkání, ale zejména 

o svém novém angažmá v předním evropském 

klubu FC Sevilla. Česká reprezentační jednička 

si v něm ihned vydobyla stejné „číslo“ v brance 

špičkového týmu španělské La Ligy. Před utkáním 

v Rusku Ondřej Petrák doufal, že dostane šanci 

vyběhnout na trávník v Rostově na Donu, kde se 

v létě kopaly i zápasy mistrovství světa. Novice 

v národním týmu však ze hry vyřadila viróza, což 

mu vzhledem k debaklu Jarolímova výběru 1:5 

možná nepřipadalo jako to nejhorší, co ho mohlo 

v Rusku potkat. V rubrice Můj týden vypráví býva-

lý hráč Slavie i o dění v Norimberku, který se ko-

nečně vrátil mezi bundesligovou elitu. Pokud se 

po reprezentačních traumatech chcete skutečně 

naladit do pohody, začtěte se do původního rozho-

voru s Janem Kollerem. Nejlepší střelec českého 

nároďáku se v něm rozmluvil o svém současném 

- a stále velmi aktivním životě v Monaku.

Tak příjemné počtení fotbalové na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„Z NOMINACE JSEM BYL V ŠOKU“
„Obdržel jsem nyní první nominaci do národního týmu. Nevím, jestli cítím zadostiuči-

nění. Ale přiznávám, že zpočátku, když klukům na rozdíl ode mě chodily pozvánky, mě 

to trochu mrzelo. Ale měl jsem také období, kdy jsem byl zraněný a nehrál pravidelně. 

Takže i to byl jeden z důvodů, proč mě míjely. První indicií, že bych se mohl v áčku obje-

vit, byla předběžná nominace, která do Norimberku dorazila před začátkem bundesligy. 

Věděl jsem, že možnost jet na nároďák, existuje. Po prvním kole s Hertou to bylo stopro-

centní. Přiznávám, byl jsem v šoku.

„VIRÓZA MĚ DO ZÁPASU NEPUSTILA“
Cítil jsem, že by mně trenér Jarolím mohl dát šanci v pondělní přípravě v Rusku. Tě-

šil jsem se, protože se hrálo na nádherném stadiónu v Rostovu, na kterém se uskutečnilo 

i nedávné mistrovství světa. A navíc bych zřejmě nastoupil na mé oblíbené pozici defenziv-

ního záložníka. Na stoperu jsem totiž nehrál delší dobu. V přípravě jsem tam sice zasko-

čil, ale to jsou úplně jiné zápasy. Poslední dobou hraju jenom na šestce, myslím, že se mi 

dařilo, a proto jsem se také dostal do nominace. Ale viróza mně, bohužel, vystavila stopku, 

takže jsem si během dvou utkání nepřipsal ani minutu… 

 ZATÍMCO V MLÁDEŽNICKÝCH REPREZENTACÍCH PATŘIL MEZI OPORY, 
 NA POZVÁNKU DO REPREZENTAČNÍHO A-TÝMU SI MUSEL POČKAT. 

Fotbalový týden Ondřeje Petráka

„Prožívám nejhezčí
období kariéry!“

Prošel všemi mládežnickými reprezentacemi, 
před třemi lety patřil mezi klíčové muže jedena-
dvacítky na domácím mistrovství Evropy. Násle-
dující tři roky ONDŘEJ PETRÁK však pouze zpo-
vzdálí sledoval, jak jeho bývalí parťáci naskakují 
do A-týmu. Jeho pozvánky míjely. Teď se záložník 
bundesligového Norimberku konečně dočkal.

 SVOU PREMIÉROVOU NOMINACI DO NÁRODNÍHO TÝMU SI ONDŘEJ PETRÁK NÁRAMNĚ UŽÍVAL. 

  Skuhravý střídá Drska v Dukle
U fotbalistů Dukly skončil trenér Pavel Drsek. Na lavič-
ce posledního týmu ligové tabulky ho nahradí Roman 
Skuhravý, který ve středu odešel z osobních důvodů 
od týmu Opavy. Ačkoli měl stále v Opavě platnou 
smlouvu, oba kluby se dohodly. Třiačtyřicetiletý kouč 
ukončil své angažmá v Opavě, kde byl od roku 2016, pro-
tože chce být blíže rodině, která žije v Jablonci. Do Prahy 
odtud může lépe dojíždět. Dukla chtěla přivést nového 
trenéra už v létě. Nakonec dostal důvěru do té doby asi-
stent Drsek, pro kterého to byla první ligová zkušenost 
s rolí hlavního kouče. Pražanům se však vstup do sezony 
vůbec nepovedl a po sedmi kolech jsou bez bodu posled-
ní. Skuhravý do Dukly se vrací, v sezoně 2014/2015 vedl 
starší dorost dejvického klubu. Poté trénoval Varnsdorf 
a od roku 2016 působil v Opavě, s níž se v první sezoně 
probojoval do finále MOL Cupu a v minulém ročníku s tý-
mem slavil postup do nejvyšší soutěže.

  Sobol je zpátky
 v Česku - v Jablonci
Třiadvacetiletý ukrajinský reprezentant Eduard Sobol 
přichází do Jablonce na hostování do konce sezony 
ze Šachtaru Doněck, odkud v minulé sezoně hostoval 
v pražské Slavii. Severočeši, kteří se připravují na pre-
miérovou účast ve skupině Evropské ligy, nutně potře-
bovali přivést levého beka, neboť po letním odchodu 
Jaroslava Zeleného do Slavie měli na tomto postu jen 
Matěje Hanouska. Nakonec sáhli po osminásobném 
ukrajinském reprezentantovi, který má s českou ligou 
zkušenost ze Slavie, ve které odehrál 20 zápasů a dal je-
den gól. S aklimatizací v jabloneckém klubu by mu měl 
pomoci kapitán Tomáš Hübschman, který strávil deset 
let právě v Šachtaru, do kterého Sobol přišel v roce 2013 
z Metalurgu Záporoží. Kromě Slavie hostoval Sobol také 
v Metalurgu Doněck, Metalistu Charkov a Luhansku.

  Kayamba přestoupil do Plzně
Záložník Joel Kayamba přestoupil z Opavy do Viktorie 
Plzeň. Šestadvacetiletý fotbalista z Demokratické 
republiky Kongo podepsal s obhájcem titulu smlouvu 
do roku 2022, ale do konce podzimní části sezony ještě 
zůstane ve slezském celku na hostování. V českém 
fotbale působí od roku 2013, postupně hrál v Hlinsku, 
Příbrami, Hradci Králové a v Pardubicích. Do Opavy 
přišel loni v létě a deseti góly v 28 zápasech jí pomohl 
k postupu do první ligy. V nejvyšší soutěži zatím odehrál 
čtyři utkání a dal jednu branku. „Jde o velmi zajímavého 
hráče, který nás zaujal a vidíme v něm velký potenciál,“ 
říká generální manažer Viktorie Adolf Šádek a dodává: 
„Hráč se k nám připojí na startu zimní přípravy. Myslíme 
si, že je to správné řešení.“ 

  Matoušek a Traoré v Edenu
Pražská Slavia vzhledem k velké marodce ve středu 
pole přivedla na poslední chvíli hned dvě posily do zá-
lohy. Úřadující ligový vicemistr si předčasně stáhl z hos-
tování v Příbrami dvacetiletého Jana Matouška, kterého 
Pražané koupili od středočeského klubu už v srpnu. 
Červenobílí angažovali také Ibrahima Traorého, devě-
tadvacetiletý středopolař z Pobřeží slonoviny přišel 
do Edenu ze Zlína na hostování do konce podzimu s opcí. 
Matoušek patří k největším talentům českého fotbalu 
a vyniká mimořádnou rychlostí. V minulé sezoně 11 góly 
vystřílel Příbrami postup z druhé ligy a byl zvolen nej-
lepším hráčem soutěže. V tomto ročníku první ligy, kte-
rý je pro něj premiérovým, zatím v sedmi kolech vstřelil 
čtyři branky. Traoré patřil ve Zlíně k tahounům a zahrál 
si s ním v minulé sezoně Evropskou ligu. V Česku je už 
čtyři roky, nejprve působil v druholigovém Táborsku. 
V nejvyšší soutěži má odehráno 52 zápasů a dal dva góly. 

  Holík se vrací do Zlína
Záložník Lukáš Holík jde na půl roku hostovat z Duk-
ly do Zlína. Šestadvacetiletý fotbalista se tak vrací 
do týmu, jehož je odchovancem. Měl by se pokusit zace-
lit mezeru po Ibrahimu Traorém, který odešel hostovat 
do Slavie. Holík přestoupil před rokem do Dukly právě 
ze Zlína. Za tým z Julisky odehrál 30 ligových zápasů 
a vstřelil pět gólů. Tuto sezonu začal v základní sesta-
vě, poslední dvě kola ale jen střídal. „Jsme rádi, že nás 
posílí Lukáš Holík, který zdejší prostředí jako odchova-
nec velice dobře zná. Věříme, že navážeme na úspěšnou 
spolupráci, která fungovala i před jeho odchodem,“ říká 
sportovní ředitel Zlína Zdeněk Grygera.

  Liberec posílí anglický křídelník
Těsně před uzavřením letního přestupového okna posílil 
liberecký Slovan anglický křídelní hráč Rolando Aarons. 
Dvaadvacetiletý rodák z Jamajky bude na severu Čech 
hostovat do konce roku z Newcastlu, kde se nevešel 
na soupisku pro Premier League. Do Newcastlu přestou-
pil v 17 letech z Bristolu, v Premier League si připsal 
18 startů a vstřelil dvě branky. Jarní část minulé sezony 
strávil na hostování v italském klubu Hellas Verona. 
V minulosti byl členem anglické reprezentace do 20 let. 
K libereckému týmu se připojí po absolvování zdravotní 
prohlídky na začátku příštího týdne. „Manažer New-
castlu Benítez pro něho hledal herní uplatnění. Pomohlo 
nám, že v Česku ještě nemáme uzavřené přestupní okno, 
zatímco ve většině ostatních zemí ano,“ přiznává spor-
tovní ředitel Slovanu Zdeněk Koukal. S angažováním Aa-
ronse pomohl Liberci i nynější brankář Newcastlu Martin 
Dúbravka, který v minulosti ve Slovanu působil. „Sdělil 
nám na něho pozitivní reference a zároveň mu poskytl 
základní informace o našem klubu a městě. Samozřejmě 
jsme se snažili zjistit si o Aaronsovi maximum informací,“ 
říká slovenský kouč Liberce Zsolt Hornyák.

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

 TOMÁŠ SIVOK 

dobně prožívám nejhezčí období svojí kariéry. Čtyři sezóny jsme v Norimberku čekali na ná-

vrat do bundesligy, byl to jeden z mých hlavních cílů. Oslavy byly velké, celé město s námi 

žilo. Obrovský zážitek. A za tři měsíce mi přišla pozvánka do reprezentace. Nádhera.

„BUNDESLIGA JE VÍC O FOTBALE“
Pokud mám srovnat první a druhou nejvyšší německou soutěž, přijde mi, že druhá je 

v mnoha parametrech náročnější. Praktikuje se styl nahoru-dolů, zápasy jsou plné sou-

bojů. Bundesliga je mnohem víc o taktice, víc o fotbale, což mi určitě vyhovuje. Cíl pro tuto 

sezonu máme v Norimberku jediný: udržet se. Bohužel začátek nám výsledkově příliš ne-

vyšel. S Hertou v prvním kole jsme neproměnili penaltu, o gól jsme prohráli. Proti Mohuči 

jsme zahodili strašně moc šancí, bylo to na jasné tři body. Máme jeden.“ 

„SLAVIA HRAJE NEJLEPŠÍ FOTBAL V LIZE“
Jako slávistovi je mi moc příjemné, že v národním mužstvu je tolik kluků ze Slavie. V ju-

niorských reprezentacích to bývalo naopak, třeba devět sparťanů a dva slávisti. S většinou 

klukům v reprezentaci se znám, s některými jsem hrával v mládežnických reprezenta-

cích. Naposledy za jedenadvacítku před třemi roky na domácím mistrovství Evropy. Tře-

ba s Jardou Zmrhalem jsme v áčku Slavie společně začínali profesionální kariéru. Slavii 

se teď hodně daří, hraje nejlepší fotbal v lize. Sleduju každý její zápas, ten poslední doma 

s Plzní byl úplně vynikající. (směje se) 

„POSTUPOVÉ OSLAVY BYLY VELKÉ“
Ke konci uplynulé sezony jsem začal nastupovat v základní sestavě. Zůstal jsem v ní 

i v úvodních dvou kolech první ligy. Odehrál jsem celé zápasy s Herthou Berlín a Mohučí, 

potom i vítězné utkání v Německém poháru. Nevím, jestli mám životní formu, ale pravděpo-

ONDŘEJ PETRÁK * Narozen: 11. března 1992 * Výška: 187 cm * Váha: 80 kg * Stav: 
svobodný * Fotbalový post: záložník, obránce * Hráčská kariéra: Dolní Břežany (1997-
1998), ABC Braník (1998-2000), Bohemians Praha (2000-2002), Slavia Praha (2002-
2014), 1. FC Norimberk (2014-?) * Česká liga: 62 zápasů/2 góly * Německá liga: 13/0 * 
Největší úspěchy: postup do bundesligy (2018), účastník EURO U21 (2015), člen repre-
zentačních výběrů do 16, 17, 18, 20 a 21 let

 NORIMBERKU LONI POMOHL K POSTUPU DO ELITNÍ BUNDESLIGY, 
 KAM SE SLAVNÝ KLUB VRÁTIL PO ČTYŘLETÉ ABSENCI. 

STALO SE...

 DO VELKÉHO FOTBALU NAKOUKL V ROCE 2010 V DRESU SLAVIE, 
 ODKUD PO ČTYŘECH LETECH ODEŠEL DO NĚMECKÉHO NORIMBERKU. 

  Kvinteto noviců v Příbrami
V posledních dnech letního přestupového okna bylo 
velmi živo v kabině Příbrami. Nováčka posílí ofenzivní 
záložník Ruslan Mingazov, šestadvacetiletý turk-
menský reprezentant přichází na půlroční hostování 
ze Slavie a měl by pomoci nahradit klíčového hráče Jana 
Matouška, který přestoupil právě do Edenu. Na půl roku 
jde do Příbrami hostovat i stejně starý liberecký útočník 
Radek Voltr, pro kterého to bude již šestá prvoligová 
štace. Středočeši se navíc dohodli na angažmá se zku-
šeným stoperem, jedenatřicetiletým bývalým repre-
zentantem Mariem Holkem, který si doléčuje zranění 
a do hry se zapojí až v průběhu podzimu. Příbramský 
kádr navíc rozšíří další nová jména, a to třiadvacetiletý 
slovenský záložník Dominik Duda na přestup ze Slovanu 
Bratislava a jednadvacetiletý útočník Petr Pejša z třeti-
ligového Vltavínu. Změny doznal i příbramský realizační 
tým. V roli asistenta končí Petr Janota, aby se mohl opět 
věnovat mládeži, a nahradil ho Bohumil Pilný, který jako 
hlavní trenér vedl Hradec Králové a Žižkov.

  Jan Lála - 80!
Kulaté osmdesáté narozeniny oslavil 10. září držitel 
stříbrné medaile z mistrovství světa 1962 v Chile, 
vynikající pravý obránce pražské Slavie Jan Lála. Byl 
jedním z prvních českých hráčů, kteří se přizpůsobili 
modernímu útočnému pojetí hry krajních obránců - byl 
technický, rychlý, podnikal s míčem výpady po křídle. 
Soupeřům odnímal míče jednoduše a čistě. V prvním 
zápase ve skupině uhlídal Španěla Genta, nejlepší 
levé křídlo té doby. Na šampionátu měl i životní smůlu 
- v semifinále proti Jugoslávii se zranil a v památném 
finále proti Brazílii nenastoupil. V reprezentaci odehrál 
37 zápasů a dal jeden gól, jednou si zahrál i za mužstvo 
Evropy, v roce 1964 proti Jugoslávii. V sešívaném dresu 
odehrál 402 zápasů, z toho 143 ligových. V Edenu hrál 
tento vynikající obránce s přestávkami 12 let. V roce 
1967 skončil druhý v anketě Fotbalista roku, o 30 let 
později převzal Cenu Václava Jíry za celoživotní přínos 
fotbalu. Loni ho slávističtí fanoušci zařadili do nejlepší 
historické jedenáctky klubu.
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ZÁŘÍ
Datum narození, jméno (reprezentoval v letech, zápasy/góly)

11. ZÁŘÍ

1934 Gustáv Mráz 1957-1959 11/0

1948 Jozef Štafura 1973 1/0

1969 Martin Kotůlek 1991-1998 8/0

12. ZÁŘÍ

1935 Ján Popluhár 1958-1967 62/1

1960 Ladislav Molnár 1993 1/0

1978 Lukáš Došek 2000-2002 4/0

1978 Tomáš Došek 2002-2003 3/0

13. ZÁŘÍ

1943 Ján Geleta 1964-1970 19/2

1960 Ján Kapko 1982-1988 3/0

1980 Tomáš Zápotočný 2006-2007 4/0

14. ZÁŘÍ

1952 Jindřich Svoboda 1975-1977 2/0

1973 Pavel Novotný 1996-1999 2/0

15. ZÁŘÍ

1954 Verner Lička 1980-1981 9/1

1983 Tomáš Sivok 2005-? 64/5

16. ZÁŘÍ

1929 Arnošt Pazdera 1952-1958 19/3

1944 Václav Migas 1969-1970 8/0

17. ZÁŘÍ

1938 Ľudovít Cvetler 1964 2/0

1989 Michael Rabušic 2013 3/0

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Pětkové vysvědčení

Po čtvrteční porážce v Uherském Hradišti s Ukrajinou 
hořekoval trenér Jarolím i někteří hráči, že kdyby český 
národní tým neinkasoval dva góly v nastavení obou polo-
časů a měl naopak přízeň potřebného fotbalového štěstí 
na své straně, tak se mohl v úvodním duelu Ligy národů 
radovat ze zisku bodu nebo dokonce všech tří. Pondělní 
duel v Rostově na Donu s Ruskem v plné nahotě ukázal, 
že reprezentaci opravdu přála na Slovácku vrtkavá paní 
Štěstěna v podobě vychýlené mušky ukrajinských fotba-
listů, jinak zažil dva potupné výprasky během pouhých 
čtyř dnů! Čtvrtfinalista nedávného domácího světového 
šampionátu totiž nemilosrdně trestal neuvěřitelné in-
dividuální a taktické kiksy v české defenzívě, které se 
na mezinárodní scéně jen tak nevidí…

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Znovu se opakoval tristní vstup do zápasu a hráči, které kouč 

Jarolím postavil do základní jedenáctky, působili na trávníku do-

jmem, že nevědí, co mají hrát! To je ale zároveň neomlouvá, že 

nebyli schopni si kloudně dát dvě nebo tři přihrávky, aby se vi-

ditelně nejistá obrana nedostala pod permanentní tlak soupeře. 

Nezafungovalo ani výraznější zamíchání sestavou, za půl hodiny 

se Rusové pohodlně dostali do tříbrankového vedení a bylo vy-

malováno. Po čestné brance Součka, který důrazem dotlačil míč 

přes domácího brankáře do sítě, se pár minut optimisticky zdá-

lo, že by se národní tým mohl vrátit do Prahy nakonec s důstoj-

ným výsledkem, pokud by ho ještě alespoň jednou trefou doká-

zal zkorigovat. Jenže místo toho nechal v závěrečných minutách 

trestuhodně volné v šestnáctce Jerochina s Polozem, kteří další 

dvěma brankami zvýraznili české vysvědčení do podoby pětko-

vého debaklu…

Vedení FAČR po prohře s Ukrajinci neskrývalo hluboké rozča-

rování nejen z výsledku, ale hlavně z předvedeného výkonu re-

prezentace. Zároveň však tlumilo sílící hlasy po odvolání Karla 

Jarolíma, jehož dosavadní dvouletá trenérská mise žádný pro-

gres ve hře týmu nepřinesla, spíš naopak. Tato kardinální otáz-

ka měla přijít na přetřes až po říjnovém dvojzápase Ligy národů 

na hřištích obou soupeřů ze skupiny. Po rostovském fiasku není 

vyloučeno, že se dostane na program o měsíc dřív… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

„Rosa“ si opět zahrál 

za Arsenal!

„Rosa“, který v Arsenalu strávil deset let, vy-
běhl na trávník po boku dalších legend v čele s Ro-
bertem Piresem, Gilbertem Silvou, Rayem Parlou-
rem, Jensem Lehmannem, Nigelem Winterburnem 
či Davorem Šukerem. Proti nim nastoupily bývalé 
hvězdy Realu Raúl González, Fernando Morientes, 
Ivan Campo, Emilio Butragueňo či Claude Makélélé. 

Od začátku zápasu bylo vidět, že za pár týdnů 
osmatřicetiletý záložník ukončil kariéru teprve 
nedávno a že si v poslední době občas zatrénoval 
se Spartou. Patřil k nejlepším hráčům na hřišti 
a opět bavil fanoušky „Kanonýrů“. Ve druhé půli 
byl dokonce blízko gólu, ale jeho rána po zpětné 
přihrávce skončila těsně vedle branky. Když si pak 
v 78. minutě šel odpočinout na lavičku, sklidil po-
tlesk vestoje. Gólově se neprosadila žádná z hvězd. 
Hráče Realu trápil brankář Lehmann, který se na-
konec stal hlavním hrdinou. V penaltovém rozstře-
lu jeden pokutový kop chytil, na rozhodující pokus 
pak nepustil Rosického a sám tvrdou střelou zařídil 
výhru Arsenalu. Český špílmachr to bral s humo-
rem a spolu s Piresem mu gratuloval jako první. 

 TOMÁŠ ROSICKÝ PŘI EXHIBICI.  JE OTÁZKOU, JESTLI SI TRENÉR KAREL JAROLÍM ZAZPÍVÁ ČESKOU HYMNU 
 I PŘI ŘÍJNOVÉM DVOJZÁPASE NA SLOVENSKU A NA UKRAJINĚ… 

 STOPER JAKUB BRABEC SE VRÁTIL DO NÁRODNÍHO TÝMU, ALE ŽÁDNOU RADOST 
 PO TOMTO UTKÁNÍ S UKRAJINOU A NÁSLEDNĚ V RUSKU NEZAŽIL. 

AKTUÁLNĚ

Bývalý kapitán české reprezentace 
Tomáš Rosický sice v červnu zakončil 
svou hvězdnou kariéru, přesto si poprvé 
od ledna 2016 zahrál utkání na Emirates 
Stadium v dresu Arsenalu. Ve velkolepé 
exhibici pomohl zdolat legendy Realu 
Madrid na penalty, když v normální hrací 
době branka nepadla. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Trenérská nezaměstnanost Romana Skuhravého po ukončení angaž-

má z rodinných důvodů v Opavě trvala překvapivě jen pár dnů. Dohodl 

se totiž na záchranářské misi s jiným prvoligovým týmem - pražskou 

Duklou, odkud bude pendlovat domů do Jablonce.

KRESBA TÝDNE

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


V létě udělal mílový skok v kariéře: po čtyřech letech v Basileji při-
jal výzvu s názvem FC Sevilla. Úvod v jednom z nejlepších evropských 
klubů vyšel brankáři TOMÁŠI VACLÍKOVI báječně, od prvního zápasu je 
jedničkou. Naopak radost mu nedělá česká reprezentace, s níž vstou-
pil do nové soutěže Ligy národů domácí porážkou s Ukrajinou (1:2).

Tomáš Vaclík: 

„Začátek 
v Seville? 

Nad 
očekávání!“

Tomáš Vaclík: 

„Začátek 
v Seville? 

Nad 
očekávání!“
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 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

	 Věříte, že i přes pád s Ukrajinou může český tým v Lize 

národů nakonec uspět?

„Soutěž se hraje rychle, naše skupina jen na čtyři zápasy. Ode-

hraje se během tří srazů, každý bod je tudíž dobrý. Ale proč by-

chom nemohli uspět? Stát se může všechno. Nevidím důvod, proč 

bychom měli něco balit.“

	 Poslední kvalifikace se nepovedla, nyní jste nový cyklus 

zahájili prohrou. Co s týmem může udělat po psychické stránce?

„Věřím, že nic. Zápas nebyl špatný. Ukrajina byla silnější na ba-

lónu, dokázala kombinovat víc než my. Ale odvedli jsme maximum, 

byli jsme blízko bodu. Porážka je pochopitelně nepříjemná, začíná 

zase nová éra, kdy se tým začíná stabilizovat. S týmem ale prohra 

nic neudělá. Věřím, že další utkání, přípravu v Rusku a další zbý-

vající v Lize národů, zvládneme líp.“

	 Ukrajinci vstřelili vítězný gól v nastaveném čase, po ne-

přehledné situaci. Co se při klíčovém momentu přihodilo?

„Přišel centr ze strany, postřehl jsem, jak si na něj nabíhá ukra-

jinský útočník. Míč jsem zasáhl, ale jen jsem ho lehce lízl. Kuba 

Brabec skákal za mnou, nestihl zareagovat, balón se pak odrazil 

od Honzy Bořila. Ukrajinci spadl přímo k noze. Tam se od nás od-

vrátilo štěstí, šlo o dost smolný gól.“

	 Přitom krátce předtím měl český celek roh.

„Kluci se ale stihli výborně vrátit, byli jsme vzadu v dostateč-

ném počtu i ve správných pozicích. Jak říkám, byla to smůla.“

 OD PETRA ČECHA PŘEVZAL TOMÁŠ VACLÍK ROLI JEDNIČKY ČESKÉ REPREZENTACE.  ZA NÁRODNÍ TÝM ODCHYTAL TOMÁŠ VACLÍK 21 ZÁPASŮ A SEDMKRÁT UDRŽEL ČISTÉ KONTO. 

„Míč jsem jen 
lehce lízl. 

Smolný gól…“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 V létě jste se ve Švýcarsku rozloučil a přijal velkou výzvu 

s názvem FC Sevilla. Předčil úvod nového angažmá vaše před-

stavy?

„Celkově začátek proběhl nad očekávání. Příchod do Sevilly byl 

ale pro mě velkým skokem, vždyť jsem se ocitl v nejlepší lize Ev-

ropy. Navíc v jejím elitním klubu. Prvních čtrnáct dnů bylo straš-

ně náročných. Musel jsem si zvyknout na vyšší tempo, rychlost 

spoluhráčů, na jejich kvalitu v zakončení. Na spoustu nových lidí 

kolem sebe, nový jazyk, horké počasí. Bylo toho najednou hodně. 

Na tréninku jsem nebyl ve své kůži.“

	 V zápasech se vám ale dařilo, což je důležitější.

„Ano, je to přece jen lepší varianta. (směje se) Moc mi pomohlo, 

že jsem hned od začátku sezony chytal, navíc jsme bez problémů 

splnili první cíl - postup do Evropské ligy. Jen vstup do ligy jsme 

mohli mít o něco lepší. Doma s Villarrealem jsme nastřelili tyč v na-

stavení, derby na Betisu ovlivnila červená karta, která byla taková...

	 	...zvláštní. Nefauloval totiž Roque Messa, nýbrž brankář 

Betisu. Přesto sudí udělil vašemu spoluhráči druhou žlutou.

„Všechno nasvědčuje tomu, že Roquemu druhou žlutou nako-

nec smažou. Takže je patrné, že verdikt nebyl správný. Bodů jsme 

ROZHOVORROZHOVOR

 LETOS V LÉTĚ PO ČTYŘECH LETECH OPUSTIL ŠVÝCARSKO A PŘESTOUPIL DO ŠPANĚLSKÉ SEVILLY, KTERÁ ZA JEHO SLUŽBY ZAPLATILA 7 MILIONŮ EUR. 

	 Kazí vám závěr celkový dojem ze zápasu? Měl jste vyni-

kající zákroky.

„Kazí. U nás gólmanů je to ale tak, že toho můžeme pochytat, 

kolik chceme, ale pak se někam přimotáme a pozitivní dojem je 

pryč. U útočníků je to přesně naopak. Celý zápas můžou hrát tuž-

ku, v devadesáté minutě dají gól a jsou za hrdiny.“

	 Překvapilo vás, jak Ukrajinci díky individuální kvalitě 

na hřišti vládli?

„Sledovali jsme video, věděli jsme, co nás čeká. Jarmolenko 

s Konopljankou jsou fantastičtí, mají prsty ve všech gólech, co 

Ukrajina dává. Konopljanka to proti nám potvrdil. Pro nás bylo 

složité, že hodně míčů hráli přes Marlose, který je následně roz-

hazoval do stran. Jarmolenko s Konopljankou díky velké kvalitě 

na sebe navazovali dva, tři hráče, tím odkrývali prostory pro spo-

luhráče.“

	 Výkop utkání byl kvůli dvojitému výpadku elektrického 

proudu na stadionu odložen o patnáct minut. Pro vás nepříjem-

ná komplikace?

„Taková věc je nepříjemná, člověk je nachystaný na určitý 

čas. Když jsme vyběhli na rozcvičku, byla tma. Chystali jsem se 

na nástup, světla zhasla podruhé. Začátek se posunul naštěstí 

jen o čtvrt hodiny. Minulou sezonu ve Švýcarsku se zápas odložil 

o hodinu, nakonec se nehrálo vůbec. Patnáct minut nebyl zase ta-

kový problém.“

 V DRESU BASILEJE BYL STÁLICÍ MEZI TŘEMI TYČEMI A SLAVNÉMU CELKU POMOHL 
 K ZISKU TŘECH MISTROVSKÝCH TITULŮ I VÍTĚZSTVÍ VE ŠVÝCARSKÉM POHÁRU.  

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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k tréninku je ukázkový. Kouká se mi z branky opravdu hezky, kva-

litu v týmu je obrovská. Co dokáže pod tlakem třeba Ever Banega, 

je taky fantazie.“

	 Sevilla je pověstná tím, že doma je takřka neporazitelná.

„Jsou si toho vědomi. Zažil jsem to s Basilejí v Lize mistrů. 

První zápas ve Švýcarsku skončil bezbrankovou remízou. Marek 

Suchý (kapitán Basileje - pozn.) se znal ze společného působení 

ve Spartaku Moskva s trenérem Emerym i realizačním týmem. 

Po zápase se s nimi bavil, říkal jim, že ve druhém utkání v Se-

ville se uvidí. Odpověděli mu, že doma jsou silní. Realita? Tři nula 

po půli, bylo vymalováno.“

	 Koncem září doma přivítáte Real Madrid. Troufáte si 

i ně něj?

„V minulém ročníku doma Sevilla porazila Barcelonu. Stadion 

bude plný, požene nás. Určitě nejsme bez šance.“

ROZHOVORROZHOVOR

 PO PŘÍCHODU DO ANDALUSKÉHO MANČAFTU SE OKAMŽITĚ ZABYDLEL 
 V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ A ZÍSKAL SI ŠPANĚLSKÁ MÉDIA I FANOUŠKY SKVĚLÝMI VÝKONY. 

mohli mít víc. Nicméně vzhledem k mnoha letním změnám, kdy 

přišel nový trenér, realizační tým a několik hráčů, myslím, že úvod 

sezony je dobrý. Máme velký prostor se pořád zlepšovat.“

	 Jaké bylo sevillské derby na stadionu Betisu?

„Neuvěřitelné. Rivalita mezi oběma kluby je obrovská, město 

se vyloženě rozdělí napůl. O derby jsem hodně slyšel, realita ale 

předčila moje očekávání. Všechno navíc umocnila pekelná atmo-

sféra na stadionu.“

	 Premiéru za Sevillu v soutěžním utkání jste nemohl mít 

těžší - ve Španělském superpoháru proti vám stála Barcelona.

„Bylo trochu zvláštní, že hned při mém první mistráku šlo o vel-

kou trofej. Superpohár je ve Španělsku vysoce prestižní záležitost. 

Barcelona navíc hrála v nejsilnější sestavě, s Messim, Suárezem, 

Rakitičem. Bohužel jsme nevyhráli, ale myslím, že jsme obstáli.“

	 Sevilla patří mezi nejlepší celky Evropy, dlouhodobě 

produkuje líbivý, kombinační fotbal. Jak se vám na spoluhráče 

z branky kouká?

„Některé naše kluky bych nechtěl bránit. Například Jesuse 

Navase. Neuvěřitelný hráč. Prošel velkými kluby, vyhrál spousty 

trofejí, přesto je hrozně skromný. Nikdy nic nevypustí, jeho přístup 

 V OSTŘE SLEDOVANÉM SEVILLSKÉM DERBY S BETISEM ČESKÝ GÓLMAN PRÁVĚ INKASUJE JEDINOU A ROZHODUJÍCÍ BRANKU OD JOAQÍNA. 

Tomáš Vaclík
Narozen: 29. března 1989 * Výška: 188 cm * Váha: 84 kg * Stav: 

ženatý, manželka Martina, dcera Nicole (3)

Fotbalový post: brankář * Hráčská kariéra: FC Vítkovice (2007-

2010), Viktoria Žižkov (2010-2011), Sparta Praha (2012-2014), FC 

Basilej (Švýcarsko, 2014-2018), FC Sevilla (2018-?)

Reprezentace: 21 zápasů, žádný gól * Největší úspěchy: účast 

na EURO 2016 ve Francii, třetí místo na EURO hráčů do 19 let (Čes-

ko 2008), bronz na EURO hráčů do 21 let (Dánsko 2011), postup 

do osmifinále Ligy mistrů (2014, 2017), postup do jarního play off 

Evropské ligy (2015), mistr švýcarské ligy (2015, 2016, 2017), mistr 

české ligy (2014), vítěz Poháru České pošty (2014)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 V POSLEDNÍM UTKÁNÍ SE SLOVENSKEM V ROCE 2015 ČEŠTÍ REPREZENTANTI PADLI 0:1, KDYŽ TOMÁŠE VACLÍKA 
 PŘEKONAL ONDREJ DUDA. SPRAVÍ SI ČEŠI CHUŤ V NADCHÁZEJÍCÍM ŘÍJNOVÉM SOUBOJI V RÁMCI LIGY NÁRODŮ? 

	 Během dvou měsíců jste si stihl v Seville udělal solidní 

jméno. Zastavují vás už fanoušci?

„Procházet po městě se můžu v klidu, nepatřím mezi hvězdy. 

Například Jesus Navas nebo Nolito, ti do města nemůžou vyjít 

vůbec. Neušli by ani deset kroků. Zatím jsme toho s rodinou moc 

nestihli, co se poznávání města týče. Od začátku sezony jedeme 

v rytmu čtvrtek - neděle. Tréninky máme sice brzo ráno, jenže 

vyrazit odpoledne do města v létě prostě nejde. Bylo tu jednou až 

sedmačtyřicet stupňů ve stínu.“ 

	 Jak jste na tom se španělštinou?

„Zatím jsme s manželkou samouci. Byli jsme delší čas hotelu, 

v domě jsme necelé tři týdny. Než se věci zaběhnou, bylo by složité 

docházet pravidelně k učiteli. Po reprezentačním srazu si ho ale 

začneme hledat. Dcerka začne chodit do školky, bude i podstatně 

víc času se španělštině věnovat. Věřím, že do příštího srazu ná-

roďáku uděláme ve španělštině velký posun.“

	 Komunikaci s obránci zvládáte ve španělštině?

„Fotbalové termíny znám. Navíc většina obránců mluví anglic-

ky, když mi nějaké slovo vypadne, můžu si vypomoct angličtinou. 

V kabině se snažím hodně mluvit, kluci to oceňují.“ 

„Některé kluky 
ze Sevilly bych 

nechtěl bránit!“

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/


2524

2424 25

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 11.9.2018
37/2018

Úterý 11.9.2018
37/2018 REPREZENTACEREPREZENTACE

Dvě zatmění na Slovácku

Vstup národního týmu do nové evropské soutěže Ligy národů se z „vyšší moci“ 
ve čtvrtek večer o čtvrt hodiny opozdil, protože dvakrát se stadion v Uherském 
Hradišti zahalil do hluboké tmy. Stejně barevnou charakteristiku si bohužel za-
sloužil i výkon českých reprezentantů hlavně v prvním poločase. 

 STŘELEC GÓLU PATRIK SCHICK V OBJETÍ JANA SÝKORY A JANA BOŘILA. 
 ČESKÁ RADOST ZE 4. MINUTY BYLA, BOHUŽEL, V UTKÁNÍ JEDINÁ. 

 REPREZENTAČNÍ CELEK PŘED DUELEM S UKRAJINOU. 

I když po skvělé individuální akci a neméně vydařeném za-

končení Schicka brzy vedli 1:0, hrálo se po většinu času na jejich 

polovině pod ukrajinskou taktovkou. A kdyby si svěřenci trenéra 

Andreje Ševčenka počínali v koncovce jako kdysi on, byl by zá-

pas rozhodnutý v jejich prospěch ještě do přestávky. Takhle se 

aspoň vyrovnání dočkali až v nastaveném čase první půle. Druhé, 

ve svém důsledku ještě horší zatmění, potkalo českou defenzívu 

v samém závěru utkání. Po špatně sehraném rohovém kopu před 

ukrajinskou brankou se přesunula bleskově hra před Vaclíka, 

který se nedohodl s obránci, kdo odvrátí centrovaný míč a ten se 

nakonec odrazil k úplně osamocenému Zinčenkovi…

LIGA NÁRODŮ - SKUPINA 1
1. Ukrajina 2 2 0 0 3:1 6

2. Česko 1 0 0 1 1:2 0

3. Slovensko 1 0 0 1 0:1 0

Odehráno: Česko - Ukrajina 1:2, Ukrajina - Slovensko 1:0

ČESKO - UKRAJINA 1:2 (1:1)
Branky: 4. Schick - 45.+1 Konopljanka, 90.+3 Zinčenko. Rozhodčí: Taylor - Beswick, Nunn - Tier-
ney, Marriner (všichni Anglie). ŽK: Hušbauer, T. Souček (oba Česko). Diváci: 7974.

Česko: Vaclík - Gebre Selassie, Kalas, J. Brabec - Kadeřábek, Hušbauer, T. Souček, Sýkora (90. Ho-
řava), Bořil - Krmenčík (46. Zmrhal), Schick (83. Tecl). Trenér: K. Jarolím.

Ukrajina: Pjatov - Karavajev, Kryvcov, Rakickij, Matvijenko - Stěpaněnko - Jarmolenko (66. Zinčen-
ko), Marlos, Malinovskij, Konopljanka (77. Cygankov) - Jaremčuk (85. Selezňov). Trenér: Ševčenko.

JAK TO VIDĚL TRENÉR KAREL JAROLÍM?

„Ukrajina potvrdila svoji kvalitu. O poločase jsem reagoval na prů-

běh prvního poločasu, kde jsme měli ve středu pole problémy, a sou-

peř měl hru pod kontrolou. Po stažení na čtyři obránce se průběh hry 

trochu srovnal. Měli jsme tam zajímavé situace, Ukrajina také, ale 

nakonec jsme si vypili kalich hořkosti do dna. Inkasovat v nastavení 

bolí hodně. Stejně jak jsme prohráli, tak jsme mohli i vyhrát. Je to 

i o štěstí, že se to zrovna odrazilo k soupeři.“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Změna rozestavení, kterou udělal kouč Jarolím o přestávce, 

kdy stáhl ze hry trápícího se druhého útočníka Krmenčíka, herní-

mu projevu domácího týmu prospěla. Už tolik nepropadal ve stře-

du pole, kde citelně chyběli marodi Darida s Barákem, povedlo se 

i pár ofenzivních výpadů, ze kterých mohlo gólově zahřmět. Ale 

k vítězství měli co do počtu vypracovaných šancí podstatně blíž 

Ukrajinci, byť k němu nakonec přišli hodně lacino… Tím, že ho 

v neděli odpoledne před prázdným hledištěm ve Lvově potvrdili 

penaltovou výhrou nad Slovenskem, se usadili pevně do sedla líd-

ra této skupiny. 

 ROLI KAPITÁNA PŘEVZAL PO ZRANĚNÉM MARKU SUCHÉM OBRÁNCE THEO GEBRE SELASSIE. 
 TRENÉŘI KAREL JAROLÍM A ANDREJ ŠEVČENKO POZORNĚ SLEDUJÍ DĚNÍ NA TRÁVNÍKU. 
 PO SKONČENÍ MAČE BYL MNOHEM SPOKOJENĚJŠÍ KOUČ UKRAJINY. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 TOMÁŠ VACLÍK BYL NEJLEPŠÍM ČESKÝM HRÁČEM, PŘESTOŽE PO JEHO NEDOROZUMĚNÍ 
 SE STOPEREM JAKUBEM BRABCEM PADL VÍTĚZNÝ UKRAJINSKÝ GÓL. 

REPREZENTACE

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


3130

3030 31

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 11.9.2018
37/2018

Úterý 11.9.2018
37/2018 REPORTÁŽREPORTÁŽ

Rostov se ponořil 
do šampionátové nostalgie

Obrovité, červeně nasvícené ruské kolo se sice v tiše plynoucích vodách Donu 
zrcadlí dál, ale teď už se roztáčí výjimečně. Navečer, a ještě k tomu pouze pár-
krát. Už to prostě není jako ještě pár týdny, kdy na něm v jednom kuse řádili 
a povykovali belgičtí fanoušci doprovázející své Rudé ďábly při vítězném pocho-
du Ruskem od města k městu, zatímco takoví Japončíci si z výšin poskytujících 
výhled nad celý Rostov a řeku, která ho rozděluje, pořizovali selfíčka. To aby 
doma ukázali, že ruskou zemí putovali nejen za fotbalem, ale i za ruskou duší.

 LÁKADLA PRO FANOUŠKY ZEJÍ TEĎ V ROSTOVĚ NAD DONU PRÁZDNOTOU. 

mínky na mistrovství, jež město už na samotném počátku červen-

ce po zápase Belgičanů s Japonci opustilo.

O postavičky vlka Zabivaka, který se stal šlágrem a výnosným 

artiklem třiceti šampionátových dnů, už zájem není, byť ceny 

maskotů, odznaků a všech možných tretek, na nichž je maskot 

mistrovství vypodobněn, spadly na pár desítek rublů.

Po fotbalovém poblouznění se město na Donu prostě vrátilo 

k normálnímu životu, na který bylo po léta navyklé. 

Na Gazetnom propuske babušky zase rozkládají po chodníku 

kusy obnošeného šatstva, sešmajdané papuče a hračky pamatují-

cí doby, kdy Chruščov byl ještě malý klukem, a děduškové vytahují 

z igelitových tašek prapodivné součástky bůhví k čemu a nabízejí 

je k prodeji. A kdyby jen na chodnících... Dokonce i na tramva-

jových kolejích své přenosné stánky rozloží, a teprve když řidič 

tramvaje opakovaně zacinká, poponesou svůj kvelb o kousek dál.

 ZDENĚK PAVLIS  ROSTOV NA DONU 

Nebo spíš duší kozáků tak věrně líče-

nou v Šolochově románu, že stačilo se 

na břehu zaposlouchat do hukotu valící-

ho se Donu a člověk hned slyšel Axiňju, 

naříkající Natlaju i samotného Grigorije 

Melechova.

Ono ale stačilo popojít kousek od řeky do ulic řičícího města, 

nebo prostě přejít od moderní fotbalové arény most přes řeku a fo-

toaparáty a mobily fanoušků a turistů se plnily dalšími a dalšími 

snímky. Kozáci se projížděli Rostovem na koních, aby si všichni 

návštěvníci přišli na své a napořád si pamatovali, kamže to zavítali.

Jenže fotbalový šampionát už je minulostí, takže kozácké ata-

many v ulicích a na náměstích nepotkáte. Leda tak na kýčovitých 

suvenýrech, které jsou zaprášené stejně, jako suvenýrové vzpo-

 REPLIKA POHÁRU PRO MISTRA SVĚTA, O KTERÝ SE V LÉTĚ NA MS V RUSKU BOJOVALO I V ROSTOVĚ NA DONU. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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mistrovství světa v duchu zdejších tradic provázejících každý me-

zistátní zápas k mání.

Jenže zápas v pondělním večeru skončil a Rostov si notnou 

dobu počká, než nějaké sváteční fotbalové dny opět přijdou.

Babušky tak budou moci dál nerušeně nabízet obnošené kusy 

oblečení na chodnících před baráky, jejichž oprýskané fasády 

milosrdně skrývá větrem potrhaná síťovina potištěná emblémy 

připomínajícími, že Rostov byl jedním z jedenácti ruských měst 

hostících světový šampionát.

V obrovské tržnici kousek od centra města prodejci unuděně 

postávat nad přímo výstavními kusy jeseterů i bedýnkami s živými 

raky, které jako zdejší gurmánská specialita šly během mistrov-

ství doslova na dračku.  Každý restaurant je musel mít v nabídce, 

protože inostranci je chtěli okoštovat. Teď ale o ně domorodci po-

hledem sotva zavadí...

A po nábřeží kolem Donu se už zase promenádují místní děvy 

a dívky těžko se smiřující s tím, že tolik obdivných pohledů a vzru-

šených vzdechů jako během šampionátu už nikdy neuslyší. A nic 

nepomáhá, že jsou stejně spoře oděné jako ještě před pár týdny, 

protože teplé počasí jejich korzování přeje.

Příjezd ruské sborné, která se po vítězném vstupu do nově 

zrozené Ligy národů v Turecku zastavila vůbec poprvé v historii 

v Rostově, aby zde sehrála přípravu s českou reprezentací, sice 

pár dnů vzrušení a emocí nabídl, ale opravdu jen pár.

Kluci z Anži Machačkala, kteří vyhráli žákovský turnaj o Kože-

ný míč, si během nich stačili udělat selfíčka se svými fotbalovými 

idoly, čtyřicet tisíc fanoušků zvědavých na ruské fotbalové bohy, 

kteří je tolik překvapili postupem do čtvrtfinále mistrovství svě-

ta, zase pomlaskávat nad českými gurmánskými specialitami. 

I ty byly ve fanzóně u supermoderního stadiónu postaveného pro 

A dívčiny korzující po nábřeží kolem Donu budou jen mar-

ně čekat na pohledy a pokřiky amantů z různých koutů světa. 

Ještě před pár týdny jich bylo plno v hospodách, pubbech, ka-

várnách i třeba kolem stolů se stolním fotbalem, jež sloužily 

k ukrácení dlouhých chvil před zápasy. Teď už ale jejich pří-

tomnost připomínají pouze zámky lásky, na něž psali neumě-

lou azbukou Ljuba, Míša a Zorja a věšeli je na kovové skulptury 

na pobřežní navigaci.

I to obrovité ruské kolo se bude točit jaksi váhavě, protože 

bude už napořád jen nostalgicky vzpomínat, jaké to byly vzru-

šující a životem naplněné dny, když Rostov hostil v létě roku 

2018 fotbalový svět. 
 JE LIBO JESETERA?  POULIČNÍ OBCHOD JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROSTOVSKÉ REALITY. 

 ZÁMKY LÁSKY SE STALY UMĚNÍM… 

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


www.branadocech.cz

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

www.dolnipoohri.cz

www.krusne-hory.org

www.ceskestredohori.info

www.ceskesvycarsko.cz

http://www.gatetobohemia.com/
http://krusne-hory.org/
http://www.ceskestredohori.info/
http://www.dolnipoohri.eu/
https://www.ceskesvycarsko.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Čeští fotbalisté podlehli v přípravném utkání v Rostově na Donu Rusku 1:5 
a utrpěli jeden ze dvou nejhorších debaklů v samostatné historii. O čtyři góly 
prohráli už jen letos v červnu s Austrálií (0:4) na soustředění v Rakousku…

 NA TRÉNINKU V ROSTOVĚ SI ČEŠTÍ REPREZENTANTI ZAHRÁLI I OBLÍBENÉ BAGO. V UTKÁNÍ JIM JE NÁZORNĚ PŘEDVEDLI RUSOVÉ. 

 JAKO KDYBY KOUČ KAREL JAROLÍM A REPREZENTAČNÍ KAPITÁN JOSEF HUŠBAUER 
 NA TISKOVÉ KONFERENCI V ROSTOVĚ PŘED ZÁPASEM S RUSKEM TUŠILI, JAK MAČ DOPADNE… 

Čtvrtfinalisté nedávného mistrovství světa rozhodli na domácí 

půdě třemi góly už v první půli, kdy se dvakrát trefil Ionov a jed-

nou Zabolotnyj. Po přestávce se svěřenci trenéra Jarolíma stejně 

jako v Uherském Hradišti proti Ukrajině herně zvedli, v 74. minutě 

snížil Tomáš Souček. Ale poslední slovo měli po dalších fatálních 

chybách v české defenzívě Jerochin a Poloz, kteří dali výsledku 

konečnou jednoznačnou podobu. 

Reprezentanti tak nenapravili špatný týmový výkon z úvodního 

duelu nové soutěže Ligy národů s Ukrajinou, které ve čtvrtek pod-

lehli 1:2, a prohráli čtvrtý z letošních šesti zápasů. Pozice kouče 

Karla Jarolíma je aktuálně v ohrožení. V říjnu čekají českou repre-

zentaci další dva zápasy tříčlenné skupiny Ligy národů na Sloven-

sku a poté na Ukrajině. 

RUSKO - ČR 5:1 (3:0)
Branky: 8. a 29. z pen. Ionov, 24. Zabolotnyj, 79. Jerochin, 83. Poloz - 74. Souček. Rozhodčí: Agha-
jev - Zejnalov, Mammadov (všichni Ázerb.). ŽK: Bořil, Souček (oba ČR).

Rusko: Luňov - Fernandes (63. Smolnikov), Semjonov, Neustädter, Rauš (87. Sorochin) - Kuzjajev, 
Gazinskij (85. Kambolov) - Ionov (62. Zobnin), Jerochin, Čeryšev (81. Stockij) - Zabolotnyj (73. Po-
loz). Trenér: Čerčesov.

ČR: Koubek - Coufal, Řezník, Kalas (46. Brabec), Bořil - Souček - Jankto, Hušbauer (82. Trávník), 
Hořava (65. Sýkora), Zmrhal - Tecl (71. Krmenčík). Trenér: Jarolím.

JAK TO VIDĚL TRENÉR KAREL JAROLÍM?

„Moc do řeči mi není. Hodně jsme jim ke gólům dopomoh-

li, u všech prvních třech jsme zaváhali a to určilo ráz utkání. 

Zaváhání, prohrané souboje, zbytečná ztráta před penaltou. 

Ve druhé půli jsme se do hry dostali, byly tam náznaky, na-

střelené břevno, gól, chvíli to vypadalo, že to zkusíme kori-

govat, ale dostaneme gól ze standardky a po brejku a  je to 

katastrofa. Mám z toho pachuť a je mi líto českých fanoušků. 

Výsledek změnám nahrává, ale teď se k tomu vyjadřovat ne-

budu. V nejbližších hodinách bude jasněji.“

Po špatném výkonu 

ještě horší…

 PRÁZDNÁ REPREZENTAČNÍ KABINA. JAKÝ TRENÉR 
 V NÍ PŘIVÍTÁ ČESKÉ FOTBALISTY V ŘÍJNU? 

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


http://www.strompraha.cz/
http://zastavsikanu.cz/


4140

4040 41

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 11.9.2018
37/2018

Úterý 11.9.2018
37/2018 REPREZENTACE U21REPREZENTACE U21

KONEC NADĚJÍ!
Jedenadvacítka na ME nepostoupí

Česká fotbalová reprezentace do 21 let prohrála v kvalifikačním utkání 
1:2 s Řeckem a přišla i o teoretickou šanci postoupit na mistrovství Evro-
py. Favorizovaní hosté, za které se v Jablonci prosadili Dimitris Limnios 
a Kostas Tsimikas, si naopak zajistili minimálně účast v baráži. O vyrovná-
vací branku domácích se postaral Ladislav Takács.

 ŘEKOVÉ VÝHROU V JABLONCI POSLALI ČESKÉ MLADÍKY VEN ZE HRY O EVROPSKÝ ŠAMPIONÁT. 

 KONEC NADĚJÍ. TATO „LVÍČATA“ SE NA ME NEPODÍVAJÍ. 

Foto: Svatopluk Samler

Foto: Svatopluk Samler

Co bylo svěřencům kouče Vítězslava Lavičky platné, že v před-

chozím kvalifikačním mači uspěli minulý týden v San Marinu 2:0, 

když jim po první domácí prohře v kvalifikaci dvě kola před koncem 

patří v tabulce třetí místo se ztrátou šesti bodů na druhé Chorvat-

sko, se kterým má horší vzájemnou bilanci. S náskokem tří bodů 

vede Řecko. Na šampionát v Itálii přímo postoupí jen vítězové sku-

pin, nejlepší čtyři celky z druhých míst devíti skupin čeká baráž.

První vážnější ohrožení branky viděli diváci utkání s Řeky až 16. 

minutě, Ladra poslal míč před branku, tam z voleje pálil Pulkrab, 

ale gólman Kotsaris skvěle vyrazil. Ve 25. minutě vystřelil z osm-

nácti metrů Matoušek, míč minul levou tyč. Ve 34. minutě centro-

val zprava Saliakas a Androutsos hlavičkoval vedle. O tři minuty 

později netrefil branku Takács. Ve 44. minutě se protáhl středem 

obrany Limnios vystřelil po zemi k levé tyči a dal gól - 0:1. Byla to 

první střela Řeků na branku. 

KVALIFIKACE ME FOTBALISTŮ DO 21 LET

ČESKO U21 - ŘECKO U21 1:2 (0:1)       

Hráno: 10. 9. 2018. Branky: 50. Takács - 44. Limnios, 55. Tsimikas. Rozhodčí: Dingert - Pickel, 
Christ (všichni Něm.). ŽK: Kulhánek - Chatzidiakos, Tsimikas. Diváci: 2038.       

Česko: Staněk - Matějů, Král, Lischka, Helešic - Matoušek, Kulhánek (66. Květ), Hašek (66. Trubač), 
Takács, Ladra (79. Zajíc) - Pulkrab. Trenér: Lavička.       

Řecko: Kotsaris - Saliakas, Pasalidis, Nikolau, Tsimikas - Lampru (73. Manthatis), Chatzidiakos, 
Andrutsos, Karachalios, Limnios (87. Kiriakopulos) - Vergos (63. Kotsopulos). Trenér: Nikopolidis.  

SAN MARINO U21 - ČESKO U21 0:2 (0:0)

Hráno: 5. 9. 2018. Branky: 51. Ladra, 53. Král. Rozhodčí: Luis Teixeira (Portugalsko) - Manuel 
Fernandes, Hugo Jourdan Pereira (oba Andora). ŽK: 65. Zanzoni, 83. Ceccaroli, Diváků: 250.

San Marino: Benedetini - D‘Addario, Censoni, Cevoli, Conti (88. Michelotti) - Battistini, Mularoni - 
Tomassini (56. Zafferani), Zonzoni (67. Ceccaroli) Pancotti - Nani. Trenér: Fabrizio Costantini.

Česko: Staněk - Matějů, Král, Lischka, Helešic - Kulhánek (77. Květ) - Ladra, Sadílek (46. F. Hašek), 
Takács, Vaníček (62. Matoušek) - Pulkrab. Trenér: Vítězslav Lavička.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Ve 48. minutě se ke střele dostal Pulkrab, ale brankář si snad-

no poradil. V 50. minutě se fanoušci dočkali, Takács si naskočil 

na centr zleva a hlavičkou poslal míč o tyč do sítě - 1:1! V 56. mi-

nutě si hosté vzali vedení na svou stranu, Tsimikas dostal prostor 

ke střele z hranice šestnáctky a po zemi s pomocí odrazu od tyče 

dal gól 1:2. V 62. minutě hlavičkoval ve skrumáži nebezpečně 

Lischka, o půl metru minul horní roh branky. V 73. minutě stří-

lel Matějů nad. V 89. minutě se před brankářem Staňkem objevil  

Androutsos, došlo ke srážce obou hráčů, gól ale nepadl. 

KVALIFIKACE ME FOTBALISTŮ DO 21 LET

1. SKUPINA

1. Řecko 8 7 1 0 24:3 22

2. Chorvatsko 8 6 1 1 25:5 19

3. ČESKO 8 4 1 3 13:14 13

4. Bělorusko 8 3 2 3 10:12 11

5. Moldavsko 9 2 1 6 8:22 7

6. San Marino 9 0 0 9 1:25 0

 VÍTĚZSLAV LAVIČKA MUSEL ZKOUSNOUT VYŘAZENÍ. 

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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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 1953
LIGA POD PÍŠŤALKOU 

STRANY A VLÁDY  
To bylo slávy, když se roku 1948 dala do pohybu lavina začleňo-

vání sportovních svazů a klubů do komunisty znásilněného Soko-

la!  Na sklonku roku 1952 však byl přijat nový zákon o tělovýchově 

a sportu - a rázem bylo zase všechno jinak! Bořitelé osvědčených 

pořádků a bojovníci za absolutní sjednocení se totiž v poúnorové 

závrati z úspěchů zapomněli zeptat na radu v Moskvě! Teď vážnou 

chybu napravili: vedeni heslem „Sovětský svaz náš vzor“ nahradi-

li oslavovanou jednotu řadou DSO čili Dobrovolných sportovních 

organizací, vytvořených podle struktury odborových svazů. Věru 

vypečená „dobrovolnost“, vždyť každý sportovec směl napříště 

působit pouze v tělovýchovné jednotě svého pracoviště, nebo (jen 

s jejím svolením) v místě bydliště. Ve fotbalu to vedlo k tisícovým 

přesunům hráčů a rozvratům mnoha mužstev hlavně nižších 

soutěží. A v bezbřehé svévoli a chaosu se do nenávratna propadly 

zástupy nezištných a obětavých organizátorů.  

Nový zákon nasadil zběsilým „reformám“ posledních let šaš-

kovskou korunu. Tisíce klubů se (po kolikáté?) znovu nuceně pře-

jmenovaly. Po celé zemi se zahemžilo bezpočtem Spartaků (stro-

jírenství a elektrotechnika), Dynam (energetika, ale také třeba 

automobilová a letecká doprava nebo zemědělské traktorové sta-

nice), Baníků (hornictví a kupodivu i hutě), Tatranů (stavebnictví 

a zpracování dřeva), Jisker (chemický, textilní a sklářský průmy-

sl), Slavojů (obchod, potravinářská výroba a místní hospodářství), 

Slovanů (státní a veřejná správa, zdravotnictví, tisk a kultura) 

a Lokomotiv. Zbrusu nové Slávie (opravdu se to tehdy psalo s čár-

kou) se rodily na vysokých školách. Naproti tomu slavná Slavia se 

směla jmenovat už jen Dynamo, Sparta se stala Spartakem So-

kolovo a Bohemka Spartakem Stalingrad… Jméno Sokola směly 

do budoucna nést pouze vesnické jednoty. 

Podle původních regulí měly ligu (tehdy oficiálně mistrovství 

republiky) v roce 1953 hrát týmy, které v předchozím ročníku 

skončily na prvním až desátém místě, a spolu s nimi vítězové čtyř 

skupin kvalifikace krajských přeborníků. V pořadí podle výsledků 

předchozího ročníku a pod novými jmény tedy Spartak Sokolovo 

(Sparta), Slovan Bratislava, Tatran Teplice, Baník Kladno SONP, 

Spartak Trnava, Tatran Prešov, Iskra Žilina, ÚDA (po sovětsku 

přejmenovaný ATK), Baník Vítkovice, Baník Ostrava - a nováčci 

Dynamo Praha (Slavia), Jiskra Liberec, Jiskra Gottwaldov (Zlín) 

a Spartak Topoľčany.  Leč ani na tom neměla politická místa dost! 

Aby byl patřičně doceněn význam armády, dostala v nejvyšší sou-

těži další dvě místa pro olomoucká Křídla vlasti (letectvo) a praž-

ského Tankistu (pozemní vojsko). A ministerstvo vnitra dostalo 

vstupenku do ligy pro Ústřední dům Rudé hvězdy. Původně měl 

sídlit v Brně, které ztratilo prvoligový fotbal, ale přednost dosta-

la Bratislava. Tak se zrodil klub se dvěma jmény: český tisk psal 

o Rudé hvězdě, slovenský o Červenej hviezde....

Jak ale militarizaci ligy prakticky zařídit? Rozšířit ji na sedm-

náct mužstev? Nebo přidat ještě jeden tým k dosažení sudého po-

čtu účastníků? Jenže který? Zelenou dostalo vpravdě bolševické 

SERIÁL

řešení. Jakápak na hřištích vybojovaná práva, jaképak postupy 

a sestupy? Pryč se starým buržoazním harampádím! Na Státním 

výboru pro tělesnou výchovu a sport se začaly formovat soutěže, 

ve kterých z původní pyramidy nezbylo zhola nic. K dovršení všech 

nesmyslů zběsilí reorganizátoři vymysleli, že v příští lize budou 

mít rovné zastoupení jednotlivé DSO! Aby vládnoucí strana zdů-

raznila, kterak si váží horníků i hutníků, Baník získal právo na dvě 

místa v lize: doly zastupovala někdejší Slezská Ostrava, hutě 

kladenské Spojené ocelárny. Na Vítkovické už nezbylo, přestože 

skončili o stupínek výše než jejich ostravský rival. Ostatní DSO do-

staly po jednom zástupci. 

Sparťanští mistři a vicemistři z Bratislavy měli své jisté. Zato 

třetí Teplice dostaly padáka do II. ligy! Že byly z příštích Tatranů 

nejlepší? Všemocný ministr národní obrany Alexej Čepička, který 

byl zetěm Klementa Gottwalda, si na ně zasedl, a tak v elitní sou-

těži zůstal šestý Prešov. Ze Spartaků byla od jednacího stolu po-

slána do II. ligy pátá Trnava a ještě o poschodí níže nováček z To-

poľčan! Zato směly jako reprezentant Lokomotivy zůstat původně 

sestupující Košice...         

V DSO Jiskra byli hned tři kandidáti: sedmá Žilina a kvalifikační 

premianti z Liberce a Gotwaldova. Před slovenským mužstvem 

dostal prostě přednost tým z města, jež neslo jméno prvního 

komunistického prezidenta. Zato vybrat zástupce Slavoje neby-

lo snadné. Protřelí manipulátoři si však věděli rady: předěláme 

na Slavoj Jiskru zpod Ještědu, a bude to! Jenže šlo o původní li-

berecký Rapid, proslulý klubismem svých členů. Odmítli se vzdát 

svých tradičních barev, zelené a bílé, a raději se nechali zařadit 

do II. ligy. Nezbylo než postavit Slavoj na bázi liberecké Čechie, 

která dosud hrála jen v okresních soutěžích! A tak se nahonem 

po celých Čechách sháněly posily... A novopečená DSO Slávia? 

Žádná z vysokých škol neměla mužstvo alespoň trošku přiměře-

né úrovně. Kdo by se tím trápil?  Soubor vznikl přes noc v Bratisla-

vě a nejšikovnější studentští fotbalisté třeba z Ostravy, Brna nebo 

Košic tam jednoduše dojížděli k zápasům. Příští reprezentant 

Emil Svoboda až z Plzně. Než si ta snůška šílených přešlapů jakž 

takž sedla, byl květen, pročež se liga hrála jen jednokolově. Míra 

nekompetentnosti rozhodujících činitelů byla dovršena. A blížil se 

čas nelítostného zúčtování...  Miloslav Jenšík 

 MISTŘI Z ÚDA (V ZÁVORKÁCH PŮVOD HRÁČŮ): ZLEVA STOJÍ NOVÁK (TEPLICE), JEČNÝ (SLAVIA), 
 BOROVIČKA (SPARTA), DVOŘÁK (BOHEMIANS), I. URBAN (SLAVIA), PŘÁDA (SLAVOJ LIBEREC) A ŠAFRÁNEK (SPARTA), 
 V PODŘEPU HLAVÁČEK (SLAVIA), MASOPUST (TEPLICE), KOPČAN (ŽILINA, JEDINÝ SE VRÁTIL „DOMŮ“) A PAVLIS (BOHEMIANS); 
 Z NEJLEPŠÍCH TU CHYBÍ HEMELE (SLAVIA), PLUSKAL (GOTTWALDOV), HERTL (SPARTA) A GÓLMAN DOLEJŠÍ (ÚSTÍ N. L.). 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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ROK 2003
LIPPIHO „ZLATÝ MÍČ“ 

NEPŘEKVAPIL
Byl to pro něj rok, ve kterém jeho skvělá fotbalová kariéra kul-

minovala. Z životní formy Pavla Nedvěda a jeho snad nevyčerpa-

telné energie těžila jak česká reprezentace, která se pod rukama 

bělovlasého stratéga Karla Brücknera formovala v jeden z nej-

lepších týmů Evropy, tak především Juventus. V létě 2001 se stal 

součástí rekordního transferu. Když dala „Stará dáma“ souhlas 

k přestupu svého francouzského špílmachra, mistra světa a Ev-

ropy Zinédina Zidaneho do Realu Madrid, vyhlédla si ho jako ade-

kvátní náhradu za něj v římském Laziu, kde se během pěti sezon 

vypracoval ve špičkový herní motor. Odstupné do „věčného měs-

ta“ za devětadvacetiletého středopolaře vyrazilo dech, protože 

v přepočtu přesahovalo půldruhé miliardy korun! „Grande Paolo“, 

jak mu fotbaloví „tifosi“ obdivně a láskyplně přezdívali, ale břímě 

této obří částky unesl, protože se brzy jeho spojení s Juventusem 

ukázalo jako terno pro oba partnery a trvá pevně dodnes.

Juventus toužil vyšperkovat plynule narůstající řadu triumfů 

v italské Serii A o kontinentální primát - vítězství v Lize mistrů. 

Na jaře 2003 k tomuto červnovému cíli sebevědomě vykročil. 

Ve čtvrtfinále vyřadil Barcelonu, třebaže do katalánské metro-

pole cestoval s domácí remízou 1:1. Stejný výsledek uhráli hosté 

z Turína i na Nou Campu, když je do vedení poslal Pavel Nedvěd. 

Šest minut před koncem půlhodinového prodloužení jim vystřelil 

postup Zalayeta. Semifinálový los přisoudil „Juve“ opět španěl-

ský velkoklub - madridský Real, ale tentokrát v opačném pořadí 

zápasů, druhou dvojici kuriózně tvořily milánské týmy AC a Inter. 

Z Madridu se vrátili svěřenci trenéra Marcella Lippiho s nadějným 

výsledkem pro turínskou odvetu - prohrou 1:2. Už do přestávky 

však měli postupově navrch, neboť zásluhou Trézegueta a Del 

Pierra vedli 2:0. V 73. minutě se rozběhl k sólu skoro od půlící čáry 

Pavel Nedvěd a nechytatelnou bombou z hranice šestnáctky ne-

dal brankáři Ikeru Casillasovi žádnou šanci. Přešťastný střelec 

dál pokračoval v běhu a při jeho oslavném kolečku podél tribun 

mohl do posledního místečka napěchovaný stadion Delle Alpi 

prasknout nadšením.

Luxusní tříbrankové vedení nad „bílým baletem“ zvedlo stavi-

dla euforie, která se rozlévala na tribunách, na trávníku zbývalo 

„jen“ dohrát závěrečnou čtvrthodinku, aby se mohl slavit vytouže-

ný postup do finále 6. června na Old Traffordu, slavném stadionu 

Manchesteru United. V 82. minutě však zavládlo hrobové ticho. 

Ve středu hřiště zastavil Pavel Nedvěd v běžném souboji, do kte-

rého však bohužel přišel o pověstný zlomek vteřiny později, stří-

dajícího Steva McManamana faulem. Švýcarský arbitr Urs Meier 

ostře zapískal a český hrdina nejen tohoto zápasu zůstal klečet 

na kolenou v předtuše osudového verdiktu - žluté karty, která mu 

v součtu s těmi předchozími probodla jeho velké fotbalové srdce, 

neboť vysněné finále si kvůli trestu nezahraje… „Byl jsem takhle 

zvyklý chodit do soubojů, byl to prostě můj styl, který se mi v to-

mhle zápase s Realem vymstil. Neměli jsme ani žádnou dohodu 

s trenérem Lippim, že by mě třeba ke konci utkání preventivně 

vystřídal, abych se případně nevykartoval. Nyní už se před finá-

le Ligy mistrů karty mažou a je to tak lepší i spravedlivější, aby 

oba týmy mohly nastoupit v nejsilnějším složení,“ vrací se „Méďa“ 

po patnácti letech k stále bolavé vzpomínce. Bez něj totiž Juventus 

finále s AC Milán vítězně nezvládl. Skončilo i po prodloužení bez-

brankovou remízou a v penaltovém rozstřelu byl úspěšnější jeho 

věčný italský soupeř…

SERIÁL SERIÁL

STALO SE...

  Přes všechny omyly a svévole samozvaných šéfů sportu nemělo 
národní mužstvo nejhorší rok. V kvalifikaci MS 1954 porazilo Rumu-
ny v Praze 2:0 a v Bukurešti 1:0, Bulhary v Sofii 2:1 a v Bratislavě 
s nimi hrálo 0:0 v době, kdy už mělo postup jistý. V Mezinárodním 
poháru porazilo na Spartě Italy 2:0 a na Strahově Švýcary 5:0. Ale 
trpkou lekci tam utržilo hned v následujícím utkání se skvělými Ma-
ďary - 1:5. A to byl ještě soupeř milosrdný!

  Mistrovský titul poprvé vybojoval armádní tým, který trenér 
Kolský už v předchozím roce začal měnit z výběrů hráčů, právě vy-
konávajících dvouletou vojenskou službu, v mužstvo se stabilním 
kádrem. Myšlenka to byla správná, realizace dobově bezohledná: 
ti nejlepší prostě v ÚDA zůstali natrvalo, na to byl tehdy fotbalový 
přestupní řád krátký... A pod záminkou soustředění reprezentantů 
před mistrovstvím světa ve Švýcarsku byli do vojenského mužstva 
povoláni slávističtí reprezentanti Jiří Trnka a Ota Hemele, i když si 
předtím už před časem poctivě odkroutili vojnu v ATK... 

  Zcela mimořádným objevem roku se stal jedenadvacetiletý La-
dislav Přáda, odchovanec Hvězdy Trnovany na Teplicku. Stačilo 
pět ligových zápasů za liberecký Slavoj a byl povolán do národní-
ho mužstva v kvalifikaci světového šampionátu proti Rumunsku 
na Strahově a hned vstřelil svůj první reprezentační gól. 

  Snad jedinou dobrou zprávou pro náš fotbal v záplavě Jobových 
zvěstí a pohrom, které jej onoho roku postihly, bylo obnovení II. ligy 
s českou a moravsko-slovenskou skupinou, každou s tuctem účast-
níků. Jejich výběr účastníků si však s prvoligovým nikterak neza-
dal. I tady se octlo vždy po dvou narychlo sestavených nových tý-
mech ozbrojených sil: na západě Dům armády Plzeň (reprezentující 
Západní vojenský okruh) a Rudá hvězda Praha, na východě RH Brno 
a Okruhový dům armády Trenčín. Jinak dostal každý kraj jednu po-
zvánku. V  Praze patřila zcela logicky Bohemce - ale i tak si u Botiče 
z hloubi odechli, když jim to bylo definitivně potvrzeno. V době, „kdy 
se kácel les a létaly třísky“, nebylo vůbec nic jisté, nic nemožné…

 PAVEL NEDVĚD SE ZLATÝM MÍČEM ZA ROK 2003 
 NA TITULNÍ STRÁNCE ČASOPISU FRANCE FOOTBALL. 

 ZLATÝ MÍČ PAVLA NEDVĚDA JE JEDNOU Z NEJCENNĚJŠÍCH 
 TROFEJÍ V TURÍNSKÉM MUZEU JUVENTUSU, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ 
 NOVÉHO STADIONU ITALSKÉHO VELKOKLUBU. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Na začátku nové sezony se však Pavel Nedvěd dočkal radostné 

zvěsti, která ale musela zůstat utajená až téměř do konce kalen-

dářního roku. „Vyjížděl jsem autem z našeho tréninkového centra, 

když mě u brány zastavil neznámý člověk. Stáhl jsem okénko, on 

se představil a povídá mi: „Pane Nedvěde, vyhrál jste anketu Zlatý 

míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy za letošní rok!“ Nejdřív jsem 

ho chtěl poslat kamsi, protože jsem si myslel, že je to nějaký vtí-

pek. Ale když mi ukázal svoji vizitku z časopisu France Football, 

který tuhle anketu dlouhá léta pořádá a každoročně vyhlašuje, 

tak jsem mu uvěřil. Až postupně mi začalo docházet, čeho jsem 

dosáhl. Vzpomněl jsem si na spousty skvělých fotbalistů, se kte-

rými jsem hrál nebo nastupoval proti nim, kteří nikdy Zlatý míč 

nevyhráli…“ 

Na odtajnění konečných výsledků prestižní ankety bylo infor-

mační embargo, které musel vítěz striktně dodržet. A tak o chys-

tané prosincové korunovaci Pavla Nedvěda králem evropského 

fotbalu věděli jen jeho nejbližší z rodiny. Udělal ale jednu výjimku 

v Juventusu, když o tom řekl také trenéru Lippimu. „Docela mě 

svojí odpovědí zaskočil a taky potěšil. Řekl mi doslova: „Pro mě to 

žádné překvapení není! Kdo jiný, než ty by měl letos Zlatý míč vy-

hrát?“, prozrazuje druhý český držitel Zlatého míče pro nejlepšího 

fotbalistu Evropy repliku italského kouče, který v roce 2006 dovedl 

„squadru azzurru“ v Německu k titulu mistrů světa.

Nejcennější evropská individuální trofej, kterou získal Pavel 

Nedvěd, je vystavená v muzeu Juventusu, na jehož výstavbě i kon-

cepci se osobně podílel už ve funkci klubového viceprezidenta. 

„S prezidentem (Andreou Agnellim) jsme si před lety vytyčili pri-

ority, kterých chceme s Juventusem v blízké budoucnosti dosáh-

nout. Tou první byla výstavba nového stadionu, který se slavnost-

ně otevřel v roce 2011. Od té doby je beznadějně vyprodaný, i když 

jsme jeho kapacitu zvýšili. O rok později jsme otevřeli muzeum 

Juventusu, inspirovali jsme se v Realu, v Barceloně, na Bayernu 

a dalších evropských velkoklubech, mezi které patří. Fotbalo-

ví fanoušci, kteří se do Turína sjíždějí nejen z Itálie, ale z celého 

světa, si detailní zmapování slavné historie Juventusu moderními 

prostředky zaslouží. O návštěvu muzea, v drtivé většině spojenou 

i s prohlídkou stadionu, je neustále velký zájem. Byl to krok správ-

ným směrem,“ říká český viceprezident italského velkoklubu, kte-

rý se do jeho novodobé historie zapsal nesmazatelným písmem, 

což výmluvně dokumentuje i interiér muzea… Václav Tichý

SERIÁL SERIÁL

 KLUBOVÁ BILANCE „GRANDE PAOLA“ - 
 327 SOUTĚŽNÍCH ZÁPASŮ V SLAVNÉM DRESU JUVENTUSU. 

 DRESY TŘÍ KRÁLŮ EVROPSKÉHO FOTBALU, KTEŘÍ JE ZÍSKALI 
 V BÍLOČERNÝCH BARVÁCH JUVENTUSU - ZINÉDINE ZIDANE (1998), 
 PAVEL NEDVĚD (2002) A FABIO CANNAVARO (2006). 

 VE FANSHOPU JUVENTUSU, KTERÝ JE V TĚSNÉM 
 SOUSEDSTVÍ MUZEA, SI MŮŽE NÁVŠTĚVNÍK KOUPIT 
 I AUTOBIOGRAFICKOU KNIHU PAVLA NEDVĚDA. 

 SEDADLO VICEPREZIDENTA JUVENTUSU MÁ I SYMBOLICKÉ ČÍSLO 11. 

STALO SE...

  Česká reprezentace si potřetí v řadě ve své samostatné historii 
vybojovala účast evropském šampionátu, který v roce 2004 hostilo 
Portugalsko. V kvalifikaci ztratil národní tým jediný bod za březno-
vou remízu 1:1 v Rotterdamu s „oranjes“, které pak v domácí odvetě 
na Letné porazil 3:1. Na EURO postoupily oba celky a los je znovu sve-
dl do jedné skupiny. V roční bilanci nasbírali svěřenci Karla Brückne-
ra osm výher a jeden nerozhodný výsledek při famózním skóre 30:6. 
Dařilo se jim i přípravných duelech, největší váhu měl hned ten úvodní 
na pařížském stadionu St. Denis, kde Nedvěd a spol. zvítězili nad úřa-
dujícími mistry Evropy Francouzi 2:0! 

  Sparta se po roční pauze vrátila pod vedením trenéra Jiřího Kotrby 
na prvoligový trůn, ale už nedokázala navázat na mistrovskou domi-
nantnost, trvající v československé a české lize dohromady téměř 
dvacet let.

  „Devatenáctka“ skončila třetí na EURO v Lichtenštejnsku. Postoupila 
ze silné skupiny, kde měla Francii, Anglii a Rakousko, do bojů o medaile, 
ale tam ji v cestě do finále zastavili mladí Italové. Z kádru kouče Micha-
la Bílka to později do reprezentačního „áčka“ dotáhli kromě něj také tři 
obránci - Michal Kadlec, Roman Hubník a Václav Procházka.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 JEDEN Z NEJSMUTNĚJŠÍCH OKAMŽIKŮ SLAVNÉ KARIÉRY 
 ČESKÉHO STŘEDOPOLAŘE. V 84. MINUTĚ DOMÁCÍ ODVETY 
 SEMIFINÁLE LIGY MISTRŮ S REALEM MADRID DOSTÁVÁ 
 OD ŠVÝCARSKÉHO SUDÍHO URSE MEIERA ŽLUTOU KARTU 
 ZA FAUL, KTERÁ HO VYŘADILA Z FINÁLOVÉHO SOUBOJE 
 S AC MILÁN V MANCHESTERU. 

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


I když profesionální kariéru ukončil před sedmi lety, vypadá nejlepší 
střelec reprezentační historie JAN KOLLER vizuálně pořád stejně. Při 
červnové letenské rozlučce svého dlouholetého parťáka Tomáše Rosic-
kého i v hustém dešti a na podmáčeném trávníku dvoumetrový „Dino“ 
dokazoval, že po fotbalové stránce pranic neztratil ze svých předností. 
Vysvětlení je však poměrně jednoduché. V monackém knížectví, kde 
s rodinou trvale zakotvil, si rozhodně nemůže stěžovat na nedosta-
tek pravidelných pohybových aktivit, které často sám vyhledává. Nebo 
za nimi vyrazí do Česka, kde je patronem reprezentace do 19 let, či 
do Dortmundu na akce nově utvořeného týmu legend Borussie.

Jan Koller: 

„V Monaku se 

nenudím!“

Jan Koller: 

„V Monaku se 

nenudím!“



5756

5656 57

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 11.9.2018
37/2018

Úterý 11.9.2018
37/2018 ROZHOVOR ROZHOVOR 

 VÁCLAV TICHÝ  MONTE CARLO 

	 Když jsme spolu nedávno mluvili, tak jste byl zrovna 

v Dortmundu…

„I v Borussii založili tým legend, jaký má třeba Liverpool, 

za který pravidelně jezdívají hrát „Šmíca“ (Vladimír Šmicer) s Pa-

trikem Bergerem. Měli bychom na podobné zahraniční akce vy-

razit jednou dvakrát do roka do světa. Už máme naplánovaný zá-

jezd do Singapuru, manažerem je bývalý spoluhráč obránce Jörg  

Heinrich. Takové akce jsou fajn, protože se na nich potkáte s hráči, 

se kterými jste se třeba dlouhá léta neviděl, samozřejmě se při nich 

kromě odehrání fotbalových zápasů vzpomíná i na staré časy.“

	 Jezdíte také na akce bruselského Anderlechtu, ze které-

ho jste se odrazil do velkého fotbalu?

„Dokud tam byl bývalý dlouholetý majitel Constant Van den 

Stock, tak jsem do Anderlechtu rád jezdil, protože v klubu za něj 

panovala opravdu rodinná atmosféra. Asi i oni mě rádi viděli, pro-

tože mě často zvali na nejrůznější fotbalové akce. Teď nevím, jak 

to tam vypadá po příchodu nových majitelů. Na Anderlecht nedám 

dopustit i proto, že jsem si v něm zahrál nejlepší a nejofenzivnější 

fotbal.“

	 Nejblíž to z klubů, v nichž jste působil, máte samozřejmě 

doma v Monaku…

„Hraji za Hradní stráž prince Alberta!“

 ANI PO KONCI KARIÉRY JAN KOLLER NEZAHÁLÍ, VÁLÍ NAPŘÍKLAD ZA TÝM MONACKÉHO KNÍŽETE ALBERTA II.  V MONAKU SE LEGENDÁRNÍ ÚTOČNÍK NAPEVNO USADIL A ŽIVOT V MALÉM KNÍŽECTVÍ SI NEMŮŽE VYNACHVÁLIT. 

„Už pět let hraji fotbal 
za Hradní stráž 

prince Alberta!“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 V DRESU ČESKÉ REPREZENTACE VSTŘELIL JAN KOLLER REKORDNÍCH 55 BRANEK. 

	 Jak jste do tohoto týmu panovníka knížectví dostal?

„Zlanařil mě před pěti lety jeden bývalý spoluhráč - brankář, 

hrajeme něco jako místní podnikovou ligu. Když je finále, tak do-

razí se podívat i princ Albert. Víc mě ale baví malý fotbal, ten jez-

dím hrát do Nice za tým, v němž jsou kluci, se kterými jsem kopal 

v Monaku.“

	 A co jinak ještě děláte pravidelně v Monaku?

„Starám se o rodinu, vozím dcery do školy, čtyřicet kilometrů 

od Monaka v kopcích za Nice máme chalupu, nebo spíš domek se 

zahradou, kde je čas od času také potřeba něco udělat a trávíme 

tam s rodinou i dost času. Věnuji se i dalším sportům, hlavně te-

nisu. Na amatérských turnajích, kterých se účastním, ale většinou 

vypadnu už v prvním nebo v druhém kole, s fyzičkou už to není nic 

moc. S výjimkou prázdninových měsíců jezdím pravidelně jednou 

týdně vždycky v neděli hrávat hokej do Nice, kde máme takovou 

partu lidí snad ze všech koutů světa - jsou tam Kanaďané, Fin, Ně-

mec, Rus, Holanďan. Dokonce jsme byli i na amatérských turnajích 

v Česku. Dřív hrávali i pravidelnou soutěž, ale mužstev tady moc 

není, muselo se jezdit šest hodin do Grenoblu, což nikoho moc ne-

bavilo, a nakonec se to ani nedohrálo. Hrajeme jen proti sobě, jako 

ve fotbale jsem i na ledě útočníkem. Nyní zkouším hrát i padell, to 

je nový a hodně populární sport, něco mezi squashem a tenisem.“

 ANGAŽMÁ V ANDERLECHTU BYLO PRO JANA KOLLERA ZLOMOVÉ. V ROČNÍKU 2000/01 SE S 22 GÓLY 
 STAL NEJLEPŠÍM KANONÝREM BELGICKÉ LIGY A VYSTŘÍLEL SI PŘESTUP DO BORUSSIE DORTMUND. 

	 Nyní jste patronem české reprezentační „devatenáct-

ky“…

„Hodně mě to baví, chytlo mě to, je to i o dobré partě v reali-

začním týmu. S Honzou Suchopárkem, který je hlavním trenérem, 

a asistentem Míšou Horňákem jsme spolu hrávali, sedli jsme si 

i lidsky, proto jsem to taky vzal a na každý reprezentační sraz rád 

jezdím. Zapojuji se i do tréninků nebo když se hraje na dvě.“

	 Fušujete jim i do trenérského řemesla?

„To ne, trénování mě tolik nenaplňuje. Spíš mě zajímá skauting, 

sledovat hráče, udělat si přehled o šikovných klucích. Dřív jsem 

ho dělal externě pro Spartu, když tam byl Tomáš Požár, sledoval 

jsem první a druhou ligu, speciálně kluky, kterým bylo 23 nebo 

maximálně 24 let. No a pak přivedli třicátníky… Když na Letné To-

máše propustili, tak jsem skončil i já. Teď si dělám skauting pro 

sebe, chodím na domácí ligové zápasy Monaka a Nice, na mládež-

nické týmy, „béčka“ nebo „devatenáctky“.“ 

	 O trvalém návratu do Čech neuvažujete?

„Rodina si už tady zvykla, nechceme dcery vytrhávat ze zdejší-

ho prostředí, kde mají své kamarádky, takže se do Čech vrátit ne-

míníme. Já jsem tam ale poměrně často kvůli fotbalovým věcem 

a povinnostem.“

	 Řadíte mezi ně i mistrovské zápasy rodné Smetanovy 

Lhoty?

„Už moc ne, registraci sice mám, ale nevím, kolik utkání za se-

zonu v okresním přeboru stihnu odehrát. V té minulé to byly jen 

čtyři zápasy, do útoku mě to už neláká, spíš nastupuji v záloze 

nebo jako stoper.“ 

	 Francie se od poloviny července pyšní titulem mistra 

světa. Sledoval jste šampionát v Rusku?

„Jen letmo, nebo pasáže některých utkání. Přímo jsem viděl 

v Samaře utkání Rusko - Uruguay, na které jsem dostal od vedení 

tamního klubu pozvání. Za ta léta, co jsem tam nebyl, se město 

úplně změnilo, je tam nové letiště a nyní i krásný fotbalový sta- 

dion. Francie patřila mezi favority na titul, ale v reprezentaci bylo 

největším problémem pro trenéry skloubit rozdílné mentality 

hráčů. Didier Deschamps to ale dokázal obdivuhodně zvládnout, 

hráči potlačili svůj vrozený egoismus ve prospěch týmu. Vzal ty, 

kteří mu pasovali i charakterově do systému, ty problémové nao-

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 VESTFÁLSKÉMU DORTMUNDU POMOHL ZÍSKAT BUNDESLIGOVÝ TITUL A POSTOUPIL S NÍM 
 DO FINÁLE POHÁRU UEFA, V NĚMŽ DOKONCE I SKÓROVAL. NĚMECKÝ MANČAFT VŠAK PADL 2:3 S FEYENOORDEM. 

pak nechal doma. Na druhou stranu, kdo jiný než on, bývalý kapi-

tán mistrů světa a Evropy, by měl mít přirozený respekt a autoritu 

u hráčů. Myslím si také, že nadvláda Francouzů bude pokračovat 

i v dalších letech jako předtím dominovali Němci nebo Španělé. 

Současný reprezentační tým je nejen fotbalově výborný, ale také 

věkově skvěle poskládaný a jen s minimálními korekturami by 

měl odehrát i příští mistrovství světa v roce 2022. A do té doby jis-

tě dorostou ještě další skvělí mladí hráči.“

	 Promítá se zlatý triumf i do zvýšeného zájmu diváků o li-

gový fotbal?

„Jak kde, Francie je v tomhle směru specifickou zemí. Tady 

v Monaku nikdy nebyl velký zájem o fotbal, protože to je kos-

mopolitní město, kde nemají ke klubu lidé vztah, jsou zde spíše 

cizinci než místní rodáci. V Nice je už fotbalová atmosféra na li-

gových utkáních velmi dobrá, o Marseille a Paříži ani nemluvě. 

PSG a Olympique Marseille jsou tradiční a nejpopulárnější fran-

 ZA DORTMUND SI JAN KOLLER BĚHEM NECELÝCH PĚTI LET PŘIPSAL 79 ZÁSAHŮ. JEDEN Z NICH ZAZNAMENAL V SEZONĚ 2002/2003 
 V DERBY S BAYERNEM, KTERÉ ZÁROVEŇ PO VYLOUČENÍ JENSE LEHMANNA DOCHYTAL JAKO BRANKÁŘ. A ANI JEDNOU NEINKASOVAL! 

Jan Koller
Narozen: 30. března 1973 * Výška: 202 cm * Váha: 100 kg * Stav: 
ženatý, manželka Hedvika, dcery Hedvika (15) a Kateřina (10)
Fotbalový post: útočník * Hráčská kariéra: Smetanova Lhota 
(1978 - 1989), ZVVZ Milevsko (1989 - 1994), AC Sparta Praha (1994 
- 1996), KSC Lokeren (Belgie, 1996 - 1999), RSC Anderlecht Brusel 
(Belgie, 1999 - 2001), Borussia Dortmund (Německo, 2001 - 2006), 
AS Monaco (Francie, 2006 - 2008), 1. FC Norimberk (Německo, 
2008), Křídla sovětů Samara (Rusko, 2008 - 2009), AS Cannes 
(Francie, 2010 - 2011) * Reprezentace: 91 zápasů a 55 gólů 
Největší úspěchy: třetí místo na EURO 2004 v Portugalsku, 
účastník MS 2006 v Německu, EURO 2000 v Belgii a Nizozem-
sku, EURO 2008 v Rakousku a Švýcarsku, finalista Poháru UEFA 
(2002), fotbalový mistr České republiky (1995), Belgie (2000, 2001) 
a Německa (2002), český mistr v plážovém fotbale (2013), histo-
ricky nejlepší reprezentační střelec, vítěz ankety Fotbalista roku 
1999, nejlepší střelec belgické ligy (2000), člen Klubu ligových ka-
nonýrů časopisu GÓL (180 gólů)

couzské kluby, kterým lidé z celé Francie hodně fandí. A jako je-

diní dokáží vyprodat v Monaku stadion…“ 

	 Ve špičkových evropských ligách hraje stále méně čes-

kých fotbalistů, třebaže řada z nich do nich odchází už v mladém 

věku, ale postupně se za nimi zavře voda…

„Je to o jejich hlavě, myšlení a hlavně o práci, někteří mladí 

kluci hřeší na svůj talent a nedávají fotbalu všechno. Snažíme se 

s nimi v „devatenáctce“ o tom mluvit, jsou pohodlnější a méně 

ctižádostivější, než jsme byli v jejich věku my. Myslím si, že je vů-

bec nejhorší, když jsou fotbalově i mentálně nevyzrálí, ale přesto 

odcházejí do zahraničí třeba po jen dobře odehrané půlce sezo-

ny. Třeba takový Kliment šel do bundesligy, když odehrál patnáct 

ligových zápasů za Jihlavu, a jeden za „jedenadvacítku“, který 

mu na EURO 2015 vyšel… Všem muselo být jasné, že ho to v Ně-

mecku semele, protože tlak v bundeslize je neskutečný. Mně tr-

valo půl roku, než jsem se v Dortmundu adaptoval, a to jsem měl 

za sebou pětileté angažmá v Belgii! Nebo čerstvější odchod - Jan 

Žambůrek je talentovaný kluk a jde do Burnley, místo aby se za-

bydlel a prosadil ve Slavii… 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 DO KLIKATÝCH ULIC PŘÍMOŘSKÉHO MONAKA JE SKÚTR IDEÁLNÍM DOPRAVNÍM PROSTŘEDKEM. 

Stačí se podívat na příklady Vydry a Kalase, kteří jsou každý rok 

či půl rok v Anglii někde jinde. I oni by se potřebovali usadit, získat 

důvěru trenéra. Věčné změny klubového angažmá jim fotbalově 

určitě neprospívají.“ 

	 Jste s někým z bývalých spoluhráčů kromě Jana Sucho-

párka a Michala Horňáka v pravidelném kontaktu?

„S většinou kluků z nároďáku se potkávám při akcích Czech  

teamu 96, který vede Pavel Kuka, na jeho zápasy už ale jezdívají 

kluci z mladší generace. Asi nejvíc jsem v kontaktu s Romanem 

Týcem, který bydlí poblíž Mnichova. Se dvěma bývalými spoluhráči 

má celoroční fotbalovou akademii, dělají kempy pro mládež, viděl 

jsem i některé jeho tréninky, které jsou fakt dobré. Navíc trénuje 

futsalový tým, dokonce mi udělal registračku, abych za ně mohl 

jeden zápas v říjnu odehrát. Uděláme si tak trochu i žízeň, protože 

potom společně vyrazíme na Oktober fest, na kterém jsem nikdy 

nebyl. Přitom v Německu odehrál pět a půl sezony v bundeslize, 

i když na jaro 2008 v Norimberku bych nejradši zapomněl. Byl 

to omyl, hodili na nás s „Blážou“ (Jaromírem Blažkem), že jsme 

zavinili sestup a fanoušci nás málem lynčovali… Roman se taky 

zpátky do Česka nevrátí, on je už spíš Němcem a jeho dcera hraje 

za německou reprezentaci squash.“

	 Na schůzku v hotelu Marriott, který je v sousedství fot-

balového stadionu AS Monako, jste dorazil na skútru. To je váš 

nejčastější dopravní prostředek uličkami Monte Carla?   

„Mohl bych sice s autem zaparkovat v garážích pod stadionem, 

ale tohle je lepší. Zaparkuji skútr naproti hotelu na chodníku, také 

s ním prokličkují zácpami v ulicích, než kdybych jel autem.“ 

 S MILANEM BAROŠEM VYTVOŘILI OBÁVANOU ÚTOČNOU DVOJICI, 
 KTERÁ ČESKÉMU NÁRODNÍMU TÝMU NA ME V ROCE 2004 VYSTŘÍLELA BRONZOVÉ MEDAILE. 

„V říjnu se chystám 
do Mnichova poprvé 
na Oktober fest…“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 SOUBOJ PLZEŇSKÉHO TOMÁŠE ABRHAMA (VLEVO) A CHRUDIMSKÉHO MARTINA DOŠY. 

Foto: Ivana Hošková

http://futsalliga.cz/
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VARTA futsal liga začala. 
Sparta je v čele tabulky…

První kolo VARTA futsal ligy mělo mnoho očekávání. Nejsledovanější duel 
se hrál v pátek v Plzni, kde domácí Lukáš Rešetár nastoupil proti Chrudi-
mi, s níž vyhrál deset titulů v řadě. Jeho kouzlo však nepůsobilo. 

 SOUBOJ LEGEND. VLEVO CHRUDIMSKÝ KAPITÁN ROMAN MAREŠ A VPRAVO PLZEŇSKÝ ZDENĚK SLÁMA. 

Chrudim vyhrála na západě Čech poměrně přesvědčivě 8:4, 

jenže první půle byl hodně vyrovnaná. Za stavu 3:3 neproměnil 

domácí Kovács svou druhou desítku v zápase, tou první srovnal 

právě na 3:3. A tak na druhé straně udeřila z desítky Chrudim 

a přestávkové vedení otočila na svou stranu. „Očekávali jsme slo-

žité utkání proti jednomu z favoritů na titul a očekávání se napl-

nila. Ligu jsme začali dobře. Zároveň bych rád vyzdvihl skvělou 

atmosféru v hale a doufám ve více takových zápasů,“ prohlásil 

trenér Chrudimi Felipe Conde.

Utkání na západě Čech si trochu jinak představoval právě do-

mácí Lukáš Rešetár: „První půle ještě byla vyrovnaná. Ve druhé 

půli jsme bohužel zaspali úvod a byly tam chyby, které Chrudim 

potrestala. Výsledek je takový hořký.“

V čele soutěže je po prvním kole Sparta, která už v úterní pře-

dehrávce nastřílela třináct branek Liberci. Konkurenční Slavia 

si vedla také dobře. Doma porazila Helas Brno 7:3. Pět branek 

vstřelil sešívaný Marko Pršič. „Mám radost, zvládli jsme velice 

Foto: Ivana Hošková

 KAPITÁN SPARTY MICHAL SEIDLER VSTŘELIL TŘI BRANKY. 
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důležitý první zápas, doufám, že v dalších utkáních takový výkon 

zopakujeme a budeme se ještě zlepšovat. Jsem rád, že jsem dal 

pět branek, ale trochu mě znervóznilo, když mi kapitán Homola už 

během zápasu říkal, kolik za to budu muset zaplatit do kasy. Bylo 

by fér, kdyby mi to řekli předem, asi bych víc nahrával,“ smál se 

srbský reprezentant v barvách Slavie. 

 TOMÁŠ DRAHOVSKÝ (VLEVO) SE DO SÍTĚ LIBERCE TREFIL TŘIKRÁT. 
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VÝSLEDKY 1. KOLA VARTA FUTSAL LIGY

Sparta Praha - Liberec 13:1 (4., 15. a 22. Drahovský, 6., 19. a 23. Seidler, 7. Pimpolho, 9. Novak, 
17. a 27. Hrdina, 25. a 36. Grbeša, 39. Amrani - 26. M. Soukup), Česká Lípa - Litoměřice 2:2 (34. 
Rott, 40. Fichtner - 19. Hrubý, 36. Fabricio), Slavia Praha - Helas Brno 7:4 (8. a 36. Krasnič, 9., 
17., 19., 30. a 36. Pršič - 18. Špička, 33. Sznapka, 34. Mužík), Plzeň - Chrudim 4:8 (1. Vnuk, 12. 
Abrham, 16. Kovács, 40. Rešetár - 1. a 30. Éverton, 2. D. Drozd, 7. Koudelka, 18. Bagatini, 23. a 29. 
P. Drozd, 32. Doša), VŠB-TU Ostrava - Uherské Hradiště 1:3 (22. Kyselák - 1. Křivánek, 4. M. 
Janečka, 17. Šipka), Teplice - Mělník 6:2 (6. a 32. Nene, 13. a 40. Claudinho, 34. a 39. Černý - 17. 
Jemeljanov, 37. Vokoun). 

PROGRAM 2. KOLA VARTA FUTSAL LIGY

Pátek 14. září 20.00 h.: Uherské Hradiště - Litoměřice, 
Chrudim - VŠB-TU Ostrava, Mělník - Plzeň.

Neděle 16. září 19.30 h.: Liberec - Česká Lípa.

Pondělí 17. září 19.30 h.: Helas Brno - Teplice.

TABULKA VARTA FUTSAL LIGY

1. Sparta Praha 1 1 0 0 13:1 3

2. Chrudim 1 1 0 0 8:4 3

3. Slavia Praha 1 1 0 0 7:3 3

4. Teplice 1 1 0 0 6:2 3

5. Uherské Hradiště 1 1 0 0 3:1 3

6. Česká Lípa 1 0 1 0 2:2 1

7. Litoměřice 1 0 1 0 2:2 1

8. VŠB-TU Ostrava 1 0 0 1 1:3 0

9. Plzeň 1 0 0 1 4:8 0

10. Helas Brno 1 0 0 1 3:7 0

11. Mělník 1 0 0 1 2:6 0

12. Liberec 1 0 0 1 1:13 0
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 MANAŽER SPARTY DUŠAN ŽOVINEC DOSTAL PŘED ZÁPASEM KE SVÝM ŠEDESÁTINÁM DORT, 
 POTÉ MU HRÁČKY JEŠTĚ POGRATULOVALY DESETI GÓLY V SÍTI PLZNĚ. 

Sparta jasně přehrála Plzeň, 
vysoko vyhrála i Slavia na Slovácku

Generálka na Ligu mistryň pražským „S“ vyšla, Sparta nasázela Plzni 
deset branek, stejným poměrem zvítězila i Slavia na Slovácku. Brněnská 
Lokomotiva remizovala s Libercem, Dukla si odvezla z Hradce tři body.

Před samotným utkáním Sparty s Plzní došlo na slavností ce-

remoniál, manažer Sparty Dušan Žovinec v neděli slavil 60. naro-

zeniny, a tak proběhlo společné blahopřání. S přáním všeho nej-

lepšího se samozřejmě přidáváme.

Od prvních minut měla Sparta převahu, první střelecké pokusy 

sice mezi tyčemi ještě neskončily, v osmé minutě již však otevřela 

skóre kapitánka Odehnalová. O minutu později byl brankový roz-

díl dvougólový, trefila se Američanka Strom. Plzeňské fotbalistky 

se snažily proti favoritovi kombinovat, ale kvalita byla na straně 

domácích, které trestaly každé zaváhání. Stašková orazítkovala 

nejdříve jen břevno, po půlhodině hry zvýšila vedení Burkenroad. 

Do přestávky však Pražanky přidaly další branky, třikrát se trefila 

 BRANKOSTROJ SPARTY V ZÁPASE S PLZNÍ ODSTARTOVALA ODEHNALOVÁ UŽ V 8. MINUTĚ. 

AC SPARTA PRAHA - FC VIKTORIA PLZEŇ 10:0 (7:0)

Branky: 34., 37., 44. a 52. Stašková, 29. a 54. Burkenroad, 40. a 57. Bužková, 8. Odehnalová, 9. Strom.

1. FC SLOVÁCKO - SK SLAVIA PRAHA 0:10 (0:7)

Branky: 11., 65., 67. a 75. Kožárová, 8., 26. a 42. Dubcová M., 9. Proffitt, 14. Svitková, 6. Bartovičová.

FC HRADEC KRÁLOVÉ - FK DUKLA PRAHA 1:3 (1:2)

Branky: 13. Danihelková - 27. a 35. (pen.) Košíková, 56. Beránková.

LOKOMOTIVA BRNO H.H. - FC SLOVAN LIBEREC 0:0

TABULKA PO 3. KOLE
1. SK Slavia Praha 3 3 0 0 32:0 9

2. AC Sparta Praha 3 3 0 0 25:0 9

3. FC Viktoria Plzeň 3 2 0 1 6:11 6

4. Lokomotiva Brno H. H. 3 1 1 1 1:8 4

5. 1. FC Slovácko 3 1 0 2 4:13 3

6. FK Dukla Praha 3 1 0 2 3:13 3

7. FC Slovan Liberec 3 0 1 2 2:11 1

8. FC Hradec Králové 3 0 0 3 2:19 0
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Stašková, jednou mířila přesně Bužková. Velkou příležitost Zápa-

dočešek na korekci výsledku spálila Mášová.

I po změně stran pokračovala převaha Sparty, která rychle 

přidala další branky. Nejdříve se počtvrté v utkání radovala Staš-

ková, následně své druhé branky přidaly Burkenroad s Bužkovou. 

Letenský tým tedy nasázel soupeřkám deset branek a v sezoně 

ještě neinkasoval. „Byla to pro nás příprava před LM, daly jsme si 

před utkáním jasné pokyny, které jsme si na hřišti plnily. I přes vy-

soké vedení jsme pokračovaly ve vysokém tempu, byl to jeden ze 

splněných úkolů, nepolevovat ani za rozhodnutého stavu,“ uvedla 

po utkání domácí kapitánka Adéla Odehnalová.

Deset branek vstřelily svému soupeři také slávistky, které 

úřadovaly na Slovácku. Už v prvním poločase se trefila třikrát 

do sítě svého bývalého klubu Michaela Dubcová, ještě o jednu 

branku více ale dala v utkání její spoluhráčka z útoku Kožárová. 

Slavia si tedy připsala třetí vysokou výhru v sezoně a také ještě 

neinkasovala.

První góly a první výhru si ve třetím kole připsala Dukla v Hrad-

ci Králové. Domácí fotbalistky sice vedly, ale do přestávky otočila 

dvěma trefami skóre slovenská reprezentantka Košíková. Ve dru-

hém poločase pojistily výhru Pražanek Beránková, a tak Hradec 

zůstává bez bodu na poslední příčce tabulky.

V sobotu před polednem zamířil do Brna liberecký Slovan, ale 

diváci v Horních Heršpicích branku neviděly. Oba celky se tedy ro-

zešly smírně 0:0, pro Severočešky šlo o zisk prvního bodu, Loko-

motiva se posunula na čtvrtou příčku. 

 SE STŘÍLENÍM GÓLŮ NEMĚLY HRÁČKY SPARTY V ZÁPASE S PLZNÍ PROBLÉMY A VYSOKO VYHRÁLY.  VE TŘECH ZÁPASECH NOVÉHO LIGOVÉHO ROČNÍKU SPARŤANKY NASTŘÍLELY UŽ 25 BRANEK. 
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 TRENÉR „DVACÍTKY“ KAREL KREJČÍ. 

 FOTBALOVÁ REPREZENTACE DO DVACETI LET V NĚMECKU PADLA TĚSNĚ 2:3. 

Není prohra jako prohra

Reprezentační výběry do 20 a 19 let sehrály duely na stadionech vel-
mi silných soupeřů. „Dvacítka“ si z Německa odvezla porážku 2:3, ale 
svým výkonem rozhodně nezklamala. „Devatenáctka“ v Nizozemsku 
nestíhala a padla vysoko 1:5.

Česká reprezentace do 20 let absolvovala v Německu další ze 

série zápasů Elite Tournament. I přes velmi kvalitní výkon podleh-

li svěřenci Karla Krejčího těsným rozdílem.

NEPROMĚNĚNÁ PENALTA
„Odehráli jsme velice dobrý zápas proti vynikajícímu soupeři. 

Vstup do zápasu nám vyšel, velkou šanci měli Šašinka a Doudě-

ra, ujala se ale až třetí v pořadí, když se po centru Janoška hlavou 

trefil Šašinka, potom převzali iniciativu domácí. My jsme dlouho 

odolávali, až před poločasem Němci vyrovnali na 1:1 po centru ze 

strany. Druhý poločas jsme začali výborně hned z první akce se 

 POUZE JEDNU GÓLOVOU RADOST ZAŽILI V NIZOZEMSKU FOTBALISTÉ DO 19 LET, NAOPAK PĚTKRÁT LOVILI MÍČ ZE SVÉ SÍTĚ… 

UNDER 20 ELITE TOURNAMENT

NĚMECKO U20 - ČESKO U20 3:2 (1:1)

Branky: 18. Šašinka, 46. Žitný. Sestava ČR: Jedlička - Holík, Chaluš, Král, Granečný - Janošek 
(82. Bucha), Sadílek (75. Růsek) - Douděra (66. Rychnovský), Havelka, Žitný (82. Pfeifer) - Šašinka.
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po presinku prosadil Žitný. V 62. minutě domácí srovnali po tečo-

vané střele ze střední vzdálenosti a tři minuty na to domácí strhli 

vedení na svoji stranu po rohovém kopu a nešťastném odrazu 

od domácího hráče. Vyrovnat mohl v 74. minutě Janošek, ale pe-

naltu po faulu na Rychnovského neproměnil. V závěru jsme se 

hnali za vyrovnáním, ale Růsek v šanci branku netrefil. Celkově 

výborný zápas před návštěvou 3200 diváků, kterému by spíše slu-

šela remíza,“ hodnotil zápas proti Německu trenér Karel Krejčí.

UŽ DO POLOČASU 0:4…
Reprezentanti do 19 let dnes odehráli přípravný mač v Nizo-

zemsku. Domácí tým se ujal vedení už v desáté minutě a do polo-

času přidal ještě tři góly. Ve druhém poločase se soupeři poved-

lo vstřelit ještě jeden gól a český tým už v závěru pouze snižoval 

na konečných 1:5.

„Jasná záležitost domácích, kteří hráli v neustálém pohybu 

a velmi dobře kombinovali. Působili jsme těžkopádně, rychlost 

soupeře a výměna míst nám činily značné problémy. V posled-

ních dvaceti minutách jsme předvedli několik dobrých kombinací 

a v závěru jsme výsledek korigovali,“ hodnotil prohru trenér Jan 

Suchopárek. 

 JANA SUCHOPÁRKA JEHO SVĚŘENCI NEPOTĚŠILI. 

NIZOZEMSKO U19 - ČESKO U19 5:1 (4:0)

Branky: 10. Körcü, 36. Ihattaren, 43. Familia Castillo, 45. Redan, 66. Redan - 86. Kepl. Sestava ČR: 
Kovář - Finěk (75. Šnajdr), Zima, Hušek (75. Míka), Fukala  - Macháček, Valenta (46. Slaměna)- Pachlop-
ník (46. Píchal), Ostrák (60. Kohút), Štursa (60. Kušej) - Provazník (46. Kepl). Trenér: Jan Suchopárek.
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