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 VLADIMÍR 

 DARIDA 

„Zatímco slovenská liga 
nám utíká, v Evropě jedeme 
na pozitivní vlně, “ hlásí 
explzeňský útočník hostující 
ve Spartaku Trnava.

 MAREK BAKOŠ

Pavel 
Zavadil

Návrat 
za dveřmi?
  „Už se těšíme do opavského domova!“  
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Vážení čtenáři!

Co ukázala úvodní třetina základní části nej-

vyšší české soutěže? Že tentokrát se zřejmě bude 

bojovat o mistrovskou korunu až do závěrečných 

kol. Vždyť první čtyři týmy Slavii, Plzeň, Spartu 

a Ostravu od sebe dělí pouhé dva body. Z toho-

to pohledu bylo pikantní právě poslední dějství, 

v němž si to zmíněná čtveřice rozdala mezi sebou, 

A baníkovci ubojovaným vítězstvím i v oslabení 

proti Slavii nedovolili triu favoritů, aby jim v tabulce 

odskočili. Vítězství viktoriánů nad Spartou určitě 

potěšilo i hlavního respondenta tohoto Gólu Vladi-

míra Daridu, který právě ze západu Čech odstar-

toval na svou úspěšnou bundesligovou kariéru. 

V původním rozhovoru se s vámi podělí, jak snáší 

nepříjemné zdravotní trable, které mu v této se-

zoně zatím ještě nedovolili vyběhnout na trávník 

v dresu berlínské Herthy, a kdy by mohl být k dis-

pozici i novému reprezentačnímu kouči Jaroslavu 

Šilhavému. Deset ligových kol také ukázalo, že 

bylo zřejmě předčasné pasovat na velkého sestu-

pového adepta Opavu. Její čtyřicetiletý lídr Pavel 

Zavadil v Gólu prozrazuje, proč se nováček koneč-

ně probral a proč v posledních čtyřech utkáních 

třikrát zvítězil. A Marek Bakoš, hostující z Plzně 

v Trnavě, vypráví nejen o úrovni slovenské ligy  

a trnavské jízdě Evropou.

Tak příjemné fotbalové počtení na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.prague-boats.cz/
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STALO SE... STALO SE...

„MUSÍME PRACOVAT, ŠTĚSTÍ PŘIJDE“
„Dalo by se říci, že ten zápas byl jako přes kopírák s těmi minulými třemi čtyřmi ligový-

mi. Dokázali jsme se soupeřem držet krok, vše směřovalo k tomu, že ho porazíme a na-

konec nemáme nic. Je to věc, která se nám opakuje, a musíme to zvládnout lépe. Musíme 

ještě více pracovat a ono se to otočí pro nás. Neřekl bych, že problémem je euforie z po-

hárové Evropy a na „obyčejné“ ligové zápasy se nedokážeme vyhecovat. Pokud by to tak 

bylo, soupeři nás převálcují a dostaneme 0:3, což ale není náš případ. Nechci se vymlouvat 

na smůlu, protože ta jako štěstí k fotbalu patří. Ale hlavně štěstí přeje připraveným.

„SLOVENSKÁ LIGA NENÍ ŠPATNÁ“
V létě jsem se vrátil po devíti letech na Slovensko a tamní liga víceméně splnila moje 

očekávání. Hodně věcí se změnilo, je tu snaha lidí zlepšovat fotbal, infrastrukturu. Samo-

zřejmě velké plus pro mě i pro slovenský fotbal je Evropská liga, kterou si lidé v Trnavě 

zaslouží - hlavně trnavští fanoušci, kteří jsou jednoznačně nejlepší na Slovensku. 

 MAREK BAKOŠ VE VÍTĚZNÉM DUELU EVROPSKÉ LIGY PROTI ANDERLECHTU. 

Fotbalový týden Marka Bakoše

„Real a AS Řím? 
Dopřeji to mladším!“

Po devíti letech zamával Česku a vrátil se domů. 
Slovenský střelec MAREK BAKOŠ se v mistrov-
ské Trnavě snaží navázat na slávu, kterou si vy-
dobyl v plzeňské Viktorii. Chvíle euforie ale zatím 
střídají momenty zklamání. Jako po víkendové 
porážce v ligovém šlágru se Slovanem...

 MAREK BAKOŠ ZATÍM NASTOUPIL DO SEDMI UTKÁNÍ SLOVENSKÉ FORTUNA LIGY. 

  Vaclík vychytal 
„Bílý balet“
Před čtyřmi lety ve své první sezoně v Basileji 
brankář Tomáš Vaclík s Realem Madrid utrpěl 
v Lize mistrů dvě porážky, ve středečním šlág-
ru španělské ligy však s fotbalisty Sevilly proti 
„Bílému baletu“ dopadl mnohem lépe. Český 
reprezentační gólman vychytal hvězdného Ga-
retha Balea a pomohl k nečekané výhře 3:0, a to 
i přesto, že noc před utkáním strávil v nemocnici 
s tříletou dcerou, která nešťastně upadla. 

  Tecl na operaci nemusí
Slávistický útočník Stanislav Tecl utrpěl v ne-
dělním utkání 9. ligového kola s Bohemians 1905 
distorzi pravého kolena. Zranění tedy není tak 
vážné, jak se původně mohlo zdát, a osmadvace-
tiletý reprezentant nemusí na operaci. V nejbližší 
době ale bude chodit s ortézou o berlích a reha-
bilitovat. V týmu ligového lídra momentálně mají 
problémy všichni útočníci. „Doufáme, že Standa 
bude brzy zpět. Byla by to pro nás velká ztráta, 
protože je ve skvělé formě,“ zdůrazňuje slávis-
tický trenér Jindřich Trpišovský.

  Kopic má kotník v sádře
Plzeňský reprezentační záložník Jan Kopic je 
znovu na marodce. V závěru pátečního šlágru 
doma se Spartou mu letenský obránce neše-
trně u postranní čáry prošlápl kotník a musel 
střídat. Postižený kotník dostal do sádry a s vý-
pravou Viktorie k dalšímu utkání Ligy mistrů 
v Římě neodletěl. Je rovněž otázkou, jestli se 
stihne uzdravit do nadcházejícího dvojzápasu 
Ligy národů na Slovensku a Ukrajině.

  Kadeřábek trefil výhru
Českému reprezentantovi Pavlu Kadeřábkovi 
šlo zřejmě k duhu víkendové volno, které mu 
dal trenér Julian Nagelsmann v domácím zá-
pase s Borussií Dortmund. Šestadvacetiletý 
pravý obránce či záložník, kterému dává kouč 
v Hoffenheimu hodně ofenzivních úkolů, se 
totiž v úterním večerním zápase v Hannoveru 
poprvé trefil v tomto ročníku německé bun-
desligy. Za stavu 1:0 pro hosty napřáhl ve 49. 
minutě z hranice šestnáctky a přesnou střelou 
ke vzdálenější tyči zvýšil na 2:0. Jeho teprve 
třetí bundesligová branka byla konec vítězná, 
neboť Hoffenheim si odvezl domů výhru 3:1. 

  Josef Kadraba – 85!
Po čerstvém osmdesátníkovi - slávistickém 
obránci Janu Lálovi - se dožívá významného ži-
votního jubilea další vicemistr světa z Chile 1962 
útočník Josef Kadraba, který oslavil pětaosm-
desáté narozeniny. Ligové branky dával za Slavoj 
Liberec, Tankistu Praha, Spartu, Kladno a Slavii, 
se 117 góly je členem Klubu ligových kanonýrů 
týdeníku GÓL, v československé reprezentaci 
odehrál 17 zápasů a vstřelil v nich devět branek. 
Tu nejslavnější v semifinále MS 1962 proti Ju-
goslávii, kdy si připsal i asistenci na gól svému 
parťákovi v útoku Adolfu Schererovi. V roce 1967 
odešel pracovně do Vídně, kde později zůstal žít 
natrvalo, takže jeho jméno i fotbalové zásluhy 
byly až do listopadu 1989 „vymazány“…

Foto: www.spartak.sk

Foto: www.spartak.sk

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

 LUDĚK MACELA 

„VIKTORKO, V ZIMĚ JSEM ZPĚT!“
Samozřejmě pořád bedlivě sleduji plzeňskou Viktorku a vím, že odchodem jsem přišel 

o Ligu mistrů a zápasy se soupeři jako Real a AS Řím. Já nad tím dlouho přemýšlel a roz-

hodl se, že strávím půl roku v Trnavě. A nebudu zpětně hodnotit, jestli to bylo dobře, nebo 

špatně. Ne že bych si nechtěl zahrát proti takovým gigantům, ale řekněme to tak: Já už si 

to dvakrát zkusil, tak to dopřeji i mladším. (smích) Každopádně teď je to nastavené tak, že 

bych se v zimě do Plzně vrátil a uvidíme, co bude potom. Ve fotbale nikdy nevíte, co se stane 

za týden. Třeba budu hrát na jaře za Viktorku v evropských pohárech.“ 

V Česku se hodně lidí dívá na slovenskou ligu skrz prsty, že je druhořadá. Každá sou-

těž se ale hodnotí podle účasti týmů v pohárové Evropě, a to se na Slovensku zlepšuje 

každým rokem. Kluby už se dostávají do závěrečných fází boje o evropskou soutěž. To 

ukazuje, že liga není až tak špatná, jak ji vnímají média a fanoušci.

„EVROPSKÁ LIGA JE NÁPLASTÍ“
V Trnavě jsme dokonce bojovali o Ligu mistrů a byli krůček od play off. V odvetě 3. 

předkola s Crvenou Zvezdou Bělehrad jsme prohráli až v prodloužení, já měl v 82. minu-

tě velkou šanci rozhodnout. Škoda, pak už by to bylo velmi zajímavé... Ale náplastí bylo, že 

se nám pak podařilo postoupit do základní skupiny Evropské ligy. Tu jsme zahájili domácí 

výhrou nad Anderlechtem a potvrdili si, že i v takové společnosti jsme schopni hrát dů-

stojnou roli. Je to zvláštní situace - zatímco liga nám utíká, v Evropě jedeme na pozitivní 

vlně. Uvidíme, co se z toho v prosinci vyvrbí.

MAREK BAKOŠ * Narozen: 15. dubna 1983 * Výška: 184 cm * Váha: 76 kg * Fotbalový 
post: útočník * Hráčská kariéra: MFK Nová Baňa (1990-1998), FC Nitra (1998-2003), 
FK Matador Púchov (2003-2005), FK Šinnik Jaroslavl (2006-2007), MFK Ružomberok 
(2007-2009), FC Viktoria Plzeň (2009-2015), FC Slovan Liberec (2015-2016), FC Vikto-
ria Plzeň (2016-2018), FC Spartak Trnava (2018-?) * Česká liga: 207 zápasů/67 gólů) * 
Reprezentace: 14 zápasů/0 gólů * Největší úspěchy: 4x mistr Česka, 2x vítěz Českého 
poháru, 1x vítěz Českého superpoháru

 PROTI SLOVANU SE SICE MAREK BAKOŠ GÓLOVĚ PROSADIL, PŘESTO TRNAVA PADLA 1:2. 

STALO SE...

 V ZIMĚ BY SE MĚL ZKUŠENÝ ÚTOČNÍK VRÁTIT ZPĚT DO PLZNĚ. 

  Šmejkala střídá Hejkal
Představenstvo FK Teplice na mimořádném 
zasedání kvůli špatným výsledkům odvolalo 
trenéra Daniela Šmejkala a jako jeho nástupce 
jmenovalo Stanislava Hejkala. Skončil také 
sportovní ředitel Jakub Dovalil, kterého nahra-
dil Štěpán Vachoušek. Osmačtyřicetiletý kouč 
přišel do klubu v červnu 2016 a v první sezoně 
týmu pod jeho vedením jen o bod unikly evropské 
poháry. V dalším ročníku už ale Severočechy 
na osmé příčce dělily jen čtyři body od sestu-
pového pásma, v aktuální sezoně jen dvakrát 
vyhráli. Pro stejně starého Hejkala půjde o pre-
miéru u týmu nejvyšší soutěže. V Teplicích zatím 
působil jako trenér úspěšné juniorky a také jako 
asistent Petra Rady a Zdeňka Ščasného. Za své-
ho asistenta si vybral Pavla Drska, který nedáv-
no skončil jako hlavní kouč v pražské Dukle, ale 
předtím v ní pracoval v asistentské roli.

  Čech se zranil při odkopu
Brankář londýnského Arsenalu Petr Čech bude 
kvůli zranění stehenního svalu chybět svému 
týmu asi dva až tři týdny. Bývalý dlouholetý 
český reprezentant a rekordman v počtu startů 
za národní tým se zranil při odkopu od branky 
na konci prvního poločasu vítězného ligového 
utkání s Watfordem a musel přepustit místo 
na hřišti náhradníkovi Berndu Lenovi. Šestat-
řicetiletý český gólman tak před říjnovou re-
prezentační přestávkou zřejmě nestihne další 
zápas Evropské ligy v Karabachu ani ligové 
derby s Fulhamem. 

inzerce

Foto: www.spartak.sk

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

2. ŘÍJNA

1984 Jiří Fleišman 2014 1/0

3. ŘÍJNA

1931 Jiří Feureisl 1956-1958 11/7

1950 Luděk Macela 1980-1981 8/0

4. ŘÍJNA

1916 Ladislav Šimůnek 1938 4/3

1970 Martin Vaniak 2002-2004 7/0

1980 Tomáš Rosický 2000-2016 105/23

5. ŘÍJNA

1894 Jan Plaček 1924 1/0

1979 Lukáš Zelenka 2005-2006 3/0

6. ŘÍJNA

1913 Vojtěch Bradáč 1931-1938 9/5

1983 David Limberský 2009-2016 41/1

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Přebarvené karty

Fotbal si už za téměř půlstoletí, které uplyne 
od mistrovství světa 1970 v Mexiku, kde se po-
prvé v rukou rozhodčích objevily žluté a červené 
karty, zvykl na jejich přítomnost i barevný vý-
znam. Jenže se zavedením videa coby moder-
ního pomocníka arbitrů s píšťalkou a asistentů 
na lajnách se mohou po zhlédnutí konkrétních 
sporných situací na obrazovce poblíž půlící čáry 
dodatečně přebarvovat.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Když se tak stane v tuctovém zápase, a ještě k tomu u nepříliš 

známých hráčů, nevyvolá to logicky takovou masivní odezvu, jako 

když se jedná o klíčové hráče týmů. Desáté kolo nejvyšší soutěže 

přineslo hned dva exemplární příklady v obou šlágrech, které jeho 

program nabízel. V nastaveném čase pátečního večerního duelu 

Plzeň-Sparta skopl rumunský špílmachr letenského týmu Nicolae 

Stanciu kolem něj běžícího domácího bek Davida Limberského, byť 

míč byl v tu chvíli od nich hodně daleko. Sudí Julínek nejprve tasil 

žluté napomenutí, ale potom na pokyn videorozhodčího do sluchá-

tek odběhl k obrazovce, kde dlouze a detailně zkoumal, jak se ten-

to střet za jeho zády odehrál. Když se vrátil zpátky k postávajícím 

hráčům obou týmů, změnil svůj verdikt a poslal viníka předčasně 

osprchovat. V nedělním zápase na vítkovickém stadionu už po pou-

hé čtvrthodině kapitán Baníku Milan Baroš uviděl rovněž žlutou 

kartu za očividný faul loktem ve vzdušném souboji s o půl hlavy 

vyšším slávistickým defenzivním štítem Tomášem Součkem, kte-

rého poslal k zemi. Rozhodčí Berka napodobil svého kolegu, nej-

dříve udělil viníkovi žlutý „kartonek“, pak si dal několikaminutové 

promítání videozáznamu, aby poté vyvolal peklo v hledišti i na hřiš-

ti, když ostravskou ikonu vyloučil. Snad jediný rozdíl byl v tom, že 

mu ještě bývalý reprezentační forvard pořádně od plic vynadal…

Samozřejmě, že se fotbalový národ rozdělil na dva tábory. Je-

den požaduje exemplární potrestání, druhý naopak z různých po-

hnutek zlehčuje inkriminované zákroky a tepe nikoliv viníky, ale 

video. Nemám nic proti zavádění progresivních technologií, ale 

tentokrát bylo zdlouhavé posuzování u obrazovky spíš kontra-

produktivní. Každopádně čtvrteční jednání disciplinární komise 

bude zase jednou v centru mediální pozornosti, jako tomu bývalo 

za časů dlouholetého předsedy Dr. Károlyiho… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

EURO 2024 
bude v Německu

Jednou z hlavních německých výhod byl fakt, 
že celková kapacita stadionů je o 300 tisíc více, než 
má turecká. Německo bude pořadatelem evropské-
ho šampionátu podruhé v historii, předtím se tam 
závěrečný turnaj ME konal v roce 1988. Spolková 
republika také dvakrát hostila mistrovství světa 
v letech 1974 a 2006. Na turnaji se odehraje 51 zá-
pasů ve 32 dnech, hostit ho bude deset německých 
měst Berlín, Mnichov, Dortmund, Gelsenkirchen, 
Stuttgart, Hamburk, Düsseldorf, Kolín nad Rýnem, 
Lipsko a Frankfurt. Finále bude buď v Berlíně, nebo 
v Mnichově. „Máme úžasné stadiony, fanoušky 
milující fotbal a hlavně lidi, kteří rádi slaví s ostat-
ními Evropany. Uspořádáme v Německu obrovskou 
fotbalovou párty,“ ujišťuje bývalý reprezentační 
kapitán Philipp Lahm, který byl ambasadorem kan-
didatury. Pro příští EURO 2020 UEFA zvolila variantu 
rozložit turnaj do 12 měst ve 12 evropských zemích. 
Mezi nimi je i Německo a Mnichov. 

 ÚSPĚŠNÝ AMBASADOR NĚMECKÉ 
 KANDIDATURY PHILIPP LAHM. 

 OSTRAVSKÝ MILAN BAROŠ SE DO DISKUZÍ S ROZHODČÍMI POUŠTÍ ČASTO. TEĎ K TOMU 
 DISCIPLINÁRNÍ KOMISÍ JEŠTĚ NESTANOVENÝ POČET ZÁPASŮ NEBUDE MÍT PŘÍLEŽITOST. 

 LETENSKÝ LÍDR NICOLAE STANCIU ODEHRÁL PRVNÍCH DESET KOL 
 BEZ ŽLUTÉHO KARETNÍHO TRESTU. V DESÁTÉM UVIDĚL ROVNOU ČERVENOU. 

AKTUÁLNĚ

Mistrovství Evropy v roce 2024 bude 
hostit Německo. UEFA mu dala přednost 
před druhým kandidátem Tureckem. 
Jméno vítěze voleb v Nyonu zveřejnil její 
prezident Aleksander Čeferin, rozhodlo 
tajné hlasování 17 členů výkonného vý-
boru unie. Z nich bylo 12 pro Německo, 
čtyři pro Turecko a jeden se zdržel. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Klíčoví hráči Sparty a Baníku Nicolae Stanciu a Milan Baroš 

uviděli na doporučení videorozhodčího červené karty, a tak je 

ve čtvrtek čeká slyšení před disciplinární komisí. 

KRESBA TÝDNE

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


Zatímco berlínská Hertha nečekaně v úvodních kolech bundes-
ligy válí, česká reprezentace začala podzim i novou soutěž Ligu 
národů tak bídně, že byl po porážkách s Ukrajinou a v Rusku od-
volán trenér Karel Jarolím. Proto by si jeho nástupce Jaroslav 
Šilhavý moc přál, aby do říjnového venkovního dvojzápasu mohl 
už počítat i s uzdraveným VLADIMÍREM DARIDOU, spolehlivým 
motorem ve středu hřiště a také nejzkušenějším hráčem ze sou-
časného reprezentačního kádru. 

Vladimír Darida

Návrat 
za dveřmi?

Vladimír Darida

Návrat 
za dveřmi?
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 VÁCLAV TICHÝ  BERLÍN/PRAHA 

 Vaše zranění na začátku letní přípravy původně vypa-

dalo jako jen drobná lapálie. Co se zvrtlo?

„Otočil jsem si levé koleno v prvním přípravném zápase. 

Druhý den jsem s ním šel na magnetickou rezonanci, která 

neodhalila nic dramatického. Obávali jsme se, aby nebyl po-

škozený křížový vaz, protože to bych klidně mohl v případě 

operace i celou sezonu hned na jejím začátku odpískat. Dok-

tor mi řekl, ať si dám tři-čtyři dny volno a pak se normálně 

zase připojím k týmu. Proto jsem také odjel s Herthou na prv-

ní soustředění asi hodinu cesty od Berlína. Dvakrát jsem byl 

s kondičním trenérem a koleno mě jen trochu pobolívalo. Ale 

při prvním tréninku s mančaftem byla bolest extrémní, tak-

že jsem se sbalil a odjel zpátky do Berlína na druhé vyšetření 

magnetickou rezonancí. To už ukázalo modřinu přímo na kosti 

a vylitou tekutinu v místě, kde je stehenní kost spojená s ko-

lenním kloubem. Den po zranění při první rezonanci to ještě 

nebylo vidět. Dostal jsem na dva týdny berle a musel čekat, až 

si tělo samo vzniklou tekutinu zpracuje.“

 MÍSTO ZÁPASŮ SE TEĎ VLADIMÍR DARIDA ZAČÍNÁ POSTUPNĚ ZAPOJOVAT DO TRÉNINKŮ S TÝMEM.  NA UZDRAVENÍ ZKUŠENÉHO STŘEDOPOLAŘE TOUŽEBNĚ ČEKÁ I NOVÝ KOUČ REPREZENTACE JAROSLAV ŠILHAVÝ. 

„Vítězství na Schalke 
nám ohromně zvedlo 

sebevědomí!“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 Změnilo se něco zásadního v týmu nebo v herním pro-

jevu?

„V létě přišli kvalitní mladí hráči do středu pole – Javairo Dillro-

sun z Manchesteru City a Marko Grujič na hostování z Liverpoolu, 

který je ale bohužel od zápasu s Mönchengladbachem zraněný 

a vypadá to na několikatýdenní absenci. Konečně se uzdravil i On-

dra Duda a nyní ukazuje, proč ho Hertha získala před dvěma lety 

z Legie Varšava.“

 Váš slovenský parťák je dokonce aktuálně s pěti bran-

kami nejlepším střelcem. Až budete zdravý, můžete hrát vedle 

sebe nebo je to váš přímý konkurent v základní sestavě?

„Uvidíme, jak to trenér Dárdai poskládá, až budu k dispozici. 

Můžu hrát šestku i desítku.“

 Maďarský kouč má v kádru také svého devatenáctile-

tého syna Palka, kterého postavil do základní sestavy právě 

proti Werderu!

ROZHOVORROZHOVOR

 ZATÍMCO SE ČECH VLADIMÍR DARIDA ZOTAVUJE PO ZRANĚNÍ, SLOVÁK ONDREJ DUDA V HERTĚ ZÁŘÍ A JE DOKONCE NEJLEPŠÍM STŘELCEM BUNDESLIGY. 

 Jste zvyklý na pravidelnou fyzickou zátěž, to muselo být 

pro vás dost těžké období…

„Mohl jsem aspoň posilovat, nejdřív vršek a potom i spodek 

těla, protože mi na levé noze zeslábla svalová hmota.“ 

 Jak jste na tom aktuálně?

„Dostal jsem už od doktorů svolení, pár dnů trénuji s týmem, 

ale nedokážu odhadnout, kdy se vrátím zpátky na hřiště. Tenhle 

týden, myslím, dost napoví. Pokud bude koleno v pořádku, tak 

musím ještě dohnat fyzičku. Připravuji se s kondičním trenérem 

již na hřišti, což je také pozitivní změna.“ 

 Hertha nyní porazila potřetí v historii v bundeslize 

Bayern a atakuje čelo tabulky!

„Bylo důležité, že nám vyšel úvodní zápas doma s nováčkem 

z Norimberku. Nebyl to sice žádný extra výkon, ale vyhráli jsme. 

Na Schalke bychom brali před zápasem bod, ale odvezli jsme 

si všechny tři za vítězství 2:0. To nám ohromně zvedlo sebe-

vědomí. Pak jsme uhráli smolnou remízu ve Wolfsburgu, kde 

jsme dvakrát vedli, ale druhý vyrovnávací gól jsme dostali až 

ve čtvrté minutě nastavení. Výborný výkon kluci potom podali 

v domácím utkání s Mönchengladbachem. Dali jsme Borussii 

čtyři branky a hráli opravdu pohledný fotbal. V Brémách jsme 

poprvé v této sezoně prohráli, ale vynahradili jsme si to domácí 

výhrou 2:0 nad mistrovským Bayernem, kterou si naši fanoušci 

opravdu vychutnali.“  

 Návštěvy na ne zrovna fotbalovém Olympijském stadio-

nu stoupají!

„Na první zápas sezony fanoušci přijdou ze zvědavosti, 

na Gladbach jsme je navnadili překvapivou výhrou v Gelsenkir-

chenu, takže jich dorazilo ještě víc. No a na Bayern bylo jako 

vždycky vyprodáno.“

 DO BUNDESLIGOVÉHO FREIBURGU VYNESLY MLADÉHO VLADIMÍRA DARIDU 
 V ROCE 2013 VÝKONY VE VIKTORII PLZEŇ. V ROCE 2015 PŘESTOUPIL DO BERLÍNSKÉ HERTHY. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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„Byla z toho tady prvořadá mediální senzace, ale v kabině  

není nijak znát, že by ho preferoval nebo naopak byl na něj přís-

nější.“

 Už jste mluvil s novým reprezentačním trenérem Jaro-

slavem Šilhavým?

„Volali jsme si spolu, ptal se hlavně, jak na tom jsem zdravot-

ně. Dohodli jsme se, že spolu budeme mluvit na konci týdne, když 

budu mít za sebou tréninkovou zátěž s týmem.“

 V sobotu hrajete v Mohuči, budete v nominaci?

„To nevím, hodně bude záležet, jak se budu cítit a ze všeho nej-

víc na trenérovi, jestli mě už teď vezme. Má podrobné informace 

o mém aktuálním zdravotním stavu i rekonvalescenci.“

 Blíží se říjnový dvojzápas skupiny Ligy národů na Sloven-

sku a na Ukrajině. Stihnete se uzdravit?

ROZHOVORROZHOVOR

 V BŘEZNU 2018 PŘEVZAL VLADIMÍR DARIDA OCENĚNÍ PRO NEJLEPŠÍHO FOTBALISTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2017. 

 V ČERVNU 2018 SE NA ŘECKÉM OSTROVĚ SANTORINI STALA Z PŘÍTELKYNĚ KATEŘINY TREJBALOVÉ PANÍ DARIDOVÁ. 

Vladimír Darida
Narozen: 8. srpna 1990 * Výška: 171 cm * Váha: 66 kg * Stav: 

ženatý, manželka Kateřina * Fotbalový post: záložník * Hráč-

ská kariéra: Viktoria Plzeň (1995-2011), Baník Sokolov (2011), 

Viktoria Plzeň (2011-2013), SC Freiburg (Německo, 2013-2015), 

Hertha BSC Berlín (Německo, 2015-?) * Reprezentace: 52 zápa-

sů, 4 góly * Největší úspěchy: postup do čtvrtfinále EURO 2012 

v Polsku a na Ukrajině, účast na EURO 2016 ve Francii, postup 

do osmifinále Evropské ligy (2013), postup do základní části Ligy 

mistrů (2011, 2013), mistr české ligy (2011, 2013), vítěz Ondrášov-

ka cupu (2010), vítěz ankety Fotbalista roku 2017

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 VLONI V ZÁŘÍ SICE VLADIMÍR DARIDA VSTŘELIL VYROVNÁVACÍ GÓL PROTI NĚMECKU, 
 ALE KONEČNÁ PORÁŽKA 1:2 BYLA JEDNOU Z PŘÍČIN, PROČ ČESKÝ TÝM NA LETOŠNÍM MS V RUSKU CHYBĚL. 

„Když budu stoprocentně zdravotně v pořádku a přesvědčený, 

že budu platný pro tým, tak samozřejmě moc rád přijedu. Ale kdy-

bych se úplně ještě necítil, tak bych byl sám proti sobě, abych šel 

do rizika, že můj výkon nebude podle představ a případně si třeba 

zranění znovu obnovil.“ 

 Výkonný výbor UEFA na sklonku minulého týdne rozho-

dl, že EURO 2024 bude v Německu, které dostalo přednost před 

Tureckem…

„Byli jsme zrovna v kabině, tak jsme to sledovali v televizi. Mys-

lím si, že je to dobré rozhodnutí. Němci určitě uspořádají skvě-

lý šampionát, mají výbornou dopravní infrastrukturu a moderní 

stadiony. Do Německa to nemají daleko fotbaloví fanoušci z celé 

Evropy, ty naše české jako přímé sousedy nevyjímaje. Zbývá si jen 

přát, abychom tu šňůru pravidelných účastí na EURO udrželi.“

 Vydržíte do něj?

„Šest let je ještě hodně dlouhá doba, ale pokud budu zdravý 

a ve formě, tak proč ne? Věřím ale zároveň, že si s národním 

týmem ještě předtím na nějakém závěrečném turnaji určitě 

zahraji!“ 

„S trenérem Šilhavým 
si budeme ještě 
znovu volat…“

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


2322 INZERCEINZERCE Úterý 2.10.2018
40/2018

Úterý 2.10.2018
40/2018

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

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


Ve vyhroceném šlágru mezi Baníkem a Slavií hrá-
li hosté po vyloučení Milana Baroše už od 16. minuty 
přesilovku. Jenže ostravští bojovníci dokázali i v de-
seti Pražany přestřílet 2:1, když oba jejich góly vsítil 
zkušený záložník Martin Fillo!

Vítězné 
oslabení Baníku! První liga 

2018/19 
První liga 
2018/19 

 10. KOLO Vítězné 
oslabení Baníku! 

Foto: www.fcb.cz
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Se čtyřicítkou na krku je sice nejstarším hráčem 
na prvoligových soupiskách, ale pořád mu to běhá 
jako zamlada. A když k tomu přidáte spoustu nasbí-
raných zkušeností, je záložník PAVEL ZAVADIL pro 
nováčka z Opavy nepostradatelným i proto, že vět-
šina jeho mladších spoluhráčů se v nejvyšší soutěži 
teprve postupně rozkoukává. Fotbalový světoběžník 
také přiznává, že se těší na návrat domů. 

Pavel Zavadil: 
„Už se těšíme domů!“

 V DRESU OPAVY NASTOUPIL PAVEL ZAVADIL 
 I V ÚVODNÍM KOLE NA SPARTĚ, KDE JEHO TÝM PADL 0:2. 

 V brněnském azylu se Opavě dlouho nedařilo, i když vy osobně jste tam mohl být 

jako doma!

„To je pravda, protože jsem za Zbrojovku kopal pět let. Začátek nám trochu utekl, než 

jsme si jako tým zvykli. Nemyslím tím jen nové prostředí brněnského stadionu, ale na pr-

voligový fotbal, který je diametrálně odlišný od toho, který se hraje ve druhé lize. V ní jsme 

věděli, že i za nepříznivého stavu svým herním stylem soupeře nakonec zdoláme. V nej-

vyšší soutěži to takhle nefunguje, dopláceli jsme na určitou naivitu a vlastní individuální 

chyby, které mnohem zkušenější soupeři ihned potrestali.“   

 Byla zlomem premiérová výhra nad Jabloncem?

„Proti rozjetému Jablonci asi málokdo s naším vítězstvím počítal, my jsme ale celý 

zápas poctivě odpracovali, chovali jsme se na hřišti už jako prvoligový mančaft a dočkali 

jsme se za to tříbodové odměny. Zabrali jsme v pravý čas, abychom nezůstali přilepeni 

u dna tabulky a sedla na nás deka. Byl to pro nás ten nejlepší odrazový můstek do dalších 

zápasů, ve kterých jsme také naplno bodovali.“

 Bezprostředně poté překvapivě skončil na opavské lavičce z rodinných důvodů 

trenér Roman Skuhravý. Tušil jste jako kapitán, že se k takovému kroku chystá?

„Nečekal jsem to stejně asi jako nikdo v Opavě. Ale už je to za námi a nechtěl bych se 

k tomu vracet.“

 OD ROKU 2012 ODKOPAL PAVEL ZAVADIL PĚT SEZON V BRNĚNSKÉ ZBROJOVCE. 

ECHO 10. KOLA

  Pražská „S“ padla
Slávisté nestačili po vyloučení Baroše v Ost-
ravě na Baník, který jim při výhře 2:1 vstřelil 
oba góly až v oslabení a na Pražany se dotáhl 
už jen na rozdíl dvou bodů. Sparťané si první 
ligovou porážku (0:1) připsali v Plzni, která je 
tak v tabulce přeskočila a bodově se srovnala 
se slávistickým lídrem.

  Nové koště nedometlo
Už se zdálo, že premiéra trenéra Stanislava 
Hejkala na lavičce Teplic dopadne alespoň 
remízově. Ale v poslední minutě utkání nád-
hernou ranou do „šibenice“ rozhodl záložník 
Masopust o triumfu Jablonce 2:1, který Seve-
ročechy posunul do „elitní“ šestky.

  Bída Slovácka 
a Olomouce
Fotbalisté Slovácka si doma s Opavou (0:2) 
připsali pátou porážku v řadě a Michal Kordu-
la už možná cítí chvění pod svou trenérskou 
židlí. Víru v trpělivost vedení Sigmy musí 
mít i kouč Olomouce Václav Jílek. Hanáci 
se po těsné výhře nad poslední Duklou opět 
vrátili na „poraženeckou“ vlnu v Liberci, kde 
padli 0:3 a jsou stále až patnáctí.

  Skuhravý jim nechybí
Když po prvním vítězství v sezoně, na které 
fotbalisté Opavy dosáhli pod vedením Roma-
na Skuhravého až v 7. kole nad Jabloncem, 
opustil oblíbený kouč nováčka a zamířil 
k záchranářským rivalům do Dukly, panovalo 
v Opavě mírné zděšení. Jenže zatímco Duk-
la je stále poslední, Slezané pod trenérem 
Ivanem Kopeckým sice nejprve těsně padli 
v Plzni, ale poté zvítězili nad Teplicemi a nyní 
i na Slovácku! 

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Slavia Praha 10 8 0 2 23:6 24

2. Plzeň 10 8 0 2 15:9 24

3. Sparta Praha 10 7 2 1 19:6 23

4. Ostrava 10 7 1 2 16:6 22

5. Zlín 10 6 2 2 17:8 20

6. Jablonec 10 5 1 4 16:11 16

7. Příbram 10 4 2 4 17:18 14

8. Liberec 10 3 4 3 12:12 13

9. Mladá Boleslav 10 4 1 5 22:23 13

10. Bohemians 1905 10 3 3 4 10:12 12

11. Karviná 10 3 1 6 14:19 10

12. Opava 10 3 1 6 11:18 10

13. Teplice 10 2 3 5 12:19 9

14. Slovácko 10 3 0 7 11:22 9

15. Sigma Olomouc 10 2 0 8 9:21 6

16. Dukla Praha 10 1 1 8 7:21 4

PROGRAM 11. KOLA
05.10. 18:00 Zlín - Liberec

06.10. 17:00 Mladá Boleslav - Ostrava

06.10. 19:00 Sigma Olomouc - Sparta Praha

07.10. 15:00 Jablonec - Slovácko

07.10. 15:00 Karviná - Dukla Praha

07.10. 15:00 Opava - Bohemians 1905

07.10. 15:00 Plzeň - Teplice

07.10. 18:00 Slavia Praha - Příbram

VÝSLEDKY 10. KOLA
Teplice - Jablonec 1:2

Ostrava - Slavia Praha 2:1

Liberec - Sigma Olomouc 3:0

Příbram - Mladá Boleslav 3:0

Slovácko - Opava 0:2

Dukla Praha - Zlín 1:1

Plzeň - Sparta Praha 1:0

Bohemians 1905 - Karviná 0:0

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STATISTIKA 10. KOLA

 ZAPLNĚNÝCH DOMÁCÍCH TRIBUN, KTERÉ OPAVSKÉHO 
 NOVÁČKA POŽENOU DO DALŠÍCH ZÁCHRANÁŘSKÝCH BOJŮ, 
 SE PAVEL ZAVADIL UŽ NEMŮŽE DOČKAT. 

ské loučení. Už se všichni těšíme domů, první zápas na novém 

trávníku, který se nyní už bude na opavském stadionu pokládat, 

odehrajeme o reprezentační přestávce v MOL Cupu s Jihlavou. 

A bude určitě vyprodáno stejně jako potom při dalších domácích 

ligových utkáních.“

 Za takové příznivé konstelace asi člověka nenapadají 

myšlenky na konec kariéry, že?

„Mám smlouvu do konce sezony a cítím se velmi dobře. Myslím 

si, že na ligu pořád fyzicky stačím, a pokud mi bude držet zdraví, 

tak na konec kariéry ještě nepomýšlím. Čím je člověk starší, tak 

si víc váží, že může hrát fotbal na vrcholové úrovni. Nedovedu si 

představit, že bych najednou nešel každý den na trénink, že bych 

nebyl s kluky v kabině. Těším se na obojí a na zápasy ještě víc. Na-

víc je to pro mě svým způsobem i omlazovací kúra, když se pohy-

buji v partě, kde jsou někteří i o generaci mladší.“ 

 Změnil se po příchodu jeho nástupce Ivana Kopeckého 

nějak zásadně herní styl?

„Pro Ivana to nebyla jednoduchá situace přijít k mančaftu 

prakticky den ze dne, snažíme se mu co nejvíc pomoci, protože 

jsme na jedné lodi. Navodil pohodovou atmosféru, získal si kabinu 

na svoji stranu. Je to jiný typ trenéra, který nás dovede na každého 

soupeře takticky velmi dobře připravit a začíná se nám to v po-

sledních zápasech bodově vyplácet.“ 

 V Plzni jste sahali po bodu, o který jste přišli těsně před 

koncem. Nyní jste domácí výhru nad Teplicemi potvrdili na Slo-

vácku…

„Když inkasujete gól dvě minuty před koncem z penalty, kte-

rou navíc „pískne“ video, tak to dost bolí. Bod od mistra z Plzně by 

byl pro nás podobným nečekaným bonusem jako výhra nad Jab-

loncem. Ale při dlouhé zpáteční cestě jsme to ani moc nepitvali. 

Mnohem veseleji se nám jelo v sobotu z Uherského Hradiště, kde 

jsme potvrdili tři body s Teplicemi. Pro Opavu to bylo prvoligové 

vítězství venku po třinácti letech!“

 Před reprezentační pauzou přijedou „Klokani“, už je ko-

nečně přivítáte doma v Opavě?

„Ještě ne, bude to ale naše poslední utkání v Brně. Bohemka 

má hodně běhavý a mladý tým, který je nebezpečný z rychlých 

brejků. Potvrdila to nedávno v Olomouci, kde dokázala otočit ne-

příznivý výsledek 0:2 nakonec ve svůj prospěch. Věřím, že tyhle 

její přednosti dokážeme eliminovat a že zažijeme vítězné brněn-

 SÉRII OPAVSKÝCH NEÚSPĚCHŮ ZLOMIL PAVEL ZAVADIL SE SVÝMI SPOLUHRÁČI PRVNÍM LIGOVÝM VÍTĚZSTVÍM NAD JABLONCEM. 

PAVEL ZAVADIL * Narozen: 30. dubna 1978 * Výška: 179 cm * 
Váha: 77 kg * Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: Sigma 
Olomouc (1987-1992), UNEX Uničov (1992-1998), Sigma Olomouc 
(1999), Baník Ratíškovice (1999), FK Drnovice (2000-2001), Spar-
ta Praha (2002), FK Příbram (2002-2003), Maccabi Haifa (Izrael, 
2004) Baník Ostrava (2004-2005), Aris Soluň (Řecko, 2005), Mjäll-
by AIF (Švédsko, 2005), Östers IF (Švédsko, 2006-2007), Örgyte IS 
(Švédsko, 2008-2010), Mjällby AIF (Švédsko, 2011-2012), Zbrojovka 
Brno (2012-2017), SFC Opava (2017-?) * Největší úspěchy: izrael-
ský mistr (2004)

 Teplice - Jablonec  1:2 (1:1)
Branky: 16. Hora (Žitný) - 26. Holeš (Matěj Hanousek), 90.+1 Masopust (Lischka). Rozhodčí: Zelin-
ka - Pelikán, Caletka. ŽK: Ljevakovič - Trávník. Diváci: 2531.
Teplice: Jakub Diviš - Jeřábek, A. Král, Shejbal - Vondrášek, Ljevakovič, Žitný (90.+2 Čmovš), T. Ku-
čera, Krob - Vaněček (58. Jindráček), Hora (82. Hyčka). Trenér: Hejkal.
Jablonec: V. Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Matěj Hanousek - Hübschman - Masopust, Trávník, 
Považanec (85. V. Kubista), Jovovič (90.+2 Acosta) - Chramosta (65. Ikaunieks). Trenér: P. Rada.

 Ostrava - Slavia  2:1 (2:1)
Branky: 20. Fillo (Holzer), 45. Fillo (Holzer) - 27. Stoch (Baluta). Rozhodčí: Berka - Kříž, Vlček. 
ŽK: Fillo, Granečný, Fleišman - Bořil, Traoré, Hušbauer, Stoch, Olayinka, Mešanovič. ČK: (15.) Baroš 
(Ostrava). Diváci: 14.294.
Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo, Mešaninov (86. V. Procházka), 
R. Hrubý, Holzer (79. Granečný) - Diop (88. O. Šašinka) - Baroš. Trenér: Páník.
Slavia: O. Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil (74. Frydrych) - Souček, Traoré (46. Mešanovič) - 
Stoch, Hušbauer, Zmrhal - Baluta (58. Olayinka). Trenér: Trpišovský.

 Liberec - Olomouc  3:0 (1:0)
Branky: 25. Kačaraba (Mikula), 76. Koscelník (Ševčík), 90.+6 Hybš (vyražený míč). Rozhodčí: 
Proske - Kotík, Mokrusch. ŽK: Mashike Sukisa - Jemelka. ČK: (82.) Falta (Olomouc). Diváci: 3890.
Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Kerbr - Aarons (67. Koscelník), Breite, Oscar, Ševčík, 
Malinský (88. Hybš) - Mashike Sukisa (84. Oršula). Trenér: Hornyák.
Olomouc: M. Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček (59. Yunis), Houska, 
Texl (74. Nešpor), Falta - Plšek. Trenér: V. Jílek.

 Příbram - Ml. Boleslav  3:0 (1:0)
Branky: 22. Fantiš (Mingazov), 49. Květ (přímý kop), 82. Fantiš (Jan Rezek). Rozhodčí: J. Jílek - 
Blažej, Kotalík. ŽK: Květ, Jan Rezek - Pauschek, Komličenko. Diváci: 3126.
Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Průcha, Květ (78. Kilián) - Hlúpik, Mingazov 
(65. Jan Rezek), Antwi - Fantiš (85. Voltr). Trenér: Csaplár.
Ml. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Hůlka, Keresteš (76. D. Novák) - Takács, P. Mareš (46. Ma-
tějovský) - Jaroslav Diviš (46. Džafič), Ladra, Přikryl - Komličenko. Trenér: J. Weber.

 Slovácko - Opava  0:2 (0:1)
Branky: 23. Kuzmanovič (Zapalač), 87. Juřena (odražený míč). Rozhodčí: Nenadál - Hrabovský, 
Pospíšil. ŽK. Zajíc, Jan Navrátil - Kuzmanovič, Zapalač, Schaffartzik, Kayamba. Diváci: 3986.
Slovácko: Daněk - Juroška, J. Krejčí, Hofmann, Divíšek - Janošek - Kalabiška (58. Jan Navrátil), 
L. Sadílek (76. Zajíc), Havlík, Jakub Rezek (65. Kubala) - Kuchta. Trenér: Kordula.
Opava: Šrom - Simerský, Schaffartzik, Svozil - Hrabina, Zavadil, Jursa, Zapalač - Kuzmanovič 
(77. Janetzký) - Puškáč (68. Kayamba), Smola (82. Juřena). Trenér: Kopecký.

 Dukla - Zlín  1:1 (1:0)
Branky: 18. Daniel Tetour (Holenda) - 48. Beauguel (Hnaníček). Rozhodčí: Lerch - I. Nádvorník, 
Ratajová. ŽK: Miloševič, Raspopovič, Djuranovič - Beauguel, P. Buchta. Diváci: 1831.
Dukla: F. Rada - Miloševič, Raspopovič, Ďurica, Chlumecký - Kott (56. Doumbia), Bezpalec, Daniel 
Tetour - Brandner, Holenda (70. Djuranovič), Schranz (84. Bilovský). Trenér: R. Skuhravý.
Zlín: S. Dostál - Hnaníček, P. Buchta, Gajič - Matejov (88. Libor Holík), Podio, Hronek (67. Slaměna), 
Jiráček, Bartošák - Beauguel, Železník (72. Jakubov). Trenér: M. Bílek.

 Plzeň - Sparta  1:0 (0:0)
Branka: 75. Radakovič vlastní. Rozhodčí: Julínek - M. Podaný, Kubr. ŽK: Limberský, Hrošovský, 
M. Petržela - Tetteh, Josef Šural, Kanga, Kaya, Vácha, Costa. ČK: (90.+9) Stanciu (Sparta). Diváci: 
11.489 (vyprodáno).
Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, R. Hubník, Limberský - R, Procházka (90. Pernica), Hrošovský - 
J. Kopic (54. M. Petržela), Hořava, J. Kovařík - Krmenčík (86. Řezníček). Trenér: Vrba.
Sparta: Nita - Radakovič, Kaya (89. Mebrahtu), Costa - Chipciu, Stanciu, Kanga, M. Frýdek (58. Vá-
cha), Plavšič (84. Pulkrab) - Josef Šural, Tetteh. Trenér: Z. Ščasný.

 Bohemians 1905 - Karviná  0:0
Rozhodčí: Královec - Moláček, Flimmel. ŽK: F. Hašek - Smrž, Guba. ČK: (84.) Smrž. Diváci: 4202.
Bohemians 1905: Valeš - M. Dostál, Krch, Bederka, Schumacher - Reiter, F. Hašek, M. Hašek ml., 
Záviška - Mašek (69. Vodháněl) - Nečas (84. Šmíd). Trenér: M. Hašek st.
Karviná: Berkovec - Čolič, Panák, Janečka, Jan Moravec - Ba Loua (71. Guba), Lingr (46. Smrž), 
Mertelj, Budínský (87. Krivák), Letič - Wágner. Trenér: R. Nádvorník.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 LIBEREČTÍ FOTBALISTÉ SE PO TŘECH ZÁPASECH S HUBENÝM ZISKEM JEDNOHO BODU KONEČNĚ 
 DOČKALI VÝHRY NAD OLOMOUCÍ 3:0 A V PŘÍŠTÍM KOLE JEDOU DO NEVYZPYTATELNÉHO ZLÍNA. TEPLIČTÍ PLEJEŘI 
 SE VE DRUHÉM DUELU POD NOVÝM KOUČEM STANISLAVEM HEJKALEM POKUSÍ ZASKOČIT FAVORITA V PLZNI… 

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „Páteční večerní zápas Plzně se Spartou přinesl podle očekávání víc boj než 

pohledný fotbal.  Znovu se ukázalo, že se viktoriáni jako tým dokáží zkoncentrovat 

na těžká utkání a výsledkově v nich uspět. Tentokrát byli šťastnější než Sparta, 

které se nakonec vymstilo, že Šural a Tetteh promarnili svoje šance. I když padl 

jen jeden gól, a ještě k tomu vlastní, tak zápas měl atmosféru a dramatický ná-

boj. Podobný charakter měl i druhý šlágr desátého kola, ve kterém v neděli hostil 

Baník vedoucí Slavii. Je třeba vyzdvihnout, jak obdivuhodně domácí dokázali tři 

čtvrtiny utkání zvládnout jen v deseti bez vyloučeného Milana Baroše. Samozřej-

mě k tomu potřebovali mít také fotbalové štěstí na své straně, několikrát je po-

držel výborný brankář Laštůvka. A protože Ostrava vedla, byla logicky hra stále 

víc rozkouskovaná. Slávisté ale na to nedokázali najít účinný recept, aby ještě víc 

běhal míč proti oslabenému soupeři a postupně tak zvyšovali tlak na jeho branku. 

Závěr zápasu v jejich podání spíš vyšuměl do ztracena, s nakopávanými míči si 

obrana Baníku bez větších problémů poradila. Myslím si, že v Edenu si budou ještě 

dlouho drbat hlavu, jak mohli s jedním hráčem navíc dostat dva góly…“   

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.strompraha.cz/
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V posledním zářijovém kole, 
které završilo úvodní třetinu pr-
voligové základní části, to velké 
brankové hody nebyly. Nedařilo 
se ani dosud nejlépe střílejícím 
týmům, které si tentokrát vybra-
ly volno nebo jen oddechový čas. 
Gólově výraznějších výsledků 
v podobě domácích výher 3:0 do-
sáhli pouze fotbalisté Příbrami 
ve středočeském derby s Mla-
dou Boleslaví a Liberec v duelu 
s Olomoucí.

1. Slavia 23 2,300
2. Ml. Boleslav 22 2,200
3. Sparta 19 1,900
4.-5. Zlín 17 1,700
4.-5. Příbram 17 1,700
6.-7. Ostrava 16 1,600
6.-7. Jablonec 16 1,600
8. Plzeň 15 1,500
9. Karviná 14 1,400
10.-11. Liberec 12 1,200
10.-11. Teplice 12 1,200
12.-13. Opava 11 1,100
12.-13. Slovácko 11 1,100
14. Bohemians 1905 10 1,000
15. Olomouc 9 0,900
16. Dukla 7 0,700

 SLÁVISTÉ SE I PŘES PORÁŽKU 
 OSAMOSTATNILI NA ČELE GÓLOVÉ JÍZDY. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Volno nebo 
oddechový čas?

VYCHYTANÉ NULY

6
Ondřej Kolář (Slavia), Matúš Kozáčik (Plzeň)

5 - Jan Laštůvka (Ostrava), Florin Nita (Sparta) * 4 - Stanislav Dostál (Zlín) * 3 - Vlastimil Hrubý 
(Jablonec), Milan Švenger (Příbram) * 2 - Miloš Buchta (Olomouc), Václav Hladký (Liberec), Voj-
těch Šrom (Opava), Roman Valeš (Bohemians 1905)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

10
Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav)

7 - Michael Krmenčík (Plzeň) * 6 - Jean-David Beauguel (Zlín) * 5 - Benjamin Tetteh (Sparta), David 
Vaněček (Teplice) * 4 - Milan Baroš (Ostrava), Dame Diop (Ostrava), Martin Doležal (Jablonec), 
Guélor Kanga (Sparta), Jan Matoušek (Příbram), Miroslav Slepička (Příbram), Tomáš Wágner (Kar-
viná) * 3 - Lukáš Budínský (Karviná), Antonín Fantiš (Příbram), Martin Fillo (Ostrava), Jakub Hora 
(Teplice), Josef Hušbauer (Slavia), Nemanja Kuzmanovič (Opava), Roman Květ (Příbram), Roman 
Potočný (Liberec), Tomáš Poznar (Zlín), Ivan Schranz (Dukla), Nicolae Stanciu (Sparta), Miroslav 
Stoch (Slavia), Milan Škoda (Slavia), Josef Šural (Sparta), Ladislav Takács (Ml. Boleslav), Stani-
slav Tecl (Slavia), Michal Trávník (Jablonec)

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU

(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

23
Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav, 10 + 2)

14
Michael Krmenčík (Plzeň, 7 + 0)

13,5
Jean-David Beauguel (Zlín, 6 + 1), Michal Trávník (Jablonec, 3 + 5)

12,5 - Jan Matoušek (Příbram, 4 + 3) * 12 - Lukáš Budínský (Karviná, 3 + 4), Josef Hušbauer 
(Slavia, 3 + 4), Nicolae Stanciu (Sparta, 3 + 4) * 11,5 - David Vaněček (Teplice, 5 + 1) * 11 - Tomáš 
Wágner (Karviná, 4 + 2) * 10 - Benjamin Tetteh (Sparta, 5 + 0) * 9,5 - Milan Baroš (Ostrava, 4 + 1), 
Dame Diop (Ostrava, 4 + 1), Martin Doležal (Jablonec, 4 + 1), Daniel Holzer (Ostrava, 1 + 5), Guélor 
Kanga (Sparta, 4 + 1), Miroslav Slepička (Příbram, 4 + 1), Petr Ševčík (Liberec, 1 + 5) * 9 - Roman 
Potočný (Liberec, 3 + 2), Stanislav Tecl (Slavia, 3 + 2) * 8,5 - Jan Chramosta (Jablonec, 2 + 3), 
Jaromír Zmrhal (Slavia, 2 + 3) * 7,5 - Martin Fillo (Ostrava, 3 + 1), Jakub Hora (Teplice, 3 + 1), Roman 
Květ (Příbram, 3 + 1), Tomáš Poznar (Zlín, 3 + 1), Miroslav Stoch (Slavia, 3 + 1), Ladislav Takács (Ml. 
Boleslav, 3 + 1) * 7 - Jusuf Hilál (Bohemians 1905, 2 + 2), Lukáš Masopust (Jablonec, 2 + 2), Róbert 
Matejov (Zlín, 2 + 2), Tomáš Přikryl (Ml. Boleslav, 2 + 2), Tomáš Souček (Slavia, 2 + 2) * 6,5 - Lukáš 
Sadílek (Slovácko, 1 + 3) * 6 - Antonín Fantiš (Příbram, 3 + 0), Nemanja Kuzmanovič (Opava, 3 + 0), 
Ivan Schranz (Dukla, 3 + 0), Milan Škoda (Slavia, 3 + 0), Josef Šural (Sparta, 3 + 0) * 5,5 - Vladimír 
Coufal (Slavia, 2 + 1), David Houska (Olomouc, 2 + 1), Roman Květ (Příbram, 2 + 1), Tomáš Ladra 
(Ml. Boleslav, 2 + 1), Marek Matějovský (Ml. Boleslav, 2 + 1), Jakub Řezníček (Plzeň, 2 + 1), Patrik 
Žitný (Teplice, 2 + 1) * 5 - Martin Frýdek (Sparta, 1 + 2), Tiémoko Konaté (Ml. Boleslav, 1 + 2), Lukáš 
Pazdera (Ostrava, 1 + 2) * 4,5 - Bojan Letič (Karviná, 0 + 3), Petr Zapalač (Opava, 0 + 3)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.aaaauto.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 1956
VELKÉ DNY NA NÉPSTADIONU 

A NA MARACANÁ
To byl poprask, když k nám v dubnu dorazilo brazilské 

národní mužstvo! Fronty na vstupenky dosahovaly několi-

kasetmetrové délky. Když o přestávce strahovského mače 

jihoameričtí náhradníci spustili galapřehlídku žonglérských 

kousků s míčem, do posledního místečka vyprodané stra-

hovské hlediště bouřilo nadšením. V samotné hře však ne-

sporná technická převaha hostí až tolik do očí nebila. Pokud 

měl některý z týmů vyhrát, pak si to přece jen zasloužili spí-

še naši. Ale propásli pár gólových šancí, a nakonec z toho 

byla remíza 0:0. 

O tři týdny později trenéři reprezentace Rýgr a Kolský vzali 

s sebou do Švýcarska také ostrostřelce II. ligy Jiřího Feureis-

la. Na svém účtu už měl i 11 prvoligových gólů z pouhých 18 

zápasů v dresu Tankisty, myslela si na něho obě „S“ a z dal-

ších třeba bratislavský Slovan. Jenže když obojživelník , který 

ligové góly stejně často a snad ještě raději dával také na ledě, 

v civilu malíř porcelánu, svlékl uniformu, vrátil se do Kar-

lových Varů, jako kdyby se nechumelilo.  Nominace k mezi-

státnímu utkání mu vyrazila dech. A poté, co v Ženevě zjis-

til, že vyběhne na trávník v základní jedenáctce, šly na něho 

mrákoty. „Trenére, co tam mám dělat?“ ptal se zoufale Karla 

Kolského. „Co byste tam dělal, Jirko?“ odpověděl kouč, který 

většině svých hráčů zásadně vykal. „To, co ve Varech: dával 

góly!“ Čtyřiadvacetiletý kanonýr se k tomu pokynu postavil 

vskutku příkladně: v nepřetržité řadě nastřílel helvetským 

křížům čtyři góly, díky kterým je naši vyklepli 6:1. Obávaný 

švýcarský obranný „riegel-systém“ v konfrontaci s karlovar-

ským Jabůrkem shořel jako papírový čert... 

To už chybělo pouhých deset dní do další zkoušky v Bu-

dapešti. Maďaři už neměli oslnivou formu z let 1953 a 1954, 

kdy byli uznáváni za nejlepší na světě, ale stále patřili k elitě. 

Poválečnou bilancí s nimi se československá reprezentace 

věru pyšnit nemohla: od roku 1948 v každoročním měření sil 

to bylo postupně 1:2, 5:2, 0:5, 1:2, 0:5, 1:5, 1:4 a 1:3 - podtrže-

no a sečteno jedno vítězství proti sedmi porážkám, převážně 

dost zahanbujícím. Nejvyšší čas pro rozhodný obrat!

V neděli 20. května viděl budapešťský Népstadion nejprve 

střetnutí dorostenců. Na přelomu března a dubna se v Ma-

ďarsku hrál turnaj UEFA, předchůdce kontinentálního do-

rosteneckého šampionátu, a mladí reprezentanti obou zemí 

v něm dobyli první místa ve svých skupinách. Dál se tehdy 

nehrálo, takže odborníci i laici se mohli jen dohadovat, kdo by 

ovládl finálovou čtyřku skupinových vítězů. Nejčastěji zazní-

vala právě jména Maďarska a Československa. Teď se mělo 

ukázat, kdo s koho. Zdeněk Zikán, v té době ještě dorostenec 

Motorletu, v turnaji z našich čtyř branek nastřílel sám tři. 

Takže teď si ho - mezitím už ligového borce Sparty - Maďaři 

jaksepatří hlídali. Ale neuhlídali, naši vyhráli 4:1, Zdeněk byl 

autorem prvního a potom i posledního gólu, na třetím měl lví 

SERIÁL

podíl, když byl sražen v průniku do gólové pozice a nařízenou 

penaltu proměnil tehdy ještě nitranský Jozef Obert. 

Triumf dorostenců byl nádherným předznamenáním toho, 

co přišlo po něm. Po celý den pršelo. Jen nastoupila mužstva 

k hlavnímu zápasu, začalo lít jako z konve. Na 80 000 divá-

ků bylo ve chvilce promočeno až na kůži. Několika stovkám 

z nich to však ani v nejmenším nevadilo. Tehdy poprvé v pová-

lečném období vyjela k venkovnímu utkání veliká výprava na-

šich fanoušků.  A ti si v té slotě užívali hotové posvícení, i když 

je pak asi leckterý z nich odstonal...     

Dolejší - Hertl (oba Dukla), Hledík (Sparta), Novák - Plus-

kal, Masopust (všichni Dukla) - Pazdera (Sparta), Moravčík 

(Slovan Bratislava, Feureisl (Karlovy Vary), Borovička (Dukla), 

Kraus (Sparta) : ta jedenáctka se od první minuty do Maďarů 

pustila, až z nich létalo peří. Skóre otevřel v 8. minutě Feu-

reisl. V 27. minutě Tono Moravčík zvýšil, ale minutu nato dali 

hostitelé kontaktní gól. Tak skončila první půle. V 55. minutě 

po Feureislově centru z levého křídla znovu zjednal dvougó-

lový náskok Moravčík. A zase to hned po minutě bylo jen o gól 

- proti Bozsikově penaltě neměl náš gólman šanci.   

V stálém dešti a na trávníku, který se proměnil v močál, za-

čala už obě mužstva mlít z posledního, když v 70. minutě Ar-

nošt Pazdera vyrazil z naší poloviny k nejslavnějšímu sólu své 

kariéry. Postupně obešel čtyři protihráče a když už se zdálo, 

že mu docházejí síly, vypálil ránu, jakou by v jeho drobné po-

stavě nikdo nehledal. A bylo to 4:2!  Jinak už se nic nestalo, jen 

v samotném závěru vysíleného Feureisla vystřídal Přáda. To 

bylo slávy! Vyhrál jednoznačně lepší tým. 

A to nejlepší mělo stále teprve přijít. Počátkem srpna se ná-

rodní mužstvo, ověnčené vavříny budapešťského vítězství, vy-

dalo na jihoamerické turné. A na jeho počátku na legendárním 

stadionu Maracaná před stotřicetitisícovou návštěvou gólem 

Moravčíka z 53. minuty zdolalo Brazilce 1:0! Toho dne byly pře-

konány i nejsmělejší fanouškovské sny... Miloslav Jenšík  

 TAK NASTOUPILI PŘÍŠTÍ PŘEMOŽITELÉ MAĎARSKÝCH VICEMISTRŮ SVĚTA: ZLEVA STOJÍ MASOPUST, NOVÁK, 
 DOLEJŠÍ, PLUSKAL, HLEDÍK A HERTL, V PODŘEPU PAZDERA, MORAVČÍK, FEUREISL, BOROVIČKA A KRAUS. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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ROK 2006
BEZ ÚTOKU, BEZ ÚSPĚCHU

Postup českého národního týmu na mistrovství světa v Ně-

mecku znamenal pro fanoušky ohromný magnet, protože se 

šampionát poprvé pádu železné opony konal u sousedů, takže 

zájem o vstupenky na všechny tři zápasy ve skupině mnoho-

násobně převyšoval přidělenou kvótu, i když se nehrálo zrov-

na v blízkosti hranic - v Gelsenkirchenu, Kolíně nad Rýnem 

a v Hamburku.

Třebaže si reprezentace proklestila cestu až z vítězné listopa-

dové baráže s Norskem, panoval po losu střízlivý optimismus. 

Postupovým klíčem mělo být hned vstupní utkání se Spojenými 

státy, dalšími dvěma soupeři, kteří svěřence Karla Brücknera 

čekali, byli Ghana a Itálie. Trenérovo renomé za skvělé týmo-

vé představení na EURO 2004 v Portugalsku za dva další roky 

nijak neutrpělo, ale v jeho ostře řezané tváři přibývaly vrásky. 

Základní jedenáctku, kterou si poskládal podle svých představ 

a měnil jen velmi sporadicky, totiž potkávala jedna nepříjemnost 

za druhou. Povedlo se mu sice přilákat zpátky na vidinu premi-

érového českého startu klíčového reprezentačního tahouna 

Pavla Nedvěda, ale začali mu vypadávat další hráči především 

do ofenzívy. Po operaci kolena měli oba vysocí útočníci Jan Kol-

ler a Vratislav Lokvenc, kvůli nečitelnému zranění podkolenní 

šlachy stále nehrál v Bordeaux Vladimír Šmicer, jeho někdejší-

ho parťáka z Liverpoolu, nejlepšího střelce posledního mistrov-

ství Evropy Milana Baroše trápily bolesti achillovky. A historicky 

první český reprezentační „stovkař“ záložník Karel Poborský 

se po podzimním ne zrovna korektním vyhazovu ze Sparty při-

pravoval na světový fotbalový svátek ve druholigových Českých 

Budějovicích…

„Rehabilitoval jsem na speciální klinice v Regensburgu, 

za měsíc tam dorazil i „Šoula“ (Vratislav Lokvenc), který byl 

taky po operaci kolena. Nastoupil jsem až v předposledním kole 

bundesligy na poločas, v tom posledním proti Bayernu jsem 

odehrál celý zápas. Dal jsem dva góly a trenéra Brücknera, kte-

rý na něm byl, jsem asi přesvědčil, že jsem v pořádku. Další dvě 

branky jsem pak vstřelil i v závěrečné přípravě s Trinidadem 

a Tobagem, takže to vypadalo, že jsem se stihl uzdravit minutu 

před dvanáctou,“ vzpomíná na svoji jarní zrychlenou rekonva-

lescenci útočník Jan Koller.

SERIÁL SERIÁL

 VELKÝ PODÍL NA SLAVNÉM VÍTĚZSTVÍ NA MARACANÁ MĚL BŘETISLAV DOLEJŠÍ A TENTO JEHO ÚSPĚŠNÝ ZÁKROK 
 VE 40. MINUTĚ ZA BEZBRANKOVÉHO STAVU PROTI POKUTOVÉMU KOPU NEJLEPŠÍHO OBRÁNCE MS 1954 VE ŠVÝCARSKU. 

STALO SE...

  Na startu ligy Sparta pořádně vyděsila své fanoušky: v Trnavě 0:1, 
v Ostravě 1:3, doma s Prešovem i na bratislavském Tehelném poli 
se Slovanem 0:3. Po čtyřech kolech ani bod! Potom se však rudým 
podařilo dotáhnout přestupy reprezentantů Jiřího Hledíka a Tadeáše 
Krause, kteří odmítli důstojnické úvazky v ÚDA. Obratníkem nového 
vzestupu Letenských se stala výhra nad Kladnem 1:0.

  Vítězství 2:1 nad Jugoslávií v poslední zářijovou neděli v Bě-
lehradě zařídil oběma góly nenapravitelný fotbalový bohém 
Ladislav Přáda. Po návratu do vlasti ho však v Liberci zadržela 
opilého v důstojnické uniformě vojenská hlídka. Míra trpělivosti 
s jeho úlety přetekla. Vyřazením z ÚDA začal nezadržitelný pro-
pad jednoho z největších talentů naší fotbalové historie. Na jaře 

1955 vyrovnal v utkání s Tankistou (8:1) ligový rekord sedmi gólů 
z osmi. Ve čtyřiadvaceti měl po necelých čtyřech ligových letech 
na svém účtu 40 ligových gólů...

  I když téměř celou ligu vojáci sehráli ještě jako ÚDA, svůj druhý 
mistrovský titul získali po přejmenování k říjnovému Dnu armády 
už jako Dukla. Slovanu Bratislava utekli o pět, Spartě o šest a os-
travskému Baníku o 7 bodů.

  Zoufale se zachraňovala Slavia. V září se z dobře rozehrané ligy 
vydala na úspěšný zájezd do Jižní Afriky, ale - jak už to někdy cho-
dívá - po návratu domů se nemohla chytit. Nakonec ji v posledním 
kole zachránila sparťanská plichta 3:3 v Žilině, která srazila do-
mácí tým do propadliště namísto červenobílých...

 TOMÁŠ ROSICKÝ (V OBJETÍ S DAVIDEM ROZEHNALEM) DAL DVĚMA GÓLY VÝHŘE NAD SPOJENÝMI STÁTY 
 KONEČNOU PODOBU, VLEVO TOMÁŠ UJFALUŠI, S GRATULACÍ SPĚCHAJÍ I TOMÁŠ GALÁSEK A ZDENĚK GRYGERA. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Jeho uzdravení si moc pochvaloval i trenér Karel Brückner 

a považoval ho největší pozitivum dvou posledních domácích 

generálek s Kostarikou (1:0) a Trinidadem a Tobagem (3:0), kte-

ré ale herně nijak přesvědčivé nebyly. I proto očekávali čeští fa-

noušci trochu s rozpaky, v jakém světle se za necelé dva týdny 

ukáže reprezentační tým, jestli ho dokáže zkušený kouč v pravý 

čas vyladit, jako se mu to povedlo na EURO 2004 v Portugalsku. 

Na domovském stadionu bundesligového Schalke 04 v Gelsen-

kirchenu čekaly Spojené státy, považované za hlavního soupeře 

v boji o postup.

Byla z toho však poměrně jednoznačná záležitost. Už v 5. mi-

nutě utekl po pravé straně obránce Grygera, nacentroval téměř 

od rohového praporku do šestnáctky, kde se zblízka neomylně 

hlavou trefil nabíhající Jan Koller. O půlhodiny později ho pa-

rádně gólově napodobil parťák z Borussie Dortmund Tomáš 

Rosický, který si zpracoval odražený míč a nechytatelně napá-

lil k vzdálenější tyči americké branky, takže její strážce Keller 

neměl nárok. Tím ale galapředstavení „Rosy“ ještě neskončilo. 

Na začátku závěrečné čtvrthodiny poslal Američany, kteří se 

postupně začali zvedat, definitivně do kolen. Po chytré nará-

žečce s Pavlem Nedvědem kousek za půlící čárou běžel sám 

na amerického brankáře, kterého filigránsky obstřelil svoji po-

věstnou „šajtlí“!

V tu chvíli si musel manažer londýnského Arsenalu mnout 

spokojeností ruce, jaký se mu povedl „majstrštyk“, když před 

pár dny angažoval českého špílmachra, jehož cena na trhu ra-

ketově vzrostla. „S Arsénem Wengerem se znám dlouhá léta 

a máme spolu přátelský vztah. Tomášovu kariéru, jeho výko-

ny v Dortmundu i v reprezentaci v posledních sezonách pozor-

ně sledoval, ale opakovaně mi říkal, že ještě nenazrál čas, aby 

přestoupil z Borussie do Arsenalu. Tomáš si také moc přál hrát 

v tak slavném klubu, který tehdy dominoval v anglické Premier 

League. Naopak v Dortmundu prožívali hodně krizové finanční 

období, které dokonce ohrožovalo i klubovou existenci, takže 

přestupu jedné z největší opor, které ještě v Borussii zůstaly, by 

se její vedení nijak nebránilo. Po konci jarní bundesligy jsme byli 

už oba trochu nervózní, i když já jsem to na sobě samozřejmě 

nemohl nechat znát, že je s Arsenalem pořád ticho po pěšině. 

Za dveřmi bylo už mistrovství světa v Německu, kde se chtěl 

Tomáš předvést v nejlepším fotbalovém světle a zároveň mít 

i jistotu, kde bude v příští sezoně hrát. Až když byl s českým 

nároďákem na závěrečném soustředění v rakouském Seefeldu, 

tak mi Arséne zavolal, abychom co nejdřív přiletěli do Londýna 

na zdravotní prohlídku a po ní podepsat kontrakt s Arsenalem. 

Domluvil jsem se s trenérem Brücknerem, že Tomáše na den 

uvolní,“ líčí Pavel Paska, který manažersky po celou kariéru za-

stupoval kromě Tomáše Rosického i další dvě česká ofenzivní 

esa Jana Kollera a Milana Baroše, peripetie transferu do Arse-

nalu, kde strávil celou dekádu.  

Tříbranková výhra však přesto měla jednu dost velkou pihu 

na kráse - svalové zranění Jana Kollera, který se v závěru prv-

ního poločasu, když dobíhal dlouhý míč, s bolestivou grimasou 

skácel na trávník. Karel Brückner bezprostředně po zápase op-

timisticky věřil, že se „Dino“ dá zdravotně do pořádku na závě-

rečné utkání ve skupiny s Itálií, ale realita byla neúprosně tvrd-

ší. „Byla to šílená bolest, hned jsem věděl, že je konec… Ruplo 

mi v zadním stehenním svalu, neměl jsem tohle zranění poprvé. 

Myslím si, že to byl důsledek přetěžování nohy po operaci ko-

lena. Hrát jsem mohl až za šest týdnů,“ vrací se dvoumetrový 

forvard k zranění, které zkrátilo jeho světové vystoupení jen 

na pouhých 41 minut.

Jeho roli hrotového útočníka převzala, jak bylo v reprezen-

taci dlouholetým zvykem, „druhá věž“ a rovněž nedávný re-

konvalescent Vratislav Lokvenc. A i o něj národní tým přišel, 

protože dost možná několikaměsíční herní pauza způsobila, 

že dostal jak s Američany, tak potom s Ghaňany žluté karty 

za fauly a nemohl proti Itálii nastoupit. To už se ocitl národní 

tým ve velmi prekérní situaci, do které se hned v úvodu duelu 

s Ghanou v Kolíně nad Rýnem sám namočil podobnou nekon-

centrovaností v defenzívě, jako v závěru prvního prodloužení 

semifinále EURO 2004 v Portugalsku. Stoperská dvojice Ro-

zehnal-Ujfaluši totiž podcenila ve 2. minutě nebezpečí, které 

SERIÁL SERIÁL

 TISÍCOVKY ČESKÝCH FANOUŠKŮ VYRAZILY PODPOŘIT NÁRODNÍ TÝM K SOUSEDŮM DO NĚMECKA. V ROZSÁHLÉM PARKU KOLEM STADIONU 
 V GELSENKIRCHENU, KDE SE V ZIMĚ BĚHÁ BIATLONOVÁ EXHIBICE, MĚLI DOSTATEK PROSTORU K PŘEDZÁPASOVÉ RELAXACI. 

 VE 41. MINUTĚ SE NEZAVINĚNĚ ZRANIL AUTOR VEDOUCÍ BRANKY PROTI USA ÚTOČNÍK JAN KOLLER, 
 PRO KTERÉHO SVĚTOVÝ ŠAMPIONÁT V NĚMECKU PŘEDČASNĚ SKONČIL. BYLA TO CITELNÁ RÁNA 
 DO POSTUPOVÝCH PLÁNŮ ČESKÉHO NÁRODNÍHO TÝMU, KTERÉ SE NAKONEC NENAPLNILY… 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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mohlo hrozit z autového vhazování poblíž české šestnáctky, 

a nehlídaný Gyan Asamoah nejrychlejším gólem šampionátu 

otevřel skóre! Africkému soupeři rázem narostla křídla do ob-

řích rozměrů a jejich evropský soupeř očividně rychlostně ne-

stíhal, navíc se za nepříznivého stavu musel víc tlačit dopře-

du, než původně předpokládal. Jen díky famózním zákrokům 

brankáře Petra Čecha se výsledek 0:1, dávající šanci na pří-

padný bodový zisk, neměnil. V 65. minutě uviděl červenou kar-

tu za faul ve vápně Ujfaluši a Ghana dostala i výhodu pokuto-

vého kopu, který předchozí úspěšný střelec napálil jen do tyče! 

Až osm minut před koncem přidal Muntari pojistku na výhru, 

které nutila poražené v epilogu se „squdrou azzurrou“ v Ham-

burku bodovat, nejlépe vyhrát…

V hansovním přístavním městě to byl vzhledem k aktuální for-

mě a citelným absencím ve stabilizované základní sestavě nereál-

ný, až sisyfovský úkol, byť poprvé na šampionátu nastoupil útočník 

Milan Baroš, který si předtím nechal dát utišující injekci do bolavé 

achillovky, a Pavel Nedvěd proti svým klubovým spoluhráčům 

a protihráčům obdivuhodně dřel do úmoru. Po hlavičce stopera 

Materazziho svěřenci trenéra Lippiho vedli, v nastaveném čase 

první půle dostal přemotivovaný záložník Jan Polák od mexického 

rozhodčího druhou žlutou kartu za faul, takže šel předčasně pod 

sprchy. Stejný výsledek 0:2 z českého pohledu zařídil tři minuty 

před koncem střídající Inzaghi. Italové zamířili za překvapivým 

dobytím světového fotbalového trůnu, Češi neméně překvapivě 

po slibném vstupu předčasně domů… Václav Tichý   

SERIÁL SERIÁL

 V ZÁVĚREČNÉM UTKÁNÍ VE SKUPINĚ SE V ŘADĚ SOUBOJŮ STŘETLI V REPREZENTAČNÍM DRESU I DVA DIRIGENTI, 
 KTEŘÍ PŘEDTÍM I POTOM PROTI SOBĚ NASTOUPILI MNOHOKRÁT V ITALSKÉ SERII A - PAVEL NEDVĚD A FRANCESCO TOTTI. 

 ÚTOČNÍK GYAN ASAMOAH V 65. MINUTĚ ANI Z PENALTY PODRUHÉ BRANKÁŘE PETRA ČECHA NEPŘEKONAL A TREFIL JEN TYČ 
 JEHO BRANKY, KTEROU SVÝMI BRAVURNÍMI ZÁKROKY PŘI MNOHA VYLOŽENÝCH ŠANCÍCH HRÁČŮ GHANY DLOUHO DRŽEL ZAČAROVANOU. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 HYPOTETICKÉ NADĚJE NA ZÁCHRANU MIZEJÍCÍHO POSTUPU PADLY V POSLEDNÍM ZÁPASE S ITÁLIÍ 
 UŽ DO PŘESTÁVKY. ZA NEPŘÍZNIVÉHO STAVU 0:1 BYL V 44. MINUTĚ PO DALŠÍM FAULU A NÁSLEDNÉ DRUHÉ ŽLUTÉ KARTĚ 
 VYLOUČEN ZÁLOŽNÍK JAN POLÁK, TAKŽE ČESKÁ REPREZENTACE DOKONČOVALA SVOJI NĚMECKOU MISI JEN O DESETI HRÁČÍCH… 

STALO SE...

  Mladí čeští fotbalisté do 17 let se v Lucembursku stali vicemistry 
Evropy této věkové kategorie, když ve finále podlehli po prodloužení 
Rusku na penalty 3:5. Trenér Jakub Dovalil měl v kádru například 
Tomáše Pekharta, Tomáše Necida, Lukáše Váchu či Radima Řezníka.

  Brankářská „jednička“ Chelsea a české reprezentace Petr Čech utr-
pěl 14. října v domácím utkání Premier League s Readingem po střetu 
s irským záložníkem Stephenem Huntem, který ho nešetrně zasáhl 
kolenem do hlavy, frakturu lebeční kosti. Rekonvalescence trvala tři 
měsíce, 20. ledna 2007 se český gólman v duelu s Liverpoolem vrátil 
zpátky na fotbalové trávníky, poraněnou hlavu mu před případnými 
údery chránila speciální přilba, kterou od té doby v brance nosí.

  Po čtyřech letech byl českým mistrem podruhé korunován Slovan 
Liberec, který k ligovému primátu dovedl trenér Vítězslav Lavička.

  S dlouhou a úspěšnou reprezentační kariérou se 16. srpna v přá-
telském utkání se Srbskem v Uherském Hradišti oficiálně rozloučil 
Pavel Nedvěd, jedna z největších osobností v historii českého fotba-
lu. Držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy za rok 2003 
a vicemistr Evropy z Anglie 1996 odehrál za národní tým 91 zápasů 
a vstřelil v nich 18 branek. Mohl se zařadit i mezi „stovkaře“, ale 
po bronzovém EURO 2004 v Portugalsku neoficiálně skončil, k ná-
vratu v baráži s Norskem v listopadu 2005 ho přesvědčil trenér Ka-
rel Brückner.

SERIÁL

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.prague-boats.cz/
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United v krizi, Arsenal nabral formu

Syndrom třetí sezony znovu útočí na José Mourinha, jehož Manches-
ter United po mizerném výkonu padl 1:3 s West Hamem. Portugalec se 
znovu ocitl pod velkým tlakem a zaznívají hlasy, jež si žádají jeho hlavu! 
Po mizerném vstupu do sezony se naopak zvedl Arsenal, který díky tri-
umfu 2:0 nad Watfordem naplno bodoval už popáté v řadě.   

Pouze jednou - při svém prvním angažmá v Chelsea - vydržel José Mourinho na lavičce 

jednoho klubu déle než tři sezony. Při posledních dvou štacích v Realu Madrid a Chelsea 

právě ve své třetí sezoně spektakulárně vybouchl a dostal padáka. Ve stejné fázi se nyní 

nachází jako lodivod Manchesteru United a znovu to vypadá, že předčasně skončí… Red 

Devils pod jeho vedením prožívají nejhorší start do sezony za posledních 29 let, v minulém 

týdnu vypadli z Ligového poháru s druholigovým Derby, následně po laxním výkonu pro-

hráli s West Hamem 1:3 a s pouhými deseti body na kontě jsou v tabulce Premier League 

až desátí. Mourinho se navíc rozhádal s vedením klubu i největší hvězdou týmu Paulem 

Pogbou a situace se postupně stává neudržitelnou.  

O poznání lepší formou se prezentuje Arsenal, který vyhrál páté utkání v řadě a z pátého 

místa ztrácí na třetí Chelsea už jen dva body. Kanonýři ale při triumfu 2:0 nad Watfordem 

přišli o gólmana Petra Čecha, který musel před koncem první půle pro zranění zadního ste-

henního svalu střídat. Ve šlágru na Stamford Bridge mezi Cheslea a Liverpoolem měli hosté 

blízko k první porážce sezony, remízu 1:1 jim však v 89. minutě vystřelil krátce po příchodu 

na hřiště střídající Sturridge. Obhájce titulu Manchester City zdolal 2:0 Brighton a bodově se 

dotáhl na vedoucí Reds. Útočník Matěj Vydra nastoupil v základní sestavě Burnley, a i když 

nenavázal na svou trefu z minulého kola, svému týmu pomohl k triumfu 2:1 v Cardiffu. 

 FORVARD MARKO ARNAUTOVIC GÓLEM PEČETIL VÝHRU 
 WEST HAMU NAD MANCHESTEREM UNITED 3:1. 

Když statistiky selžou…

Ještě před týdnem se přetřásalo, že Bayernu pod vedením nového 
kouče Nika Kovače schází poslední výhra, aby svoji stoprocentní bilancí 
v soutěžních zápasech překonal dosavadní historický rekord v úspěš-
nosti startů do sezony. 

Jenže nyní je všechno jinak, protože obhájce titulu nejprve ve vloženém kole jen remi-

zoval v domácí Allianz Areně v bavorském derby s Augsburgem, a místo, aby vše v páteč-

ní večerní předehrávce vrátil do normálních kolejí, tak prohrál na Olympijském stadionu 

v Berlíně 0:2! Pozápasová radost hráčů a fanoušků Herthy byla obrovská také proto, že se 

ve vzájemných bundesligových duelech jednalo teprve o třetí výhru týmu z hlavního ně-

meckého města…

V Dortmundu, který se po klopýtnutích bavorského rivala vyhoupl do čela, se naopak 

vezou na vlně euforie. Borussia, jejíž sestavu zkušený švýcarský trenér Lucien Favre opro-

ti předchozím sezonám notně obměnil i omladil, doma nejprve potupila sedmigólovým vý-

praskem nováčka z Norimberku. V sobotním sousedském derby v Leverkusenu to však 

ještě 25 minut před koncem vypadalo na kruté vystřízlivění hostů, protože Bayer vedl 2:0. 

Proti případnému obratu mluvily i historické statistiky, neboť nikdy se Borussii nepodařilo 

dvoubrankový náskok soupeře otočit. Tohle vše už ale patří minulosti. Larsen s Reusem 

během čtyř minut vyrovnali a střídající Paco Alcácer, kterého získal vestfálský velkoklub 

těsně před sezonou jako nevytíženého forvarda z Barcelony, dílo dokonal dvěma pohoto-

vými trefami v úplném závěru tohoto dramatu - v 86. minutě pohotovou tečí a čtvrté minutě 

nastaveného času pohodlnou dorážkou do prázdné branky, když vyběhl její strážce Lukas 

Hradecky podpořit spoluhráče při posledním rohovém kopu. Nebyl to však nejkuriózněj-

ší gól šestého kola. Brémy přišly k vyrovnání ve Stuttgartu jako slepý k houslím. Domácí 

obránce Sosa v 68. minutě hodil aut reprezentačnímu brankáři Zielerovi, který si ale upra-

voval v šestnáctce výstroj. Míč proto zahlédl až na poslední chvílí a zasáhl ho jen lehkou 

tečí, která mu dala punc regulérnosti při cestě do sítě… 

 ONDREJ DUDA POMOHL SVÝM GÓLEM 
 HERTĚ K VÝHŘE NAD BAYERNEM 
 A NAVÍC SE POSUNUL DO ČELA 
 BUNDESLIGOVÝCH KANONÝRŮ. 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Dortmund 6 4 2 0 19:5 14
2. Bayern 6 4 1 1 12:5 13
3. Hertha 6 4 1 1 12:7 13
4. M ǵladbach 6 3 2 1 12:9 11
5. Brémy 6 3 2 1 11:8 11
6. RB Lipsko 6 3 2 1 10:9 11
7. Wolfsburg 6 2 3 1 10:9 9
8. Augsburg 6 2 2 2 11:9 8
9. Mohuč 6 2 2 2 4:4 8

10. Norimberk 6 2 2 2 7:10 8
11. Frankfurt 6 2 1 3 10:10 7
12. Hoffenheim 6 2 1 3 10:10 7
13. Freiburg 6 2 1 3 9:13 7
14. Leverkusen 6 2 0 4 7:13 6
15. Dusseldorf 6 1 2 3 5:9 5
16. Stuttgart 6 1 2 3 5:10 5
17. Schalke 6 1 0 5 3:9 3
18. Hannover 6 0 2 4 5:13 2

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Manchester City 7 6 1 0 21:3 19

2. Liverpool 7 6 1 0 15:3 19

3. Chelsea 7 5 2 0 15:5 17

4. Tottenham 7 5 0 2 14:7 15

5. Arsenal 7 5 0 2 14:9 15

6. Watford 7 4 1 2 11:8 13

7. Leicester 7 4 0 3 13:10 12

8. Wolves 7 3 3 1 8:6 12

9. Bournemouth 6 3 1 2 10:11 10

10. Manchester Utd. 7 3 1 3 10:12 10

11. Everton 7 2 3 2 11:11 9

12. Burnley 7 2 1 4 9:11 7

13. Crystal Palace 6 2 1 3 4:6 7

14. West Ham 7 2 1 4 8:12 7

15. Brighton 7 1 2 4 8:13 5

16. Southampton 7 1 2 4 6:11 5

17. Fulham 7 1 2 4 8:16 5

18. Newcastle 7 0 2 5 4:10 2

19. Cardiff 7 0 2 5 4:16 2

20. Huddersfield 7 0 2 5 3:16 2

PROGRAM
8. KOLO

5.10. Brighton - West Ham
6.10. Burnley - Huddersfield, Crystal Palace - Wolves,

Leicester - Everton, Tottenham - Cardiff,
Watford - Bournemouth, Manchester Utd. - Newcastle

7.10. Fulham - Arsenal, Southampton - Chelsea,
Liverpool - Manchester City

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Hazard E. Chelsea 6 2
2. Aguero S. Manchester City 5 2
3. Kane H. Tottenham 5 1
4. Mitrovič A. Fulham 5 0
5. Sterling R. Manchester City 4 2
6. Arnautović M. West Ham 4 1

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Duda O. Hertha 5 0
2. Reus M. Dortmund 4 2
3. Ibisevic V. Hertha 4 1
3. Plea A. Mönchengladbach 4 1

PROGRAM
7. KOLO

5.10. Brémy - Wolfsburg
6.10. Dortmund - Augsburg, Dusseldorf - Schalke,

Hannover - Stuttgart, Mohuč - Hertha,
Bayern - Mönchengladbach

7.10. Freiburg - Leverkusen, Hoffenheim - Frankfurt,
RB Lipsko - Norimberk

VÝSLEDKY
7. KOLO

Everton - Fulham 3:0 * Huddersfield - Tottenham 0:2
Arsenal - Watford 2:0 * Manchester City - Brighton 2:0
Newcastle - Leicester 0:2 * Wolves - Southampton 2:0
Cardiff - Burnley 1:2 * West Ham - Manchester Utd. 3:1

Chelsea - Liverpool 1:1 * Bournemouth - Cr. Palace (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
5. KOLO

Dortmund - Norimberk 7:0 * Mohuč - Wolfsburg 0:0
Mönchengladbach - Frankfurt 3:1

RB Lipsko - Stuttgart 2:0 * Dusseldorf - Leverkusen 1:2
Bayern - Augsburg 1:1 * Freiburg - Schalke 1:0

Hannover - Hoffenheim 1:3 * Brémy - Hertha 3:1

6. KOLO

Augsburg - Freiburg 4:1 * Frankfurt - Hannover 4:1
Leverkusen - Dortmund 2:4 * Hoffenheim - RB Lipsko 1:2

Norimberk - Dusseldorf 3:0 * Schalke - Mohuč 1:0
Stuttgart - Brémy 2:1 * Hertha - Bayern 2:0

Wolfsburg - Mönchengladbach 2:2

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Sevilla nahání raněné obry!

Pekelný týden pro oba španělské obry! Barcelona i Real ve dvou li-
gových zápasech získaly po pouhém bodu a jejich náskok na čele tabul-
ky se rozplynul. Na záda už jim dýchá rozjetá Sevilla i hladové Atlético.

Zejména Barca se topí v nevídané krizi. Poté, co minulý víkend doma jen remizovala s Gi-

ronou, v týdnu vyhořela na hřišti posledního Leganes, kde prohrála 1:2. A v sobotu místo 

omluvenky fanouškům doma až v závěru zachránila alespoň plichtu 1:1 s Bilbaem!

„Nejsme netrpěliví, sezona je dlouhá, ale z posledních výsledků jsme rozzlobeni. Ne-

čekali jsme to,“ přiznal kapitán Messi, který šel do utkání až jako náhradník a už posed-

mé v této sezoně trefil tyč. „Nehrajeme špatně, šance máme, ale nedaří se nám vyhrávat. 

Musíme se hlavně zlepšit v defenzívě. Loni jsme skoro nedostávali góly a teď inkasujeme 

většinou hned z první střely,“ povzdychl si hvězdný Argentinec.

Utěšovat ho může fakt, že stejně bídně na tom je i „bílý balet“ - v týdnu dostal trojku 

v Seville a v sobotu hrál v madridském derby bez branek. „V Seville jsme propadli v první 

půli, kdy jsme třikrát inkasovali, jinak je náš přístup příkladný. Derby jsme si zasloužili vy-

hrát, Atlético jen zdržovalo,“ řekl trenér Lopetegui. Real městského rivala neporazil už pět 

soutěžních utkání v řadě, navíc svalové zranění opět poslalo ze hry hvězdu Balea.

Po dvou ligových prohrách v řadě se neskutečně rozjela Sevilla - v Evropské lize smetla 

Lutych 5:1, poté Levante 6:2, Real 3:0 a Eibar 3:1! „Všechno se nám sešlo, všechno si sedlo. 

Ale zase to nebyla žádná náhoda, hráli jsme fakt dobře,“ prozradil po senzační „popravě“ 

Madridských český brankář Tomáš Vaclík, který v sevillské bráně čaruje. Vadou na kráse 

při velké jízdě jeho týmu tak je jen osm zraněných fanoušků, pod kterými se v Eibaru pro-

lomil plot. „Snad jim naše výhra pomůže k rychlejšímu uzdravení,“ přál si kouč Machín. 

Po loňské sedmé příčce tak mají jeho hoši opět nakročeno k výšinám! 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Barcelona 7 4 2 1 18:8 14
2. Real Madrid 7 4 2 1 12:6 14
3. Sevilla 7 4 1 2 16:7 13
4. Atl. Madrid 7 3 3 1 8:4 12
5. Betis 7 3 3 1 5:5 12
6. Alaves 7 3 2 2 10:8 11
7. Espanyol 7 3 2 2 8:6 11
8. Celta Vigo 6 2 3 1 11:9 9
9. Valladolid 7 2 3 2 6:6 9

10. Girona 7 2 3 2 8:10 9
11. Villarreal 7 2 2 3 5:4 8
12. Getafe 6 2 2 2 5:5 8
13. Real Sociedad 7 2 2 3 9:10 8
14. Valencia 7 1 5 1 5:6 8
15. Ath. Bilbao 6 1 4 1 8:10 7
16. Levante 7 2 1 4 11:14 7
17. Eibar 7 2 1 4 6:10 7
18. Vallecano 6 1 2 3 7:14 5
19. Huesca 7 1 2 4 7:17 5
20. Leganes 7 1 1 5 6:12 4

 ČESKÝ REPREZENTAČNÍ BRANKÁŘ TOMÁŠ VACLÍK V LIZE ZÁŘÍ STEJNĚ JAKO JEHO SEVILLA. 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Silva An. Sevilla 7 0
2. Stuani C. Girona 6 0
3. Messi L. Barcelona 5 4

SERIE A

Souboj titánů pro Juve

Kliďte se nám z cesty, jedničky jsme my! Fotbalisté Juventusu dali 
pádnou odpověď všem, kteří pochybovali o jejich italské dominanci, 
když sfoukli své největší rivaly z Neapole. Šestibodový náskok v čele 
tabulky vypadá působivě.

Na chvíli se mohlo zdát, že zajímavé zápletky se fanoušci přece dočkají. Neapolští šli 

v Turíně po deseti minutách do vedení, jenže pak už bylo z jejich pohledu vše špatně - dva 

góly domácího Mandžukiče, červená karta a v závěru třetí inkasovaný gól. „Sudí sice před-

vedl pár směšných rozhodnutí, ale i tak nám chyběla konzistentnost a větší charakter. 

Určité pasáže jsme prospali a předvedli několik hloupých chyb,“ přiznal hostující trenér 

Ancelotti, zatímco jeho protějšek Allegri jásal: „Po nervózním začátku jsme hráli dobře, 

od chvíle, co Ronaldo zařídil první gól, jsme se hodně zvedli. Ale sezona je dlouhá, pořád 

nás čeká spousta těžkých zápasů,“ připomněl.

Římské derby vyznělo pro probouzející se borce AS, kteří s Patrikem Schickem opět jen 

na lavičce přetlačili Lazio 3:1. Hlavní zásluhu na tom má náhradník Pellegrini, jenž se pod 

výsledek podepsal gólem a asistencí. Giallorossi zvládli i duel v týdnu s Frosinone a poma-

lu se derou nahoru. „Je vidět, že tento tým neztratil svoji identitu. Viděl jsem v očích hráčů, 

jak moc chtějí vyhrát,“ pochvaloval si trenér Di Francesco, pod nímž se po mizerném startu 

už kymácela židlička... Tři vítězství během sedmi dnů katapultovala dosud tápající Inter už 

na čtvrtou příčku. Proti Cagliari to ale žádná velká jízda nebyla. „Ale když se vyhraje, jsem 

vždy šťastný,“ usmál se kouč Spalletti. Další milánský klub AC po třech remízách v Sassu-

olu konečně naplno bodoval, ovšem zatím to stačí jen na střed tabulky. Potřetí v řadě na-

stoupil v základní sestavě reprezentant Ladislav Krejčí a přispěl k cenné výhře Boloně 2:1 

nad Udine. Úžasnou střeleckou formu prokazuje na začátku ročníku polský útočník Piatek, 

který se za Janov trefil ze 14 střel na bránu už osmkrát! 

 STRŮJCI VÍTĚZSTVÍ JUVENTUSU NAD NEAPOLÍ: 
 MARIO MANDŽUKIČ - 2 GÓLY, CRISTIANO RONALDO - 2 ASISTENCE. 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Juventus 7 7 0 0 16:5 21
2. Neapol 7 5 0 2 13:10 15
3. Fiorentina 7 4 1 2 14:5 13
4. Inter 7 4 1 2 10:5 13
5. Sassuolo 7 4 1 2 15:12 13
6. Lazio 7 4 0 3 10:9 12
7. FC Janov 6 4 0 2 11:11 12
8. AS Řím 7 3 2 2 14:10 11
9. Parma 7 3 1 3 7:8 10

10. AC Milán 6 2 3 1 12:9 9
11. Turín FC 7 2 3 2 6:7 9
12. Spal 6 3 0 3 4:6 9
13. Sampdoria 6 2 2 2 9:3 8
14. Udinese 7 2 2 3 8:8 8
15. Bologna 7 2 1 4 4:8 7
16. Atalanta 7 1 3 3 9:10 6
17. Cagliari 7 1 3 3 4:9 6
18. Empoli 7 1 2 4 5:8 5
19. Frosinone 7 0 1 6 1:18 1
20. Chievo 7 0 2 5 5:16 -1

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Piatek K. FC Janov 8 0
2. Insigne L. Neapol 5 1
3. De Paul R. Udinese 4 3

PROGRAM
8. KOLO

5.10. Ath. Bilbao - Real Sociedad
6.10. Girona - Eibar, Getafe - Levante,

Alaves - Real Madrid, Leganes - Vallecano
7.10. Valladolid - Huesca, Atl. Madrid - Betis, 

Espanyol - Villarreal, Sevilla - Celta Vigo, Valencia - Barcelona

PROGRAM
8. KOLO

5.10. Turín FC - Frosinone
6.10. Cagliari - Bologna, Udinese - Juventus, Empoli - AS Řím

7.10. FC Janov - Parma, AC Milán - Chievo, 
Atalanta - Sampdoria, Lazio - Fiorentina,

Neapol - Sassuolo, Spal - Inter

VÝSLEDKY
6. KOLO

Girona - Betis 0:1 * Alaves - Getafe 1:1
Valladolid - Levante 2:1 * Sevilla - Real Madrid 3:0

Valencia - Celta Vigo 1:1 * Ath. Bilbao - Villarreal 0:3
Leganes - Barcelona 2:1 * Atl. Madrid - Huesca 3:0
Real Sociedad - Vallecano 2:2 * Espanyol - Eibar 1:0

7. KOLO

Betis - Leganes 1:0 * Levante - Alaves 2:1
Villarreal - Valladolid 0:1 * Huesca - Girona 1:1

Real Madrid - Atl. Madrid 0:0 * Eibar - Sevilla 1:3
Barcelona - Ath. Bilbao 1:1 * Real Sociedad - Valencia 0:1
Vallecano - Espanyol 2:2 * Celta Vigo - Getafe (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
6. KOLO

Empoli - AC Milán 1:1 * Spal - Sassuolo 0:2
AS Řím - Frosinone 4:0 * Atalanta - Turín FC 0:0
Cagliari - Sampdoria 0:0 * FC Janov - Chievo 2:0

Juventus - Bologna 2:0 * Neapol - Parma 3:0
Udinese - Lazio 1:2 * Inter - Fiorentina 2:1

7. KOLO

Sassuolo - AC Milán 1:4 * Parma - Empoli 1:0
Fiorentina - Atalanta 2:0 * Frosinone - FC Janov 1:2

Chievo - Turín FC 0:1 * Bologna - Udinese 2:1
Inter - Cagliari 2:0 * Juventus - Neapol 3:1

AS Řím - Lazio 3:1 * Sampdoria - Spal (hráno po uzávěrce)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 RADOST TEPLICKÝCH FUTSALISTŮ PO UTKÁNÍ SE SPARTOU. 
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Sparta nečekaně 
vybouchla v Teplicích

Futsalová VARTA liga pokračovala v pátek pěti zápasy třetího kola. O nej-
větší vzruch se postarala pražská Sparta, která prohrála na palubovce Tep-
lic 3:7. Naopak sešívaní nešetřili Liberec a nastříleli mu deset branek.

 ROZHODČÍ ZÁPASU TEPLICE - SPARTA ONDŘEJ ČERNÝ (VLEVO) A RADEK DRAGOUN. 

„Teplice byly jasně lepší a zaslouženě vyhrály. My jsme hrá-

li hrozně. Nedávali jsme šance, kterých jsme měli snad dvacet, 

zatímco domácí do čeho kopli, to skončilo v brance. Tepličtí byli 

efektivnější, a proto také zvítězili. Navíc Jeronimo v jejich brance 

chytal velice dobře,“ uznal sparťanský kapitán Michal Seidler.

Slávistický trenér Ivan Božovič měl i po výhře 10:1 nad Liber-

cem určité výhrady: „Řada našich hráčů byla reprezentovat, bylo 

to náročné se připravit, ale zvládli jsme utkání především výsled-

kově, i když i v takovém zápase byla řada věcí, které by se daly 

zlepšit. Jsem rád, že jsme do hry dostalo deset hráčů.“

První tři body v sezoně má konečně i Plzeň, která doma pora-

zila Helas Brno 6:2. „Jsme spokojení s první půlí, tam jsme hráli 

dobře a měli jsme z toho vytěžit víc. Z pohledu celého zápasu si 

myslím, že jsme byli jednoznačně lepší, ale ve hře je pořád spous-

ta chyb jak v útočné, tak v obranné fázi,“ podotkl trenér David Frič. 

Zatím největším překvapením VARTA ligy je tým z Uherského 

Hradiště. Po třech kolech má plný počet devíti bodů. V pátek vy-

 SOUBOJ ZAHRANIČNÍCH HRÁČŮ NA STÍNADLECH. 

http://efutsal.cz/
http://futsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://futsalliga.cz/
https://isport.blesk.cz/
http://futsalliga.cz/
https://futsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
https://futsal.fotbal.cz/
http://futsalliga.cz/
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hrál 9:5 v České Lípě! „Už při rozcvičení jsme měli pocit, že hraje-

me na domácí půdě, díky našim fanouškům, kteří cestovali 380 ki-

lometrů, aby nás podpořili. Výsledek může vypadat jednoznačně, 

ale nebylo tomu tak, utkání bylo náročné,“ prohlásil hráč Bazooky 

Adam Skřivan. 

 TRENÉR TEPLIC DAVID FILINGER MĚL OBROVSKOU RADOST. 

TABULKA VARTA FUTSAL LIGY

TÝM Z V R P S B

1. Chrudim 4 4 0 0 25:7 12

2. Teplice 3 3 0 0 18:9 9

3. Uherské Hradiště 3 3 0 0 16:8 9

4. Slavia Praha 2 2 0 0 17:4 6

5. Mělník 3 2 0 1 10:11 6

6. Sparta Praha 2 1 0 1 16:8 3

7. Plzeň 3 1 0 2 12:14 3

8. Liberec 3 1 0 2 9:26 3

9. Litoměřice 3 0 1 2 5:8 1

10. Česká Lípa 4 0 1 3 10:22 1

11. Helas Brno 3 0 0 3 9:18 0

12. VŠB-TU Ostrava 3 0 0 3 6:18 0

VÝSLEDKY 3. KOLA VARTA FUTSAL LIGY

VŠB-TU Ostrava - Mělník 3:4 (19. a 27. Kyselák, 34. Petr - 9. Cabadaj, 20. Vokoun, 32. Zdržálek, 
36. Šup), Liberec - Slavia Praha 1:10 (15. Bína - 2. Leovski, 4. a 24. Směřička, 6. Dodo, 12. a 40. 
Krstevski, 16. Homola, 25. a 26. Jošt, 35. Pršič), Plzeň - Helas Brno 6:2 (2. a 23. Křemen, 12. Vnuk, 
22. Kovács, 30. Holý, 33. Sláma - 30. Prokeš, 34. Sznapka), Teplice - Sparta Praha 7:3 (2. Carlos, 7. 
Joao, 9. Künzl, 16. Černý, 30. Novotný, 34. a 39. Jeronimo - 19. Seidler, 22. Novak, 39. Grbeša), Česká 
Lípa - Uherské Hradiště 5:9 (1. Fichtner, 10., 32. a 36. Kubelka, 14. Havrda - 3., 11. a 33. Sopůšek, 
5., 25. a 28. M. Janečka, 10. Šipka, 11. Levčík, 24. Křivánek).

PROGRAM 4. KOLA VARTA FUTSAL LIGY

Středa 19.30 h.: Sparta Praha - Plzeň.

Pátek 19.30 h.: Helas Brno - VŠB-TU Ostrava, 
Liberec - Uherské Hradiště, Mělník - Litoměřice (20:30).

Sobota 15.00 h.: Slavia Praha - Teplice. 

www.futsal.cz

http://efutsal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://futsalliga.cz/
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Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

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.chancefutsalliga.cz/
http://www.gatetobohemia.com/
http://krusne-hory.org/
http://www.ceskestredohori.info/
http://www.dolnipoohri.eu/
https://www.ceskesvycarsko.cz/
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 TRENÉR JIŘÍ SAŇÁK VĚŘÍ, ŽE SI TÝM POSTUP PŘIVEZE. 

WU19 míří na kvalifikaci ME 
do Bosny a Hercegoviny

Reprezentace žen do 19 let má před sebou v Bosně a Hercegovině první 
fázi kvalifikace mistrovství Evropy, svěřenkyně trenéra Saňáka postupně 
čekají duely s domácím týmem, Gruzií a Norskem.

 OBRÁNKYNĚ SPARTY KATEŘINA KOTRČOVÁ BY MĚLA V PRVNÍ FÁZI KVALIFIKACE NA ME PATŘIT K OPORÁM ČESKÉHO TÝMU. 

 ČESKÝ TÝM BY SI Z BOSNY A HERCEGOVINY RÁD PŘIVEZL POSTUP DO DALŠÍ FÁZE KVALIFIKACE. 

Trenér Saňák musel v nominaci udělat jednu změnu, nemoc-

nou Šárku Krištofou nahradila Kristýna Komárková, která i se 

Simonou Novotnou na prvním tréninku ještě chyběly. „Jsem rád, 

že holky jsou kromě jedné nemoci v plné síle,“ uvedl na sobotním 

srazu trenér českého celku. Nastala i jedna změna v realizačním 

týmu, omluveného asistenta Tomáše Bastera nahradil nedávný 

trenér pražské Dukly Jaroslav Hynek.

Češky jsou spolu s Norskem papírovými favority. „Plně re-

spektuji všechny soupeře, jejich utkání jsem viděl na videu. Bude 

to hlavně o tom, jak se nachystáme a jak se budeme prezentovat. 

Není to o tom, že bychom to měli podcenit, nebo naopak si sed-

nout z někoho na zadek, bude to o našem výkonu. Papírově jsme 

favoritem, ale to jsou jen předpoklady, znovu se opakuji, bude to 

především o našem výkonu,“ pokračoval trenér.

Cíle pro první fázi jsou tradičně postup, který čeká na nejlep-

ší dva celky skupiny. „Ano, cílem je postup a věřím, že především 

zopakujeme výkony, které jsme předvedly ve Finsku v poslední 

přípravě. A chceme se znovu ještě zlepšit. Na videu jsem si ana-

lyzoval mnoho věcí, které se mi zdají, že můžeme vylepšit jak 

v obranné, tak především v útočné fázi,“ dodal Jiří Saňák, trenér 

českých dorostenek. 
PROGRAM WU19 V KVALIFIKACI ME

2.10. 15:00: Bosna a Hercegovina - Česká republika (Bijeljina, BIH)

5.10. 15:00: Česká republika - Gruzie (Ugljevik, BIH)

8.10. 15:00: Česká republika - Norsko (Bijeljina, BIH)

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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LM: postup Slavie režírovala
Kožárová třemi góly

Slavia zvládla odvetné utkání s litevskou Gintrou Universitetas a v Lize 
mistryň slaví postup. Po úvodní výhře 3:0 vyhrály svěřenkyně trenéra Me-
dynského v Praze 4:0 a zaslouženě postupují mezi 16 nejlepších celků.

 TEREZA KOŽÁROVÁ POMOHLA SLAVII V LIZE K POSTUPU MEZI 16 NEJLEPŠÍCH TÝMŮ TŘEMI GÓLY, KTERÉ V ODVETĚ NASTŘÍLELA LITEVSKÉMU TÝMU. 

zeny.fotbal.cz

Hned úvod duelu vyšel Slavii na jedničku a ve druhé minutě 

otevřela skóre Kožárová. „Na soupeře jsme chtěly vletět a co 

nejdříve rozhodnout. Prakticky hned se nám podařilo vstřelit 

branku a začaly jsme hrát co jsme si naplánovaly,“ uvedla střel-

kyně první branky. Spokojený se vstupem do utkání byl samo-

zřejmě i trenér sešívaných. „Holky jsem nabádal, abychom hráli 

jako když začínáme úvodní utkání, bylo by hodně ošemetné hrát 

na nějakých 80% a hlídat si výsledek. Začátek byl perfektní, dali 

jsme branky, byli plní elánu a energie a to dalo ráz celému zápa-

su,“ sdělil Medynský. 

Hrálo se v podstatě na jednu branku, akce střídala akci. Útočni-

ce Pražanek se radovala i ve 28. minutě a vršovický tým neohro-

ženě kráčel do dalšího kola. „První branka hodně pomohla, šance 

soupeře na postup byly rázem mizivé, holky dnes hrály výborně, 

plnily taktické pokyny, hrály ve velkém nasazení a byly v taženy 

velmi dobře do utkání,“ pokračoval v hodnocení trenér Slavie.

SK SLAVIA PRAHA - GINTRA UNIVERSITETAS 4:0 (2:0)
Branky: 2., 28. a 68. (pen.) Kožárová, 73. Herndon. První utkání 3:0, postupuje Slavia.

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://zeny.fotbal.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=X6fhPIOfIcI
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 AMERIČANKA HERNDON (VLEVO) PŘISPĚLA K VÝHŘE V ODVETĚ JEDNÍM GÓLEM. 

 BRANKÁŘKA VOTÍKOVÁ SE RADOVALA NEJEN Z POSTUPU, ALE TAKÉ Z TOHO, ŽE VE DVOU ZÁPASECH ANI JEDNOU NEINKASOVALA.  SLÁVISTKY SE V ODVETĚ Z PRVNÍ BRANKY RADOVALY UŽ VE 2. MINUTĚ A PO VÝHŘE 4:0 BEZPEČNĚ POSTOUPILY. 

Po přestávce se na větší šance čekalo, tempo hry trochu 

opadlo. „Ve druhém poločase jsme měli asi patnáct minut hluché 

místo, kdy to nebylo úplně ono, ale hru jsme kontrolovali. Dali 

jsme hezké branky, byly tam i další povedené situace a jsem spo-

kojený,“ konstatoval domácí kouč. 

Slavia postupně opět zvyšovala tempo a vytvářela si další šan-

ce. Divišová mířila po rohovém kopu těsně vedle branky, později 

měly domácí fotbalistky výhodu pokutového kopu. Ten bezpečně 

proměnila střelkyně utkání Kožárová a radovala se z hattricku. 

„Musím přiznat, že jsem toužila vstřelit hattrick v LM, to se ne-

poštěstí každý den a děkuji Katce Svitkové, která mi ji přenecha-

la, já ji proměnila a jsem moc spokojená,“ děkovala tříbranková 

střelkyně. 

A to ještě nebylo vše, domácí útočnici nahradila Američanka 

Herndon, která po pár minutách na hřišti přidala čtvrtou branku 

v síti soupeře. Další příležitosti už slávistky nevyužily a po dvou 

výhrách postupují do dalšího kola. „Nevím jestli to byl můj nejlep-

ší zápas v Lize mistrů, ale podařilo se mi to gólově, i díky holkám, 

které mi připravily jednoznačné šance a já je proměnila. Určitě 

pomohl první zápas a výhra 3:0, nic jsme nepodcenily a hodně 

nám to dnes sedlo, před domácím publikem, které nás podporo-

valo, se nám dařilo. V dalším kole bych si přála nějaké zvučnější 

jméno, aby přišlo více fanoušků na stadion, my si to užily, třeba 

překvapily a znovu prošly do čtvrtfinále,“ dodala Kožárová.

 Los Round of 16 proběhne hned v pondělí 1. října, Slavie není 

mezi nasazenými celky a čekají ji tedy silní soupeři. Termíny prv-

ních utkání jsou 17./18. října, odvety jsou na programu 31. října./ 

1. listopadu. 

NASAZENÍ

Lyon (FRA) 111.740 * Wolfsburg (GER) 125.390 * Paris Saint-Germain (FRA) 84.740
Barcelona (ESP) 80.170 * FC Rosengård (SWE) 77.470 * Bayern München (GER) 52.390

Chelsea (ENG) 47.470 * Brøndby (DEN) 47.075

NENASAZENÍ

Slavia Praha (CZE) 45.550 * FC Zürich (SUI) 43.890 * Linköping (SWE) 41.470
Glasgow City (SCO) 35.415 * LSK Kvinner (NOR) 31.920 * Atlético Madrid (ESP) 25.170

Fiorentina (ITA) 19.385 * Ajax (NED) 13.250

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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ONDRÁŠOVKA CUP 2018
Sparta převzala trofej pro vítěze 

Mládežnické týmy Sparty, které společnými silami získaly prvenství v On-
drášovka Cupu - Poháru mládeže FAČR, už mají ve svém držení vítěznou 
trofej. Před ligovým utkáním Sparty s Libercem převzali mladí fotbalis-
té Sparty pohár pro vítěze a všichni dohromady se mohli podělit o radost 
s dvanácti tisíci přítomnými diváky. A navíc možná svým triumfem inspiro-
vali své vzory k jasnému vítězství nad vždy obávaným Slovanem.

 OCENĚNÍ PŘEDALI GENERÁLNÍ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI ONDRÁŠOVKA 
 LIBOR DUBA (VPRAVO) A MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA AC SPARTA PRAHA ADAM KOTALÍK. 

 SPARŤANÉ SE RADUJÍ Z VÍTĚZNÉ TROFEJE. 

Dvanáct tisíc diváků v Generali Areně zažilo veskrze pozitiv-

ní večer plný sparťanských triumfů. Nejprve mládežnické týmy 

Sparty převzaly pohár pro vítěze Ondrášovka Cupu za rok 2018 

a následně letenské áčko zdolalo Slovan Liberec 4:1. Pohár do ru-

kou kapitánů sparťanských týmů předali generální ředitel spo-

lečnosti Ondrášovka Libor Duba, místopředseda představenstva 

AC Sparta Praha Adam Kotalík a také dva zástupci FAČR, kteří 

se podílejí na směřování českého mládežnického fotbalu, Michal 

Prokeš a Antonín Barák.

Týmy získávaly v Ondrášovka Cupu za umístění v první desítce 

body od deseti pro vítěze až po jeden pro desáté družstvo. Vítězem 

Ondrášovka Cupu je pak klub, který ve všech kategoriích nasbírá 

v součtu nejvyšší počet bodů. Ondrášovka Cup za rok 2018 patří 

pražské Spartě. Z celkového počtu šesti finálových turnajů jed-

notlivých kategorií vyhrála Sparta dva, konkrétně v kategoriích 

U10 a U12. Největší rival Sparty Slavia sice získala tři turnajová pr-

venství (U8, U9 a U13), ale pro celkový úspěch v Ondrášovka Cupu 

je klíčová vyrovnanost konečných umístění v jednotlivých katego- 

riích. Ke dvěma vyhraným turnajům totiž Sparta přidala ještě dvě 

druhá, jedno třetí a jedno čtvrté místo. Naopak v konečném pořadí 

druhá Slavia měla výpadek v kategorii U10, v níž nezískala ani bod. 

Třetí pak skončil Hradec Králové, i díky titulu v kategorii U11. Mezi 

nejlepší se prosadily i menší kluby, když se o sedmé místo  dělí FK 

Pardubice, FC Hlinsko a FK Medlov.

Nový ročník Ondrášovka Cupu už má za sebou první předkva-

lifikační turnaje. Finálovým turnajům pak budou patřit květen 

a červen roku 2019. 

CELKOVÉ POŘADÍ 2018

1. AC Sparta Praha 41 bodů * 2. SK Slavia Praha 30 bodů
3. FC Hradec Králové 20 bodů * 4. FK Mladá Boleslav 19 bodů

5. Bohemians Praha 1905 23 bodů * 6. SFC Opava 7 bodů
7. FK Pardubice 7 bodů * 7. FC Hlinsko 7 bodů * 7. FK Medlov 7 bodů

UMÍSTĚNÍ SPARTY V JEDNOTLIVÝCH TURNAJÍCH

U8 - 2. místo * U9 - 3. místo * U10 - 1. místo
U11 - 4. místo * U12 - 1. místo * U13 - 2. místo

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ 2018

U8 - SK Slavia Praha * U9 - SK Slavia Praha * U10 - AC Sparta Praha
U11 - FC Hradec Králové * U12 - AC Sparta Praha * U13 - SK Slavia Praha

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
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Porážka a remíza 
v přípravě se Švýcary

Reprezentační „sedmnáctku“ čeká 23. října 2018 start kvalifikace ME zápa-
sem s Albánií. K otestování formy týmu posloužila dvě přípravná utkání ve Švý-
carsku, v nichž mladí fotbalisté nejprve padli o dvě branky 2:4 a v odvetě remi-
zovali 1:1. Jak oba duely viděl trenér reprezentace U17 Václav Kotal?     

 PO PŘÍPRAVNÝCH UTKÁNÍCH SE ŠVÝCARY ČEKÁ NA MLADÉ REPREZENTANTY ŘÍJNOVÝ START KVALIFIKACE ME. 

 TRENÉR U17 VÁCLAV KOTAL DUMÁ, JAK ZLEPŠIT KONDIČNÍ PŘIPRAVENOST SVÝCH SVĚŘENCŮ. 

 „První utkání nám ukázalo, v čem se musíme před kvalifikací 

zlepšit. Velký rozdíl v rychlosti, v rychlé práci s míčem a samo-

zřejmě v efektivitě. Myslím si, že jsme měli stejné množství šan-

cí jako soupeř, ale bohužel my jsme je nerealizovali, soupeř ano. 

A proto to skončilo jasným vítězstvím Švýcarů. 

Odvetu jsme zvládli mnohem lépe. Hlavně v prvním poloča-

se jsme velmi dobře kombinovali, napadali rozehrávku soupeře 

a z toho jsme těžili získání míčů i vypracování šancí. Bohužel po-

dařilo se nám proměnit pouze jedinou, čímž jsme se dostali do ve-

dení. Ve druhém poločase soupeř zpřesnil hru, zvýšil aktivitu 

a určitě byl lepší v pohybu více než my, což trošku signalizuje náš 

problém s kondiční přípravou. Musíme se podívat, jakým způso-

bem se na tom dá zapracovat tři týdny před kvalifikací. Abychom 

zjistili, jak jsou na tom chlapci kondičně, jak pracují v klubech, 

abychom vydrželi hrát celých devadesát minut.“ 

ŠVÝCARSKO U17 - ČESKO U17 4:2 (2:1)

Hráno: 25. 9. 2017. Branky: 3. Ebenhard, 39. a 58. Sambasivam, 90. Rieder - 16. Šíp, 79. Sejk. Se-
stava ČR: Stejskal - Koželuh, Matys, Hellebrand, Šimek - Gedeon (62. Hájek), Ritter (62. Hroník) 
- Šilhart, Vorlický, Šíp (62. Starý) - Svoboda (69. Sejk).

ŠVÝCARSKO U17 - ČESKO U17 1:1 (0:1)

Hráno: 27. 9. 2018. Branky: 63. Regillo - 3. Starý. Sestava ČR: Horníček (46. Sirotník) - Koželuh 
(46. Šimek), Starý, Hellebrand (46. Matys), Kurka - Hájek (78. Šilhart), Hroník - Wojatschke (88. 
Gedeon), Hložek, Pech (78. Šíp) - Sejk.

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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Seminář trenérů mládeže Královéhradeckého KFS

Trenérsko metodická komise Královéhradeckého KFS ve spolupráci s Nadačním 
fondem na podporu fotbalové mládeže a Krajským úřadem Královéhradeckého kraje 
uspořádala doškolovací Seminář pro trenéry mládeže. Zúčastnit se ho mohl trenér 
minimálně s licencí C, který v soutěžním ročníku 2018/2019 aktivně působí u mládež-
nického mužstva hrajícího některou ze soutěží řízené Královéhradeckým KFS. 

Na úvod semináře odprezentoval předseda komise mláde-

že Královéhradeckého KFS Tomáš Navrátil projekt dovednostní 

soutěže - Dovednostní olympiádu. Poté už přišly na řadu ukáz-

kové tréninkové jednotky. Ke zhlédnutí byla celá řada zajímavých 

cvičení, která mohou trenéři přenést do svých klubů. Na hřišti č. 

1 představil ukázkový trénink tým FC Hradec Králové kategorie 

U-11 pod vedením Milana Šimoníčka, lektora FAČR, a trenérů FC 

Hradec Králové Mirzy Rahimiče a Václava Hladkého. Na UMT měli 

přítomní trenéři možnost zhlédnout ukázkový trénink hráčů FC 

Hradec Králové U-17 pod vedením trenérů Josefa Vlčka a Tomá-

še Ibrmajera. Díky podpoře Krajského úřadu Královéhradeckého 

kraje se všichni účastníci semináře, kteří splnili podmínky účasti 

a odevzdali vyplněný dotazník, mohou těšit na jednorázovou od-

měnu 6.000 Kč.    -Jan Míl- 

 ÚČASTNÍCI SEMINÁŘE ZHLÉDLI I UKÁZKU TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY KATEGORIE U-11. 

KFS Královéhradeckého kraje - www.khfotbal.cz

Foto: Lubomír Douděra

www.fotbal.cz
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Fotbalové asociace České republiky
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Příští číslo Gólu vyjde 
v úterý 9. 10. 2018.
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