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 MATĚJ 

 VYDRA 

„Kdo si myslí, že hráči musí 
zvládat zápřah v evropských 
pohárech zároveň s ligovými, 
je hlupák, “ říká generální 
manažer Spartaku Trnava.

 PAVEL HOFTYCH

Roman 
Valeš

Tyče místo
gólů!

  „Ďolíček si moc užívám!“  
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Vážení čtenáři!

V průběhu září a října převzali hned dva češ-

tí trenéři posty na reprezentačních lavičkách. 

Po Jaroslavu Šilhavém, který si už zabydlel svoji 

trenérskou kancelář v Praze, si ji nyní začne za-

řizovat Pavel Hapal v Bratislavě. A hned ve dru-

hém vystoupení se slovenským „nároďákem“ 

se v pondělí 19. listopadu představí v Edenu proti 

Česku. Půjde v něm nejen o prestiž vítěze „fede-

rálního“ derby, ale i o udržení v B skupině nebo 

pádu do C skupiny Ligy národů. Letošní říjnový 

mač proti Slovákům odkopal coby svůj reprezen-

tační zápas s pořadovým číslem 21 Matěj Vydra. 

Ofenzivní rychlík se do národního týmu vrátil 

po dvou letech a s největší pravděpodobností ne-

bude chybět v nominaci Jaroslava Šilhavého ani 

pro listopadovou odvetu. V původním rozhovoru 

pro Gól vypráví o svém reprezentačním come-

backu i o čerstvém angažmá v Premier League 

v klubu Burnley FC. Těžké zranění kolene přibrz-

dilo kariéru Romana Valeše. Gólman, jenž prošel 

všemi mládežnickými reprezentacemi, změnil 

před touto sezonou dres, když z Jihlavy zamířil 

do Bohemians. Od druhého kola je brankářskou 

jedničkou „klokanů“ a v Gólu se rozhovořil nejen 

o svém novém působišti.

Příjemné fotbalové počtení na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„ČEŠI CHTĚLI VÍC NEŽ SLOVÁCI“
„Byl jsem moc rád, že před několika dny zavítala do Trnavy slovenská reprezentace. 

Navíc kvůli zápasu Ligy národů s Českem. Šlo o skvělé propojení českého a slovenského 

fotbalu v nádherném prostředí. Výsledek mohl dopadnout tak i tak, za stavu jedna jedna 

měli Slováci silnou patnáctiminutovku, mohli zápas přehoupnout na svoji stranu. Z Čechů 

bylo cítit, jak strašně chtějí. Přišlo mi, že víc než domácí, i proto se štěstí převážilo na naši 

stranu. Před výkopem jsem tipoval výsledek dva dva s tím, že i bod by byl pro Česko dobrý. 

Slováci byli v příznivější situaci, z přechozích zápasů měli vyšší sebevědomí.

„EXTEMPORE BYLO PRO KOUČE KOZÁKA POSLEDNÍ KAPKOU“
Po zápase se ve slovenském týmu děly věci, odstoupil trenér Kozák. Na Slovensku 

šlo o velké téma, nikdo to nečekal. Jano je obrovská persona, je svůj. U mužstva byl šest 

let, měl to založené na velkém respektu. Ten už asi nebyl takový. Někteří trenéři by v si-

tuaci, kdy několik hráčů porušilo životosprávu, nedělali další kroky. Můj názor je takový, 

že šlo o poslední kapku. Kvůli podobné události se od mužstva neodchází. V týmu zřej-

mě poslední dobu něco nefungovalo. Trenérovi vadily i manažerské hry, které koučům 

mnohdy podrývají nohy. 

„KVŮLI STUPIDITĚ JEDNOTLIVCŮ BUDEME HRÁT BEZ DIVÁKŮ“
S Trnavou máme před sebou třetí zápas ve skupině Evropské ligy, na účast v ní jsme 

patřičně pyšní. Strašně nás ale mrzí, že za opakovanou stupiditu několika jedinců ve fa-

nouškovském kotli (poznámka - pokřik s rasistickým podtextem), budeme hrát proti 

 VE SVÉM DRUHÉM ZÁPASE EVROPSKÉ LIGY SE SPARTAK TRNAVA 
 PŘEDSTAVIL V ISTANBULU, KDE PODLEHL FENERBAHCE 0:2. 

Fotbalový týden Pavla Hoftycha

„Trnava si v Evropě
vybudovala kredit!“

Generální manažer PAVEL HOFTYCH píše 
s Trnavou historii. Spartak, který trénuje Ra-
doslav Látal, došel senzačně do základní sku-
piny Evropské ligy, kde šokoval triumfem nad 
Anderlechtem. Účast na evropské scéně si však 
vybírá daň ve slovenské lize, i přes sobotní vy-
sokou výhru nad Senicí (4:1) je úřadující mistr 
nadále ve spodní části tabulky.

 TRNAVSKÉMU KLUBU ŠÉFUJE PAVEL HOFTYCH 
 Z POZICE GENERÁLNÍHO MANAŽERA OD ROKU 2016. 

  Gólové asistence 
českých obránců
Dva čeští praví obránci, kteří na tomto postu 
alternují i v národním týmu, pomohli gólovými 
asistencemi k vítězstvím svých týmů ve ví-
kendových zápasech bundesligy a ještě k tomu 
na hřištích soupeřů. Theodor Gebre Selassie 
připravil v 65. minutě zpětnou přihrávkou dru-
hou branku Maximiliana Eggesteina, který po-
jistil výhru Brém v Gelsenkirchenu nad Schalke 
04. Pavel Kadeřábek byl coby asistent ještě 
aktivnější, než jeho starší reprezentační parťák. 
Měl totiž prsty ve dvou ze tří gólů Hoffenheimu 
na hřišti nováčka z Norimberku. Na začátku 
druhé půle po jeho nahrávce vyrovnal Nelson, 
pojistku na konečných 1:3 pro hosty zařídil v 67. 
minutě přesným centrem na hlavu Szalaie.    

  Kordula skončil 
ve Slovácku
Vedení prvoligového Slovácka odvolalo trenéra 
Michala Kordulu a sportovního ředitele Sta-
nislava Levého. Tým povede asistent Petr Vla-
chovský, novým sportovním manažerem bude 
bývalý obránce Veliče Šumulikoski. Důvodem 
změny byly poslední špatné výsledky. Čtyři-
cetiletý Kordula vystřídal loni v polovině září 
na trenérské lavičce Levého. Začátek mu příliš 
nevyšel, na první výhru čekal devět kol a Slo-
vácko kleslo až na poslední příčku. Na jaře 
se už týmu začalo výsledkově dařit a skončil 
dvanáctý. Naposledy Slovácko v lize vyhrálo 
v pátém kole 2:1 v Praze nad Duklou. Strmý pád 
se pokusí zastavit pětatřicetiletý Vlachovský, 
který ve Slovácku působí už jedenáctou sezo-
nu. Sedm let vedl ženský tým a současně byl 
trenérem reprezentace juniorek do 19 let. Asi-
stentem u prvoligového týmu byl od května. 
Prvoligová premiéra doma s Teplicemi mu ale 
nevyšla - Slovácko prohrálo 0:2 a propadlo se 
na poslední místo…

  Trávník se blýskl 
hattrickem
Reprezentační středopolař Michal Trávník byl 
ústřední postavou Jablonce v ligovém duelu 
u Litavky, v němž Severočeši uštědřili domácí 
Příbrami krutý debakl 6:0. Naposledy tak vy-
sokým rozdílem i stejným výsledkem vyhráli 
před čtyřmi lety doma s pražskou Duklou. 
Čtyřiadvacetiletý záložník zaznamenal svůj 
první hattrick v nejvyšší soutěži a na gólovém 
půltuctu se podílel ještě jednou asistencí, kte-
rá v závěru první půle předcházela jeho stře-
leckému představení po přestávce. Nejprve se 
v 51. minutě parádně trefil levačkou z hranice 
šestnáctky, v 65. proměnil penaltu a už o tři 
minuty později po další přímočaré akci pře-
konal brankáře Švengera, paradoxně rodáka 
z Jablonce, potřetí. 

  Nečekaná abdikace 
trenéra Kozáka!
Slovenské reprezentanty už nevede Ján Kozák. 
Čtyřiašedesátiletý trenér skončil na vlastní 
žádost den po prohře 1:2 s českým týmem 
v Lize národů v Trnavě a v úterním přípravném 
utkání ve Švédsku vedl národní tým asistent 
Štefan Tarković. Kozák nastoupil k reprezen-
taci v létě 2013 a stal se nejdéle působícím 
trenérem na její lavičce. Měl smlouvu po-
depsanou až do konce kvalifikace o postup 
na EURO 2020. Jako první dokázal dovést Slo-
vensko na mistrovství Evropy, kde před dvěma 
lety jeho tým skončil v osmifinále. V Lize ná-
rodů však Slováci prohráli oba dosavadní zá-
pasy. O pár dnů později na tiskové konferenci 
pak sdělil důvody, které ho vedly k nečekané 
rezignaci. Několik hráčů po prohraném duelu 
s Českem se vyrazilo odreagovat a trenér-ne-
spavec je osobně potkal v ulicích při návratu 
zpátky na hotel dávno po večerce…

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

 SVATOPLUK PLUSKAL 

„POHÁRY JSOU LOGICKY DANÍ LIZE“
Prezident Trnavy nedávno narazil na renomovanou studii, která vznikala deset let. Za-

měřenou na kluby, které pravidelně hrají evropské poháry, a ty, které jen občas. Jedno-

značně vyšlo, že účast v pohárech má vliv na ligovou soutěž. Zápasy v ní se lámou kolem 

sedmdesáté minuty, kdy v závěrečné fázi dotyčné kluby góly nedávají, naopak inkasují. My 

toto jenom potvrzujeme. Každému, kdo tvrdí, že se musí tento zápřah zvládat, říkám, že 

nemusí. Kdo si myslím, že je to jinak, je hlupák. Aspektů je tolik, že poháry jsou logicky daní 

lize. My se jen snažíme, aby škody v lize byly co nejnižší. 

„MÁME UŽ ODEHRANÝCH 26 ZÁPASŮ“
Dám příklad. Hrajete ve čtvrtek večer v Turecku, přiletíte v pátek ve čtyři ráno. V neděli 

v šest večer nastoupíte proti Seredi. Cestování, krátký čas na regeneraci, do toho motivace 

ligových soupeřů, která je teď na topu. A také nastavení hlavy. Ve čtvrtek nastoupíte před 

35 tisíci diváky, v neděli proti absolutně motivované Seredi před třemi a půl tisíci... Absol-

vovali jsme všechna čtyři předkola, už teď máme odehraných 26 zápasů, na konci podzimu 

jich bude 34. Což je de facto celá ligová sezona. Kdo na takový program není dlouhodo-

bě zvyklý, hledá cestu, jak si s tím poradit. Je možné, že kdybychom hráli poháry tři roky 

po sobě, naučili bychom se v tom lépe chodit.“ 

Záhřebu bez diváků. Celá naše evropská jízda s našimi možnostmi, financemi, je něco 

fantastického. Že jsme porazili Anderlecht je doslova neuvěřitelné. Byla to pro Sloven-

sko první výhra ve skupině poháru po deseti letech. S devíti Slováky v základní sestavě, 

což všichni kvitují. V uvozovkách nám tedy fandí celé Slovensko. Troufám si tvrdit, že to, 

co jsme dokázali, docení až budoucnost. 

„MÁME RESPEKT SOUPEŘŮ, TO JE NEJCENNĚJŠÍ“
Týden před druhým utkáním ve skupině jsme byli na istanbulském derby Fenerbahce- 

Besiktas. Pětapadesát tisíc diváků, pekelná atmosféra. Před vzájemným zápasem jsme 

zašli s managementem tureckého klubu na večeři, přijal nás předseda představenstva. 

Jednali s námi jako rovný s rovným. Je příjemné vidět, že si Spartak vybudoval v Evropě 

kredit. Účast v Evropské lize je pro nás přičuchnutím k velkému fotbalu. Trenér Radek 

Látal to zažil z pozice hráče, Já z role trenéra v předkolech, jako funkcionář to zažívám 

poprvé. Obrovská zkušenost, parádní zážitky. Máme respekt soupeřů, to je nejcennější.

PAVEL HOFTYCH * Narozen: 9. května 1967 * Hráčská kariéra: Neštěmice (1973-1984), 
Spartak Ústí nad Labem (1984-1986), VTJ Žatec (1986-1988), RH Cheb (1988-1989), Slušo-
vice (1989-1992), Svit Zlín (1992-1996), Klingenbach (Rakousko, 1996-1999), Slavia Kromě-
říž (1999-2000), Lůžkovice (2000-2001) * Trenérská kariéra: FK Zlín (mládež, 1999-2002), 
Tescoma Zlín (2002-2006), FC Slovácko (B-tým, 2006), Tescoma Zlín (2006-2008), Bohemi-
ans 1905 (2008-2011), Spartak Trnava (2011-2012), Dynamo České Budějovice (2013-2014), 
ČR U19 (2014), ČR U20 (2014-2015), ČR U169 (2015-2016) * Funkcionářská kariéra: gene-
rální manažer (Spartak Trnava, 2016-?) * Největší úspěchy: mistr slovenské ligy (2018), 
účast v základní skupině Evropské ligy (2018)

 PO TRENÉRSKÝCH ANGAŽMÁ V PRVOLIGOVÝCH KLUBECH VEDL 
 PAVEL HOFTYCH I ČESKÉ MLÁDEŽNICKÉ REPREZENTAČNÍ TÝMY. 

STALO SE...

 PAVEL HOFTYCH COBY KOUČ PRAŽSKÝCH BOHEMIANS 1905. 

  LFA přijata do „Evropy“
Ligová fotbalová asociace se stala členem 
asociace European Leagues, která sdružuje ev-
ropské soutěže včetně nejvyspělejších lig, jako 
jsou německá bundesliga, anglická Premier 
League či španělská La Liga. LFA si od vstupu 
do organizace vedle prestiže slibuje i posun 
po obchodní a marketingové stránce.  European 
Leagues schválila vstup LFA na pátečním zase-
dání ve Frankfurtu nad Mohanem. Organizace 
má nyní 35 členů a soutěží, což čítá více než 900 
profesionálních klubů.

  Pačinda 
v předstihu do Plzně
Mistrovská Plzeň získala slovenského útoč-
níka Erika Pačindu, který přichází jako volný 
hráč po ukončení kontraktu v Dunajské Stredě. 
Za Viktorii, s níž podepsal tříletou smlouvu, 
bude moci devětadvacetiletý hráč nastoupit až 
v jarní části sezony. Do té doby bude s český 
mistrem pouze trénovat. V Dunajské Stredě 
působil od léta 2015 a patřil k oporám, ale v této 
sezoně měl neshody s novým německým tre-
nérem Peterem Hyballou. Na začátku října byl 
na týden vyřazen z kádru a poté s ním klub roz-
vázal kontrakt. Hrával také v rodných Košicích 
a ve francouzském Tours. Za reprezentaci ode-
hrál čtyři zápasy, ve slovenské lize nasbíral 180 
startů a vstřelil 50 branek. V plzeňském týmu je 
už čtvrtým slovenským hráčem. V kádru Vikto-
rie působí také brankář Matúš Kozáčik a záložní-
ci Patrik Hrošovský a Roman Procházka. inzerce

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

24. ŘÍJNA

1901 František Císař 1922-1924 6/1

25. ŘÍJNA

1943 Kamil Majerník 1967-1970 4/0

27. ŘÍJNA

1977 Jiří Jarošík 2000-2005 23/0

1985 Daniel Kolář 2009-2016 29/2

28. ŘÍJNA

1930 Svatopluk Pluskal 1952-1965 56/1

1939 Evžen Hadamczik - - - - - - - -

1981 Milan Baroš 2001-2012 93/41

1986 Mario Holek 2009-? 8/0

29. ŘÍJNA

1962 Josef Csaplár - - - - - - - -

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Hapal na slovenské lavičce

Čeští trenéři jen výjimečně přebírají národní 
tým jiné země, i když v případě východní části bý-
valé československé federace to přece jen klasic-
ká cizina úplně není. Ostatně Pavel Hapal, který 
byl v pondělí jmenován nástupcem za abdikující-
ho Jána Kozáka, to lapidárně pojmenoval, když 
řekl, že se narodil v Československu. Na kouče 
slovenské reprezentace aspiroval dlouhodobě, 
a kdyby v březnu odolal vábení letenských sirén, 
aby převzal po nepovedeném „internacionálním“  
experimentu pražskou Spartu, a zůstal dál u týmu 
do 21 let, s největší pravděpodobností by byl nyní 
povýšen. V „áčku“ se totiž postupně zabydluje 
řada jeho nedávných mladých svěřenců.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Samozřejmě nemohl tušit, že jeho angažmá u nejslavnějšího 

českého klubu bude mít jepičí trvání a skončí po pouhých čtyřech 

měsících, po prvním kole nového ligového ročníku a nepove-

deném úvodním zápase předkola Evropské ligy se Spartakem  

Subotica. Na nejprestižnější a nejsledovanější trenérský post 

nastupuje za podobné situace jako před pár týdny Jaroslav 

Šilhavý coby nástupce odvolaného Karla Jarolíma. S nožem 

na krku, aby odvrátil hrozící pád ze skupiny B o patro níž, což 

s sebou nese i balvan vylosování těžších soupeřů v kvalifikaci 

EURO 2020, která se rozehraje na jaře.

Premiéra doma s Ukrajinou, která má naopak jistotu postupu 

v kapse, by pro něj neměla být tak hektická jako epilog Ligy ná-

rodů o tři dny v pražském Edenu s Českem. Každopádně se ne-

chá očekávat zafungování pozitivního faktoru „nového koštěte“, 

a pokud nominuje do listopadového dvojzápasu hříšníky, kteří 

po prohraném derby s Českem v Trnavě sehráli třetí relaxační 

poločas nikoliv na hotelu, ale v nočních podnicích, může stopro-

centně počítat s jejich maximálním nasazením.   

Pavel Hapal navazuje na starší i slavnější kolegy. Leopol-

da „Jima“ Šťastného, který vedl sousední Rakousko, „Chilana“ 

Rudolfa Vytlačila (Bulharsko), arabského světoběžníka Mi-

lana Máčalu, trénujícího hned několik tamních reprezentací, 

v jeho šlépějích jde v současné době Miroslav Soukup (Jemen,  

Bahrajn), dále pak Dušana Fitzela (Malta) a svého někdejšího 

kouče z Olomouce Karla Brücknera, který si to po EURO 2008 

namířil do první z pořadatelských zemí do Rakouska. V novodo-

bé historii proti sobě dva čeští trenéři nastoupili s reprezentač-

ními výběry pouze dvakrát – Dušan Uhrin starší a Milan Máčala 

ve skupině na Konfederačním poháru FIFA prosinci 1997 v Rijá-

du a zaskakující kouč František Straka a Dušan Fitzel v červnu 

2009 v přátelském duelu v Jablonci. Nadcházející trenérský sou-

boj Šilhavý vers. Hapal už dopředu slibuje, že bude mít největší 

náboj, protože v něm půjde o hodně! 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Špičkové 
kamery na Letné

„Nahrávka je pořízena v rozlišení až 320 pi-
xelů na metr, což umožňuje jednoznačnou iden-
tifikaci obličeje. K rozpoznání totiž obvykle stačí 
i rozlišení 125 pixelů na metr,“ popisuje Sparta 
na svém webu technické parametry novinky, ale 
zároveň zdůrazňuje, že nejde o reakci na události 
při letním neúspěšném předkole Evropské ligy 
se Spartakem Subotica, ale o dlouho připravova-
ný krok. „Při utkání se srbským celkem byl však 
kamerový systém ve finální fázi testovacího 
režimu, a tak z pořízených materiálů klub při še-
tření a důkazním řízení vychází.“ Oba zápasy se 
Suboticou provázely výtržnosti fanoušků Sparty, 
kteří při domácí odvetě dokonce vnikli na hrací 
plochu a krátce přerušili utkání. Disciplinární 
komise UEFA poté letenskému klubu na jeden 
pohárový zápas zavřela stadion a udělila pokutu 
50 tisíc eur. Policie dopadla 12 příznivců. 

 NEUKÁZNĚNÉ 
 FANOUŠKY POHLÍDÁ 
 NOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM. 

 PAVEL HAPAL SE STAL NOVÝM KOUČEM SLOVENSKÉ REPREZENTACE 
 I DÍKY SVÉMU ÚSPĚŠNÉMU PŮSOBENÍ U TAMNÍ „JEDENADVACÍTKY“. 

 POSLEDNÍ TISKOVOU KONFERENCI PO LIGOVÉM ZÁPASE SPARTY ABSOLVOVAL PAVEL HAPAL 
 21. SRPNA 2018 PO VÝHŘE V 1. KOLE NAD OPAVOU. O ŠEST DNÍ POZDĚJI JEJ VEDENÍ LETENSKÉHO KLUBU ODVOLALO. 

AKTUÁLNĚ

Pražská Sparta v rámci zvyšování bez-
pečnosti na letenském stadionu začne 
používat nový kamerový systém, který 
využívají evropské velkokluby jako Man-
chester United, Bayern Mnichov, Dort-
mund nebo Arsenal. Systém byl od za-
čátku této sezony ve zkušebním provozu 
a nyní ho klub začne využívat naostro. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Jablonecký reprezentační středopolař Michal Trávník si pod-

manil trávník u Litavky, kde si proti domácí Příbrami připsal 

premiérový ligový hattrick a ještě přidal jednu asistenci.

KRESBA TÝDNE

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


Po dvou letech opět oblékl reprezentační dres, a i když gólově nepotvrdil 
primát nejlepšího kanonýra posledního ročníku Championship, byl MATĚJ 
VYDRA přínosem pro českou ofenzívu. Šestadvacetiletý forvard, ostřílený 
několika sezonami na anglických trávnících, prokázal v těžkých venkovních 
zápasech Ligy národů na Slovensku a Ukrajině přímočarý tah na branku 
a důraz v osobních soubojích, třebaže ho nový trenér Jaroslav Šilhavý za-
řadil v základní sestavě na nezvyklý post pravého křídelníka.

Matěj Vydra:

„Do soubojů 
nevletím 

hlava 
nehlava!“

Matěj Vydra:

„Do soubojů 
nevletím 

hlava 
nehlava!“
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 VÁCLAV TICHÝ  BURNLEY/PRAHA 

 Po dvou letech jste se znovu objevil v českém národním 

týmu. Byl v něm někdo, koho jste předtím neznal?

„Znal jsem všechny kluky, věděl jsem, o koho jde. Ale potkal 

jsem se na srazu poprvé třeba s Tondou Barákem nebo Jakubem 

Janktem.“ 

 Řada hráčů mluvila o zlepšené komunikaci i atmosféře 

v reprezentaci. Cítil jste to podobně?

„Když o tom mluvili ti, kteří v poslední době pravidelně jezdi-

li na nároďák, tak to asi bude pravda. Myslím si, že to bylo vidět 

i na hřišti. Reprezentace byla kritizovaná, že je bez srdce, na Slo-

vensku i na Ukrajině jsme hráli jako mančaft srdcem, i když se to 

výsledkově projevilo jen v Trnavě.“

 V Trnavě jste dvakrát pořádně protáhl brankáře Dúbrav-

ku, která z těchto ran byla víc gólová?

„Ta první po rohovém kopu. Vyšší kluci šli do vápna na hlavičku, 

já jsem zůstal nachystaný na odražené míče za vápnem. Napálil 

jsem ho docela přesně, proletěl klubkem hráčů. „Krmelec“ (Mi-

chael Krmenčík) mi říkal, že se balonu na poslední chvíli uhnul. 

Dúbravka toho asi moc neviděl, ale stihl ho vyškrábnout na tyč. 

 TÉMĚŘ PŘESNĚ PO DVOU LETECH SE MATĚJ VYDRA VRÁTIL DO NÁRODNÍHO TÝMU 
 A JAKO ČLEN ZÁKLADNÍ SESTAVY POMOHL REPREZENTACI K VÍTĚZSTVÍ 2:1 NA SLOVENSKU. 

„Říkal jsem mu, 
že si mohl ty dva 
zákroky schovat 

na Premier League…“

 PROTI UKRAJINĚ SE MATĚJ VYDRA ANI JEHO SPOLUHRÁČI NEPROSADILI A PADLI 0:1. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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„Ukrajinci hráli chytře, dost možná se poučili z našeho zápa-

su na Slovensku a viděli, že směrem dozadu nejsem tak důsledný 

obranář. Proto se Konopljanka stahoval od čáry do středu a do to-

hoto prostoru nabíhal levý obránce, se kterým jsem musel ma-

zat zpátky. Možná jsme na to mohli zareagovat, že bych chodil víc 

do středu a přebíral ho Theo (Gebre Selassie).“  

 Co podle vás rozhodlo, že jste se z Ukrajiny vraceli 

s prázdnou?

„V první půli jsme nevyužili velmi dobré šance, které jsme si 

vypracovali. Kdyby Jakub Jankto svůj nájezd proměnil a vedli 

jsme 1:0, hra by pak vypadala úplně jinak. Ukrajinci by ji museli 

víc otevřít a pro nás by bylo jednodušší se dostávat do brejko-

vých situací. Po vedoucím gólu těsně před pauzou se už ve druhé 

půli nemuseli překotně tlačit do ofenzívy, snažili se hlavně držet 

a kontrolovat míč.“

 Nehrál jste úplně na svém obvyklém postu jako v anglic-

kých klubech, bylo složité se adaptovat?

„Jsem zvyklý hrávat pod hrotem, kde mám hodně volného pro-

storu. Trenér mě potřeboval na pravém křídle, odkud se nechá 

také zaběhnout do středu hřiště. Snažil jsem se být pro mančaft 

co nejplatnější v obou zápasech, kdybych se prosadil alespoň jed-

nou gólově, tak bych byl se svými výkony spokojenější.“

ROZHOVORROZHOVOR

 RODÁK Z CHOTĚBOŘE SE RADUJE ZE SVÉHO ZATÍM POSLEDNÍHO REPREZENTAČNÍHO GÓLU, KTERÝ V BŘEZNU 2016 VSTŘELIL DO SÍTĚ ŠVÉDSKA. 

Bylo by fajn dát hned v prvním zápase po dvou letech pauzy gól! 

Škoda, že pak Součkova dorážka šla nad břevno. Kdybychom šli 

do vedení, naše hra by se víc uklidnila.“

 Po přestávce jste měl naopak poměrně dost času zamí-

řit, chvíli to ale vypadalo, že ještě hledáte některého z nabíhají-

cích spoluhráčů!

„Byl jsem v tu chvíli co do postavení naším nejvyšším hráčem, 

proto jsem se rozhlížel, jestli někdo zezadu nenabíhá. Zprava 

jsem uviděl Bořka Dočkala, ale protože jsem byl na středu bran-

ky, tak jsem vypálil. Bohužel Martin (Dúbravka) mě opět s pomocí 

tyče vychytal…“

 Po zápase jste spolu krátce mluvili. Co jste řešili? Ligu 

národů, nebo Premier League?

„Říkal jsem mu z legrace, že si tyhle dva zákroky mohl schovat 

na Premier League, že by to Newcastle moc potřeboval…“

 V osobních soubojích se slovenskými obránci se vám ná-

ramně hodila dlouholetá průprava z anglických trávníků!

„Jsem zvyklý hlavně ze zápasů Championship, že proti mně 

nastupují urostlí stopeři, kteří mají většinou o dost centimetrů na-

vrch. Snažím se vždycky především vybojovat míč, proto do sou-

bojů chodím, ale ne, že bych do nich vletěl hlava nehlava…“

 V Charkově jste také nastoupil v základní sestavě, ale 

měl jste i hodně defenzivních úkolů…

 V DRESU DERBY SE V MINULÉ SEZONĚ STAL MATĚJ VYDRA NEJLEPŠÍM KANONÝREM 
 DRUHÉ ANGLICKÉ LIGY (21 GÓLŮ) A VYSTŘÍLEL SI ANGAŽMÁ V PRVOLIGOVÉM BURNLEY. 

 S KAMARÁDEM DANIELEM PUDILEM SDÍLEL 
 KABINU V NÁRODNÍM TÝMU I V ANGLICKÉM WATFORDU.  

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 Doznívala vaše rekonvalescence po červnové operaci 

třísla. Byla nevyhnutelná?

„Tři nebo čtyři měsíce jsem na jaře nastupoval pod prášky 

nebo injekcemi. Hráli jsme s Derby o postup do play off, tak to se 

na bolístky všeho druhu ke konci sezony moc neohlížíte. Jenže 

během dvoutýdenní dovolené v Česku se bolest v pravém třís-

le výrazně zvýšila, takže nebylo vyhnutí podstoupit operační 

zákrok. Naštěstí nebyl tak zásadní, aby si vyžádal dlouhodobou 

rekonvalescenci.“

 Netajil jste se přáním hrát Premier League, což se vám 

přestupem do Burnley splnilo!

„Jasně, jsem za to moc rád. Jenže v Premier League je obrov-

ská konkurence, na každý post v sestavě jsou tři hráči! Musíte být 

trpělivý, čekat na šanci a pak ji využít. Takhle k tomu přistupuji, 

ROZHOVORROZHOVOR

 PRVNÍ ZAHRANIČNÍ ŠTACÍ MATĚJE VYDRY BYLO ITALSKÉ UDINESE, KAM ZAMÍŘIL JAKO OSMNÁCTILETÝ MLADÍK V ROCE 2010. 

 Kolik hráčů Burnley plnilo reprezentační povinnosti 

jako vy?

„Řekl bych, že nás bylo pět.“

 Sobotní zápas proti mistrovskému Manchesteru City jste 

proseděl na lavičce náhradníků…

„Věděl jsem, že se nevejdu do základní sestavy, ale věřil jsem, 

že bych do zápasu mohl za určité konstelace naskočit. V první půli 

to s námi nevypadalo zle, prohrávali jsme 0:1, jenže pak jsme do-

stali dva slepené góly, a nakonec si odvezli bůra.“

 Asi jste si představoval větší herní vytížení, je to tak tro-

chu daň za pozdní transfer z Derby County?

„Je diametrální rozdíl, jestli absolvujete celou letní přípravu, 

během které vás má trenér na očích, nebo přijdete až na její konec, 

a ještě k tomu s kondičním deficitem, což byl bohužel můj případ…“

 NA OSTROVNÍ FOTBAL SI MATĚJ VYDRA ZVYKAL VE WATFORDU, KAM POPRVÉ ODEŠEL NA HOSTOVÁNÍ Z UDINESE V SEZONĚ 2012/13. 

Matěj Vydra
Narozen: 1. května 1992 * Výška: 182 cm * Váha: 76 kg * Stav: svo-
bodný, přítelkyně Šárka * Fotbalový post: útočník
Hráčská kariéra: TJ Chotěboř (1999-2003), Vysočina Jihlava 
(2003-2009), Baník Ostrava (2010), Udinese Calcio (Itálie, 2010-
2011), Club Bruggy (Belgie, 2011), Udinese Calcio (Itálie, 2012), 
Watford FC (Anglie, 2012-2013), West Bromwich Albion (Anglie, 
2013-2014), Watford FC (Anglie, 2014 -2015), Reading FC (Ang-
lie, 2015-2016), Watford FC (Anglie, 2016), Derby County (Anglie, 
2016-2018), Burnley FC (Anglie, 2018-?)
Reprezentace: 22 zápasů, 5 gólů * Největší úspěchy: nejlepší 
hráč druhé anglické ligy (2012), nejlepší střelec Championship 
(2018),  vítěz ankety Talent roku (2013)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 MATĚJ VYDRA PRÁVĚ STŘÍLÍ SVOU PREMIÉROVOU TREFU V PREMIER LEAGUE 
 V PROSINCI 2013 ZA WEST BROM V BITVĚ S HULL CITY, KTEROU VYROVNAL NA KONEČNÝCH 1:1. 

i když bych samozřejmě jako každý fotbalista raději hrál, než vy-

sedával na lavičce náhradníků.“ 

 Už jste se aspoň zabydlel mimofotbalově?

„Pořídili jsme si dům kousek od Manchesteru, kde je po-

chopitelně mnohem pestřejší život jako v každém větším měs-

tě. Do tréninkového centra Burnley to mám autem půl hodiny 

po dálnici.“ 

 Nejbližší program nemáte zrovna jednoduchý. Doma 

v neděli hostíte rovněž ještě neporaženou Chelsea a potom 

v listopadu před reprezentační pauzou hrajete dvakrát venku - 

v Londýně s West Hamem a v Leicesteru…

„Do reprezentační přestávky to jsou samé těžké zápasy, Chel-

sea je soupeř na úrovni „Citizens“, takže bude velmi těžké ji o ně-

jaký bod obrat. West Ham a Leicester jich nemají stejně jako my 

na rozdávání, zvlášť doma. Musíme se pokusit něco odtud přivézt, 

abychom se nepropadli v tabulce ještě víc dolů.“ 

„Před listopadovou 
reprezentační pauzou 

máme samé 
těžké zápasy!“

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

Fotbalové asociace České republiky

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


Konečně se jim podařilo utéct z potupné posled-
ní příčky. Fotbalisté pražské Dukly se po výhře nad 
opavským nováčkem vyhoupli nad Slovácko a bodově 
se srovnali se svým nedělním sokem a s Olomoucí. 
Jediný gól zápasu vstřelil hlavou v 89. minutě slo-
venský stoper Ján Ďurica.

Dukla už není 

poslední! První liga 
2018/19 
První liga 
2018/19 

 12. KOLO 

Dukla už není 

poslední! 
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Ve druhém kole v Příbrami naskočil za vylou-
čeného Tomáše Fryštáka. Od té doby je brankář 
ROMAN VALEŠ jedničkou Bohemians 1905, kam 
přišel v létě z Jihlavy. V pátek byl s klokany blízko 
triumfu nad úřadujícím mistrem, nadprůměrný 
zápas s mistrovskou Plzní nakonec skončil 2:2.

Roman Valeš: „Ďolíček 
si moc užívám!“

 ROMAN VALEŠ PŮSOBÍ V BOHEMIANS PRVNÍ SEZONU. 

 Nad Plzní jste dvakrát vedli. Mrzí vás o to víc, že jste zápas nedotáhli do vítězného 

konce?

„Mrzí to určitě. Když dvakrát vedete, říkáte si v duchu, že by mohly být tři body. Bohužel 

nebyly. Ale myslím, že kdyby nám to někdo řekl před zápasem, možná bychom remízu bra-

li. Přece jen, Plzeň patří mezi nejlepší týmy ligy, bod brát musíme. I když je pochopitelně 

velká škoda, že jsme vedení neudrželi.“

 Zmrazilo vás, že Plzeň na vaši druhou branku bleskově zareagovala?

„Po vstřeleném gólu je vždycky je klíčové vydržet delší dobu neinkasovat. Soupeř tím 

znervózní. Bohužel do dvou minut bylo zase srovnáno.“

 O poločase musel kvůli zraněnému ramenu střídat záložník Martin Hašek. Šlo 

o nepříjemný zásah do sestavy?

„V první chvíli jsem vůbec nevěděl, co se stalo. Řešili to s trenérem během první půle. 

Do přestávky to Martin ještě kousnul, pak ale už dál nemohl. Patří mezi hráče, kteří jsou 

vždycky na hřišti vidět, takže pro nás nepříjemnost.“

 V závěru utkání vás Plzeň pořádně zatlačila, do vašeho vápna létal jeden centr 

za druhým. Nebál jste se, že ztratíte i remízu?

„Kdybych přemýšlel, že nám dají gól, spíš by ho dali. Tohle si prostě nikdy nesmíte při-

pouštět.“

 ROMAN VALEŠ ROZEBÍRÁ PO UTKÁNÍ S PLZNÍ 
 SE SPOLUHRÁČEM MICHALEM ŠMÍDEM, ZDA JE BOD ZISKEM, NEBO ZTRÁTOU… 

ECHO 12. KOLA

  Lídr je jen jeden
Fotbalisté Slavie se výhrou 1:0 v Liberci 
osamostatnili na špici tabulky. I když se 
Pražané proti Severočechům téměř celý 
zápas oslabeným o vyloučeného Mikulu 
trápili, těsné vítězství udrželi a odskočili 
Plzni na rozdíl dvou bodů. Viktoriáni to-
tiž na Bohemians při remíze 2:2 dokázali 
jen dvakrát dotáhnout náskok domácích 
„klokanů“. 

  Jablonec 
řádil v Příbrami
Tým kouče Rady se valí ligou jako lavina. 
Počínaje duelem s Plzní zahájil čtyřzápa-
sovou vítěznou šňůru, kterou korunoval 
demolicí domácí Příbrami v poměru 6:0. 
Třemi góly se v rozmezí 51. až 68. minuty 
zaskvěl záložník Trávník!

  Dukla opustila dno
Povedlo se jí to díky výhře 1:0 nad Opavou, 
kterou na začátku ligy vedl nynější kouč 
Pražanů Roman Skuhravý… Ve vyrovna-
ném spodku tabulky je šest celků nasklá-
daných v rozmezí tří bodů.

  Baník ztrácí, 
Sparta se probrala
Po druhé remíze za sebou, nyní doma 1:1 
s Karvinou, se ze špice začíná vytrácet os-
travský Baník. Naopak po dvou porážkách 
zabrali sparťané, kteří na Letné sestřelili 
Mladou Boleslav 4:1 a jsou třetí se čtyř-
bodovou ztrátou na Slavii.

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Slavia Praha 12 10 0 2 28:7 30

2. Plzeň 12 9 1 2 18:11 28

3. Sparta Praha 12 8 2 2 23:8 26

4. Ostrava 12 7 3 2 19:9 24

5. Jablonec 12 7 1 4 24:11 22

6. Zlín 12 6 3 3 18:10 21

7. Liberec 12 4 4 4 13:13 16

8. Bohemians 1905 12 4 4 4 13:14 16

9. Mladá Boleslav 12 4 2 6 25:29 14

10. Příbram 12 4 2 6 18:28 14

11. Teplice 12 3 3 6 14:20 12

12. Karviná 12 3 2 7 15:22 11

13. Opava 12 3 1 8 11:20 10

14. Sigma Olomouc 12 3 1 8 11:22 10

15. Dukla Praha 12 3 1 8 10:21 10

16. Slovácko 12 3 0 9 11:26 9

PROGRAM 13. KOLA
26.10. 18:00 Teplice - Ostrava

27.10. 15:00 Karviná - Sigma Olomouc

27.10. 15:00 Mladá Boleslav - Bohemians 1905

27.10. 15:00 Opava - Příbram

27.10. 17:00 Zlín - Sparta Praha

28.10. 15:00 Plzeň - Slovácko

28.10. 17:00 Jablonec - Liberec

29.10. 18:00 Slavia Praha - Dukla Praha

VÝSLEDKY 12. KOLA
Liberec - Slavia Praha 0:1

Dukla Praha - Opava 1:0

Ostrava - Karviná 1:1

Příbram - Jablonec 0:6

Slovácko - Teplice 0:2

Sigma Olomouc - Zlín 1:1

Bohemians 1905 - Plzeň 2:2

Sparta Praha - Mladá Boleslav 4:1

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STATISTIKA 12. KOLA

 ROMAN VALEŠ V UTKÁNÍ SE ZLÍNEM, 
 KTERÝ V ZÁŘÍ V ĎOLÍČKU VYHRÁL 1:0. 

 Prošel jste všemi mládežnickými reprezentacemi, měl 

jste našlápnuto vysoko. Notně vás však přibrzdilo těžké zranění 

kolene. Nestýskáte si někdy, že jste mohl být jinde?

„Zranění vazů mě vyřadilo na dlouhou dobu, byl to špatný čas. 

Možná jsem výš být mohl, ale možná taky ne. To je prostě osud.“ 

 Na jaře v Ďolíčku inkasovala Viktoria pět gólů (2:5). Byla 

tato vysoká výhra motivačním prvkem?

„V týdnu se o tom kluci v kabině bavili, zápas si připomínali. 

Stejně i trenér. Říkali jsme si také, že jejich podzimní výsledky uka-

zují, že jsou hratelní. Upřímně, nebáli jsme se jich, věřili si na ně.“

 Remízu jste uhráli na podzim také se Spartou, o body 

jste málem obrali i Slavii v Edenu. Je to signál, že Bohemka má 

silný tým?

„Myslím, že naši sílu ukazujeme celý podzim. Máme bohužel 

plno zraněných hráčů. Až se někteří uzdraví, budeme ještě sil-

nější.“

 Co říkáte atmosféře v Ďolíčku? Zažil jste Jablonec, kde 

chodí málo diváků, v Jihlavě také moc ne...

„Hodně příjemná změna, samozřejmě. Ďolíček si moc uží-

vám. Vezměte si pátek: přijela Plzeň, byl vyprodaný stadion, di-

 OD DRUHÉHO KOLA, KDY NAHRADIL ZRANĚNÉHO TOMÁŠE FRYŠTÁKA, NECHYBĚL ROMAN VALEŠ V BRÁNĚ „KLOKANŮ“ ANI MINUTU. 

 Liberec - Slavia  0:1 (0:1)
Branka: 3. Stoch (přímý kop). Rozhodčí: Příhoda - J. Paták, O. Černý. ŽK: Mikula, Kačaraba - 
T. Souček, Traoré, Kúdela, Bořil, Ngadeu, O. Kolář, Frydrych, Zmrhal. ČK: (12.) Mikula. Diváci: 8875.
Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Kerbr (63. Aarons) - Breite, Ševčík - Potočný, Oscar, 
Hybš (21. Koscelník) - Oršula (73. Mashike Sukisa). Trenér: Hornyák.
Slavia: O. Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - T. Souček, Hušbauer - Stoch (90. Frydrych), Traoré 
(46. Mešanovič), Zmrhal - Baluta (72. Olayinka). Trenér: Trpišovský.

 Dukla - Opava  1:0 (0:0)
Branka: 89. Ďurica (Miloševič). Rozhodčí: Královec - K. Hájek, Caletka. ŽK: Djuranovič - Schaf-
fartzik. Diváci: 3144.
Dukla: F. Rada - Bezpalec, Ďurica, Ostojič - Miloševič, Doumbia (79. Bilovský), Daniel Tetour, J. Sou-
ček, Brandner (83. Douděra) - Djuranovič (67. Bezdička), Schranz. Trenér: R. Skuhravý.
Opava: Šrom - Simerský, Schaffartzik, Svozil - Hrabina, Zavadil, Kuzmanovič (63. Janetzký), Jursa 
(83. Kayamba), Zapalač - Juřena (53. Jurečka), Smola. Trenér: Kopecký.

 Příbram - Jablonec  0:6 (0:2)
Branky: 36. Považanec (Masopust), 45. + 1 (Chramosta) (Trávník), 51. Trávník (Považanec), 65. Tráv-
ník (penalta), 68. Trávník (Ikaunieks), 73. Považanec (přímý kop). Rozhodčí: Ardeleanu - Hrabovský, 
Ratajová. ŽK: Trávník, Lischka (oba Jablonec). Diváci: 2618.
Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Květ, Průcha (46. Pejša) - Hlúpik, Jan Rezek, 
Mingazov (57. Antwi) - Fantiš (46. Voltr). Trenér: Csaplár.
Jablonec: V. Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Matěj Hanousek - Hübschman (78. V. Kubista) - Ma-
sopust, Trávník, Považanec, Jovovič (68. Acosta) - Chramosta (66. Ikaunieks). Trenér: P. Rada.

 Ostrava - Karviná  1:1 (0:1)
Branky: 73. Fleišman (přímý kop) - 37. Guba (Lingr). Rozhodčí: Franěk - Kotík, Vlasjuk. ŽK: Fleiš-
man, Fillo - Ba Loua, Lingr, Letič, Panák, Berkovec. ČK: (59.) Letič. Diváci: 11.002.
Ostrava: Laštůvka - Pazdera (46. Mešaninov), Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo, A. Jánoš 
(86. J. Šašinka), R. Hrubý, Holzer - O. Šašinka (55. Jirásek), Diop. Trenér: Páník.
Karviná: Berkovec - Čolič, Panák, Janečka, Jan Moravec - Smrž, Budínský - Ba Loua (90. Krivák), 
Lingr (77. Dramé), Letič - Guba (74. Ramírez). Trenér: R. Nádvorník.

 Slovácko - Teplice  0:2 (0:2)
Branky: 1. Vaněček (Vondrášek), 31. Krob (odražený míč). Rozhodčí: Machálek - Mokrusch, Kota-
lík. ŽK: Petr, Havlík - Čmovš, Vaněček, Hora, Hyčka. ČK: 49. Čmovš. Diváci: 3192.
Slovácko: Daněk - Juroška, J. Krejčí, Hofmann, Reinberk (56. Kalabiška) - V. Daníček - Jan Navrátil, 
Havlík, Janošek (66. Machalík), Petr (56. Kubala) - Kuchta. Trenér: Vlachovský.
Teplice: Jakub Diviš - Vondrášek, Čmovš, A. Král, Krob - Ljevakovič - Moulis (73. Hyčka), T. Kučera, 
Trubač (58. Jeřábek), Hora (87. Shejbal) - Vaněček. Trenér: Hejkal.

 Olomouc - Zlín  1:1 (0:0)
Branky: 76. Texl (Plšek) - 50. Beauguel (přímý kop). Rozhodčí: Rejžek - I. Nádvorník, Flimmel. ŽK: 
Sladký, M. Buchta - Jiráček, S. Dostál, Gajič, Bartošák. Diváci: 3429.
Olomouc: M. Buchta - Sladký, Štěrba (75. Texl), Polom (11. Chvátal, 60. P. Dvořák), Vepřek - Kalvach 
- Zahradníček, Houska, Plšek, Pilař - Nešpor. Trenér: V. Jílek.
Zlín: S. Dostál - Bačo, P. Buchta, Gajič - Hnaníček, Jiráček - Matejov (90.+2 Libor Holík), Lukáš Holík 
(70. Hronek), Bartošák - Beauguel, Poznar (80. Jakubov). Trenér: M. Bílek.

 Bohemians 1905 - Plzeň  2:2 (1:1)
Branky: 24. Hilál (penalta), 64. Záviška (Reiter) - 34. Schumacher vlastní, 66. R. Procházka (Krmen-
čík). Rozhodčí: Pechanec - Kříž, Koval. ŽK: Bartek - Zeman, M. Petržela. Diváci: 5000.
Bohemians 1905: Valeš - M. Dostál, Krch, Šmíd, Schumacher - Reiter (84. Vaníček), M. Hašek ml. 
(46. Mašek), Bederka, Bartek (79. Švec) - Záviška - Hilál. Trenér: M. Hašek st.
Plzeň: A. Hruška - Řezník, Hejda, R. Hubník, Limberský - R. Procházka, Hrošovský - M. Petržela, 
Hořava (67. Chorý), Zeman (79. Čermák) - Krmenčík (85. Řezníček). Trenér: Vrba.

 Sparta Praha - Mladá Boleslav  4:1 (3:0)
Branky: 19. Pulkrab (odražený míč), 20. Tetteh (Stanciu), 37. Tetteh (Chipciu), 64. Kanga (penalta) - 
84. Hůlka (Kateřiňák). Rozhodčí: Orel - Blažej, Vlček. ŽK: Čivič, Kanga - Komličenko. Diváci: 9147.
Sparta: Nita - Čivič, Costa, Radakovič, Chipciu (86. Wiesner) - Vatajelu (65. V. Vukadinovič), M. Frý-
dek, Kanga, Stanciu - Tetteh (68. Mebrahtu), Pulkrab. Trenér: Z. Ščasný.
Ml. Boleslav: Šeda - Keresteš (46. Hubínek), Chaluš, Hůlka, Pauschek - Ladra, P. Mareš, Takács, 
Konaté (46. Kateřiňák) - Komličenko (71. D. Novák), Přikryl. Trenér: J. Weber.

váci nás hnali, byla super atmosféra. Zápas snesl celkově velmi 

slušná měřítka.“

 Po dvanácti kolech má Bohemka šestnáct bodů. Hodně, 

nebo málo?

„Těžko říct. Zřejmě se pohybujeme tam, kde bychom chtěli 

být. Mohli jsme mít bodů víc, zase na druhou stranu, ve vítězném 

zápase v Olomouci jsme prohrávali o dva góly. Celkově můžeme 

podzim hodnotit pozitivně.“

 Angažmá u Botiče tedy zatím splňuje vaše představy?

„Rozhodně. Jsem opravdu moc spokojený. Pravidelně chytám, 

chodí hodně lidí. Co víc si přát.“

 Sníte v koutku duše o evropských pohárech?

„Uvidí se. Co vím jistě, je, že nechceme být v nadstavbové čás-

ti v poslední skupině. Spíš v té prostřední, kde je možnost hrát 

i o poháry.“

ROMAN VALEŠ * Narozen: 6. března 1990 * Výška: 190 cm * Váha: 
87 kg * Stav: svobodný, přítelkyně Radka * Fotbalový post: bran-
kář * Hráčská kariéra: Nový Bydžov (1998-2008), Slavia Praha 
(2008-2009), Čáslav (2009), Hlučín (2010), Slavia Praha (2010-
2011), FK Jablonec (2011-2018), Vysočina Jihlava (2018), Bohemi-
ans 1905 (2018-?) * Česká liga: 65 zápasů * Největší úspěchy: 
vítěz Českého poháru (2013), člen reprezentačních výběrů do 16, 
17, 18, 19 a 21 let

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 HITEM PŘÍŠTÍHO KOLA JE PODJEŠTĚDSKÉ DERBY JABLONCE S LIBERCEM. 
 V POSLEDNÍM VZÁJEMNÉM UTKÁNÍ VYHRÁLI V DUBNU JABLONEČTÍ NAD SLOVANEM 2:0. 

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „Plzeň měla v pátek v „Ďolíčku“ štěstí, že se domácí hráči nedokázali po vstřele-
ném gólu lépe zkoncentrovat a brzy na to inkasovali. Bohemka byla ostrá v přechodo-
vé fázi, což viktoriánům působilo velké problémy a nebýt několika výtečných zákroků 
brankáře Aleše Hrušky, nejspíš by odjeli hosté domů s prázdnou. „Klokani“ doplatili 
na úzký hráčský kádr, takže v závěru měl mistr blíž k vítězství, ale konečná remíza 
byla vzhledem k průběhu zápasu spravedlivým výsledkem. Jablonec v Příbrami jasně 
dominoval a uštědřil domácím krutý šestibrankový výprask. Jenže za bezbrankového 
stavu měl příbramský Hlúpik vyloženou šanci, které asi nejspíš lekl… Po vedoucím gólu 
hostů to už byla jejich jednoznačná záležitost. Severočeši mají dobře poskládaný tým 
dopředu i dozadu a po rozpačitém vstupu do sezony, kdy měli problémy s efektivitou, 
se už derou na špici tabulky. Sehráli velmi dobře i oba dosavadní duely v Evropské lize, 
ve výborné formě je středopolař Michal Trávník, který se prosazuje i v koncovce. Zápas 
Slavie v Liberci ovlivnil hned jeho úvod, ve kterém Pražané vstřelili vedoucí a nakonec 
i vítězný gól z trestného kopu. Způsobil ho svým pozdním zákrokem někdejší slávista 
Mikula, který byl zřejmě až příliš nažhavený. Ve 12. minutě šel po druhé žluté kartě ven, 
ale myslím si, že ho do padajícího brankáře Koláře naremploval zezadu stoper Kúdela… 
Slovan se ale jako mančaft kousl a i v deseti pro jeho hráče nebyl žádný míč ztracený, 
takže hosté se klepali až do závěrečného hvizdu o nejtěsnější výhru…“

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


32

3232

FORTUNA:LIGA
in

ze
rc

e
Úterý 23.10.2018
43/2018

Před vzájemným utkání u Li-
tavky měli příbramští a jablo-
nečtí fotbalisté stejnou gólovou 
bilanci v této sezoně. Po zápase 
se nůžky o šest branek roze-
vřely ve prospěch Severočechů, 
kteří si výrazně polepšili i v ta-
bulce efektivity. Polepšila si 
také Sparta, která v pondělní 
dohrávce vyprovodila „Bolku“ 
z Letné čtyřmi góly, naopak 
nejlepší střelec podzimní ligy 
ruský forvard Komličenko vyšel 
naprázdno.   

1. Slavia 28 2,333
2. Ml. Boleslav 25 2,083
3. Jablonec 24 2,000
4. Sparta 23 1,916
5. Ostrava 19 1,583
6.-8. Plzeň 18 1,500
6.-8. Zlín 18 1,500
6.-8. Příbram 18 1,500
9. Karviná 15 1,250
10. Teplice 14 1,166
11.-12. Liberec 13 1,083
11.-12. Bohemians 1905 13 1,083
13.-15. Opava 11 0,916
13.-15. Olomouc 11 0,916
13.-15. Slovácko 11 0,916
16. Dukla 10 0,833

 ŠESTI BRANKAMI SI V GÓLOVÉ JÍZDĚ 
 NEJVÍCE POLEPŠILI JABLONEČTÍ. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Jablonecký 
půltucet u Litavky

VYCHYTANÉ NULY

7
Ondřej Kolář (Slavia)

6 - Matúš Kozáčik (Plzeň) * 5 - Vlastimil Hrubý (Jablonec), Jan Laštůvka (Ostrava), Florin Nita 
(Sparta) * 4 - Stanislav Dostál (Zlín) * 3 - Miloš Buchta (Olomouc), Filip Rada (Dukla), Milan Šven-
ger (Příbram), Roman Valeš (Bohemians 1905)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

11
Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav)

7 - Jean-David Beauguel (Zlín), Michael Krmenčík (Plzeň), Benjamin Tetteh (Sparta) * 6 - Michal 
Trávník (Jablonec), David Vaněček (Teplice) * 5 - Guélor Kanga (Sparta), Miroslav Stoch (Slavia) * 
4 - Milan Baroš (Ostrava), Dame Diop (Ostrava), Martin Doležal (Jablonec), Jan Chramosta (Jab-
lonec), Jan Matoušek (Příbram), Roman Potočný (Liberec), Miroslav Slepička (Příbram), Tomáš 
Wágner (Karviná) * 3 - Lukáš Budínský (Karviná), Antonín Fantiš (Příbram), Martin Fillo (Ostrava), 
Jusuf Hilál (Bohemians 1905), Jakub Hora (Teplice), Josef Hušbauer (Slavia), Nemanja Kuzmano-
vič (Opava), Roman Květ (Příbram), Lukáš Masopust (Jablonec), Martin Nešpor (Olomouc), Jakub 
Považanec (Jablonec), Tomáš Poznar (Zlín), Ivan Schranz (Dukla), Nicolae Stanciu (Sparta), Ondřej 
Šašinka (Ostrava), Milan Škoda (Slavia), Josef Šural (Sparta), Ladislav Takács (Ml. Boleslav), Sta-
nislav Tecl (Slavia)

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

25
Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav, 11 + 2)

21
Michal Trávník (Jablonec, 6 + 6)

17
Michael Krmenčík (Plzeň, 7 + 2)

15,5 - Jean-David Beauguel (Zlín, 7 + 1) * 14 - Benjamin Tetteh (Sparta, 7 + 0) * 13,5 - Josef 
Hušbauer (Slavia, 3 + 5), Nicolae Stanciu (Sparta, 3 + 5), David Vaněček (Teplice, 6 + 1) * 13 - 
Miroslav Stoch (Slavia, 5 + 2) * 12,5 - Jan Chramosta (Jablonec, 4 + 3), Jan Matoušek (Příbram, 
4 + 3) * 12 - Lukáš Budínský (Karviná, 3 + 4), Lukáš Masopust (Jablonec, 3 + 4) * 11,5 - Guélor 
Kanga (Sparta, 5 + 1) * 11 - Roman Potočný (Liberec, 4 + 2), Tomáš Wágner (Karviná, 4 + 2) * 9,5 
- Milan Baroš (Ostrava, 4 + 1), Dame Diop (Ostrava, 4 + 1), Martin Doležal (Jablonec, 4 + 1), Daniel 
Holzer (Ostrava, 1 + 5), Miroslav Slepička (Příbram, 4 + 1), Petr Ševčík (Liberec, 1 + 5) * 9 - Jusuf 
Hilál (Bohemians 1905, 3 + 2), Jakub Považanec (Jablonec, 3 + 2), Stanislav Tecl (Slavia, 3 + 2) * 
8,5 - 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), Ladislav Takács (Ml. Boleslav, 3 + 1) * 
7 - David Houska (Olomouc, 2 + 2), Tomáš Ladra (Ml. Boleslav, 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), Martin Nešpor 
(Olomouc, 3 + 0), Ivan Schranz (Dukla, 3 + 0), Ondřej Šašinka (Ostrava, 3 + 0), Milan Škoda (Slavia, 
3 + 0), Josef Šural (Sparta, 3 + 0)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Jak „klokani“ obrali Plzeň
  Bohemians 1905 - Plzeň    2:2 (1:1)

Po remíze se Spartou dovedl v Ďolíčku kouč Martin Hašek své 

„klokany“ k plichtě s dalším favoritem (1). Ve 24. minutě se totiž 

z penalty prosadil bahrajnský útočník Júsuf (2) a bojovní domácí 

viktoriány pořádně trápili. Hosty poslal k remízovému stavu až 

vlastenec německého beka Tilla Schumachera, který na trávníku 

sváděl četné souboje s Milanem Petrželou (3). I třetí gól v pořadí 

vstřelil fotbalista Bohemians. Jana Závišku spoluhráči objímali 

v 64. minutě (4), kdy se prosadil střelou uvnitř pokutového úze-

mí. První branku, kterou v Ďolíčku zaznamenal plzeňský plejer, 

měl na svědomí Roman Procházka, jemuž vzápětí běžel gratu-

lovat Michael Krmenčík (5). Zachmuřený trenér Pavel Vrba se 

musel spokojit s remízou 2:2 (6), která Viktorii poslala do dvou-

bodové ztráty za vedoucí Slavii.
1)

2)

3)

6)5)

4)



http://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
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Doplatili na nulovou efektivitu

Čeští fotbalisté prohráli v Charkově s Ukrajinou 0:1 a budou tak ve sku-
pině B1 Ligy národů hrát už jen o druhé místo se Slovenskem. Ukrajina 
si totiž třetí výhrou zajistila prvenství ve skupině a postup do nejvyšší ligy. 
Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého nenavázali na sobotní výhru na Slo-
vensku, když zahazovali své příležitosti.

 JAKUB JANKTO NEPROMĚNIL V CHARKOVĚ DVĚ GÓLOVÉ PŘÍLEŽITOSTI. 

 ČESKÝ REPREZENTAČNÍ TÝM, KTERÝ NASTOUPIL DO UTKÁNÍ S UKRAJINOU. 

Naopak Ukrajina se prosadila ve 43. minutě, kdy z dálky mířil 

přesně k tyči Ruslan Malinovskij. Češi tak kromě šance na postup 

přišli také o možnost získat 1,5 milionu eur (38,8 milionu korun) 

za prvenství ve skupině, které připadly Ukrajině. V závěrečném 

duelu ve skupině budou muset v listopadu v Praze bodovat se 

Slovenskem, aby zabránili sestupu do třetí ligy a udrželi naději 

na případnou baráž o mistrovství Evropy.

Základní česká sestava doznala oproti sobotnímu utkání 

na Slovensku pěti změn. Dvě byly vynucené - Kadeřábek měl 

zdravotní problémy a Souček pykal za dvě žluté karty. Šanci do-

stali Pavlenka, Novák, Barák, Jankto a Schick. Tým ale navázal 

na dobrý výkon z Trnavy. Zatímco před měsícem ho Ukrajina 

přehrávala, tentokrát šlo o vyrovnaný duel a Češi byli dlouho ne-

bezpečnější.

První dvě šance ale měl domácí Jaremčuk, který dvakrát 

hlavičkoval pod tlakem vedle. Od 15. minuty měli šance pře-

devším hosté. Vše začal vydařenou střelou z dálky Pavelka, ale 

domácí gólman Pjatov ránu k tyči vytáhl na roh. Krátce nato 

UKRAJINA - ČESKO 1:0 (1:0)

Branka: 43. Malinovskij. Rozhodčí: Mažeika - Šimkus, Kazlauskas - Rumšas, Valikonis (všichni 
Litva). ŽK: Rakickij - Čelůstka, Pavelka. Diváci: 32.000.

Ukrajina: Pjatov - Karavajev, Burda, Rakickij, Matvijenko - Stěpaněnko - Jarmolenko, Marlos, 
Malinovskij (86. Zinčenko), Konopljanka (70. Cygankov) - Jaremčuk. Trenér: Ševčenko.

Česko: Pavlenka - Gebre Selassie, Čelůstka, J. Brabec, Novák - Pavelka, Barák - Vydra (67. Zmr-
hal), Dočkal, Jankto (81. Josef Šural) - Schick (73. Krmenčík). Trenér: Šilhavý.

JAK TO VIDĚL TRENÉR JAROSLAV ŠILHAVÝ? 

„Samozřejmě jsme zklamaní z  výsledku, ale ne z  předvedené hry. 
Myslím si, že jsme odehráli velmi dobrý zápas. Podle mě lepší než 
na Slovensku. Tentokrát nás čekal ještě mnohem těžší soupeř a skvělé 
individuality. Dokázali jsme být rovnocenným partnerem Ukrajině a sa-
hali minimálně po bodu. Vytvořili jsme si několik výborných příležitostí 
a aspoň jeden gól jsme z nich mohli a měli dát. Ukázalo se, že cesta, 
po které jsme se vydali, je správná.“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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hlavičkoval Schick jen na brankáře. Největší šanci měli Češi 

v 18. minutě, kdy Barák kolmicí vysunul Jankta, který byl sám 

před Pjatovem, ten ale dobře vyběhl a se štěstím vyrazil stře-

lu mimo branku. Neuspěl ani s další střelou Schick. Ukrajina 

dobře kombinovala, ale do zakončení se dostávala jen střelami 

z dálky. Malinovskij se několikrát zastřeloval, ale ve 43. minutě 

už mířil přesně k tyči a Pavlenka se natahoval marně. Domá-

cí vedení mohl záhy smazat Jankto, který však po akci Schic-

ka s Vydrou přestřelil branku. Ve druhé půli se pokračovalo 

v rychlém fotbalu nahoru dolů. Z dálky zkoušeli štěstí Schick 

a především Pavelka, kterého opět skvěle vychytal Pjatov. 

Ukrajincům stačila i remíza, proto se zatáhli a Češi si vytvá-

řeli tlak, jenže bez šancí. Naopak domácí hrozili z brejků, ale 

Jarmolenko ani Cygankov šance nevyužili. Hosté se dostávali 

k náznakům příležitostí, jenže domácí obrana fungovala dobře 

a všechny nebezpečné situace zvládla. 

 NA HROTU ÚTOKU DOSTAL NA UKRAJINĚ ŠANCI PATRIK SCHICK. ANI ON SE GÓLOVĚ NEPROSADIL.  KOUČ JAROSLAV ŠILHAVÝ BYL SPOKOJENÝ S HROU, S VÝSLEDKEM SAMOZŘEJMĚ NE. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.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 1959

LIGOVÝ FINIŠ 
NA ŠIKMÉ PLOŠE 

Sparta protrpěla celý ročník v pásmu ohrožení. Sešup z bo-

dové rovnosti s dukelskými mistry ligy 1957/1958 k zoufalým 

zápasům o záchranu v nové soutěži se při letmém pohledu je-

vil jako nenadálý propad. Byl to však optický klam, po odchodu 

osvědčených opor týmu rudí už v poslední třetině prodloužené 

ligy skončili až osmí. Do ročníku 1958/1959 vstoupili s podlo-

menou sebedůvěrou a výsledky byly podle toho. Po odehrání 

čtvrtiny soutěže, která se po několika letech vrátila k původ-

nímu počtu čtrnácti účastníků, byli dvanáctí. Na prahu zimní 

přestávky pak desátí, ale jen o tři bodíky nad pásmem sestu-

pu. Rozvrat mužstva se odrazil i v častém střídání trenérů, 

Na podzim je vedli sparťanští internacionálové Vlastimil Preis 

a po něm Karel Senecký, na jaře dlouholetý ostravský borec 

Jaroslav Šimonek. Sáhl k radikálnímu řezu: vzal do kádru 

dva nejlepší útočníky skvělého dorostu trenéra Josefa Čihá-

ka - a hned v prvním jarním utkání o body je postavil do derby 

pražských „S“. Utkání nestálo za moc, špatná Slavia udolala 

ještě horší Spartu 2:1. Oba mladíčci ale v zkoušce zralosti ob-

stáli, Václav Mašek dokonce hned dal první ze svých 121 ligo-

vých gólů.  

Forma mužstva se měnila jak aprílové počasí. V honičce 

za potřebnými body porazilo ostravský Baník 4:1, s nepo-

chybně nejlepším týmem ligy, Červenou hviezdou Bratisla-

va, dokázalo v strašidelném lijáku hrát 3:3 (a to ještě příští 

mistři vyrovnali z hodně přísné penalty). Co to však bylo plat-

né, když rudí na druhé straně doma s posledním Ústím nad 

Labem jen plichtili 1:1, v Brně byli biti 0:4, v Žilině 1:4... Jak 

se blížilo konečné účtování, bylo stále zřejmější, že tak jako 

teď nebyli sparťané ve finiši ohroženi ani v pověstném roční-

ku 1941/1942. Tehdy sice byli po podzimu poslední s pouhými 

třemi bodíky, v duelech se Slavií utrpěli ponižující debakly 0:7 

a 1:8, nakonec však byli za vodou už pár kol před posledním 

zvoněním. Teď bylo všechno jinak: hrozilo, že pokud v posled-

ních dvou kolech z čtyř možných bodů nevytěží alespoň tři, 

nepomůže jim ani svěcená voda! 

Nakonec získali všechny čtyři. Po vítězství 3:1 nad par-

dubickou Duklou na jejím hřišti hostili Trnavu. Sedmý tým 

tabulky zaujal diváky jen fialově a bíle pruhovanými dresy. 

Po většinu zápasu pouze všemi dostupnými prostředky od-

rážel lavinovité nápory rudých. A nebýt fantastického výkonu 

reprezentačního gólmana Imricha Stacha, byl by si odvezl 

pořádný výprask. „Ten chlap snad ani nemá nervy!“, naříkalo 

početné hlediště, ale hned zase hnalo Spartu do nových ztečí. 

Nakonec přece jen vyhrála 1:0. Kdo tam tehdy byl, nikdy ne-

zapomene bouři nadšení za bariérami ani obrovskou radost 

SERIÁL

domácích hráčů z gólu, který se stal definitivní kotvou v prvo-

ligovém přístavu. V té chvíli už nebylo o vítězství pochyb, Tr-

navané byli definitivně na lopatkách. Klubko domácích hráčů 

včetně brankáře jásalo ve velkém vápnu soupeře. Jen stoper 

Jan Hertl zůstal věrný svému proslulému stoicismu, který to-

lik brnkal na nervy skalním fanouškům. S neproniknutelným 

výrazem v tváři postával opodál, jen se shýbl, aby si vsunul 

mezi zuby nové stéblo trávy... 

Viděno očima výsledků posledního kola, byla by nakonec 

rudým z Pardubic stačila i remíza. Jenže to v těch dnech ni-

kdo nemohl vědět, pročež se klubový štáb rozhodl další vý-

voj věcí pojistit „jinak“. Výhra v Pardubicích byla, jak se dnes 

módně říká, „cinknutá“. A ta časovaná bomba explodovala 

hned po skončení ligy! Vyšetřování prokázalo, že výhra hos-

tí byla zajištěna předem úplatkem, zařízeným přes slávisty 

Jana Lálu a Karla Nepomuckého ve vojenské sestavě. Pení-

ze byl pověřen předat (popřípadě to alespoň vzít na sebe) le-

tenský kapitán Zdeněk Procházka. Funkcionáři mu slíbili, že 

i kdyby to prasklo, rozhodně ho v tom nenechají. Zlaté oči... 

Fotbalová veřejnost si hned připomněla podobnou aféru z ligy 

1946/1947. Tehdy byly potrestány nejenom týmy brněnských 

Židenic a Zlína, které se chtěly v lize udržet za každou cenu, 

ale i v pořadí třetí Kladno, které prvnímu z nich slíbilo a dru-

hému pak opravdu hodilo záchranné lano. Teď se čekal po-

dobný verdikt. Fotbalové ústředí však nesebralo odvahu k tak 

drakonickému řešení. Nakonec sestoupila jen mužstva, která 

skončila na posledních dvou místech. Sparta i Dukla Pardubi-

ce přežily. Pouze provinilí hráči byli potrestáni dlouhodobým 

zastavením činnosti a obě mužstva kontumačními prohrami 

v prvních třech kolech dalšího ročníku ligy.

A to bylo nejhloupější ze všech možných řešení!! Pokud 

chtěla fotbalová justice potrestat oba týmy, stačilo je odsoudit 

k odebrání určitého počtu dosažených bodů po dohrání sou-

těže. Takto o jejich konkrétních ztrátách rozhodl slepý los.  

A - což bylo ještě hloupější - současně ony kontumované 

body nahodile daroval jejich soupeřům z prvních tří kol ligy 

19591960. Sparťanské body tak zadarmo připadly Hradci, 

košické Jednotě a Nitře, pardubické pražské Dukle, Ostravě 

a klokanům. Opravdu se za takových okolností dalo hovořit 

o plně regulérní soutěži?    Miloslav Jenšík 

 V TOMTO ROCE SE ROZEHRÁLO PRVNÍ MISTROVSTVÍ EVROPY (OFICIÁLNĚ ZATÍM POD HLAVIČKOU POHÁR NÁRODŮ). TROCHU NAMÁLE 
 JSME MĚLI UŽ V PŘEDKOLE PO PROHŘE V DUBLINU S IRSKEM 0:2. V ODVETĚ ALE UŽ V 3. MINUTĚ ROZEHNAL CHMURY NAD BRATISLAVSKÝM 
 TEHELNÝM POLEM TENTO GÓL Z POKUTOVÉHO KOPU, KTERÝ S JISTOTOU PROMĚNIL BRANKÁŘ STACHO. V LIZE UŽ PŘEDTÍM ZAVĚSIL 
 V NEPŘETRŽITÉ ŘADĚ 16 TRNAVSKÝCH PENALT A PŘED ZÁPASEM S IRY SI POVZDECHL V TÝDENÍKU STADION, ŽE BY SI TO CHTĚL 
 VYZKOUŠET I MEZISTÁTNĚ... PŘÁNÍ SE MU SPLNILO - A ON SPLNIL OČEKÁVÁNÍ: NASTARTOVAL NAŠI CESTU K REZOLUTNÍ VÝHŘE 4:0!  

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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ROK 2009

ČTYŘI TRENÉŘI 
NA REPREZENTAČNÍ LAVIČCE!

Čtrnáct a půl roku mohla být česká fotbalová reprezentace 

pro ostatní země vzorem, jak postupovat v obsazování důležité-

ho postu trenéra národního týmu. Dva kvalifikační cykly působil 

ve funkci Dušan Uhrin, který byl vyhlášen nejlepším trenérem 

mistrovství Evropy 1996, kde jeho tým získal stříbro a loučil se 

v prosinci 1997 bronzem z Poháru konfederací FIFA v saúdsko-

arabském Rijádu. 

Do funkce nastoupil Jozef Chovanec a i on vytrval po dva 

kvalifikační cykly. Ten první, o postup na EURO 2000, se mu 

vydařil absolutně - česká reprezentace vyhrála všech deset 

utkání a v anketě o nejlepšího kouče národního týmu za rok 

1999 skončil druhý na světě. Na medaili nedosáhl a po čtyřech 

letech ve funkci uvolnil na prahu roku 2002 místo svému asi-

stentovi Karlu Brücknerovi. Ten byl ve službě dokonce tři 

kvalifikační cykly a jako jediný se může pochlubit, že vždy vy-

bojoval s týmem postup, jako jediný tedy zvládl disciplínu pro 

československou reprezentaci jindy nezvládnutelnou - postup 

na mistrovství světa. Předal místo na lavičce svému asistento-

vi Petru Radovi v létě 2008, před kvalifikací na MS 2010, která 

se nezdála neřešitelnou. Soupeři - Polsko, Slovensko, Slovin-

sko, Severní Irsko a San Marino dávali naději, že jedno z postu-

pových míst by mohlo patřit Česku.

Už podzimní kvalifikační zápasy ale ukázaly, že to tak snad-

né nebude. Bezbranková remíza ve větrném Belfastu, prohra 

1:2 v Polsku a zápas se Slovinskem v Teplicích už byl o naději 

i o místo trenéra. Zraněného Petra Čecha nahradil třiatřicetiletý 

Daniel Zítka, který stál teprve podruhé v bráně národního týmu, 

nezklamal. Chytil tři obrovské šance soupeře a gól vstřelený  

Sionkem po hodině hry vykřesal naději do jara, kterou ještě po-

tvrdilo povinné vítězství 3:0 v San Marinu.

A přišel rok 2009. Finiš kvalifikace, ale také předvolební boj 

po celé jaro před červnovou volbou předsedy ČMFS. To vše se 

promítlo do nelichotivé skutečnosti, že český národní tým měl 

během jednoho roku postupně čtyři hlavní trenéry. Pokud se 

zmíněných čtrnáct a půl roku mohlo dávat za vzor pozitivní, rok 

2009 se stal odstrašujícím příkladem a není divu, že reprezenta-

ce si jako obvykle účast na světovém šampionátu nezajistila.  Jak 

tedy šel čas na reprezentační lavičce? 

Trenér Petr Rada. Byl pod velkým tlakem a bezbranko-

vá remíza v Maroku v únorové přípravě nic neřešila. Klíčem 

byly jarní kvalifikační zápasy. Ve Slovinsku český tým nevyužil 

faktu, že domácí z různých důvodů měli k dispozici jen půl zá-

kladní sestavy, náhradníci bránili jako o život a uhráli s Čechy 

bezbrankovou remízu, která byla jednoznačně ztrátou dvou 

bodů. Jak se nakonec ukázalo, chyběly k postupu do baráže... 

Další ztrátou byl trest pro stopera Tomáše Ujfalušiho. Ten byl 

sice kapitánem, tři minuty před koncem ale nesmyslně běžel 

přes půl hřiště, aby řekl sudímu Proencovi z Portugalska, co si 

o jeho rozhodnutí u postranní čáry, kde neodpískal údajný faul 

na jeho parťáka Jankulovského, myslí a viděl druhou žlutou 

kartu. O čtyři dny později, 1. dubna, nemohl nastoupit v Praze 

proti Slovensku a bylo to znát. Radoslav Kováč místo nezacelil, 

český tým dvakrát inkasoval, podruhé sedm minut před kon-

cem. Prohra 1:2 a nebyl to Apríl! Zbývající čtyři zápasy kvalifi-

kace byly na programu až v září a v říjnu.

Do té doby se událo věcí... Několik hráčů zamířilo v noci po zá-

pase, tedy po skončení srazu, spláchnout hořkost do restaurace 

U ševce Matouše a tím ještě přilili olej do ohně. 

SERIÁL SERIÁL

 TRENÉR PETR RADA V ZÁVĚRU ZÁPASU SE SLOVÁKY V PRAZE UŽ NA LAVIČCE TUŠIL, ŽE SE BLÍŽÍ KONEC… 

STALO SE...

  Na středoamerickém zájezdu v zimě 1959 se Dukla s hvězdami 
brazilského Santosu v čele s Pelém poprvé potkala už v Kostari-
ce, na hřišti se však obě mužstva střetla až v poslední den turnaje 
v hlavním městě Mexika. Santos už měl pohár jistý a v prestižním 
souboji s pražskými vojáky zkraje vedl 2:0. Pak ale Jaroslav Bo-
rovička jednou ze svých chytrých přihrávek poslal Josefa Maso-
pusta do vyložené pozice a po jeho kontaktním gólu sám krásnou 
střelou vyrovnal. V půli už to bylo 3:2 pro Pražany, kteří nakonec 
strhující fotbalovou bitvu vyhráli 4:3. Výsledek dlouho přetřásal 
celý fotbalový svět.

  Poprvé se uskutečnil znamenitý nápad trenéra smíchovské 
Tatry Václava Blažejovského, pořádat každoročně na její škvá-
ře zimní turnaj předních mužstev. Každý začátek je těžký, první 
ročník ještě vyhrála Slavia B. Ale už druhého se zúčastnila čtyři 
prvoligová a dvě druholigová mužstva. „Zimní Tatra“ se pak stala 
na dlouhá léta oblíbenou trvalkou s převážně prvoligovou účastí. 

  Soutěž středoevropských národních mužstev o Mezinárodní 
pohár (v meziválečném období se mu také říkalo Evropský nebo 
Švehlův) byla poprvé rozehrána roku 1927. V čtyřech předvá-
lečných cyklech skončila naše reprezentace postupně druhá, 
dvakrát čtvrtá a třetí, v letech 1948 - 1953 třetí. Až cyklus 1955 
- 1959 nám konečně přinesl prvenství, potvrzené 1. listopadu 
na Strahově vítězstvím nad Italy 2:1. Další místa obsadily Maďar-
sko, Rakousko, Jugoslávie, Italie a Švýcarsko. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Pavel Mokrý, končící předseda svazu naznačil, že osud Petra 

Rady bude zřejmě zpečetěn: „Před nejbližším zasedáním Výkon-

ného výboru se zřejmě v otázce reprezentačního kouče nic zá-

sadního nestane. Ale na výbor přijde asi většina členů s nějakým 

řešením, protože se současnými výsledky nemůžeme být spokoje-

ni.“ Petr Rada bojoval do poslední chvíle: „Já z boje utíkat nebudu. 

Pokud bude existovat alespoň malá šance na postup, nevzdáme 

se. A zda zůstanu trenérem, to je otázka pro někoho jiného. Pokud 

to bude chtít slyšet Výkonný výbor, rád před něj předstoupím.“

Výkonný výbor, který měl třináct členů, rozhodl sedmi hlasy 

o odvolání Petra Rady a jeho realizačního týmu, odstoupil ve-

doucí mužstva Karel Poborský a šest hráčů bylo za návštěvu 

„U Ševce“ vyloučeno na dobu neurčitou z reprezentace. Zatímco 

Tomáš Ujfaluši sám už před tím ukončil po 78 zápasech (ten po-

slední byl ve Slovinsku) reprezentační kariéru, pětice Svěrkoš, 

Baroš, Fenin, Matějovský a Kováč měla šanci, že je může nový 

trenér znovu povolat. Král Šalamoun by se mohl učit... Jedině 

třicetiletý Radoslav Kováč si už nikdy nezahrál, i když povolán byl 

také, na ostatní se postupně znovu reprezentační tričko dostalo.

Trenér František Straka. Byl jmenován začátkem května 

a smlouvu měl na dobu určitou do 30. června. Snad věřil, že nové 

vedení po volbách předsedy a Výkonného výboru ČMFS uplatní 

opci a on ve funkci zůstane. Nestalo se tak a po 49 dnech skončil.  

Zapsal si jediný zápas, přátelský v Jablonci s Maltou. Nominoval 

několik nováčků a díky výhře 1:0 a gólu Tomáše Necida může ří-

kat, že s reprezentací neprohrál... Na druhé lavičce byl také čes-

ký trenér, Maltu koučoval Dušan Fitzel.

Trenér Ivan Hašek. V červnu se stal předsedou svazu, ale 

stále se vnitřně cítil jako trenér. A tak se zrodil ve světě nevída-

ný plán. Předseda Ivan Hašek se stal do konce kvalifikačního 

cyklu, tedy na jeden přípravný a čtyři kvalifikační zápasy záro-

veň trenérem reprezentace. Za asistenta si vybral dlouholetého 

spoluhráče ze Sparty a reprezentace Michala Bílka, který měl 

za sebou bronz z ME hráčů do 19 let z roku 2003, zachránil v lize 

z beznadějné situace, kdy měly po deseti kolech dva body, Blša-

ny v roce 2004 a získal první double po vzniku České republiky se 

Spartou. Plán to byl odvážný a mnoho nechybělo, aby se povedl. 

Příprava s tehdy již silnou Belgií skončila výhrou 3:1. Frontální 

útok na záchranu kvalifikace měl začít 5. září na Slovensku. Pře-

mluven byl Jan Koller a jako poradce povolán Karel Brückner. 

Ten seděl na tribuně, vysílal po spojce své poznatky, ale zůstával 

nevyslyšen a postupně upadal do rezignace. I Jan Koller odchá-

zel za bezbrankového stavu v 54. minutě frustrován a vše ko-

mentoval, že se neměl nechat přesvědčit... Češi dřeli, dvakrát 

prohrávali, inkasovali z penalty, ale stačili jen vyrovnat na 2:2. 

I teoretická naděje na první místo ve skupině tak padla a v říjnu 

padla i naděje na baráž, když nás Slováci „dorazili“ domácí pro-

hrou se Slovinskem 0:2. I proto už Češi bez motivace zakončili 

misi trénujícího předsedy bezbrankovou remízou se Severním 

Irskem v Praze v Edenu. Také Ivan Hašek na lavičce národního 

SERIÁL SERIÁL

 TRÉNUJÍCÍ SVAZOVÝ PŘEDSEDA IVAN HAŠEK PŘI SVÉM DEBUTU V PŘÁTELSKÉM UTKÁNÍ S BELGIÍ V TEPLICÍCH, KTERÝ ČEŠI VYHRÁLI 3:1. 

 FRANTIŠEK STRAKA NA SVÉ JEDINÉ POZÁPASOVÉ TISKOVÉ KONFERENCI V ROLI 
 TRENÉRA NÁRODNÍHO TÝMU. SPOLU S NÍM JE TRENÉR MALTY DUŠAN FITZEL (VLEVO). 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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týmu neprohrál, vedle zápasu s Belgií vyhrál i se San Marinem 

7:0 a s Polskem 2:0 a měl bilanci tří výher a dvou remíz. Experi-

ment se ale nezdařil a předseda svoji misi ukončil.

Trenér Michal Bílek. Posunul se z pozice asistenta do hlav-

ní role a do vínku dostal nevoli části médií, která dokázala po-

stupně přesvědčovat fanoušky o tom, že se trenérem neměl 

stát. A také musel absolvovat domluvený turnaj ve Spojených 

arabských emirátech v listopadovém termínu. Několik opor se 

omluvilo, nově sestavený tým díru do světa neudělal, prohrál 

na pokutové kopy s domácí reprezentací a pak podlehl Ázer-

bájdžánu 0:2. 

Pikantní je, že to byla teprve druhá prohra národního týmu 

v tomto, tolik turbulentním roce. Kromě fatální dubnové poráž-

ky se Slováky, první a dosud jediné na naší půdě ve vzájemných 

soubojích, už reprezentace ve zbývajících devíti zápasech čtyři-

krát vyhrála a pětkrát remizovala.  Jaroslav Kolář

SERIÁL

 AŽ DALEKO VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH DEBUTOVAL NA LAVIČCE V ROLI HLAVNÍHO TRENÉRA MICHAL BÍLEK. 

STALO SE...

  Zatímco v roce 2005 Ivan Hašek těsně prohrál volbu předsedy 
ČMFS, tentokráte v Národním domě na Smíchově v červnové vol-
bě hladce vyhrál. Čtyřletý mandát ale do konce nedotáhl, v polo-
vině z funkce odstoupil a vrátil se k původní profesi - trénování.

  Zatím poslední start české reprezentace do dvaceti let na svě-
tovém šampionátu této věkové kategorie skončil v září v Egyptě 
nešťastným vyřazením. Tým trenéra Jakuba Dovalila měl na víc, 
postoupil ze skupiny po výhře 2:1 s Austrálií, remíze 0:0 s Brazílií 
a výhře 3:2 nad Kostarikou. V osmifinále vedli Češi nad Maďar-
skem deset minut před koncem prodloužení 2:1, soupeř ale vy-
rovnal a vyhrál 4:3 na pokutové kopy. 

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
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United nezvládli závěr, Mourinho se chtěl prát

Po reprezentační pauze se Premier League vrátila do akce ve vel-
kém stylu, program 9. kola otevřela bitva gigantů Chelsea s Manches-
terem United! A vyhecovaný duel fanoušky nezklamal, k vidění byly 
fauly, góly, kontroverze a málem i pěstní souboj…   

Trenér Red Devils José Mourinho kdysi býval na Stamford Bridge králem, jenž dove-

dl Chelsea ke třem titulům, tentokrát tam ale přijel v roli nepřítele, na kterého fanoušci 

po skončení duelu bučeli. Jeho svěřenci v bitvě s dosud neporaženým protivníkem sice 

brzy prohrávali, po dvou trefách Martiala v druhém poločase ale měli výrazně nakročeno 

k vítězství. O něj však přišli v šesté minutě nastavení, kdy na konečných 2:2 vyrovnal Bark-

ley a spustil lavinu emocí - domácí asistent trenéra Marco Ianni se vydal divoce slavit před 

lavičku hostí, což Mourinho neunesl a následovala mela, která se následně také přenesla 

na hřiště mezi hráče. Krátce poté rozhodčí Mike Dean duel ukončil a domácí Blues tak v le-

tošním ročníku stále ještě neokusili hořkost porážky. 

V tabulce Chelsea ze třetího místa ztrácí dva body na lídry z Manchesteru City a Liver-

poolu, kteří naplno bodovali - Reds těsně vyhráli v Huddersfieldu 1:0 brankou Salaha, Ci-

tizens roznesli Burnley 5:0. Český forvard Clarets Matěj Vydra vysoké porážce přihlížel 

pouze z lavičky. Čtvrtý Tottenham ovládl londýnské derby s West Hamem díky góly Lamely 

ze 44. minuty a se ziskem 21 bodů z devíti zápasů prožívá vůbec nejlepší start do sezony 

ve své historii. Velšský Cardiff v bitvě nováčku zdolal 4:2 Fulham a po premiérové výhře 

sezony opustil zónu sestupu, do níž se naopak namočili právě Cottagers. Poslední New-

castle doma nestačil na Brighton (0:2) a na kontě stále má pouhé dva body… 

 ZÁLOŽNÍK ROSS BARKLEY SE PROSADIL VE SKRUMÁŽI 
 PŘED BRANKOU UNITED A ZAJISTIL CHELSEA BOD ZA REMÍZU 2:2. 

Nováčci snadnou kořistí?

Pověstný nováčkovský elán v úvodních kolech bundesligy příliš ne-
funguje, spíš naopak. Po dvou debaklech Norimberku (0:7 v Dortmun-
du a 0:6 v Lipsku) to po reprezentační pauze podobně schytal i Düssel-
dorf. V páteční večerní předehrávce ve Frankfurtu moc štěstí Fortuna 
nepobrala, neboť Eintracht ji vyprovodil sedmibrankovým nářezem, 
na kterém se podíleli pouze dva hráči - Sebastien Haller dvěma góly 
a Luka Jovič dokonce pěti! 

Dvacetiletý útočník, který je ve frankfurtském klubu na hostování z Benfiky Lisabon, 

jako první srbský fotbalista nastřílel v německé soutěži hattrick a zároveň se stal nejmlad-

ším autorem pěti branek v historii bundesligy, což se povedlo vstřelit pouze čtrnácti fotba-

listům. Jenom jedna trefa ho dělila od vyrovnání absolutního rekordu, který drží se svým 

gólovým půltuctem už od roku 1977 Dieter Müller.

Shodně výrazné výhry 4:0 zaznamenaly obě Borussie - Dortmund ve Stuttgartu a Mön-

chengladbach doma s Mohučí. Vestfálský lídr aktuální tabulky navíc připravil hodně hoř-

kou obnovenou premiéru na bundesligové lavičce Markusu Weinzierlovi, někdejšímu kouči 

Augsburgu a Schalke 04, který ve VfB v minulých dnech vystřídal odvolaného Tayfuna Kor-

kuta. Po černé sérii bodových ztráta, která ho sesadila z téměř propachtovaného trůnu, 

stoprocentně zabral Bayern. Výhru ve Wolfsburgu nad domácími „Vlky“ mu ale zkalilo vy-

loučení Robbena. O bod před obhájcem titulu na bronzové příčce stále „rejdí“ štika z Brém, 

neboť neuvízla na mělčině ani v Gelsenkirchenu. Výhru 2:0 nad Schalke vystřelil Werderu 

dvěma pohotovými góly starší z bratrské dvojice Eggesteinů záložník Maximilian. 

 ÚTOČNÍK EINTRACHTU LUKA JOVIČ POPRAVIL NOVÁČKA Z DÜSSELDORFU PĚTI GÓLY! 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Dortmund 8 6 2 0 27:8 20

2. M ǵladbach 8 5 2 1 19:9 17

3. Brémy 8 5 2 1 15:8 17

4. Bayern 8 5 1 2 15:9 16

5. RB Lipsko 8 4 3 1 16:9 15

6. Hertha 8 4 3 1 13:8 15

7. Frankfurt 8 4 1 3 19:12 13

8. Hoffenheim 8 3 1 4 14:13 10

9. Augsburg 8 2 3 3 14:13 9

10. Wolfsburg 8 2 3 3 11:14 9

11. Freiburg 8 2 3 3 10:14 9

12. Mohuč 8 2 3 3 4:8 9

13. Leverkusen 8 2 2 4 9:15 8

14. Norimberk 8 2 2 4 8:19 8

15. Hannover 8 1 3 4 10:16 6

16. Schalke 8 2 0 6 5:11 6

17. Stuttgart 8 1 2 5 6:17 5

18. Dusseldorf 8 1 2 5 6:18 5

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Manchester City 9 7 2 0 26:3 23
2. Liverpool 9 7 2 0 16:3 23
3. Chelsea 9 6 3 0 20:7 21
4. Tottenham 9 7 0 2 16:7 21
5. Arsenal 8 6 0 2 19:10 18
6. Bournemouth 9 5 2 2 16:12 17
7. Watford 9 5 1 3 13:12 16
8. Everton 9 4 3 2 15:12 15
9. Wolves 9 4 3 2 9:8 15

10. Manchester Utd. 9 4 2 3 15:16 14
11. Leicester 8 4 0 4 14:12 12
12. Brighton 9 3 2 4 10:13 11
13. Burnley 9 2 2 5 10:17 8
14. West Ham 9 2 1 6 8:14 7
15. Crystal Palace 9 2 1 6 5:11 7
16. Southampton 9 1 3 5 6:14 6
17. Cardiff 9 1 2 6 8:19 5
18. Fulham 9 1 2 6 11:25 5
19. Huddersfield 9 0 3 6 4:18 3
20. Newcastle 9 0 2 7 6:14 2

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Hazard E. Chelsea 7 3
2. Aguero S. Manchester City 6 2
3. Kane H. Tottenham 5 1
3. Mitrovič A. Fulham 5 1
5. Murray G. Brighton 5 0
6. Lacazette A. Arsenal 4 2
6. Sterling R. Manchester City 4 2

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Jović L. Frankfurt 7 1

2. Paco A. Dortmund 7 0

3. Duda O. Hertha 6 0

4. Haller S. Frankfurt 5 5

5. Reus M. Dortmund 5 3

6. Lewandowski R. Bayern 5 2

6. Plea A. Mönchengladbach 5 2

PROGRAM
10. KOLO

27.10. Brighton - Wolves, Fulham - Bournemouth,
Liverpool - Cardiff, Southampton - Newcastle,
Watford - Huddersfield, Leicester - West Ham

28.10. Burnley - Chelsea, Crystal Palace - Arsenal,
Manchester Utd. - Everton

29.10. Tottenham - Manchester City

PROGRAM
9. KOLO

26.10. Freiburg - Mönchengladbach
27.10. Dortmund - Hertha, Dusseldorf - Wolfsburg,

Hannover - Augsburg, Mohuč - Bayern,
Hoffenheim - Stuttgart

28.10. Norimberk - Frankfurt, RB Lipsko - Schalke,
Brémy - Leverkusen

VÝSLEDKY
9. KOLO

Everton - Crystal Palace 2:0 * Huddersfield - Liverpool 0:1
Bournemouth - Southampton 0:0 * Cardiff - Fulham 4:2

Manchester City - Burnley 5:0 * Newcastle - Brighton 0:1
West Ham - Tottenham 0:1 * Chelsea - Man. Utd. 2:2
Wolves - Watford 0:2 * Arsenal - Leicester (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
8. KOLO

Mönchengladbach - Mohuč 4:0
Hertha - Freiburg 1:1 * Schalke - Brémy 0:2

Augsburg - RB Lipsko 0:0 * Leverkusen - Hannover 2:2
Norimberk - Hoffenheim 1:3 * Stuttgart - Dortmund 0:4

Wolfsburg - Bayern 1:3 * Frankfurt - Dusseldorf 7:1

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Spasí Real El Clásico?

Ani reprezentační pauza je nenakopla, zase selhali. Situace slovut-
ného Realu začíná být kritická, navíc v neděli jej čeká ostře sledovaný 
výlet na barcelonský Nou Camp. Ano, je tu El Clásico! Jenže domácím 
v něm nepomůže lídr Messi...

Po nekonečných 481 minutách skórovali, když černou šňůru utnul bek Marcelo, jenže 

body z toho opět nebyly. Madridští doma padli 1:2, tentokrát s Levante. „Bílý balet“ klesl 

v tabulce až na sedmé místo... „Dostaneme se z toho!“ nepropadal trudomyslnosti kouč 

Julen Lopetegui, pod nímž se už kymácí jeho židle a objevily se dokonce zprávy, že jeho 

dny v královském klubu jsou sečteny. „Jsem odhodlanější pokračovat víc než kdy dřív,“ 

ujišťoval. Zvednout se může už v příštím zápase, což je duel Ligy mistrů s Plzní. A v neděli 

tu je Barca! Ta zvládla šlágr kola s vedoucí Sevillou 4:2, když dala Tomáši Vaclíkovi dva 

rychlé góly a zápas kontrolovala. Jenže přišla o svoji ikonu Messiho, který si při ošklivém 

pádu zlomil vřetenní kost. Minimálně třítýdenní pauza a absence při El Clásiku! „Obrovská 

ztráta! Dobře víme, co pro nás Leo znamená. Musíme se s tím vypořádat a být připraveni,“ 

pokrčil rameny trenér Valverde.

Pouze bod za remízu 1:1 ve Villarrealu získalo Atlético, a tak o druhou příčku za Barce-

lonou se senzačně přetahují Espanyol a Alavés! Ten se teprve předloni prokousal z druhé 

ligy mezi španělskou elitu, nicméně coby nováček si hned zahrál finále Copa del Rey a teď 

už se pere o špici La Ligy! „Naším hlavním cílem nadále zůstává záchrana, ale nikdo už 

nám nevezme ten slastný pocit, že jsme přes noc byli na čele tabulky,“ usmál se trenér 

Fernández. Už sedmou remízu v devíti kolech si na konto připsali fotbalisté Valencie, kte-

rým jako by účast v Lize mistrů vzala schopnost vyhrávat. Tentokrát hráli doma jen 1:1 

s Leganes. „Nejsme schopni proměňovat šance, už mě to děsí,“ přiznal trenér Marcelino. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Barcelona 9 5 3 1 23:11 18
2. Espanyol 9 5 2 2 13:7 17
3. Alaves 9 5 2 2 12:8 17
4. Sevilla 9 5 1 3 20:12 16
5. Atl. Madrid 9 4 4 1 10:5 16
6. Valladolid 9 4 3 2 8:6 15
7. Real Madrid 9 4 2 3 13:9 14
8. Levante 9 4 1 4 14:15 13
9. Getafe 9 3 3 3 8:8 12

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

 OBRÁNCE MARCELO V ZÁPASE S LEVANTE JEN SNÍŽIL PORÁŽKU REALU NA 1:2. 
 OTÁZKOU JE, JAK DLOUHO MU JEŠTĚ KOUČ LOPETEGUI BUDE DÁVAT POKYNY… 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Stuani C. Girona 8 0
2. Messi L. Barcelona 7 5
3. Silva An. Sevilla 7 0
4. Ben Yedder W. Sevilla 5 2

SERIE A

Icardi králem Milána!

Stačil jeden brankářův kiks a bylo hotovo! Velkou válku o Milán roz-
hodl jediným gólem zápasu až ve druhé minutě nastavení kanonýr In-
teru Mauro Icardi. Teď je nepsaným králem města!

Ostře sledované „Derby della Madonnina“ okořenily už v první půli neuznané góly 

na obou stranách, aktivnější domácí navíc trefili tyč a nakonec po zásluze brali všechny 

body - reprezentační gólman Donnarumma zaváhal při vyběhnutí a nejlepší střelec minulé 

sezony Icardi zakončil hlavou do odkryté branky. „Získat tři body takovým způsobem je 

ještě sladší, i když vyhrát jsme si každopádně zasloužili,“ řekl hrdina večera. Inter prodlou-

žil vítěznou sérii na sedm soutěžních utkání a je v tabulce třetí.

Zato lídr už není stoprocentní. Po osmi výhrách fotbalisté Juventusu doma překvapivě 

jen plichtili s FC Janov 1:1. Rozjetý Ronaldo sice dostal favorita do vedení svým čtyřstým 

gólem v nejlepších pěti soutěžích, jenže po změně stran Turínští inkasovali. Tentokrát ne-

byli ve své kůži, ve druhé půli dokonce ani jednou nevystřelili na bránu! „Myslím, že za naší 

ztrátou stojí Manchester United. Hráči už totiž mysleli na cestu k zápasu Ligy mistrů, ne-

byli dostatečně koncentrovaní,“ zlobil se kouč Allegri. Obránce Juve alespoň může těšit, že 

uhlídali polského snajpra Piateka a utnuli jeho gólovou šňůru.

Druhá Neapol tak snížila manko na čtyři body, když s přehledem vyhrála 3:0 v Udinese. 

Lazio zvítězilo 2:0 v Parmě, ovšem oba góly vstřelilo až v závěru. Díky tomu nadále drží 

krok se špicí tabulky. Zato druhý římský klub AS opět klopýtl, tentokrát padl doma 0:2. 

Proti Spalu měl sice výraznou převahu, jenže s trápícím se kanonýrem Džekem a bez ab-

sentujícího Schicka gól nedal... „Bylo to strašné!“ nadával klubový šéf Pallotta a údajně už 

dal kouči Di Francescovi ultimatum. V zápase Chieva s Bergamem se hattrickem blýskl 

slovinský reprezentant Iličič. 

 MAURO ICARDI ZAŘÍDIL HLAVOU VÝHRU INTERU V MILÁNSKÉM DERBY S AC. 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Juventus 9 8 1 0 19:6 25

2. Neapol 9 7 0 2 18:10 21

3. Inter 9 6 1 2 13:6 19

4. Lazio 9 6 0 3 13:9 18

5. Fiorentina 9 4 2 3 15:7 14

6. Sampdoria 8 4 2 2 12:4 14

7. AS Řím 9 4 2 3 16:12 14

8. Sassuolo 8 4 1 3 15:14 13

9. Turín FC 9 3 4 2 11:11 13

10. Parma 9 4 1 4 10:11 13

11. FC Janov 8 4 1 3 13:15 13

12. AC Milán 8 3 3 2 15:11 12

13. Spal 9 4 0 5 8:10 12

14. Cagliari 9 2 4 3 7:10 10

15. Atalanta 9 2 3 4 14:12 9

16. Udinese 9 2 2 5 8:13 8

17. Bologna 9 2 2 5 6:12 8

18. Empoli 9 1 3 5 8:13 6

19. Frosinone 9 0 2 7 6:24 2

20. Chievo 9 0 2 7 7:24 -1

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Piatek K. FC Janov 9 0
2. Immobile C. Lazio 6 1
2. Insigne L. Neapol 6 1
4. Ronaldo C. Juventus 5 4
5. Defrel G. Sampdoria 5 0
6. De Paul R. Udinese 4 3

PROGRAM
DOHRÁVKA 3. KOLA

24.10. Vallecano - Ath. Bilbao 

10. KOLO

26.10. Valladolid - Espanyol
27.10. Girona - Vallecano, Ath. Bilbao - Valencia,

Celta Vigo - Eibar, Levante - Leganes,
Atl. Madrid - Real Sociedad

28.10. Getafe - Betis, Barcelona - Real Madrid,
Alaves - Villarreal, Sevilla - Huesca

PROGRAM
10. KOLO

27.10. Atalanta - Parma, Empoli - Juventus,
Turín FC - Fiorentina

28.10. Sassuolo - Bologna, Cagliari - Chievo,
FC Janov - Udinese, Spal - Frosinone,

AC Milán - Sampdoria, Neapol - AS Řím
29.10. Lazio - Inter

VÝSLEDKY
9. KOLO

Betis - Valladolid 0:1 * Huesca - Espanyol 0:2
Eibar - Ath. Bilbao 1:1 * Vallecano - Getafe 1:2

Barcelona - Sevilla 4:2 * Villarreal - Atl. Madrid 1:1
Valencia - Leganes 1:1 * Real Madrid - Levante 1:2

Celta Vigo - Alaves 0:1 * Real Sociedad - Girona (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
9. KOLO

Inter - AC Milán 1:0 * Fiorentina - Cagliari 1:1
Bologna - Turín FC 2:2 * Chievo - Atalanta 1:5

Parma - Lazio 0:2 * Frosinone - Empoli 3:3
Udinese - Neapol 0:3 * Juventus - FC Janov 1:1

AS Řím - Spal 0:2 * Sampdoria - Sassuolo (hráno po uzávěrce)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 SPARTA NASTŘÍLELA OSTRAVSKÉ VŠB 26 BRANEK. 

http://futsalliga.cz/
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Sparta si v souboji s VŠB vylepšila 

střelecké statistiky

VARTA futsal ligy pokračovala v pátek večer čtyřmi zápasy 5. kola. Den 
předtím ohlásily Litoměřice svůj konec v soutěži, a tak se jejich výsledky 
anulovaly a liga se dohraje v jedenáctičlenném složení.

 ZÁPAS 5. KOLA NA PODVINNÉM MLÝNĚ MĚL JEDNOZNAČNÝ PRŮBĚH. 

Pražská Sparta hostila poslední tým tabulky VŠB Ostrava. Zá-

pas skončil jednoznačným výsledkem 26:2. „Na zápas jsme bohu-

žel přijeli v šesti lidech do pole a podle toho taky výsledek vypadá. 

Máme sedm lidí zraněných nebo nemocných a tři kluci šli na fot-

bal. Samozřejmě jsme teď frustrovaní a naštvaní, protože takhle 

jsme si naše zápasy v lize v žádném případě nepředstavovali,“ li-

toval trenér ostravských vysokoškoláků Martin Kapsa.

Premiérový hattrick si v tomto utkání připsal sparťan Martin 

Hora, který po utkání jen zářil: „Děkuji trenérovi, že mi dal důvě-

ru a dostal jsem se do zápasu, ale i všem spoluhráčům, díky nimž 

jsem se do gólové šance dostal. Je krásné vstřelit svůj první gól, 

ale zároveň i hattrick, takže to budu mít asi drahé.“

V souboji neporažených celků uspěla Chrudim na palubovce 

Uherského Hradiště, kde zvítězila 4:1. „Odehráli jsme skvělý zá-

pas. Měli jsme pod kontrolou rytmus utkání a soupeři povolili jen 

několik málo šancí na vstřelení gólu,“ chválil chrudimský kouč 

Felipe Conde a jeho protějšek Jaroslav Hastík navázal: „Hradiště 

 TOMÁŠ DRAHOVSKÝ DAL V ZÁPASE SPARTY ŠEST BRANEK A NA SEDM PŘIHRÁL. 

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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bylo svědkem futsalového galapředstavení. Famózní tým Chrudi-

mi předvedl parádní hru a nás může jen těšit, že jsme s ním v ur-

čitých pasážích drželi krok.“

Výhru v severočeském derby ukořistily Teplice, které porazily 

Liberec. „Výsledek 9:3 není špatný, ale gólů mohlo být daleko víc,“ 

usmíval se domácí kapitán David Černý. Parádní obrat se povedl 

České Lípě, jež doma zdolala Mělník 4:3. „Zápas se mi hodnotí ve-

lice pozitivně, jelikož jsme získali tři body, ale musím přiznat, že 

to byl remízový zápas. Byl to oboustranný boj do plných a hra se 

přelévala nahoru dolů,“ přiznal kouč Démonů Karel Kruliš po prv-

ní výhře v sezoně. 

 OSTRAVSKÝ TRENÉR MARTIN KAPSA NEMĚL JEDNODUCHOU SITUACI. 

VÝSLEDKY 5. KOLA VARTA FUTSAL LIGY

Uherské Hradiště - Chrudim 1:4 (13. Křivánek - 9. a 15. Slováček, 18. Bagatini, 23. Max), Sparta 
Praha - VŠB-TU Ostrava 26:2 (1., 7., 14., 19., 20. a 26. Drahovský, 2. a 38. Amrani, 3., 8. a 37. Pim-
polho, 9., 16., 23., 27., 29. a 38. Grbeša, 17. Novak, 18. a 33. Jean, 20., 22. a 34. Seidler, 25., 32. a 37. 
Hora - 11. Uher, 36. Půda), Česká Lípa - Mělník 4:3 (16. a 27. Kubelka, 34. Hrubý, 35. Fichtner - 18. 
Vokoun, 19. a 32. Gabčo), Teplice - Liberec 9:3 (8. a 35. Daniel, 10. Joao Jairo, 12. a 39. Černý, 14. 
a 24. Claudinho, 20. Novotný, 39. Baran - 11. Kaiser, 16. Toman, 32. M. Soukup).

VARTA futsal liga pokračuje po reprezentační přestávce až 2. listopadu.

TABULKA VARTA FUTSAL LIGY

1. Teplice 5 5 0 0 31:14 15

2. Sparta Praha 5 4 0 1 50:13 12

3. Chrudim 4 4 0 0 27:7 12

4. U. Hradiště 4 2 1 1 18:15 7

5. Slavia Praha 4 2 0 2 20:11 6

6. Mělník 4 2 0 2 13:15 6

7. Liberec 5 1 1 3 17:40 4

8. Brno 4 1 0 3 17:20 3

9. Plzeň 4 1 0 3 14:19 3

10. Česká Lípa 4 1 0 3 12:23 3

11. VŠB-TU Ostrava 5 0 0 5 10:52 0

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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Slavia i Sparta bez problémů vyhrály, 
Liberec je třetí, poprvé se raduje Hradec

V osmém kole 1. ligy žen zvítězila Slavia na Dukle 5:0, Sparta dala Lokomotivě 
devět branek, Hradec otočil výsledek s Plzní a Liberec porazil Slovácko.

 SLAVIA NASTOUPILA PROTI DUKLE JEN DVA DNY PO ZÁPASE LIGY MISTRŮ, K VÝHŘE 5:0 PŘISPĚLA JEDNÍM GÓLEM I DIVIŠOVÁ. 

 SLÁVISTKA KAMILA DUBCOVÁ (VPRAVO) UNIKÁ SVÉ STRÁŽKYNI V ZÁPASE, V NĚMŽ VSTŘELILA DVĚ BRANKY. 

Slavia ve čtvrtek úspěšně zvládla první utkání osmifinále Ligy 

mistryň ve švédském Malmö a už v sobotu dopoledne se předsta-

vila v rámci osmého kola domácí soutěže na půdě Dukly. Sešíva-

né od úvodu držely míč, na branku se čekalo do čtrnácté minuty, 

když se trefila Michaela Dubcová. „Bylo to náročné, přiletěly jsme 

až včera pozdě večer, ale zvládly jsme to. Nedařila se nám kon-

covka a dlouho jsme čekaly na gól,“ uvedla střelkyně první branky 

Michaela Dubcová.

Následně domácí fotbalistky nevyužily zaváhání v defenzivě 

soupeře, Chlastáková z úhlu mířila pouze do boční sítě, a tak si 

střelkyně první branky zanedlouho připsala i druhý přesný zásah. 

Do přestávky ještě Slavia navýšila vedení, když se trefila Divišová. 

Po změně stran přidala čtvrtou branku Slavie Herndonová 

a chvilku na to pátý gól vstřelila Kamila Dubcová. Vršovický tým 

hodně střídal a rozložil tak síly z náročného programu mezi více 

hráček. „Ani nebyl čas nějak přemýšlet a hned nás čekal zápas. 

Nechtěly jsme si pokazit dojem ze zvládnutého utkání ve Švédsku. 

Hlavně že jsme to zvládly, jednoznačně jsme byly lepší, všechny 

koncentrované a 5:0 je dobrý výsledek,“ dodala v hodnocení střel-

kyně dvou branek Michaela Dubcová.

Dukla se snažila v závěru korigovat výsledek, dostala se 

do koncovky, ale ani největší šance Hrobské, která v dobré pozici 

nedokázala zpracovat míč, zůstala bez využití.

FK DUKLA PRAHA - SK SLAVIA PRAHA 0:5 (0:3)

Branky: 14. a 32. Dubcová M., 39. Divišová, 57. Herndonová, 58. Dubcová K.

LOKOMOTIVA BRNO H.H. - AC SPARTA PRAHA 0:9 (0:2)

Branky: 19., 38., 53. a 79. Stašková, 50. a 73. Martínková L., 
64. Burkenroadová, 71. Khýrová, 88. Dlasková.

FC VIKTORIA PLZEŇ - FC HRADEC KRÁLOVÉ 3:4 (3:1)

Branky: 2., 20. a 32. Šlajsová - 5. Svobodová, 71. Bulavová, 80. Hýlová, 84. Danihelková.

FC SLOVAN LIBEREC - 1.FC SLOVÁCKO 2:0 (1:0)

Branky: 12. Hrtánková, 87. Čiperová.

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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 PROTI DUKLE SE PROSADILA I HERNDONOVÁ, AUTORKA ČTVRTÉHO GÓLU SLAVIE.  SLÁVISTKY SPLNILY V ZÁPASE S DUKLOU ROLI FAVORITEK, BEZPEČNĚ VYHRÁLY, KDYŽ SOUPEŘKÁM NASTŘÍLELY PĚT BRANEK. 

zeny.fotbal.cz

V dalším duelu zamířila Sparta do Brna, kde ji čekalo utkání 

s Lokomotivou. V první poločase dvakrát přesně mířila hostující 

Stašková, která po pauze přidala další dvě trefy. Nakonec si leten-

ský tým veze z Brna tři body za výhru 9:0.

V sobotu před polednem také zamířil Hradec Králové do Dob-

řan u Plzně, kde se odehrálo utkání s domácí Viktorií Plzeň. Zápa-

dočešky odcházely do šaten spokojenější, i díky hattricku Šlajsové 

vedly 3:1. Po změně stran ovšem Východočešky zabraly, otočily 

skóre a připsaly si první body v sezoně za výhru 4:3. 

Poslední zápas osmého kola začal až po poledni, Slovan Libe-

rec přivítal ve Frýdlantu v Čechách Slovácko a Severočešky zvítě-

zily 2:0, přesně mířily Hrtánková a Čiperová. 

TABULKA

1. SK Slavia Praha 8 7 0 1 68:4 21

2. AC Sparta Praha 7 7 0 0 52:2 21

3. FC Slovan Liberec 8 4 1 3 8:16 13

4. FC Viktoria Plzeň 8 3 1 4 16:39 10

5. Lokomotiva Brno H. H. 7 2 1 4 6:29 7

6. FK Dukla Praha 8 2 1 5 7:32 7

7. 1. FC Slovácko 7 2 0 5 10:20 6

8. FC Hradec Králové 7 1 0 6 8:33 3

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/


7574

74 75

AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ
in

ze
rc

e inzerce
Úterý 23.10.2018

43/2018
Úterý 23.10.2018
43/2018

www.fotbal.cz

MOL Cup: druholigová Chrudim 
vyzve obhájce trofeje

Jediný druholigový zástupce v osmifinále MOL Cupu, MFK Chrudim, si zahraje 
v Edenu proti obhájci trofeje pražské Slavii. Rozhodl o tom páteční los v sídle 
FAČR. Viktoria Plzeň se utká s Baníkem Ostrava, Sparta bude cestovat do Opavy. 

 GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ FAČR RUDOLF ŘEPKA LOSUJE JEDNOHO Z OSMIFINALISTŮ MOL CUPU. 

Posledních 16 týmů aktuálního ročníku MOL Cupu už zná své os-

mifinálové soupeře. Obhájce vítězství pražská Slavia vyzve na do-

mácím hřišti MFK Chrudim, která ve 3. kole překvapivě zdolala 

hráče z Mladé Boleslavi. Pražská Sparta vyrazí k osmifinálovému 

zápasu do Opavy. Sparta se s Opavou utkala v 1. kole ligové sezony 

a doma vyhrála 2:0. Zajímavé souboje ale slibují i další osmifinálo-

vé dvojice. Plzeňská Viktoria hostí ostravský Baník. Souboj Plzně 

s Ostravou je zajímavý i v tom, že oba celky by se měly hned po os-

mifinále, jehož oficiální termín je 31. října, utkat o následujícím ví-

kendu i v lize. Ale v Ostravě. Teplice pojedou na pražskou Julisku 

a v souboji týmů, které ve 3. kole nasázely svým soupeřům dohro-

mady 16 gólů, hostí olomoucká Sigma Zlín. „Hrajeme tam v sobotu 

ligové utkání, tak uvidíme. Chtěli jsme hrát doma, ale do Olomou-

ce to není daleko. Asi to bude vyrovnané a taktické utkání,“ řekl 

po losu sportovní ředitel Zlína Zdeněk Grygera. 

LOS OSMIFINÁLE MOL CUPU

Olomouc - Zlín, Opava - Sparta Praha, Plzeň - Ostrava, 
Karviná - Jablonec, Liberec - Slovácko, Příbram - Bohemians Praha 1905, 

Dukla Praha - Teplice, Slavia Praha - MFK Chrudim

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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 ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH NA TÉMA 
 VYUŽÍVÁNÍ VIDEA PROBÍHALO V SÍDLE FAČR. www.fotbal.cz

Školení od evropských expertů

Čeští rozhodčí absolvovali v minulém týdnu školení na téma využívaní vi-
dea pod vedením expertů na problematiku VAR Poláka Pawla Gila a Itala 
Nicoly Rizzoliho. Byla to první z připravovaných přednášek, domluvených 
mezi Fotbalovou asociací ČR a UEFA. 

 V ROLI PŘEDNÁŠEJÍCÍHO VYSTUPOVAL I NICOLA RIZZOLI, KTERÝ JE ŠÉFEM VAR V ITÁLII. 

 NA ŠKOLENÍ NECHYBĚLA ANI DAGMAR DAMKOVÁ, ČLENKA KOMISÍ ROZHODČÍCH FIFA A UEFA, 
 JEJÍŽ ZÁSLUHOU DO PRAHY ZAHRANIČNÍ EXPERTI DORAZILI, A PŘEDSEDA KOMISE ROZHODČÍCH FAČR JOZEF CHOVANEC. 

„Tohle je první vykopávací bod. Pawel Gil byl v pozici VAR na 16 

zápasech mistrovství světa, Nicola Rizzoli je šéfem VAR v Itálii. 

Oba mají velké zkušenosti a to, co přednesli, může pomoci našim 

rozhodčím,“ zdůrazňuje členka komisí rozhodčích FIFA a UEFA 

Dagmar Damková, která oba zahraniční experty do Prahy při-

vezla. „V lize jsem viděla situace, které sudí řešili úplně jinak, než 

by měli. Normální fanoušek to nepozná, jde o detaily. Řekla jsem 

si proto, že zkusíme naše rozhodčí ještě více vzdělat a dát jim to 

nejlepší, co jim dát můžeme. Oslovila jsem šéfa rozhodčích UEFA 

Roberta Rosettiho a domluvili jsme se, jak českým rozhodčím po-

moct. A toto je první krok, další seminář bude v prosinci,“ dodává. 

Příjezd zahraničních expertů přivítal i předseda české komi-

se rozhodčích Jozef Chovanec. „Chceme využívat postavení paní 

Damkové na mezinárodní scéně a možností, které její pozice na-

bízí. Jsem šťastný, že se nám podařilo přivítat tyto dva odborníky. 

Naše rozhodčího to obohatí. Je třeba vstřebávat informace ze za-

hraničí a nebýt jen uzavřený na svém písečku,“ říká. Podle Dag-

mar Damkové je třeba projekt videorozhodčích maximálně pod-

porovat, protože je budoucností fotbalu. „Všichni už pochopili, že 

bez videa už to nejde. Je to budoucnost. Všichni ho chceme a vše 

k tomu směřuje,“ konstatuje a připomíná, že už v příští sezoně 

bude video nasazeno i do soutěží UEFA včetně Ligy mistrů. 

Je proto kladen stále větší důraz na proškolování sudích, při-

čemž v Česku jich je zatím proškoleno jen devět. „Je podstatné 

se školit a vzdělávat. Je za tím strašně moc práce. Stejně jako 

hráči, tak i rozhodčí potřebují trénovat, aby si osvojili návyky a ko-

munikace byla správná,“ říká Damková a přidává konkrétní pří-

klad: „Teď jsem byla na školení v Amsterdamu. Čtyři dny od rána 

do večera simulátory, školení a trénink. Vše v centru se šesti kóje-

mi a každá má deset televizí. Tam lze najednou proškolit dvacet 

rozhodčích. My tu máme jeden přenosový vůz a proškolíme jich 

najednou maximálně deset.“ 

Řeč se pochopitelně stočila i na finanční záležitosti, bez kterých 

nelze tuto progresívní fotbalovou novinku uvést ve větší míře do li-

gové praxe. „Vše záleží na financích. Záležitost je v komunikaci 

s Ligovou fotbalovou asociací. Můj cíl je vyškolit co nejvíce sudích 

a vytvořit jim podmínky pro zlepšení, abychom byli kvalitní. Ide-

ální by bylo uspořádat nějaký velký turnaj, během něhož by byli 

sudí na video proškolováni,“ naznačuje možnou cestu Jozef Cho-

vavec. Podobně se školili i videorozhodčí pro letošní mistrovství 

světa. „Jedna část dvouleté přípravy byl měsíční turnaj, během 

něhož měli sudí každý den tříhodinový trénink. Nelze se scházet 

jen jednou za půl roku, ale je za tím hodně práce,“ souhlasí Dag-

mar Damková. 

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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 KAREL KREJČÍ 

JUNIORSKÉ REPREZENTACE 
První bod dvacítky v Elite Tournament

Juniorské reprezentační týmy měly v říjnu napilno. Zatímco výběr 
do dvaceti let absolvoval ostré souboje o body v Elite Tournament, 
zbývající celky ladily formu v přípravných utkáních.  

 REPREZENTANTI DO 19 LET ROZSTŘÍLELI ČERNOU HORU 6:0. 

 REPREZENTAČNÍ TÝM DO 20 LET. 

REPREZENTACE U20:
REMÍZA PO TŘECH PORÁŽKÁCH

Reprezentační tým do 20 let vedený trenérem Karlem Krej-

čím sehrál další dva zápasy v rámci Elite Tournament. Nejprve 

vysoko podlehl v Polsku, ale následně si v Českých Budějovicích 

připsal do tabulky za remízu 1:1 s Anglií po předchozích třech 

porážkách první bod. 

ČESKO U20 - ANGLIE U20 1:1 (0:1)
Branky: 86. Pfeifer - 39. Nketiah. Sestava Česko: Jedlička - Souček, Plechatý, Král, Holík - Žitný 
(74. Pfeifer), Janošek, Sadílek, Granečný (84. Fortelný) - Havelka (84. L. Krejčí) - Šašinka (67. Šípek). 
Trenér: K. Krejčí.

Trenér Karel Krejčí: „V prvním poločase se hrálo častěji na naší obranné polovině. 
Anglie držela míč, ale naše obrana pracovala velmi dobře a soupeře do šancí nepouště-
la. Inkasovali jsme z nenápadné situace, když Jedlička neudržel míč a Nketiah dorážel 
z brankové čáry. Ve druhém poločase jsme opticky vyrovnali hru, ale hrálo se spíše bez 
výraznějších šancí. V závěru jsme byli odměněni za snahu, rozehráli jsme rohový kop na-
krátko a povedený centr Fortelného si srazil za brankovou čáru před dotírajícím Holíkem 
jeden z obránců Anglie. Celkově musíme všechny kluky pochválit za velice zodpovědný 
výkon především ve druhé půli, kdy jsme byli Anglii rovnocenným soupeřem. Nakonec 
jsme se dočkali vyrovnávací branky, ke které nám jistě dopomohli i skvělí fanoušci, kte-
rých se na stadionu Dynama sešlo téměř 3000.“ 

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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 JAN SUCHOPÁREK 

POLSKO U20 - ČESKO U20 3:0 (3:0)
Branky: 8. Puchacz, 11. Lyszczarz z pen., 16. Molder z pen. ŽK: Stroza, Puchacz - Lingr, Souček. 
Sestava Česko: Jedlička - Holík, Klíma, Král, Rezek (62. Douděra), Havelka (77. Žitný), Janošek, 
Sadílek (84. Šípek), Souček, Lingr (62. Granečný), Šašinka (84. Krejčí).

Trenér Karel Krejčí: „Vstup do zápasu jsme měli velmi špatný. Nejprve se po ne-
důrazu v pokutovém území prosadil domácí útočník. Následovaly dvě penaltové situace 
po našich faulech a v 16. minutě jsme prohrávali 0:3. Soupeř, který těžil především 
z fyzické vyspělosti a důrazu, nás ve zbytku poločasu do ničeho nepustil. Ve druhém 
poločasu jsme měli více ze hry a řadu brankových příležitostí. Zejména ta Rezkova, 
Šašinkova nebo Králova volala po gólech. Soupeř se spíše soustředil na poctivou de-
fenzivu. Celkově jsme určitě fotbalově nepropadli, ale zásadní rozdíl byl v silové při-
pravenosti a osobních soubojích.“ 

TABULKA ELITE TOURNAMENT

1. Nizozemsko U20 4 2 2 0 8:3 8

2. Portugalsko U20 4 2 2 0 7:4 8

3. Německo U20 3 2 1 0 7:5 7

4. Anglie U20 4 2 1 1 6:5 7

5. Švýcarsko U20 4 1 1 2 4:6 4

6. Itálie U20 3 1 0 2 5:4 3

7. Polsko U20 4 1 0 3 4:8 3

8. Česko U20 4 0 1 3 5:11 1

REPREZENTACE U19: DEVATENÁCTKA NEZKLAMALA S PORTUGALCI, ROZDRTILA ČERNOU HORU 
Český výběr do 19 let odehrál poslední přípravné zápasy před listopadovou kvalifikací o postup na ME. Nejprve rozstřílel Černou 

Horu 6:0 a následné utkání s Portugalskem skončilo cennou bezbrankovou remízou.

REPREZENTACE U18: PLICHTA A VÝHRA V ANGLII 
Reprezentace do osmnácti let přivezla výborný výsledky ze dvou přípravných utkání v Anglii. Porazila Švédy 1:0 a poté na půdě velkého 

favorita remizovala 2:2, když ve druhém poločase dokonce po obratu a brankách Jakuba Zeronika s  Filipem Firbacherem šla do vedení. 

ČESKO U19 - ČERNÁ HORA U19 6:0 (3:0)
Branky: 30. Pachlopník, 38. Ostrák, 39. Heidenreich, 50. Štursa, 59. Míka, 75. Kušej. ŽK: Šnajdr. Se-
stava Česko: Vyklický - Fukala (46. Konopásek), Heidenreich, Zima (46. Hušek), Šnajdr - Hezoučký 
(46. Kušej), Macháček (46. Šimáček), Ostrák (46. Míka), Pachlopník (46. Kohút), Píchal (46. Štursa) 
- Kepl (46. Provazník). Trenér: Jan Suchopárek.

Trenér Jan Suchopárek: „Od začátku jsme udávali tempo hry. Na skvěle připra-
veném trávníku jsme solidně kombinovali, ale gólově jsme se prosadili až po 30. minutě. 
Hráči podali velmi dobrý výkon, soupeř měl pouze jedinou šanci na konci zápasu, kterou 
zlikvidoval brankář Vyklický.“ 

ČESKO U19 - PORTUGALSKO U19 0:0
Sestava Česko: Kovář - Fukala, Heidenreich (84. Míka), Zima (84. Hušek), Šnajdr (68. Konopásek) - 
Ostrák (68. Šimáček), Macháček - Kušej (58. Štursa), Pachlopník (58. Kohút), Píchal (68. Hezoučký) 
- Kepl (84. Provazník). Trenér: Jan Suchopárek

Trenér Jan Suchopárek: „Proti výbornému soupeři a obhájci trofeje ME U19 jsme 
tahali za kratší konec až v závěru utkání. Jinak byl zápas vyrovnaný a remíza je zaslou-
žená. Hráči po celých devadesát minut hráli aktivně a často ohrožovali branku soupeře. 
Bohužel zakončení bylo asi naší největší slabinou. Portugalci byli skvělí na míči, ale náš 
tým jim ho odebíral často ve středním pásmu, v dostatečné vzdálenosti od naší bran-
ky. Po zisku míče jsme navíc přecházeli do brejkových situací, které jsme řešili, zvláště 
ve finální fázi, nepřesně a váhavě. Výsledek a hra jsou však určitě dobrým počinem před 
listopadovou kvalifikací.“ 

 REPREZENTAČNÍ VÝBĚR U19.  TRENÉR „OSMNÁCTKY“ LUBOŠ KOZEL SE SVÝM REALIZAČNÍM TÝMEM A NÁHRADNÍKY. 

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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 RADEK BEJBL 

www.fotbal.cz

 REPREZENTAČNÍ CELEK DO 18 LET. 

ČESKO U16 - SLOVENSKO U16 1:1 (0:0)
Branky: 53. Karabec - 60. Jambor. Sestava ČR: Vágner - Šimoník (83. Burgo), Vojtíšek (67. Vi-
tík), Endl, Fojt - Karabec (67. Daněk), Kudela (37. Vydra), Drozd - Uriča, Vecheta (83. Seehof), Guzík 
(59. Obadal).

Trenér Radek Bejbl: „V prvním poločase se nám hra dařila vcelku dle našich před-
stav a měli jsme i kvalitní výstavbu hry a přechodovou fázi. Bohužel jsme byli příliš ne-
přesní a zbrklí v zakončení, zejména neproměnění čtyř slibných šancí nás ve výsledku 
může opravdu mrzet. Úvod druhého poločasu byl poměrně nepřesný z obou stran, ovšem 
za náš tým vstřelil branku Karabec po pěkné individuální akci Vydry. Bohužel soupeř brzy 
zaslouženě vyrovnal, po sérii nebezpečných příležitostí. Závěrečných 20 minut se hra 
přelévala ze strany na stranu a obě mužstva chtěla utkání rozhodnout ve svůj prospěch.“

SLOVENSKO U16 - ČESKO U16 0:1 (0:1)
Branka: 45. Daněk. Sestava Česko: Četverík - Burgo, Endl (46. Vojtíšek), Vitík, Šimoník - Daněk 
(60. Drozd), Šimeček (75. Kudela), Zentrich - Karabec (60. Uriča), Seehof (75. Vecheta), Obadal 
(60. Guzík).

Trenér Radek Bejbl: „Průběh prvního poločasu nasvědčoval, že bychom měli 
vstřelit minimálně tři branky. Bohužel jsme ale šance neproměnili a ujala se až střela 
Daňka ve 45. minutě po centru Burga. Druhý poločas už moc kvality v naší hře nepřinesl 
a vytratila se nabídka bez míče a kvalita v rozehrávce. I přesto ale utkání směřovalo 
do vítězného konce. Snažili jsme se o maximální konstruktivnost a kreativitu, bohužel 
v mnoha případech byla hra brzděna příliš vysokým a suchým trávníkem. Naše vítězství 
ovšem hodnotím jako zasloužené.“ 

ČESKO U18 - ŠVÉDSKO U18 1:0
Branka: 75. Zeronik. Sestava Česko: Markovič - Szewieczek, Gabriel (46. Vincour), Donát, Ko-
sek - Walter (92. Vlček), Žambůrek (46. Kosař), Hájek (85. Červ) - Radosta (72. Penner), Bláha (85. 
Firbacher), Cienciala (72. Zeronik). Trenér: Luboš Kozel.

Trenér Luboš Kozel: „Utkání se hrálo na vynikajícím hřišti, ale za velmi silného 
větru. Proto jsme se snažili hrát co nejvíce kombinačně po zemi, což se nám poměrně 
dařilo. První poločas byl z mého pohledu vyrovnaný, ale většina akcí na obou stranách 
končila na hraně pokutového území. Druhý poločas se nesl v podobném duchu s tím, 
že zakončení už bylo více. Vyšlo střídání, díky kterému nám dokázal Zeronik po Blá-
hově přihrávce získat vedení. Tento gól hru otevřel z obou stran, ale dobrou defenzivou 
jsme soupeře eliminovali a v závěru jsme mohli po rychlých brejcích náskok navýšit. 
Hráči zaslouží pochvalu za koncentrovaný týmový výkon po celé utkání.“ 

ANGLIE U18 - ČESKO U18 2:2 (1:0)
Góly: 20. Vlček (vlastní), 71. John-Jules - 53. Zeronik, 63. Firbacher. Sestava Česko: Jaroš - Čejka, 
Gabriel, Vlček, Žilák - Červ, Vít - Penner (81. Kosek), Žambůrek (81. Kosař, 85. Hájek), Zeronik (70. 
Szewieczek) - Firbacher. Trenér: Luboš Kozel.

Trenér Luboš Kozel: „Podařilo se nám dosáhnout vynikajícího výsledku, protože 
se soupeřem takové úrovně se ještě nikdo z našich hráčů neměl možnost setkat. Prv-
ní poločas jsme dokázali pouze poměrně dobře zvládat defenzivu, ale pod vysokým 
presinkem soupeře jsme měli problém udržet míč a být nebezpeční. Gól, přestože 
vlastní, byl jen logickým vyústěním dění na hřišti. Důležitým momentem byla chy-
cená penalta Jarošem v úvodu druhé půle po sporném zákroku v rohu pokutového 
území. Zanedlouho jsme vyrovnali po rohovém kopu a trefě Zeronika a díky tomu nám 
narostla křídla. Výsledkem byla velká šance Červa po krásné kombinaci, která ještě 
gólem neskončila, ale další povedená souhra Pennera s Firbacherem po standardní 
situaci už znamenala naše vedení. V závěru soupeř prostřídal, dostal nás pod tlak, 
díky kterému vyrovnal, ale mimořádně cennou remízu jsme zuby nehty uhájili, i díky 
výbornému výkonu gólmana Jaroše.“

REPREZENTACE U16:
ŠESTNÁCTKA SE SLOVÁKY USPĚLA 

Výběr do 16 let vedený trenérem Radkem Bejblem odehrál 

dvě utkání se stejně starými slovenskými reprezentanty během 

dvou dnů. Po remíze 1:1 dokázali čeští mladíci zvítězit 1:0.

 REPREZENTANTI VÝBĚRU U16. 

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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ČESKÁ KNIHA REKORDŮ

V pražském Klubu MAT se uskutečnilo neformální setkání u příležitosti šes-
tého vydání „České knihy rekordů“, kterou načasovala agentura Dobrý den 
z Pelhřimova jako svůj příspěvek k 100. výročí vzniku Československa. V obsáh-
lé publikaci jsou také dvě strany věnovány českému fotbalu. 

Mezi rekordmany nejpopulárnějšího sportu nalezneme napří-

klad Davida Lafatu, autora nejvíce gólů v samostatné české lize. 

Dohromady jich bylo 198, které nastřílel v dresu Českých Budějo-

vic, Jablonce a Sparty. JUDr. Alexander Károlyi je historicky nejdé-

le působícím předsedou disciplinární komise. Tuto ostře sledova-

nou a velmi zodpovědnou funkci zastával dlouhých 21 let! Nejprve 

v Československém fotbalovém svazu (1988-1990), potom v Čes-

koslovenské fotbalové asociaci (1990-1993) a potom po rozdělení 

federace v Českomoravském fotbalovém svazu (1993-2009). Kro-

mě obou rekordmanů tuzemského fotbalu a zástupců vydavatele 

Miroslava Marka s Lubošem Rafajem se příjemného dopoledne 

zúčastnili jako vzácní hosté jeden z nejuznávanějších českých lé-

kařů a velký přítel sportu profesor Pavel Pafko, který je proslulý 

svým každodenním aktivním pohybem, a předseda Českého olym-

pijského výboru Jiří Kejval. Alexander Károlyi totiž po skončení 

svého dlouholetého angažmá v čele disciplinárky, za které obdržel 

v roce 2008 nejvyšší fotbalové vyznamenání Cenu dr. Václava Jíry, 

„přestoupil“ mezi olympioniky a stal se ombudsmanem ČOV. 

 DAVID LAFATA S ČESKOU KNIHOU REKORDŮ, V NÍŽ JE VEDENO I JEHO REKORDNÍCH 198 GÓLŮ, KTERÉ VSTŘELIL V SAMOSTATNÉ ČESKÉ LIZE. 

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

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