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Do losu jako Němci!  8    Jak sparťané (ne)slavili  34    Sevilla vládne, Real hoří  54

 PATRIK 

 HROŠOVSKÝ 

„V reprezentaci budu v jakékoli 
pozici, vždy rád přijedu a komukoli 
budu krýt záda. A bude-li potřeba, 
milerád naskočím, “ říká 
zkušený obránce Sheffieldu.

 DANIEL PUDIL

Martin 
Svědík

„Přejedeni úspěchy? 

Nesmysl!“
  „Výhra nad Baníkem je jen malý krůček!“  
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Vážení čtenáři!

Špice ligové tabulky se s blížícím závěrem 

podzimní části natažené o čtyři duely z jara začí-

ná roztrhávat. Plzeňané jen s pořádnou dávkou 

štěstí ukopali v Liberci remízu, což zabránilo je-

jich ještě většímu odstupu od vedoucí Slavie, než 

jsou stávající čtyři body. Nejen na to, proč se úřa-

dujícímu mistrovi nedaří držet se „sešívanými“ 

krok, odpovídá v původním rozhovoru pro Gól 

Patrik Hrošovský. Defenzivní záložník, který ne-

chyběl viktoriánům v domácí lize i v Champions 

League ani minutu! Naopak první minuty kroutí 

na lavičce Slovácka Martin Svědík, který dostal 

za úkol vyvést Jihomoravany ze sestupových 

bažin do klidnějších vod tabulky. Gólu se svěřil, 

jak se mu povedlo hned při své premiéře šokovat 

v Ostravě Baník vysokým vítězstvím 3:0. Po dvou 

letech se objevil v nominaci české reprezentace 

Daniel Pudil. Obránce anglického Sheffieldu byl 

z pozvánky kouče Jaroslav Šilhavého tak pře-

kvapený, že musel při své již dříve naplánované 

návštěvě Prahy shánět nové kopačky. Jak přiznal 

Gólu, z Anglie si žádné nepřivezl…

Tak příjemné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„NEMĚL JSEM ANI KOPAČKY!“
„Samozřejmě je krásné být zpátky v nároďáku. Já s tím už moc nepočítal, jsou tam mlad-

ší kluci, hrají dobře, ten tým se nějak ustaloval. Ale bylo to pro mne milé překvapení se tam 

po nějaké době zase dostat. A i když jsem do žádného zápasu nenaskočil, je to pro mne čest. 

Byl jsem zrovna na krátké návštěvě doma a pořád zvonil telefon. Když jsem ho zvednul, 

tak na druhém konci byl Matěj Vydra a říká mi, že jsem v nároďáku. Já tomu prvně nevěřil, 

myslel jsem si, že si s mým manažerem Ondrou Chovancem dělají srandu... Musel jsem 

hned začít organizovat, neměl jsem u sebe totiž žádné věci. Koupil jsem si hygienu, sehnal 

si kopačky. Ne, do obchoďáku jsem pro ně nemusel, firma mi je doručila až domů.“ (smích)

„JEDENÁCT LET V CIZINĚ“
„Proč jsem vlastně pozvánku dostal? Přece jen jsem v zahraničí jedenáct let, což je asi 

nějaká vizitka mých fotbalových dovedností. Určitě nejsem v cizině jen proto, že by mě tady 

měli lidi rádi, musíte mít nějakou kvalitu. Je mi na druhou stranu jasné, že mé nominaci 

přispěl i fakt, že se zranili nějací kluci. Já nebyl ani ta první volba, spíš nějaká druhá třetí, 

ale i to mi stačilo. Byl jsem nadšený! Pomohlo mi možná, že nový kouč pan Šilhavý mě zná 

delší dobu, za pana Brücknera dělal asistenta a ví, co ode mě může očekávat. Hned po mém 

příjezdu jsme spolu měli sezení a na rovinu mi řekl, co ode mě očekává. Já vždy říkal, že 

v reprezentaci budu v jakékoli pozici, je mi jedno, jestli jsem první nebo čtvrtý obránce, vždy 

rád přijedu a komukoli budu krýt záda. A bude-li potřeba, milerád naskočím.“

 ZATÍM POSLEDNÍ REPREZENTAČNÍ ZÁPAS ODEHRÁL ZKUŠENÝ BEK 
 15. LISTOPADU 2016 V REMÍZOVÉM PŘÍPRAVNÉM UTKÁNÍ 1:1 S DÁNY. 

Fotbalový týden Daniela Pudila

„V nároďáku budu krýt 
komukoli záda!“

Už to bral jako uzavřenou kapitolu, o to více byl 
zaskočený a hlavně potěšený. Ostřílený obrán-
ce DANIEL PUDIL dostal po dvou letech opět 
pozvánku do reprezentace! Paradoxně zrovna 
ve smůlovaté době, kdy se jeho Sheffield Wed-
nesday ve druhé anglické lize trápí a on sám měl 
za sebou nepříjemné zranění...

 V REPREZENTACI SE DANIEL PUDIL OBJEVIL PO DVOU LETECH. 

  Druhá žena 
s prvoligovou píšťalkou
Rozhodčí Jana Adámková jako druhá žena 
v historii pískala utkání první ligy. Před-
stavila se v nedělním zápase 16. kola Olo-
mouc - Mladá Boleslav (0:4) a navázala 
tak na Dagmar Damkovou, která pískala 
naposledy před sedmi lety. Čtyřicetiletá roz-
hodčí se v profesionálním fotbale pohybuje 
už od roku 2007, kdy byla jako asistentka 
v ligovém utkání Liberce se Zlínem. Další tři 
zápasy v této roli absolvovala v roce 2009. 
Od té doby si vybudovala pověst elitní sudí 
ženského fotbalu. Mimo jiné letos pískala fi-
nále Ligy mistryň. K tomu řídila zápasy mužů 
v druhé lize. V nejvyšší soutěži se dosud 
objevila jen jako čtvrtá rozhodčí. Pochvalu 
za předvedený výkon v prvoligové premiéře 
ji po utkání na tiskové konferenci vyslovili 
i oba trenéři Václav Jílek a Jozef Weber. Její 
předchůdkyně, současná členka komise roz-
hodčích UEFA a FIFA, v letech 2003 až 2011 
odpískala 45 duelů české ligy.

  Stoch se upsal 
na tři roky
Slovenský reprezentant Miroslav Stoch 
podepsal novou tříletou smlouvu s praž-
skou Slavií. Devětadvacetiletý záložník tak 
zůstane v Edenu do léta 2022. „Prodloužení 
smlouvy vnímám jako odměnu za práci, 
kterou jsem tu odvedl. Podpisem jsem dal 
najevo, že se mi ve Slavii líbí a jsem tu moc 
spokojený,“ říká aktuálně nejlepší střelec 
červenobílých, který v této sezoně nastřílel 
deset branek. Do Slavie přišel loni v létě, 
zatím má v české lize odehráno 41 zápasů 
a nastřílených 14 branek. Původní smlouva 
mu končila po této sezoně. 

  Kolář 
po operaci achillovky
Plzeňský Daniel Kolář si už ve zbytku pod-
zimu nezahraje. Třiatřicetiletý ofenzivní 
záložník absolvoval v minulém týdnu ope-
raci Achillovy šlachy. Bývalý reprezentační 
středopolař od začátku sezony laboruje 
se zraněním. Do sestavy Viktorie se vrátil 
v polovině září v lize proti Opavě, zasáhl 
však jen do čtyř soutěžních utkání, než se 
znovu zranil. Naposledy střídal začátkem 
října v zápase Ligy mistrů v Římě a od té 
doby je na marodce. Mimo hru je i nejlep-
ší střelec Plzně Michael Krmenčík, který 
po operaci kolena bude chybět nejspíš až 
do konce sezony. „Daniel Kolář je po ope-
raci achillovky, s Krmenčíkem byli v úterý 
oba na operaci. Dan se vrátí nejdřív na jaře, 
Krmi asi ještě později,“ prohlásil trenér Pa-
vel Vrba na tiskové konferenci po páteční 
ligové remíze 1:1 v Liberci. 

  Novák se trefil v derby
Český obránce Filip Novák pomohl v turec-
ké Super Lize gólem Trabzonsporu k domácí 
výhře 2:1 nad největším rivalem Fener-
bahce. Osmadvacetiletý reprezentant si 
v 50. minutě naběhl na centr z pravé strany 
a hlavou z výskoku poslal míč na vzdále-
nější stranu. takže gólman Tekin se marně 
za střelou otáčel. Byla to už jeho třetí bran-
ka v tomto ročníku turecké ligy. V týmové 
tabulce střelců je na třetím místě za útoč-
níky Rodallegou a Yilmazem. Zároveň je 
jediným českým hráčem, kterému se letos 
v turecké lize podařilo skórovat. Trabzon-
spor ukončil v derby po čtyřech zápasech 
čekání na výhru v lize.

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

 JAN BERGER 

Přiznám se, že i já v hlavě pořád nosím sen o Premier League, ale to bychom museli 

hrát trošku líp než teď... Nakonec i ta naše soutěž Championship je plná kvalitních týmů, 

které nedávno nahoře hrály - West Ham, Aston Villa, Swansea, Middlesbrough... Ale stejně 

bych se rád do Premier League podíval!“

„KOLÍKEM CENTIMETR OD OKA“
„Před měsícem mi zatrnulo, v zápase na QPR mě po rohu soupeř trefil kolíkem do hlavy 

a roztrhl mi obočí. Rozhodčí stál v takovém úhlu, že to bohužel neviděl, nechal pokračo-

vat ve hře, a když za mnou po deseti vteřinách přiběhl, zděsil se. Spousta krve, rána pouhý 

centimetr od oka. Stačil kousíček a bylo hodně zle... Přesto jsem myslel, že mě doktoři dají 

do kupy a budu pokračovat ve hře, bohužel se to krvácení nedalo zastavit. Až v kabině mi to 

sešili asi sedmi stehy a byl jsem pak dva zápasy mimo. To se ve fotbale stává, není to balet, 

ale škoda - mohla být penalta a zápas se mohl změnit. Aspoň pak klub od rozhodčího dostal 

email, že se omlouvá, že to mělo být od něj posouzené jinak a mrzí ho to. Takže v pohodě.“

„CHCI PRODLOUŽIT, ALE NA ČESKO MYSLÍM!“
„V Sheffieldu se mi líbí a rád bych tady pokračoval. Když budu předvádět nějaké výkony 

- a myslím, že ta sezona zatím není z mé strany špatná - mohlo by to vyjít. Chci odehrát co 

nejvíce zápasů, pak si sednu s vedením a zkusíme to prodloužit o další rok. Máme nějakou 

ústní dohodu, že pokud budu zdravý a bude mě chtít trenér, měl bych pokračovat. Návrat 

do české ligy? Kdepak, ten jsem určitě nezavrhnul, člověk to v hlavě nosí, že by někdy chtěl 

hrát zase doma. Ale pokud mne bude chtít Sheffield, není důvod se vracet do Čech.“ 

„PŘESUNULI MĚ NA STOPERA“
„Co se týče Sheffieldu, tak moje pozice v klubu je víceméně stejná jako poslední dva roky. 

Kdybych nebyl zraněný, tak jsem letos těch zápasů odehrál asi víc, ale i deset z osmnácti je 

v pohodě. Máte tady 28 hráčů, kteří chtějí hrát. Když má člověk nějaký věk, nemůže počítat, 

že odehraje čtyřicet zápasů v sezoně, a berete to už trošku jinak. Jedna velká změna se ale 

udála - už nejsem levý obránce, přesunuli mě na stopera. Asi je to tím, že člověk s léty ztrácí 

rychlost a výbušnost. Ale nevadí mi to, já už hrál na tolika pozicích! V žácích a dorostu jsem 

začínal jako útočník, pak jsem se posouval na levého záložníka, levého obránce, i stopera 

jsem zkusil. Nemám problém hrát kdekoli, jdu tam, kde mě trenér potřebuje. Zvládnu to.“

„SEN O PREMIER LEAGUE“
„U nás na stadionu je pořád cítit, jak slavný jsme klub, vždyť máme čtyři tituly. Fanoušci 

by nás strašně rádi zase viděli v Premier League. Bohužel teď máme špatné období. Mo-

mentálně jsme osmnáctí - šest zápasů se nevyhrálo a to pak v našlapané tabulce hned 

propadnete dolů. Ale nikdo si nepřipouští, že bychom měli nedejbože sestoupit. Uděláte 

během týdne tři zápasy v řadě a vše se otočí. Já věřím, že zase začneme vyhrávat a fanouš-

ci budou šťastní jako předloni, kdy jsme byli v semifinále play off. 

DANIEL PUDIL * Narozen: 27. září 1985 * Výška: 185 cm * Váha: 73 kg * Fotbalový post: 
obránce * Hráčská kariéra: Sparta Praha (1991-2003), Chmel Blšany (2003-2004), Slo-
van Liberec (2004-2007), Slavia Praha (2007-2008), KRC Genk (2008-2012), CF Granada 
(2012), AC Cesena (2012), Watford (2012-2015), Sheffield Wednesday (2015-?) * Repre-
zentace: 34 zápasů/2 góly * Největší úspěchy: 2x mistr Česka, mistr Belgie, vítěz Bel-
gického poháru, vítěz Belgického superpoháru

 V SHEFFIELDU SE DANIEL PUDIL PŘESUNUL ZE SVÉHO 
 TRADIČNÍHO POSTU KRAJNÍHO BEKA DO STŘEDU OBRANY. 

STALO SE...

 DOČKÁ SE DAN PUDIL DALŠÍ NOMINAČNÍ POZVÁNKY? 

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

LISTOPAD
27. LISTOPADU

1955 Jan Berger 1980-1987 30/3

1958 Peter Zelenský 1982-1985 15/0

1979 Radoslav Kováč 2004-2009 30/2

28. LISTOPADU

1949 Karel Dvořák 1972-1977 11/0

29. LISTOPADU

1951 Pavol Michalík 1976-1978 11/0

PROSINEC
1. PROSINCE

1909 Karel Burkert 1934-1939 6/0

1946 Ladislav Petráš 1969-1977 19/6

2. PROSINCE

1914 Čestmír Patzel 1934-1935 4/0

1926 Jiří Trnka 1948-1955 23/3

1948 Antonín Panenka 1973-1982 59/17

1952 Karel Jarůšek 1977-1980 15/1

3. PROSINCE

1994 Antonín Barák 2016-? 12/5

  Van Buren a Sýkora 
prodloužili ve Slavii
Pražská Slavia si pojistila služby dalších dvou 
hráčů. Nizozemský útočník Mick van Buren 
prodloužil s lídrem české ligy smlouvu do roku 
2021 a záložník Jan Sýkora ještě o rok déle. 
Čtyřiadvacetiletý Sýkora je ve Slavii necelé 
dva roky a s týmem vyhrál ligový titul a domá-
cí pohár. „Jsem moc rád, že mi Slavia novou 
smlouvu nabídla. Tím, že jsem ji podepsal 
na další čtyři, je to pro mě velký krok dopře-
du,“ říká člen širšího kádru reprezentace. Van 
Buren přišel do vršovického klubu předloni 
v létě a stejně jako Sýkora s ní získal titul. 
Šestadvacetiletého útočníka však během an-
gažmá v Edenu opakovaně trápí zranění a mo-
mentálně je v rekonvalescenci. „Všechno jde 
velmi dobře, už od předminulého týdne trénuji 
na sto procent, takže věřím, že brzy do nějaké-
ho zápasu naskočím,“ konstatuje optimisticky.

  Weiss nechce 
pod Hapalem hrát…
Nejmladší z rodinné dynastie Vladimírů Weis-
sů na sebe strhl pozornost slovenských médií, 
aniž by nastoupil v pondělním epilogu skupiny 
B Ligy národů v Praze, kde hosté podlehli 0:1 
a podepsali si tak sestupový ortel o patro níž 
i horší nasazení do kvalifikace EURO 2020. 
Když v 79. minutě český kouč slovenské re-
prezentace Pavel Hapal vyčerpal všechna tři 
střídání, nevrátil se osmadvacetiletý středo-
polař katarského klubu Al Gharafa jako ostatní 
rozcvičující se náhradníci zpátky na lavičku, 
ale zamířil přímo do šatny. Po následné vlně 
tvrdé kritiky se však za svůj další reprezen-
tační prohřešek neomluvil, ale naopak vydal 
do médií prohlášení, že pod českým trenérem 
Hapalem už hrát nebude… 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Do losu ze stejné pozice 

jako Němci!

Čeští fotbalisté obsadili v premiérovém roč-
níku Ligy národů UEFA dvacáté místo. Polepšili 
si tak o tři místa oproti původnímu nasazení - 
do losu Ligy národů šli z 23. pozice podle koefi-
cientu UEFA, který nyní Liga národů nahrazuje. 

 JAROSLAV KOLÁŘ  PRAHA 

Pro los kvalifikace EURA 2020 si tak zajistili nasazení ve dru-

hém koši, kdo by ještě před rokem řekl, že do losování půjdou ze 

stejné pozice jako Němci? Reprezentace Německa letos pokazila, 

co se dalo. Vypadla na MS ve skupině, v Lize národů skončila po-

slední ve skupině a bude hrát příště Ligu B, stejně jako Češi. Navíc 

Němci skončili v Lize A na jedenáctém místě, což znamená pád 

do druhého koše. Kromě Němců se česká reprezentace vyhne 

i Ukrajině, která ji na podzim dvakrát o gól porazila, nebo třeba 

i Rusku, jemuž v září v přípravě podlehla 1:5...

Losování kvalifikace EURO 2020 proběhne 2. prosince v Dub-

linu. Vznikne deset skupin, ze kterých první dva postoupí na ev-

ropský šampionát. Zbývající čtyři místa jsou pro týmy, které sice 

z kvalifikace nepostoupily, ale vybojovaly si možnost opravy na zá-

kladě umístění ve skončené Lize národů. 

Každá úroveň Ligy národů má zajištěno jedno místo. Zname-

ná to, že vítězové skupin Ligy D, kterými jsou Gruzie, Bělorusko, 

Kosovo a Makedonie, u kterých se nepředpokládá, že si vybojují 

účast přímo z kvalifikace, si v březnu 2020 zahrají play off o jedno 

místo na EURO. Totéž platí i pro Ligu C, tedy vítěze skupin Skotsko, 

Norsko, Finsko a Srbsko. Pokud by někdo postoupil přímo, bude 

v březnovém play off nahrazen dalším nejúspěšnějším z druhých 

míst ze skupin Ligy C. Analogicky to platí i pro Ligy A a B, kde se 

ale předpokládá, že většina z dvaceti nasazených postoupí přímo. 

Jinými slovy, pokud by Česko přímo nepostoupilo, mělo by s vel-

kou pravděpodobností šanci v opravném play off.

Nejvýše nasazení pro los kvalifikace budou v neděli 2. dubna 

v Dublinu vítězové skupin první ligy, tedy Anglie, Nizozemsko, Por-

tugalsko a Švýcarsko. Ty čeká v červnu závěrečné final four, při 

losu tak budou automaticky nalosováni do kvalifikačních skupin A, 

B, C, D, které budou mít jen pět účastníků a na finalisty tak bude 

čekat jen osm kvalifikačních zápasů, aby červen mohli věnovat 

Final Four. V prvním koši pak bude zbylých šest nejlepších týmů 

první ligy, které budou nalosovány do zbývajících šesti z deseti 

kvalifikačních skupin.

Dalších deset nejlepších celků včetně Česka jde do druhého 

koše a tak dále až po šestý koš, ve kterém je pět nejhorších z 55 

účastníků Ligy národů, a to San Marino, Malta, Andorra, Lichten-

štejnsko a Lotyšsko. Ti budou nalosováni do kvalifikačních skupin 

F, G, H, I, J o celkem šesti účastnících.

Kvalifikace se odehraje během roku 2019, v minulosti jí bylo vy-

hrazeno o půl roku více. K dispozici bude deset termínů - po dvou 

v březnu, v červnu, v září, v říjnu a v listopadu. V prosinci 2019 

budou určeny dvojice pro zmíněné březnové play off skupin Ligy 

národů a bude vylosováno EURO 2020. Znamená to, že čtyři doda-

tečně postupující budou losováni „naslepo“ 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

„Ibra“ ve stopách 
Beckhama?

Milán si již podobný model vyzkoušel s ang-
lickým záložníkem Davidem Beckhamem, jenž 
také z Galaxy na San Siru hostoval v letech 
2009 a 2010. „Ibra“ má za sebou první sezonu 
v MLS, kde si navzdory svému věku a zkuše-
nostem vysloužil cenu pro nováčka roku. 
Hvězdný útočník zaznamenal ve 27 zápasech 
22 gólů a byl druhým nejlepším střelcem zá-
kladní části, ale postup do play off jeho týmu 
těsně unikl. V médiích tyto námluvy potvrdil, 
když uvedl, že zájem Milána o jeho služby není 
žádným tajemstvím. On sám by se působení 
na San Siru nebránil, protože má na něj pří-
jemné vzpomínky. „Přišel jsem tam z Barcelo-
ny, kde jsem zažil smutek, a v Miláně mi vrátili 
úsměv na tvář. Chtěl jsem jim to splatit,“ kon-
statuje bývalý švédský reprezentant. 

 VYMĚNÍ „IBRA“ DOČASNĚ 
 KALIFORNII ZA MILÁN? 

 VÝHRA NAD SLOVÁKY ZAŘÍDILA ČESKÉ REPREZENTACI DRUHÉ MÍSTO 
 VE SKUPINĚ LIGY NÁRODŮ I LEPŠÍ POZICI PRO LOS KVALIFIKACE ME 2020. 

 KOUČ JAROSLAV ŠILHAVÝ UŽ VÍ, ŽE S NĚMECKÝM NÁRODNÍM TÝMEM 
 SE V KVALIFIKACI O EVROPSKÝ ŠAMPIONÁT UTKÁVAT NEBUDE. 

AKTUÁLNĚ

Švédský kanonýr Zlatan Ibrahimo-
vić by se mohl na jarní část sezony 
vrátit do AC Milán, kde již působil 
v letech 2010-2012. Sedmatřicetiletý 
forvard má smlouvu v Los Angeles 
Galaxy a v Itálii by byl na půlročním 
hostování po dobu pauzy MLS. Za šest 
měsíců by měl dostat plat 2,2 milionu 
eur (57 milionů korun). 

ROZDĚLENÍ ZEMÍ DO KOŠŮ PRO LOSOVÁNÍ 
KVALIFIKACE ME VE FOTBALE 2020 

2. PROSINCE V DUBLINU

Final Four (budou v pětičlenných skupinách): 
Švýcarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Anglie.

1. koš: Belgie, Francie, Španělsko, Itálie, Chorvatsko, Polsko.

2. koš: Německo, Island, Bosna a Hercegovina, Ukrajina, Dánsko, Rusko, 
Rakousko, Wales, Česká republika, Švédsko.

3. koš: Slovensko, Turecko, Irsko, Severní Irsko, Norsko, Srbsko, 
Finsko, Skotsko, Bulharsko, Izrael.

4. koš: Rumunsko, Maďarsko, Řecko, Albánie, Černá Hora, Kypr, 
Estonsko, Slovinsko, Litva, Gruzie.

5. koš: Makedonie, Bělorusko, Kosovo, Lucembursko, Arménie, 
Ázerbájdžán, Kazachstán, Moldavsko, Gibraltar, Faerské ostrovy.

6. koš: Malta, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Andorra, San Marino.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Mač v Olomouci přinesl dva zápisy do ligových análů. Ruský bohatýr ve služ-

bách „Bolky“ Nikolaj Komličenko si při výhře 4:0 druhým hattrickem v sezo-

ně vystřílel s patnácti zásahy pětigólový náskok na špici ligových kanonýrů. 

A všechny trefy mu odpískala Jana Adámková. Po sedmileté pauze od účin-

kování Dagmar Damkové další žena s píšťalkou v české nejvyšší soutěži…

KRESBA TÝDNE

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


Ten moment si bude pamatovat do konce života. V říjnovém utká-
ní Ligy mistrů vstřelil záložník Plzně PATRIK HROŠOVSKÝ branku 
slavnému Realu Madridu. Navíc na San Bernabéu. „Gólů moc ne-
dávám, a najednou se trefím na Realu,“ culí se slovenský repre-
zentant. O víkendu mu ale do smíchu nebylo, Viktoria horko-těžko 
uhrála bod v Liberci.

Patrik Hrošovský: 

„Gól Realu? 
Občas si ho 
připomenu…“

Patrik Hrošovský: 

„Gól Realu? 
Občas si ho 
připomenu…“
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 Krátce po vyloučení stopera Lukáše Hejdy šel Slovan 

do vedení. Neříkal jste si, i vzhledem k dění na hřišti, že je hoto-

vo?

„Podle průběhu, jak se prezentoval Liberec a jak my, jsem si 

v duchu říkal, že bude složité uhrát aspoň bod. Nakonec nás podr-

želi kluci, kteří šli do zápasu v průběhu druhé půle. Milan Petržela 

perfektně přešel přes dva protihráče, nahrál Honzovi Kovaříkovi, 

který se trefil.“

 Překvapil vás Liberec?

„Nemyslím, že by nás něčím překvapili, byli jsme na ně připra-

vení dobře. Ale byli lepší ve všem. V nasazení, bojovnosti, herním 

projevu.“

 Byl jeden z důvodů, že vás Slovan napadal už při roze-

hrávce?

„Takový způsob hry, kdy vás soupeř napadá už u vlastní šest-

náctky, je nepříjemný pro všechny týmy. I pro ty nejlepší. Nemáte 

 PATRIK HROŠOVSKÝ V ŘÍJNOVÉM UTKÁNÍ NA BOHEMIANS, KDE PLZEŇANÉ ZTRATILI BODY PO REMÍZE 2:2.  OPORA VIKTORIE. SLOVENSKÝ STŘEDOPOLAŘ NA PODZIM NECHYBĚL ANI V JEDNOM ZÁPASE PLZNĚ V ČESKÉ LIZE I V LIZE MISTRŮ! 

 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

 Zřejmě jste si u Nisy představovali jiný průběh...

„Trenér Vrba po zápase říkal, že bod musíme brát všemi deseti. 

S tím souhlasím. Po přestávce byl Liberec lepší, nedostali jsme se 

pořádně do hry. Remízu jsme uhráli prakticky skoro z ničeho. Na-

opak předminulé kolo doma s Příbramí jsme také remizovali, ale 

šancí jsme měli spoustu. V Liberci jedinou.“

„Že jsme v Plzni 
přejedení úspěchy, 

je absolutní hloupost!“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 Slavia však vypadá suverénně.

„Těžko projedete sezonu bez zaváhání. Před rokem po našem 

mimořádném podzimu by asi nikdo nehádal, že na jaře budeme 

tolik ztrácet. A stalo se. Takový extrém sice neočekávám, ale 

na každé mužstvo přijdou slabší období, kdy třeba dva zápasy 

za sebou nezvládne.“

 Může být trumfem Slavie hlad po úspěchu? Ještě nedáv-

no byla blízko krachu, sestupu z první ligy...

„Předně, zopakovat úspěch je vždycky těžší než na něj po-

prvé dosáhnout. Slavia však před dvěma lety získala titul. Je ale 

pravda, že chce víc, Ligu mistrů. Má však daleko větší finanční 

možnosti než Plzeň. I proto náš loňský titul považuji za obrovský 

úspěch. Trumfnout kluby, které mají mnohonásobně vyšší finanč-

ní možnosti, tedy Spartu se Slavií, je fantastické.“

 Provinční Plzni se daří být nahoře sedm let. Nechybí vám 

už ta pravá hladovost?

„V médiích se v poslední době často objevuje, že jsme přejedení 

úspěchy. Že už nás prý nic nežene dopředu. To je absolutní hloupost. 

Vždyť jsme před půl rokem získali titul, teď hrajeme Ligu mistrů. 

Jaký větší důkaz hladovosti lze poskytnout? Odpovídám: Jsme po-

řád hladoví! Vždyť kluby s mnohonásobnými rozpočty se do Cham-

pions League nedostali za poslední roky ani jednou. Plzeň třikrát.“
 PATRIK V SOUBOJI S TOMÁŠEM SOUČKEM. ZÁPADOČEŠI PADLI V ZÁŘÍ V EDENU KRUTĚ 0:4 A NA SLAVII NYNÍ ZTRÁCEJÍ ČTYŘI BODY. 

klid na rozehrávku, můžete udělat chybu. Máme s tím problém 

spíš venku, doma se s tím dokážeme vypořádat. Musíte si někdy 

pomoct nakopávanými míči, bohužel v Liberci jsme nesbírali od-

ražené balóny, proto jsme byli málo ve hře.“

 Nízká produktivita... kde je problém...

„Produktivita není dobrá. Když se podívám na podzimní výsled-

ky v lize, jenom ve třech zápasech jsme dali víc než jeden gól. Je to 

málo, nedáváme góly. Zaplaťpánbůh, že máme tolik bodů. Nevím, 

čím to je, že nejsme produktivní.“

 Je hodně znát absence zraněného střelce Krmenčíka?

„Problém to určitě je. Gólů moc nedáváme, když už jsme 

nějaký dali, většinou ho obstaral Krmi. Máme ale dva kvalitní 

útočníky, Tomáše Chorého a Kubu Řezníčka. Věřím, že jim to 

tam začne padat.“

 Zatím se jim nahradit Krmenčíka nedaří.

„Vzhledem k silné pozici Krmiho neměli velké herní vytížení, 

není lehké se do toho bleskově dostat. Potřebují trochu času.“

 Kvůli klopýtnutím v posledních dvou kolech se vám první 

Slavia vzdálila na čtyři body.  Jedná se už o citelnou ztrátu?

„Čtyři body nejsou málo, ale zase nejde o nic fatálního. Sezona 

je dlouhá, bude nadstavbová část, tedy pět kol navíc. Pokud by se 

blížil konec soutěže, problém by to byl. Ale zápasů je ještě spous-

ta. V uplynulé sezoně jsme měli daleko větší náskok po podzimu, 

na jaře jsme začali ztrácet. Reálně hrozilo, že o titul přijdeme.“

 COBY DEFENZIVNÍ ŠTÍT PLNIL PATRIK HROŠOVSKÝ I „ROLI ZDI“ V LOŇSKÉM DUELU V JABLONCI. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 Nejvíc si považujete utkání na Realu, v němž jste skóro-

val?

„Šlo o obrovský zážitek. Sehráli jsme s Realem vyrovnanou 

partii, měli jsme spoustu šancí. I přes těsnou porážku jsme odešli 

ze hřiště se ctí. V Plzni už to bylo horší, dostali jsme během chvíle 

dva góly a bylo hotovo.“

 Stále si branku na San Bernabéu v hlavě přehráváte?

„Že bych si ji přehrával často, to zase ne. Ale občas si ji při-

pomenu. Nevím, jestli se mi ještě někdy něco podobného podaří. 

Moc gólů nedávám, zrovna se mi povedlo skórovat v Madridu.“

 Vzbudila branka mezi vašimi kamarády a známými velký 

ohlas?

„Rodina i několik kamarádů bylo přímo v hledišti, celkem pat-

náct lidí. Viděli můj gól naživo. Spousta známých mi napsala ese-

 ROZPAČITĚ PŘIJAL PATRIK SE SVÝMI PLZEŇSKÝMI SPOLUHRÁČI REMÍZU 2:2 
 V ÚVODNÍM MAČI CHAMPIONS LEAGUE S CSKA. O VÝHRU PŘIŠLI V POSLEDNÍ MINUTĚ NASTAVENÍ… 

 V úterý vás čeká důležitý duel v základní skupině na půdě 

CSKA Moskva. V případě vítězství budete blízko třetí příčce, ze 

které se jde do jarní vyřazovací části Evropské ligy. Jste opti-

mista?

„Půjde o hodně, ale právě takové zápasy mám nejradši. 

Na hřiště půjdeme sebevědomí. Doma jsme s CSKA remizovali. 

Odehráli jsme hodně dobrý první poločas, po přestávce byl zase 

lepší soupeř. Mají velkou kvalitu, ale dá se s nimi hrát.“

 CSKA přikládá utkání značnou váhu, pokud skončí třetí, 

přepíše klubovou historii. Bude o to těžší vyhrát?

„CSKA cítí šanci, mají velkou motivaci. Ale my ji máme také. 

Víme, že disponují obrovskou kvalitou, vždyť v Moskvě porazili Real 

Madrid. Ovšem pokud je šance na třetí místo, budeme se o ni prát.“

 V Moskvě mrzne, v době zápasu má být mínus osm stup-

ňů. Hraje tento parametr proti Plzni?

„Myslím, že větší zimu, než byla před lety v Borisově, při zápase 

s Dynamem Minsk v Evropské lize, už nezažiju. Tehdy bylo snad 

dvanáct pod nulou. Mám rád pochopitelně víc teplo, ale nemám 

problém ani s mrazem. Hraje se v Lužnikách, kde se konalo finále 

mistrovství světa. Nádherný stadion, moc se těším.“

 Jak hodnotíte dosavadní účinkování Viktorie v Lize mis-

trů?

„Stručně: dva zápasy hodně solidní, dva nepovedené. Nejvíc mě 

mrzí remíza s CSKA, vzhledem k souboji o třetí místo. Kdybychom 

udrželi vítězství, situace by byla mnohem příznivější. Inkasovat 

vyrovnávací gól v pětadevadesáté minutě zamrzí.“

 ZÁPASY S REALEM PATŘÍ K NEJVĚTŠÍM ZÁŽITKŮM VE FOTBALOVÉ KARIÉŘE 
 PATRIKA HROŠOVSKÉHO. ZVLÁŠŤ TEN PRVNÍ V MADRIDU, V NĚMŽ SE ZASKVĚL NÁDHERNÝM GÓLEM. 

Patrik Hrošovský
Narozen: 22. dubna 1992 * Výška: 172 cm * Váha: 68 kg * Stav: 
svobodný, přítelkyně Adriana * Fotbalový post: záložník * 
Státní příslušnost: Slovensko * Kariéra: Baník Prievidza 
(1998-2007), Sparta Trenčín (2007-2009), Viktoria Plzeň (2009-
2012), Baník Sokolov (2012), Ústí nad Labem (2012-2013),  
1. SC Znojmo (2013-2014), Viktoria Plzeň (2014-?) * Česká liga: 
149 zápasů/ 11 gólů * Slovenská reprezentace: 22/0 * Nej-
větší úspěchy: účastník základní skupiny Ligy mistrů (2018), 
postup do základní skupiny Evropské ligy (2015, 2016, 2017), 
mistr české ligy (2015, 2016, 2018), vítěz Českého superpoháru 
(2015), Objev roku české ligy (2013/2014)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 V LIZE NÁRODŮ PATRIK HROŠOVSKÝ NEDOSTAL PŘÍLEŽITOST ANI V UTKÁNÍ PROTI ČESKU V PRAZE. 
 POSLEDNÍ ZE SVÝCH 22 REPREZENTAČNÍCH ZÁPASŮ SI PŘIPSAL 16. ŘÍJNA 2018 V PŘÍPRAVNÉM REMÍZOVÉM DUELU 1:1 SLOVÁKŮ VE ŠVÉDSKU. 

mesku. Teď při srazu slovenské reprezentace přišla na gól řeč, 

spoluhráči na toto konto vtipkovali.“

 Slovenský národní tým převzal český trenér Pavel Ha-

pal, v premiéře jste rozstříleli 4:1 Ukrajinu v Lize národů. Změ-

nil kouč něco zásadního?

„Za tak krátkou dobu se nedá nic změnit. Pan Hapal je komu-

nikativní, věřím, že pod ním budeme úspěšní. Je škoda, že jsme 

po výhře nad Ukrajinou prohráli těsně s Českem.“

 Proč se vám utkání v Edenu nepovedlo?

„Úvod byl solidní, pětadvacet minut jsme byli lepší. Měli jsme 

i šanci. Ale potom dal Schick gól, zápas se tím zlomil. Sestoupili 

jsme do třetí Ligy národů, teď se ale soustředíme na nadcházející 

kvalifikaci o EURO. Ta je nyní zásadní.“ 

„Čtyři body ztráty 
na Slavii nejsou málo, 

ale nejde o nic fatálního.“ 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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V retrodresech černé barvy se představili fotba-
listé Sparty v duelu s Jabloncem. Jenže jubileum 
125 let od vzniku klubu se jim oslavit vítězstvím 
nepodařilo. Se Severočechy jen bezbrankově 
plichtili a jejich odstup od slávistických lídrů ta-
bulky narostl již na devět bodů!

Černá radost 
nepřinesla...

První liga 
2018/19 
První liga 
2018/19 

 16. KOLO 

Černá radost 
nepřinesla...
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Tomu se říká fantastická premiéra! V prvním 
ligovém zápase po příchodu do Slovácka oslavil 
kouč MARTIN SVĚDÍK velký triumf. Svůj nový tým 
dovedl k vítězství 3:0 na půdě rozjeté Ostravy. 
Výhra má pro něj o to větší chuť, neboť v Baníku 
v minulosti působil jako hráč i trenér.

Martin Svědík: „Výhra nad Baníkem 

je jen malý krůček!“

 LÉPE MARTIN SVĚDÍK SVOU SLOVÁCKOU MISI ZAČÍT NEMOHL: 
 Z OSTRAVY SI NA JIH MORAVY HOSTÉ ODVEZLI TŘI DŮLEŽITÉ BODY. 

 Mohla premiéra dopadnout lépe?

„Vždycky lze udělat věci lépe. Myslím, že zásadní bylo, že jsme byli na Baník dobře při-

praveni. Chystali jsme se na něj, ať už bude hrát s jedním, nebo se dvěma útočníky. Oni 

dokáží hrát nejen kombinačně na soupeřově polovině, ale i hru zjednodušit. Do křídelního 

prostoru s následným centrem před bránu nebo nakopávanými balony. Musím říct, že až 

na prvních patnáct minut, kde jsme měli pár okýnek a chyb, jsme po zbývající část zápasu 

taktiku plnili velice zodpovědně. V podstatě jsme Baníku jeho zbraně eliminovali.“ 

 Proč to zpočátku drhlo?

„Neudrželi jsme míč v útoku, Baník nás trochu přitlačil. Ale osmělovali jsme se, byli 

jsme odvážnější a odvážnější. Vyústilo to do nádherné kombinace při první brance. Bylo 

důležité, že jsme udrželi do přestávky nulu vzadu.“

 Cítil jste, že Baník po vedoucím gólu znervózněl?

„Já jsem hlavně viděl, že jsme druhou půli odehráli skvěle co do defenzivy a brejků. Ko-

nečně tam byla přímočarost, k níž kluky nabádám. Musím je pochválit za pracovitost, jak 

za výkonem šli. Výhru jsme si zasloužili, mohla být i vyšší.“

 V ROCE 2016 VEDL MARTIN SVĚDÍK ČESKOU REPREZENTACI DO 20 LET. 

ECHO 16. KOLA

  Špice se trhá
Těsné bodové rozdíly mezi týmy v čele 
tabulky jsou nyní minulostí. Z vedoucí 
čtveřice vyhráli jen slávisté, kteří se 
po triumfu 3:1 v Karviné vyhřívají na prv-
ním místě se čtyřbodovým odstupem 
od Plzně (1:1 v Liberci) a devítibodovým 
od třetí Sparty (0:0 s Jabloncem).

  Neradostné oslavy
Prožili je na Letné fanoušci a hráči Spar-
ty, kteří sice k výročí 125 let od vzniku 
klubu nastoupili v černých retrodresech, 
jenže s rozjetým Jabloncem pouze bez-
brankově plichtili. Zmar podtrhl v 69. mi-
nutě neproměněnou penaltou domácí 
špílmachr Stanciu.

  Rozdílné premiéry
Zažili noví trenéři na lavičkách Karviné 
a Slovácka. Zatímco Norbert Hrnčár 
musel skousnout domácí porážku 1:3 
od slávistických lídrů, slovácký kouč 
Martin Svědík jásal po nečekaném a vy-
sokém vítězství 3:0 v Ostravě.

  Hattrickem 
utnul sérii
Nejlepší ligový snajpr Rus Nikolaj Komli-
čenko řádil v Olomouci, kde třemi góly 
pomohl Mladé Boleslavi k výhře 4:0. 
Středočeši tak soupeři oplatili stejnou 
prohru z 2. podzimního kola a ukončili 
sérii tří posledních porážek se Sigmou.

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Slavia Praha 16 13 1 2 40:12 40

2. Plzeň 16 11 3 2 23:14 36

3. Sparta Praha 16 9 4 3 28:12 31

4. Jablonec 16 9 3 4 33:14 30

5. Zlín 16 9 3 4 24:14 30

6. Ostrava 16 8 3 5 21:15 27

7. Liberec 16 6 6 4 16:14 24

8. Mladá Boleslav 16 6 3 7 32:30 21

9. Opava 16 5 2 9 20:25 17

10. Bohemians 1905 16 4 5 7 18:25 17

11. Teplice 16 4 4 8 17:24 16

12. Příbram 16 4 4 8 21:39 16

13. Slovácko 16 5 0 11 18:29 15

14. Sigma Olomouc 16 4 3 9 16:30 15

15. Dukla Praha 16 4 2 10 14:31 14

16. Karviná 16 3 2 11 20:33 11

PROGRAM 17. KOLA
30.11. 18:00 Teplice - Liberec

01.12. 15:00 Mladá Boleslav - Karviná

01.12. 17:00 Slovácko - Sparta Praha

02.12. 15:00 Bohemians 1905 - Dukla Praha

02.12. 15:00 Příbram - Ostrava

02.12. 17:00 Plzeň - Sigma Olomouc

03.12. 17:00 Jablonec - Zlín

03.12. 18:00 Opava - Slavia Praha

VÝSLEDKY 16. KOLA
Sparta Praha - Jablonec 0:0

Sigma Olomouc - Mladá Boleslav 0:4

Bohemians 1905 - Příbram 2:2

Ostrava - Slovácko 0:3

Zlín - Opava 2:0

Karviná - Slavia Praha 1:3

Dukla Praha - Teplice 1:0

Liberec - Plzeň 1:1

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 JAK SE BUDE MARTINU SVĚDÍKOVI ODPOVÍDAT 
 NA NOVINÁŘSKÉ DOTAZY PO PŘÍŠTÍM UTKÁNÍ SE SPARTOU? 

 Pracoval jste s mužstvem na psychice?

„Se svěřenci vždycky mluvím otevřeně. Pokud se mi něco 

nelíbí, okamžitě to dotyčnému sdělím. Klidně přede všemi. Ote-

vřeně jsem pojmenoval, co mi na týmu vadí, co zlepšit. Spoustu 

práce odvedli trenéři přede mnou, jen jsem nějaké věci usměrnil. 

Na mně bylo udělat pohodu v kabině, dát mužstvu impulz.“

 To se evidentně povedlo.

„Výhra nad Baníkem je jen malý krůček, nic neznamená. Před 

námi je velký kus práce.“

 Chutná vám, jako bývalému hráči i kouči Ostravy, triumf 

víc?

„Na jaře jsem hrál na Baníku s Jihlavou, zápas nás vlastně stál 

sestup. Za vyrovnaného stavu jsme zahodili vyloženou šanci, na-

konec jsme prohráli. Teď se mi tehdejší smůla trochu vykompen-

zovala. Ostravě přeji jen to nejlepší, ze srdce tento klub nevymaže-

te z hlavy. Mít takové zázemí, fanoušky, je nádhera.“ 

zápasy se rozhodují v šestnáctkách, v útočné fázi jsme se přiblí-

žili věcem, které bych si od nich představoval.“

 Neulehčil vám Baník cestu za výhrou svojí nedůsled-

ností?

„Jako, že nám nechával příliš prostoru? Nemyslím. Nepouš-

těli jsme Baník do ničeho, nám se naopak otevíraly volné prosto-

ry. Při třetím gólu Havlík dostal prostor i čas, ale první branka 

byla vypracovaná akce, do zformované obrany. Existují dva úhly 

pohledu. Buď, že Baník nebyl důsledný, nebo my jsme akce zrea-

lizovali dobře. Rozhodně se kloním ke druhé variantě.“

 Říká se o vás, že spíš vyznáváte styl propracované 

obrany a brejky než kombinační fotbal. Přesně tak se bude 

Slovácko prezentovat?

„Fotbal je o efektivitě. Držení míče má smysl, pokud vedete 

o tři góly. Já chci prostě po svých týmech jednoznačně přímo-

čarost. A řeči o obranném trenérovi... Mám všechno postavené 

na tom, že když agresivně bráníte, nenecháte soupeře rozehrát, 

vytváříte si šance v mnohem nebezpečnějších prostorech. Tohle 

chci do hráčů dostat.“

 MARTIN SVĚDÍK COBY KOUČ MLADÉ BOLESLAVI NA JAŘE 2017. 

MARTIN SVĚDÍK * Narozen: 27. června 1974 * Hráčská kariéra: 

Baník Ostrava (1993-1994), Sigma Olomouc (1995), Příbram (1995-

1996), Lázně Bohdaneč (1996-1998) * Největší úspěchy: člen re-

prezentačního výběru do 21 let * Trenérská kariéra: FK Pardu-

bice (2008-2013), Baník Ostrava (2013), Baník Ostrava (asistent, 

2013-2014), Dinamo Minsk (Bělorusko, asistent, 2014-2015), čes-

ká reprezentace do 20 let (2015-2016), FK Mladá Boleslav (2016-

2017), Vysočina Jihlava (2018), 1. FC Slovácko (2018-?) * Největší 

úspěchy: postup do druhé ligy (2012), postup do ČFL (2010)
STATISTIKA 16. KOLA

 Sparta - Jablonec  0:0
Rozhodčí: Královec - I. Nádvorník, K. Hájek - Franěk (video). ŽK: M. Frýdek, Čivič - Sobol, Hübsch- 
man. Diváci: 11.604.
Sparta: Nita - Wiesner (78. V. Vukadinovič), Radakovič, Costa, Čivič - Chipciu, Stanciu, M. Frýdek, 
Plavšič (62. Vatajelu) - Pulkrab (75. Josef Šural), Tetteh. Trenér: Z. Ščasný.
Jablonec: V. Hrubý - Holeš, Břečka, Lischka, Matěj Hanousek - Hübschman - Jovovič (46. Krato-
chvíl, 63. V. Kubista), Trávník, Považanec, Sobol (83. Chramosta) - Doležal. Trenér: P. Rada.

 Olomouc - Mladá Boleslav  0:4 (0:1)
Branky: 12. Takács (Přikryl), 54. Komličenko (Přikryl), 81. Komličenko (Matějovský), 85. Komličen-
ko (Přikryl). Rozhodčí: Adámková - J. Paták, Antoníček. ŽK: Nešpor, P. Dvořák - P. Mareš, Džafič, 
Komličenko. Diváci: 3079.
Olomouc: M. Buchta - Sladký, Jemelka, Štěrba (55. Pilař) - Zahradníček (82. Manzia), Plšek, Kal-
vach, Texl (46. Yunis), Lalkovič - P. Dvořák, Nešpor. Trenér: V. Jílek.
Ml. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Hůlka, P. Mareš - Džafič (75. Matějovský), Hubínek, Takács, 
Přikryl - Komličenko (87. Křapka), Ladra (90. J. Valenta). Trenér: J. Weber. 

 Karviná - Slavia  1:3 (1:2)
Branky: 31. Bořil vlastní - 11. T. Souček (Zmrhal), 33. Stoch (penalta), 75. Olayinka (Sýkora). Roz-
hodčí: Franěk - Vlasjuk, Kříž - Příhoda (video). ŽK: Piroch - Kúdela. Diváci: 3612.
Karviná: Berkovec - Čolič, Krivák, Janečka, Letič (86. Tusjak) - Lingr, Smrž, Jan Moravec, Dramé, 
Galuška (82. Piroch) - Guba (69. Ramírez). Trenér: Hrnčár.
Slavia: O. Kolář - Frydrych, Kúdela, Deli, Bořil - Stoch (90.+1 Matoušek), Hušbauer, T. Souček, Sý-
kora (78. Traoré), Zmrhal - Milan Škoda (72. Olayinka). Trenér: Trpišovský.

 Ostrava - Slovácko  0:3 (0:1)
Branky: 42. Havlík (Jan Navrátil), 57. Reinberk (odražený míč), 80. Kuchta (Havlík). Rozhodčí: 
K. Hrubeš - Koval, Myška. ŽK: Fillo, Granečný, V. Procházka - Reinberk. Diváci: 9782.
Ostrava: Laštůvka - Pazdera (69. O. Šašinka), Šindelář, V. Procházka, Holzer - Fillo (83. Stáňa), Já-
noš (60. Jirásek), R. Hrubý, Granečný - J. Šašinka, Baroš. Trenér: Páník.
Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, J. Krejčí, Reinberk (85. Jakub Rezek) - Janošek, V. Daníček - 
Jan Navrátil (84. Divíšek), Havlík, Kalabiška - Zajíc (74. Kuchta). Trenér: Svědík.

 Bohemians 1905 - Příbram  2:2 (1:0)
Branky: 25. Nečas (Hilál), 90.+2 Krch (Schumacher) - 64. Keita (Jan Rezek), 82. Voltr (odražený 
míč). Rozhodčí: Pechanec - Kotík, Kožár. ŽK: M. Dostál, Švec - Tregler, Soldát, Antwi, Kočí. ČK: 
(55.) Soldát. Diváci: 3771.
Bohemians 1905: Fryšták - M. Dostál, Krch, Šmíd, Schumacher - Švec (76. Mašek) - F. Hašek, 
M. Hašek ml., Bartek (68. Vodháněl) - Hilál, Nečas (68. Záviška). Trenér: M. Hašek st.
Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Tregler, Antwi - Soldát, Květ (60. Keita) - Jan Rezek, Katidis (46. Průcha), 
Voltr (83. Nitrianský) - Fantiš. Trenér: Csaplár.

 Zlín - Opava  2:0 (1:0)
Branky: 33. Beauguel (Matejov), 46. Vyhnal (Podio). Rozhodčí: Zelinka - M. Podaný, Vodrážka. ŽK: 
Hronek - Svozil, Kuzmanovič. Diváci: 3229.
Zlín: S. Dostál - Bačo, P. Buchta, Gajič - Matejov, Hnaníček (90.+1 Lukáš Holík), Libor Holík (77. Hro-
nek), Podio, Jiráček - Vyhnal (80. Jakubov), Beauguel. Trenér: M. Bílek.
Opava: Šrom - Simerský, Hrabina, Svozil, Žídek - Kuzmanovič, Zavadil, Janetzký (78. Jurečka), Jursa 
(63. Juřena), Zapalač (46. Schaffatzik) - Smola. Trenér: Kopecký.

 Liberec - Plzeň  1:1 (0:0)
Branky: 70. Pešek (Ševčík) - 84. J. Kovařík (M. Petržela). Rozhodčí: Orel - Blažej, Kubr - K. Hrubeš 
(video). ŽK: Karafiát, Oscar, Ševčík - Chorý, Řezník. ČK: (64.) Hejda (Plzeň). Diváci: 4555.
Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite - Potočný (87. Oršula), Ševčík, Os-
car, Pešek - Aarons (89. Pázler). Trenér: Hornyák.
Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, R. Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Ekpai (82. M. Petržela), 
Čermák (65. Pernica), J. Kopic (60. J. Kovařík) - Chorý. Trenér: Vrba.

 Dukla - Teplice  1:0 (1:0)
Branka: 17. Djuranovič (přímý kop). Rozhodčí: Ginzel - Fišer, O. Černý. ŽK: Miloševič - Jindráček, 
Soungole, T. Kučera, Jeřábek, Hora, Hyčka. ČK: (50.) Jindráček, (69.) Jeřábek (oba Teplice). Diváci: 728.
Dukla: F. Rada - Douděra, Raspopovič, Ostojič, D. Souček - Miloševič - J. Podaný, Daniel Tetour, 
Bilovský (80. D. Breda), Bezdička (71. Schranz) - Djuranovič (86. Brandner). Trenér: R. Skuhravý.
Teplice: Jakub Diviš - Vondrášek, Jeřábek, A. Král, Krob - Soungole (46. Žitný), T. Kučera - Hora, 
Trubač (55. Hyčka), Luts (46. Vaněček) - Jindráček. Trenér: Hejkal.

 Co jste s hráči udělal, že po podprůměrném průběhu 

podzimu zničehonic porazí Baník o tři góly, navíc v Ostravě?

„Pochopitelně, že za čtrnáct dnů s týmem neuděláte zázraky. 

To podstatné v něm bylo, jen jsme se zaměřili na agresivnější 

obrannou činnost. Abychom soupeře pokrývali už při jeho roze-

hrávce. Už v Liberci v MOL Cupu to bylo solidní, v Ostravě jsme 

přidali i ofenzívu. Zpřesnili jsme ji. Kladu hráčům na srdce, že 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 ZA TITULEM ZATÍM NEJRYCHLEJI PÁDÍ SLÁVISTÉ. UDRŽÍ ČTYŘBODOVÝ ODSTUP OD PLZNĚ 
 I PO DUELU V OPAVĚ? NA SEVER MORAVY SE VYPRAVÍ PO VÍTĚZSTVÍ V KARVINÉ PODRUHÉ V ŘADĚ. 

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „Plzeň vytěžila z minima maximum, když s vypětím všech sil v Liberci remizovala. 
Slovan jí válcoval a hosté nedokázali zareagovat na jeho tempo. Největší rozdíl mezi obě-
ma týmy byl v pohybu - Liberečtí působili nažhaveně, Západočeši malátně. Velký problém 
jim činili záložníci Ševčík s Peškem. Skoro se dá říct, že Liberečtí viktoriánům remízu 
darovali. Neodskočili jim totiž na větší rozdíl a pak udělali dvě velké individuální chyby, 
kdy nechali projít Petrželu, který připravil vyrovnání pro Kovaříka. Připadá mně, že Plzeň 
není ve své kůži dlouhodobě a její nepřesvědčivé výkony se opakují.

Ze tří celků nahoře v tabulce vypadá nejlíp Slavia. Své zápasy zvládá, dá se říct, 
s lehkostí. Hráči si věří, proměňují šance a dokážou zareagovat na případné kritické 
chvíle, jako nyní v Karviné. Tam jim to však ulehčil zbytečným penaltovým faulem do-
mácí Janečka, takže se Pražané zase rychle vrátili do vedení. Mají nejkvalitnější kádr 
v lize a ze tří favoritů na titul hrají nejlepší fotbal.

Líbí se mně i Jablonec, který tentokrát kopal na Letné. Byl to zápas spíš o bojovnosti 
a hlavně ze strany domácích jsem čekal větší fotbalovou kvalita. U Sparty mi schází 
kolektivní výkon, má moc individualit, ale chybí mi týmovost. Ta naopak zdobí Seve-
ročechy, kteří ctí mušketýrské: jeden za všechny, všichni za jednoho. I když i oni mají 
individuality, Trávník předčil všechny sparťanské hvězdy. Diváci si tak klubové oslavy 
neužili a hráče ohodnotili pískotem…“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.strompraha.cz/
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Fotbalisté pražské Slavie 
jako první tým v této sezoně za-
vršili hranici čtyřiceti gólů, když 
si odvezli domů z Karviné tří-
brankovou výhru. Sparta po bez-
brankové domácí remíze s Jab-
loncem přepustila třetí příčku 
Gólové jízdy Mladé Boleslavi, 
která díky hattricku nejlepšího 
střelce Komličenka vyhrála vy-
soko 4:0 v Olomouci. Polepšilo 
si také Slovácko, které dokázalo 
zvítězit v Ostravě-Vítkovicích 3:0 
nad Baníkem. 

1. Slavia 40 2,467
2. Jablonec 33 2,062
3. Ml. Boleslav 32 2,000
4. Sparta 28 1,750
5. Zlín 24 1,500
6. Plzeň 23 1,437
7.-8. Ostrava 21 1,312
7.-8. Příbram 21 1,312
9.-10. Opava 20 1,250
9.-10. Karviná 20 1,250
11.-12. Bohemians 1905 18 1,125
11.-12. Slovácko 18 1,125
13. Teplice 17 1,062
14.-15. Liberec 16 1,000
14.-15. Olomouc 16 1,000
16. Dukla 14 0,875

 V 16. KOLE DOSÁHLI SLÁVISTÉ NA METU 40 GÓLŮ. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Červenobílí 
dobyli kótu 40!

VYCHYTANÉ NULY

7
Vlastimil Hrubý (Jablonec), Ondřej Kolář (Slavia)

6 - Stanislav Dostál (Zlín), Matúš Kozáčik (Plzeň), Jan Laštůvka (Ostrava), Florin Nita (Sparta) * 
5 - Filip Nguyen (Liberec), Filip Rada (Dukla) * 4 - Miloš Buchta (Olomouc), Jan Šeda (Ml. Boleslav), 
Vojtěch Šrom (Opava)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

15
Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav)

10 - Miroslav Stoch (Slavia) * 9 - Jean-David Beauguel (Zlín) * 8 - Benjamin Tetteh (Sparta), Mi-
chal Trávník (Jablonec) * 7 - Martin Doležal (Jablonec), Michael Krmenčík (Plzeň), David Vaněček 
(Teplice) * 6 - Guélor Kanga (Sparta) * 5 - Lukáš Budínský (Karviná), Jusuf Hilál (Bohemians 1905) 
* 4 - Milan Baroš (Ostrava), Dame Diop (Ostrava), Antonín Fantiš (Příbram), Jan Chramosta (Jablo-
nec), Jan Kuchta (Slovácko), Lukáš Masopust (Jablonec), Jan Matoušek (Příbram), Martin Nešpor 
(Olomouc), Roman Potočný (Liberec), Ivan Schranz (Dukla), Miroslav Slepička (Příbram), Tomáš 
Smola (Opava), Tomáš Souček (Slavia), Nicolae Stanciu (Sparta), Ladislav Takács (Ml. Boleslav), 
Tomáš Wágner (Karviná)

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

36
Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav, 15 + 4)

26,5
Michal Trávník (Jablonec, 8 + 7)

23
Miroslav Stoch (Slavia, 10 + 2)

19,5 - Jean-David Beauguel (Zlín, 9 + 1) * 17 - Martin Doležal (Jablonec, 7 + 2), Michael Krmenčík 
(Plzeň, 7 + 2) * 16 - Lukáš Budínský (Karviná, 5 + 4), Benjamin Tetteh (Sparta, 8 + 0) * 15,5 - 
Nicolae Stanciu (Sparta, 4 + 5), David Vaněček (Teplice, 7 + 1) * 15 - Josef Hušbauer (Slavia, 3 + 
6), Tomáš Přikryl (Ml. Boleslav, 3 + 6) * 14,5 - Jusuf Hilál (Bohemians 1905, 5 + 3) * 14 - Lukáš 
Masopust (Jablonec, 4 + 4), Tomáš Souček (Slavia, 4 + 4) * 13,5 - Guélor Kanga (Sparta, 6 + 1) 
* 12,5 - Jan Chramosta (Jablonec, 4 + 3), Jan Matoušek (Příbram, 4 + 3) * 11 - Roman Potočný 
(Liberec, 4 + 2), Petr Ševčík (Liberec, 1 + 6), Tomáš Wágner (Karviná, 4 + 2) * 10,5 - Peter Olayinka 
(Slavia, 3 + 3) * 10 - Róbert Matejov (Zlín, 2 + 4), Jaromír Zmrhal (Slavia, 2 + 4) * 9,5 - Milan Baroš 
(Ostrava, 4 + 1), Dame Diop (Ostrava, 4 + 1), Daniel Holzer (Ostrava, 1 + 5), Jan Kuchta (Slovácko, 
4 + 1), Martin Nešpor (Olomouc, 4 + 1), Miroslav Slepička (Příbram, 4 + 1), Ladislav Takács (Ml. 
Boleslav, 4 + 1) * 9 - Joel Kayamba (Opava, 3 + 2), Jakub Považanec (Jablonec, 3 + 2), Stanislav 
Tecl (Slavia, 3 + 2) * 8,5 - Lukáš Sadílek (Slovácko, 2 + 3), Petr Zapalač (Opava, 2 + 3) * 8 - Antonín 
Fantiš (Příbram, 4 + 0), Ivan Schranz (Dukla, 4 + 0), Tomáš Smola (Opava, 4 + 0) * 7,5 - Vladimír 
Coufal (Slavia, 3 + 1), Martin Fillo (Ostrava, 3 + 1), Jakub Hora (Teplice, 3 + 1), Nemanja Kuzmanovič 
(Opava, 3 + 1), Roman Květ (Příbram, 3 + 1), Tomáš Poznar (Zlín, 3 + 1), Roman Procházka (Plzeň, 3 
+ 1) * 7 - Lukáš Bartošák (Zlín, 2 + 2), David Houska (Olomouc, 2 + 2), Tomáš Ladra (Ml. Boleslav, 2 
+ 2), Marek Matějovský (Ml. Boleslav, 2 + 2)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Jak sparťané (ne)slavili výročí

  Sparta - Jablonec   0:0 

Necelých dvanáct tisícovek diváků se přišlo v nedělním podve-

čeru podívat na Letnou, kde v rámci oslav 125 let od vzniku klubu 

očekávali výhru svých miláčků nad Jabloncem (1). Sparťané vy-

běhli k utkání v černých retrodresech (2). Jejich hru se snažil řídit 

rumunský špílmachr a kapitán Nicolae Stanciu (3), ovšem příliš 

se nedařilo ani jemu, ani týmu. V 69. minutě dokonce nevyužil poku-

tový kop, který po shlédnutí videa nařídil sudí Pavel Královec (4) 

za faul Michala Trávníka. Jablonecký špílmachr a nejlepší střelec 

Severočechů mohl v  závěru duelu rozmnožit svou osmigólovou 

sbírku, jenže balón napálil pouze do zdi letenských plejerů  (5). 

I tak však hostující brankář Vlastimil Hrubý neskrýval po skončení 

remízového mače jabloneckou radost ze získaného bodu (6).

1)

2)

3) 6)

5)

4)



http://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
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Budějovice vykročily
za ukončením čekání

Tři předcházející sezony střídali fotbalisté Českých Budějovic bídu 
s nouzí, nyní se po podzimní části zdá, že mají konečně nakročeno zpět 
mezi prvoligovou elitu. Dynamo totiž Fotbalové národní lize kraluje 
a jeho pozice pro jara je více než příznivá.

 HRÁČI ČESKÝCH BUDĚJOVIC VSTŘELILI NA PODZIM NEJVÍC GÓLŮ A PO ZÁSLUZE PŮJDOU DO JARA Z PRVNÍ PŘÍČKY TABULKY. 

 TRENÉR MARTIN SVĚDÍK ODEŠEL NA KONCI PODZIMU Z JIHLAVY DO PRVOLIGOVÉHO SLOVÁCKA, ALE VYSOČINA DRŽÍ PO PODZIMU DRUHOU PŘÍČKU. 

Když před třemi lety sestoupili z nejvyšší soutěže, chtěli - 

ostatně jako většina takto postižených klubů - hned zpět. A výsle-

dek? S hubeným ziskem 27 bodů měl tehdy v konečném pořadí až 

dvanáctý tým druholigové soutěže mnohem blíž k dalšímu sestu-

pu, než k návratu… Klub z jižních Čech tím jen potvrdil chmurná 

léta, která ho postihla. V minulých dvou sezonách sice už sestup 

nehrozil, ale ztráta na postupující šťastlivce byla i tak dost velká.

HRADCI PŘETÁHLI KANONÝRA
Tohle všechno se letos na podzim výrazně změnilo. A vede-

ní klubu tomu také v létě šlo naproti. Mužstvo sice někteří hráči 

opustili, ale dva výrazní přišli. Jednak z Příbrami zkušený zálož-

ník Grajciar a hlavně útočník Ledecký. Borec, jenž minulé sezony 

odkopal v polské nejvyšší soutěži, sice v létě už trénoval v Hradci, 

ale vedení Dynama zapracovalo a přetáhlo ho do svého týmu. Ur-

čitě nelitovalo, Ledecký totiž na podzim nastřílel 11 gólů, nejvíc ze 

všech hráčů soutěže. Tři z nich pak nasázel v jediném zápase prá-

vě Hradci… Střelecká potence Ledeckého se projevila i na celkové 

produktivitě týmu, který při své cestě za podzimním primátem na-

střílel nejvíc branek ze všech. Tým z jihu Čech do soutěže výbor-

ně vstoupil, v prvních čtyřech zápasech neztratil ani bod. Střední 

pasáž sice bez ztrát úplně neproběhla, ale 19 bodů z posledních 

sedmi podzimních duelů mu zajistila nejen prvenství, ale i solidní 

náskok před ostatními.

JIHLAVA ODOLÁVÁ PROBLÉMŮM
Ten nejmenší má před druhou Jihlavou, jednomu ze dvou muž-

stev, která ještě na jaře válela v 1. lize. Jihlavští procházejí ne-

lehkým obdobím. Opustil je hlavní sponzor, nedostatek financí se 

projevil na výprodeji kádru, v závěru podzimu jí Slovácko přetáhlo 

hlavního kouče Svědíka, takže tým dokoučoval asistent Šmarda. 

Přesto všechno Jihlava drží druhou příčku jen dva body za lídrem. 

To ji předurčuje k tomu, aby i ve chvíli, kdy jsou veřejným tajem-

stvím ekonomické potíže klubu, bojovala o příčky zajišťující po-

stup. Až do letoška by také na postupové příčce byla, jenomže nyní 

jí současná druhá zajišťuje pouze postup do baráže. Velká druho-

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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ligová novinka, která znepříjemňuje postupový život v konečném 

pořadí druhému týmu a nově dává naději třetímu. Na oba čeká 

po skončení soutěže zmíněná baráž s patnáctým a čtrnáctým tý-

mem 1. ligy, přímý postup totiž má zajištěn jen vítěz FNL.

HRADCI CHYBÍ JEN STŘELEC
Třetí místo po podzimu drží Hradec a je s ním spokojen. V Hrad-

ci totiž pokračuje obměna kádru, na starost ji v létě dostal úspěš-

ný kouč Varnsdorfu Frťala. Po odchodu několika opor to neměl 

jednoduché, ale herně a výsledkově to špatné zdaleka nebylo. Byť 

po odchodu kanonýra Pázlera týmu chybí vyložený střelec, na což 

v řadě zápasů doplatil. Nemusí se chodit příliš daleko, v posled-

ním kole Hradec hostoval ve Znojmě, ve 3. minutě neproměnil pe-

naltu a pak dalších minimálně pět jasných šancí. A výsledek? Jak 

jinak než 0:0 a ztráta dvou bodů.

MIZÉRIE BRNA TRVÁ I PO SESTUPU
Že vám chybí ve výčtu úspěšných Brno? Bohužel pro fandy 

Zbrojovky je to smutná pravda. I Zbrojovka se totiž přesvědčuje, 

jak je ošidné po pádu z výsluní úspěšně projít druholigovou soutě-

ží.  Výsledek je nečekaně tristní, v tabulce sedmá příčka, na lídra 

ztráta 12 bodů a na třetí Hradec, tedy na alespoň druhou barážo-

vou příčku, sedmi bodů. Nepomáhalo nic, Brno přivedlo střelce 

Mageru, když se nedařilo, odvolalo kouče Pivarníka, ale na návrat 

to alespoň zatím nevypadá…

Podzim ukázal, že Fotbalová národní liga je především o bojov-

nosti, v níž se ne vždy daří prosadit fotbalovému umu. Ukazuje to 

například počet vstřelených gólů. Ani jeden tým se s jejich průmě-

rem na zápas nepřehoupl přes číslici dva, čtvrtému Varnsdorfu 

stačilo na zisk úctyhodných 29 bodů jen 15 vstřelených branek. I to 

o mnohém svědčí. 

 HRADEC ZAKONČIL PODZIM NA 3. MÍSTĚ, POMOHL MU K TOMU I TENTO GÓL V PRESTIŽNÍM DERBY S PARDUBICEMI. 

FOTBALOVÁ NÁRODNÍ LIGA

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://zastavsikanu.cz/
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Velký padesátidílný seriál, který trochu jiným pohledem připomíná vý-
znamné okamžiky jednotlivých let od vzniku Československa a od prvního 
vydání týdeníku GÓL a přispívá k oslavě obou kulatých jubileí.

ROK 1964

TENTOKRÁT SI OLYMPIJSKÉ 
STŘÍBRO ODVEZLI...  

Dlouhých čtyřiačtyřicet let trvalo, než československá re-

prezentace dostala šanci zahrát si opět finále olympijského 

fotbalového turnaje. O nejcennější medaili bojovala už gene-

race vedená kapitánem Karlem „Káďou“ Peškem 2. září 1920 

v Antverpách. Šedesátiletý anglický sudí Lewis však nadržoval 

domácí Belgii tak vehementně, že kapitán mužstvo odvolal ze 

hřiště. Následky byly kruté, diskvalifikace a návrat místo me-

daile s ostudou. O čtyři roky později se o nápravu pokusil tým 

vedený stejným kapitánem, ale byl vyřazen hned na startu Švý-

carskem. Do dalších olympijských turnajů se Československo 

nepřihlásilo, v roce 1960, kdy se hrála poprvé kvalifikace, olym-

pionici sice skončili před Rakouskem, ale vyřadilo je Maďarsko 

dvěma výhrami 2:1. 

A tak až v roce 1964 se vše sešlo. Kvalifikace nebyla vůbec slo-

žitá. Z Evropy mělo zájem hrát na OH v Tokiu 21 zemí, ale míst bylo 

pro starý kontinent v šestnáctičlenném poli jen šest, včetně Jugo-

slávie, která obhajovala zlato z Říma a postupovala přímo. Stejně 

tak mělo účast zajištěnou domácí Japonsko. 

Už tehdy se dbalo na to, aby byl každý kout světa poměrně za-

stoupen, dvě místa měla Jižní Amerika, jedno Severní a Střední 

Amerika, tři Asie a stejný počet Afrika. A také platilo, že na olym-

piádě nemohou hrát fotbalisté s profesionální smlouvou a hráči, 

kteří startovali na mistrovství světa. Což byla nepředstavitelná 

výhoda pro země tzv. socialistického tábora. Tam byli fotbalisté 

formálně vedení v zaměstnání, tedy žádní profesionálové...

Proto nepřekvapilo, že Československo si v září 1963 v Plzni 

poradilo hladce 4:0 s Francií a čtyřku dalo „galskému kohouto-

vi“ i v odvetě na jeho půdě v Poitiers, skóre se zastavilo na 4:2. 

V dalším kole se mělo hrát s Řeckem, ale nehrálo se. Řekové sice 

vyřadili Velkou Británii výsledky 1:2 a 4:1, jenže se ukázalo, že 

postavili některé profesionály a byli z kvalifikace vyřazeni. Olym-

pijský výběr, vedený trenérem Rudolfem Vytlačilem, odstaveným  

od „áčkové“ reprezentace, se kterou získal bronz na ME a stříbro 

na MS, tak měl rok před začátkem olympiády jistotu. Ale neměl 

moc soupeřů na výběr. V dubnu si zahrál venku s „béčkem“ Ra-

kouska (3:1) a „áčkem“ Rumunska (1:4).

Proto se zrodil nápad, kritizovaný tehdy médii i soupeřem. 

Do předem dohodnutého oficiálního mezistátního zápasu s kom-

pletní Jugoslávií poslali domácí 17. května na trávník strahovské-

ho stadionu před zraky dvaceti tisíc diváků olympijský výběr. 

„Byl to podivný zážitek ono nedělní odpoledne na Strahově. 

Zněla jugoslávská a naše hymna, v řadě stála dvě slavná mužstva 

evropské extratřídy, a přece bylo vlastně slavné jen jedno. Protože 

slávu nedělají dresy, ale jména. Jako třebas Jusufi, Belin, Skoblar, 

Zambata, Kovačevič, Samardžič. Vlevo přemítali o osudu nejbliž-

ších dvou hodin ti, kdo z velké většiny neznamenají zatím na burze 

fotbalového zájmu skoro nic. Zato na tribuně mezi diváky se třpy-

tili Masopust, Popluhár, Schrojf, Lála, Bomba a další,“ napsala 

v komentáři tehdy Mladá fronta. 

SERIÁL

Zápas vyhráli Jugoslávci 3:2, Rudolf Vytlačil byl ale spokojen, 

což po utkání sdělil Československému sportu: „Výsledek se zku-

šenějším soupeřem je přijatelný a zápas je poučením pro další 

práci. Ve hře je potřeba mít štěstí, a to naše mužstvo nemělo. 

Chybí ještě klid a rutina starých internacionálů, proto bylo hodně 

nepřesností.“ 

Kvůli startu fotbalistů na olympijském turnaji byla přerušena 

ligová soutěž, nehrálo se od 20. září do 30. října! Před odjezdem 

si ještě olympionici zahráli v Banské Bystrici proti reprezentační-

mu „áčku“ a 15 tisíc diváků vidělo remízu 3:3. Pak „béčko“ Pol-

ska posloužilo v Brně k otestování formy a s výhrou 3:1 tým odjel 

do země vycházejícího slunce.

Jedenáctý oficiální fotbalový turnaj se uskutečnil na pěti tokij-

ských stadionech a v přilehlé Jokohamě. Šestnáct zemí bylo roz-

děleno do čtyř skupin, první dva celky postupovaly do čtvrtfinále.  

Ve dvou skupinách to měly postupující lehčí, protože Itálie a Se-

verní Korea nakonec do Tokia neodjely...

Čechoslováci hráli postupně s Jižní Koreou, týmem Sjedno-

cené arabské republiky, což byl vlastně Egypt, ke kterému ještě 

formálně patřila i Sýrie, a s Brazílií. Ale žádný strach. I na Bra-

zilce platilo, že fotbalista s profesionální smlouvou se na očích 

tehdejšího předsedy MOV Američana Avery Brundageho, velké-

ho zastánce amatérismu pod pěti kruhy, nesmí ani ukázat. Cesta 

do semifinále byla vcelku snadná. 

„Zase až taková věda to nebyla, protože exoti z Asie a Ará-

bie k fotbalu sotva přičichli, takže nedělali potíže,“ vysvětloval 

po létech v knize Králové fotbalu Ján Geleta a dodával: „S „en-

déráky“ v semifinále už to bylo horší, o půli jsme s nimi dokonce 

prohrávali, jenže Vytlačil nás sjel a povzbudil zároveň, jak to uměl 

jenom on, a my výsledek otočili. Až v tokijském finále jeho zázrač-

ná trenérská magie neúčinkovala, takže na něho a i na nás zůstaly 

zase jen stříbrné medaile.“

V krátkosti řekl Ján Geleta vše. Tak jen pro pořádek. Ve skupi-

ně si Čechoslováci s chutí zastříleli proti Jižní Koreji (6:1, branky 

Mráz a Masný po 2, Lichtnégl a Vojta) i proti SAR (5:1, branky Vojta 

2, Urban, Mráz a Cvetler). S Brazílií na výhru 1:0 stačil gól Valoška. 

Čtvrtfinále 4:0 s domácími Japonci rozhodli brankami Brumovský 

2, Vojta (penalta) a Mráz. Semifinále s NDR, která zastupovala fot-

 IHNED PO SKONČENÍ FINÁLOVÉHO DUELU SE ROZDÁVALY MEDAILE. 
 ČESKOSLOVENSKÁ JEDENÁCTKA SE SEŘADILA VEDLE STUPÍNKU OZNAČENÉHO DVOJKOU... 

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

  Po šestadvaceti letech putoval kdysi slavný Středoevropský pohár 
opět do Prahy. Tehdy ale patřil Slavii Praha, tentokrát Spartak Praha 
Sokolovo (čti Sparta) přehrál ve finále Slovan Bratislava, po bezbranko-
vé remíze na Tehelnom poli vyhrál doma 2:0 dvěma góly Václava Maška 
a kapitán Ivan Mráz převzal známý „hrnec“. Sparta cestou do finále vy-
řadila MTK Budapešť (1:1 doma a 3:1 venku) a semifinále FC Bologna (2:2 
venku a 3:0 doma). Slovan zdolal Železničar Sarajevo (1:2 venku a 2:0 
doma) a pak Vasas Budapešť (1:1 doma a 2:1 venku).

   V evropských pohárech ještě při rovnosti nerozhodovaly ani branky 
vstřelené venku, ani pokutové kopy, ale los. V PMEZ Dukla Praha porazi-
la tradičního soupeře Górnik Zabrze 4:1, v odvetě prohrála 0:3 a třetí zá-
pas se hrál v Duisburgu. Ani po 120 minutách gól nepadl. Sudí Schulen-
burg vzal dva lístečky, kapitán Oszlizlo, který byl u nás nenáviděn 
za těžké zranění Rudolfa Kučery v minulém ročníku, si vytáhl prázdný 
útržek a na Josefa Masopusta zbyl ten s nápisem Sieger (vítěz)... V dal-
ším kole, ve čtvrtfinále, ale Dukla nestačila na Real Madrid (0:4 a 2:2).

   V evropských pohárech ještě při rovnosti nerozhodovaly ani branky 
vstřelené venku, ani pokutové kopy, ale los. V PMEZ Dukla Praha porazi-
la tradičního soupeře Górnik Zabrze 4:1, v odvetě prohrála 0:3 a třetí zá-
pas se hrál v Duisburgu. Ani po 120 minutách gól nepadl. Sudí Schulen-
burg vzal dva lístečky, kapitán Oszlizlo, který byl u nás nenáviděn 
za těžké zranění Rudolfa Kučery v minulém ročníku, si vytáhl prázdný 
útržek a na Josefa Masopusta zbyl ten s nápisem Sieger (vítěz)... V dal-
ším kole, ve čtvrtfinále, ale Dukla nestačila na Real Madrid (0:4 a 2:2).

bal ve společném německém týmu, skončilo 2:1 (branky 47. Licht-

négl, 89. Mráz - 25. Nöldner). Během devíti dní pět vítězných 

zápasů a skóre 18:3. Podobnou bilanci měl ale i finálový soupeř 

Maďarsko (čtyři výhry, protože Severní Korea odřekla, a skóre 

20:5). Maďaři zaujali výsledkem ve skupině s obhájci z Jugoslávie, 

vyhráli 6:5 po poločase 5:4...

Finále vidělo 23. října 75 tisíc diváků, z nichž mnozí neměli o fot-

bale ani potuchy, přesto se napínavým průběhem dobře bavili... 

Vytlačil poslal na trávník jedenáctku: F. Schmucker (Brno) - 

A. Urban (Slovan), Z. Pičman (Hradec Králové), V. Weiss (Slov-

naft Bratislava) - J. Vojta (Sparta), J. Geleta - J. Brumovský (oba 

Dukla), I. Mráz (Sparta), K. Lichtnégl (Brno), V. Masný (Trenčín), 

F. Valošek (Ostrava). Střídat se nemohlo, tak náhradníci, brankář 

A. Švajlen (VSS Košice), hráči L. Cvetler (Slovan), K. Knesl (Duk-

la), Š. Matlák (Slovnaft), K. Nepomucký (Slavia) a F. Knebort (Bo-

hemians), věděli, že ač v průběhu turnaje do hry zasáhli, do fi-

nále se nedostanou, a medaile, kterých bylo jen jedenáct, na ně 

nezbydou. Jak kruté!

Góly padaly po přestávce. Ve 47. minutě Maďar Nogradi zatáhl 

míč a od brankové lajny ho poslal zprava po zemi na malé vápno. 

Přibíhající Vojta čelem k brance koženou kouli prudce napálil, 

jenže místo na roh poslal míč ukázkově do sítě! Šance se střída-

ly na obou stranách. Až nejlepší střelec turnaje, dvanáctigólový 

Ferenc Bene, obešelvše, co mu stálo v cestě, a v 59. minutě za-

končil prudkou ranou pod břevno k bližší tyči. Marná byla snaha 

o vyrovnání. Jiskřičku naděje vykřesal deset minut před koncem 

Jan Brumovský, který se tak zapsal vedle Antonína Puče a Josefa 

Masopusta k fotbalistům, kteří skórovali ve finále světového šam-

pionátu nebo olympijských her. Po šestnácti letech se k nim připo-

jil i Jindřich Svoboda. Jeho gól byl jako jediný „zlatý“.

„Nedávno jsem ten svůj tokijský gól viděl na filmovém zábě-

ru a přiznám se, že jsem si myslel, že jsem střílel z větší dálky, 

ale bylo to vlastně z malého vápna, kam míč propadl,“ nechal se 

slyšet Jan Brumovský, nenápadný muž, který ale ve fotbale do-

kázal mnoho a s Duklou Praha zaznamenal řadu úspěchů. Šest 

mistrovských titulů a dvě výhry v Československém poháru, čty-

řikrát byl v týmu, přivážejícím z New Yorku Americký pohár. Hrál 

semifinále PMEZ i dvakrát čtvrtfinále stejné soutěže, nasbíral 229 

ligových zápasů a v nich 42 branek. A evidentně by jeho individuál-

ní bilance byla ještě výraznější, pokud by se po celou kariéru ne-

potýkal s velkým hendikepem. 

„Špatně jsem viděl.  Zejména, když bylo zataženo, pršelo nebo 

při umělém osvětlení. Někdy jsem to, kam míč letí, spíše jen tušil, 

a šel jsem do těch míst podvědomě. Už na trochu větší dálku jsem 

viděl jen obrysy postav, tváře jsem nerozeznával. Dokonce jsem 

jeden čas začal nosit při hře brýle. Kontaktní čočky byly ještě ne-

dokonalé a moje oči je nesnášely,“ přibližuje Jan Brumovský dnes 

už nepochopitelnou lapálii, která mu výrazně ztěžovala hru. Vždyť 

například Jan Koller na tom byl stejně, ale celou kariéru odehrál 

a svých nedostižných 55 reprezentačních branek nastřílel s kon-

taktními čočkami. Jaroslav Kolář

ROK 2014

KANONÝRSKÁ ZNAČKA 
LAFATA

V jedenatřiceti letech přestoupil David Lafata z provinčního 

Jablonce do nejslavnějšího českého klubu pražské Sparty. O vy-

hlášeného střelce a člena Klubu ligových kanonýrů týdeníku GÓL 

dlouhodobě moc stál trenér Vítězslav Lavička, ale šéf Severoče-

chů a předseda FAČR v jedné osobě Miroslav Pelta navzdory své-

mu někdejšímu několikaletému působení v letenském manage-

mentu souhlasně nekývl na první nabídku. Až teprve o půl roku 

později, v zimním termínu 2013, když ji sparťanské vedení finanč-

ně vylepšilo podle jeho představ, dal svému největšímu klenotu 

slíbený souhlas k odchodu.

Jenže zatímco jablonecký tým ochotně na „Lafyho“ pracoval, 

protože věděl, že to v koncovce zúročí, bude mít takový servis 

i ve Spartě, kde jsou hráči pod nesrovnatelně vyšším tlakem? 

A nepohoří jako celá plejáda jiných skvělých hráčů, kteří z nějaké-

ho důvodu specifické letenské klima nezvládli?

Při zpáteční cestě z Harrachova jsme se jednou se ženou 

za ním zastavili v pronajatém domku v Nové Vsi, odkud to měl jen 

pár minut autem na jabloneckou Střelnici. Vybral si ho také pro-

to, aby mohl chodit s dětmi a psem podle libosti do nedalekého 

lesa. „Když se někdy po ránu podívám z okna, tak vidím, jak se 

tam na kraji lesa za kostelem pasou srnci,“ slyším v jeho hlase 

milovníka přírody a vášnivého nimroda. Přesto se rozhodl k radi-

kálnímu i riskantnímu kroku - přestěhovat se s rodinou z klidného 

životního i fotbalového prostředí do velkoměsta.

Nároční sparťanští fanoušci si však skromného „snajpra“ 

okamžitě oblíbili a skandování jeho jména bývalo v hledišti nej-

častějším pokřikem. Dával jim k tomu pravidelně pádný důvod - 

když vstřelil branku, políbil imaginární prsten na ruce se zdviže-

nou rukou běžel k jejich sektoru společně slavit. „Chtěl bych se 

Spartou vyhrát titul, proto jsem do ní na stará kolena přestoupil. 

V Jablonci bych se ho nejspíš nedočkal,“ přiznával svoji mistrov-

skou motivaci, kterou se spoluhráči naplnil až ve své druhé le-

tenské sezoně 2013/2014, kdy Sparta vyhrála po čtyřech letech 

českou ligu i národní pohár. Kapitán David Lafata zvedl oba po-

háry jako první nad hlavu. 

Mnohem větší slávu mu však přinesla dvě střelecká gala-

představení, která se zařadila do kategorie nezapomenutelných. 

V předkole Ligy mistrů v polovině července nasázel na Letné  

SERIÁL SERIÁL

 JAN BRUMOVSKÝ SE STŘÍBRNOU OLYMPIJSKOU MEDAILÍ 
 Z ROKU 1964 V KLUBOVNĚ PRO INTERNACIONÁLY DUKLY NA JULISCE. 

 CENNOU TROFEJ ZAPŮJČIL DO TRVALÉ EXPOZICE SÍNĚ SLÁVY, 
 KTERÁ SE NACHÁZÍ V NOVÉM SÍDLE ASOCIACE. A JEŠTĚ PŘIDAL 
 BRONZOVOU MEDAILI Z ME 1980 Z ITÁLIE, KTEROU SI VYSLOUŽIL 

 JAKO ASISTENT TRENÉRA JOZEFA VENGLOŠE. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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estonskému šampionovi Levadii Tallinn pět gólů! V poslední srp-

nový den zde hrál ligový zápas „jeho“ Jablonec. Sparťané hodinu 

marně dobývali obranu Severočechů. „Bořek Dočkal poslal z pra-

vé strany centr někde na hranici malého vápna. Vystřihl jsem nůž-

ky a pravačkou poslal míč pod břevno. Jinak to ani řešit nešlo, ris-

kl jsem to, i když za mnou někdo z kluků křičel, abych balon pustil. 

V nůžkách se mi sešlo úplně všechno, přesná trefa i rána, takže 

gólman neměl šanci míč chytit. Byl to opravdu můj nejhezčí gól 

v kariéře a ani při pádu na trávník z této krkolomné pozice jsem si 

nic neudělal…“ přiznává David Lafata, který v tomto duelu přidal 

ještě jednu pečetící trefu.     

Na stovku ligových gólů, které mu otevřely dveře do „Klubu 

100“, dosáhl 26. listopadu 2011 v tradičním podještědském derby 

v Liberci. „Uběhlo něco přes půl hodiny, Lukáš Vácha, tehdy ještě 

záložník Slovanu a můj budoucí spoluhráč ze Sparty, udělal chybu 

na půlce hřiště. Karel Piták mi prostrčil balon za libereckou obra-

nu. Šel jsem sám na Davida Bičíka, dalšího příštího parťáka z Let-

né, kterého jsem přehodil, ale míč skončil na břevně. Naštěstí se 

ke mně znovu odrazil, tak jsem ho doklepl hlavou do sítě,“ popisu-

je svoji jubilejní trefu. Jeho brankostroj se tím nezasekl, i v dalších 

letech fungoval jako přesné hodinky, na které se můžete vždy spo-

lehnout. Jeho gólové ligové konto se pravidelně rozrůstalo, tak-

že v historickém pořadí „Klubu 100“ nechával za sebou jednoho 

kanonýra za druhým. Rozšiřoval také soukromou sbírku pohárů, 

určených pro nejlepšího střelce sezony. Nakonec jich získal šest 

a o jeden královský primát předstihl Horsta Siegla.  

V národním týmu paradoxně svůj nejproduktivnější zápas 

odehrál hned v premiéře 2. září 2006, kdy ho kouč Karel Brüc-

kner dodatečně povolal k vstupnímu zápasu kvalifikace EURO 

2008 s Walesem na teplických Stínadlech. Po nepříliš vydaře-

ném vystoupení na světovém šampionátu v Německu a srpnové 

porážce 1:3 v generálce se Srbskem v Uherském Hradišti, kde 

se s reprezentačním dresem rozloučil Pavel Nedvěd, nepanova-

la kolem reprezentace zrovna idylická atmosféra. Bezbrankový 

stav na ukazateli skóre držel svými zákroky při šancích Velšanů 

brankář Petr Čech, blýskalo se také na opačné straně, ale rov-

SERIÁL SERIÁL

 SPARŤANSKÝ KAPITÁN SE SPOLUHRÁČI A MISTROVSKÝM POHÁREM ZA VÍTĚZSTVÍ V ČESKÉ LIZE 2013/2014.  NA KONCI LISTOPADU 2011 VSTŘELIL DAVID LAFATA STÝ LIGOVÝ GÓL A VSTOUPIL DO KLUBU LIGOVÝCH KANONÝRŮ TÝDENÍKU GÓL. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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něž s nulovým efektem. A tak bělovlasý stratég, který poprvé 

během své reprezentační éry čelil vlně mediální kritiky, zvedl 

z lavičky novice Lafatu a poslal ho v 75. minutě na trávník mís-

to Kuliče. „Řekl mi jen stručný pokyn: Hraj, co jsi zvyklý, a dej 

gól!“ Už za necelou minutu explodoval stadion gólovým nadše-

ním, když jablonecký „žolík“ otevřel pohotovou hlavičkou skóre! 

Jenže pět minut před koncem hosté šťastně vyrovnali, když se 

do vlastní branky trefil stoper Jiránek… Střídající dvojice Sionko- 

Lafata však stihla znovu odpovědět, v 89. minutě první opět na-

hrával a druhý, tentokrát nohou, pokořil zblízka gólmana Jonese 

a vystřelil tak nesmírně důležitou výhru 2:1.  

Na mistrovství Evropy 2008 v Rakousku a Švýcarsku neces-

toval, vešel se až do nominace Michalu Bílkovi na EURO 2012 

v Polsku, kde odehrál pár závěrečných minut v úvodním nepo-

vedeném zápase s Ruskem. O čtyři roky později si zahrál pod 

trenérem Pavlem Vrbou, pro kterého byl v kvalifikaci útočníkem 

číslo jedna, ještě na evropském šampionátu ve Francii proti Špa-

nělům a Chorvatům.

V lednu 2015 jsme se s Davidem Lafatou potkali ve sparťanském 

tréninkovém centru na Strahově. Bavili jsme se nejen o blížícím se 

fotbalovému jaru, ale i třeba o tom, že se domluvil s Karlem Fel-

tem na napsání autobiografické knihy, která na podzim vyšla pod 

všeříkajícím názvem „Kanonýr Lafi“. „Tak to, Davide, do ní stihnete 

zařadit ještě jednu událost. Vyhraješ Fotbalistu roku,“ prozradil 

jsem mu utajenou novinku. Po těch letech, co se známe, jsem chtěl 

být první, kdo mu to moc rád řekne. Jen polkl naprázdno, protože 

něco takového obyčejný kluk z Olešníku, jak sebe často charakte-

rizoval, vůbec nečekal. Zaleskly se mu oči a přiškrceným hlasem 

zapochyboval o pravdivost mých předchozích slov: „Ještě to není 

definitivní, nejsou asi všechny hlasy sečtené…“ Zavrtěl jsem hla-

vou. „Už tě nikdo nepředběhne!“ Než jsme se rozloučili, tak jsem 

ho požádal, aby nikomu, s výjimkou rodiny, o svém prvenství v tra-

diční anketě ještě neříkal. Za dva nebo tři týdny jsme spolu znovu 

mluvili. To už bylo na Davidovi vidět, že se s blížící se oficiální koru-

novací vnitřně už vyrovnal. Sám na ni také zavedl řeč. „Ví o tom jen 

táta, Kamila měla starost, že neví, co si vezme na sebe, tak už si 

koupila nové šaty. Ale já se už teď dopředu klepu, co tam při vyhlá-

šení budu na pódiu v přímém přenosu říkat! Abych neplácal nějaké 

nesmysly nebo se při děkovačce nezakoktal…“ Václav Tichý
 DAVID LAFATA, VÍTĚZ 50. ROČNÍKU ANKETY FOTBALISTA ROKU 2014. 

STALO SE...

  Český národní tým vstoupil do podzimní kvalifikace mistrovství  
Evropy 2016 pod trenérskou taktovkou Pavla Vrby stoprocentní bodo-
vým ziskem ze dvou úvodních utkání s potencionálně nejsilnějšími sou-
peři ve skupině. Na Letné porazil 2:1 Nizozemce, kteří si před pár týdny 
přivezli domů bronz z mistrovství světa v Brazílii (na vítězný gól Pilařo-
vi v poslední minutě nechtěně přihrál obránce „oranjes“ Janmaat svoji 
nepovedenou malou domů hlavou do tyče vlastní branky!). A stejnou 
výhru dovezli reprezentanti i z horké turecké půdy v Istanbulu.

  Pražská Sparta si k „double“ přidala i letní výhru v Superpohá-
ru FAČR nad Plzní, ovšem prokletí jménem Liga mistrů nezlomila. 
Ve třetím předkole ji vyřadilo švédské Malmö díky dvěma vstřeleným 
brankám na Letné při porážce 2:4 v úvodním duelu, v odvetě doma pak 
vyhrálo 2:0. Sparťané se pak přes nizozemské Zwolle po výsledcích 
1:1 a 3:1 dostali do skupinové fáze Evropské ligy, kde měli za soupeře 
Neapol, Young Boys Bern a Slovan Bratislava. Do jarního play off po-
stoupily první dva týmy. 

SERIÁL SERIÁL

 TYPICKÁ GÓLOVÁ RADOST VĚHLASNÉHO OSTROSTŘELCE, TENTOKRÁT NA LETNÉ A V DRESU SPARTY. 

https://www.fotbal.cz/
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www.branadocech.cz

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

www.dolnipoohri.cz

www.krusne-hory.org

www.ceskestredohori.info

www.ceskesvycarsko.cz

http://www.gatetobohemia.com/
http://krusne-hory.org/
http://www.ceskestredohori.info/
http://www.dolnipoohri.eu/
https://www.ceskesvycarsko.cz/
https://www.prague-boats.cz/
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Kohouti uťali Sarriho jízdu! 

Italský trenér Maurizio Sarri se v létě ujal horkého křesla londýnské 
Chelsea, rozklížený mančaft okamžitě postavil do latě a pohledným 
fotbalem si získal fanoušky Blues. V bitvě s londýnskými rivaly z Tot-
tenhamu však celek ze Stamford Bridge tvrdě narazil a poprvé v sezo-
ně zůstal bez bodů.

V úvodních dvanácti kolech předloňští šampioni z Chelsea ani jednou neprohráli a italský 

taktik Maurizio Sarri si tak připsal rekordní počin - ještě žádný trenérský novic anglické ligy 

takto dobře náročnou Premier League nerozehrál! O neporazitelnost však jeho svěřenci 

nakonec přišli, v sobotu byli nad jejich síly rivalové z Tottenhamu. A jejich kouč Mauricio Po-

chettino triumfem 3:1 potvrdil, že je na městská derby specialista - od jeho příchodu na la-

vičku Tottenhamu v roce 2014 vyhráli Spurs více londýnských bitev (22) než jakýkoliv jejich 

rival z hlavního města. K zisku skalpu Blues vykročili v úvodu utkání - už v 8. minutě otevřel 

skóre Alli, o dalších osm minut později rozvlnil síť Kane. Krátce po startu druhé půle zvýšil 

Son už na 3:0 a Chelsea se zmohla jen na korekci díky zásahu střídajícího Girouda. 

Bez porážky už tak zůstávají jen první dva mančafty tabulky - lídři z Manchesteru City si 

zastříleli na půdě West Hamu (4:0), Liverpool navzdory vyloučení Hendersona vstřelil jen 

o gól méně ve Watfordu (3:0) a na Citizens stále ztrácí dva body. Arsenal bez brankáře Pet-

ra Čecha v Bournemouthu spasil forvard Aubameyang, jemuž svědčí duely hrané v závěru 

týdne - v šestnáctém nedělním klání vsítil už svou čtrnáctou branku a zajistil Kanonýrům ví-

tězství 2:1. Sedmý Manchester United doma bez branek plichtil s Crystal Palace a na čelo ta-

bulky ztrácí už 14 bodů. Vítězný debut na lavičce Fulhamu prožil Claudio Ranieri, jenž dovedl  

Cottagers k vítězství 3:2 nad Southamptonem, Cottagers však nadále zůstávají poslední. 

 KOREJEC SON HEUNG-MIN PO PARÁDNÍM PRŮNIKU STŘÍLÍ TŘETÍ GÓL DO SÍTĚ RIVALŮ Z CHELSEA. 

Lídr koupil žolíka

V německé bundeslize se v poslední době nejvíc hovoří o týmech, je-
jichž názvy začínají shodně na písmeno „B“. Mistrovský Bayern ani po re-
prezentační pauze nenahodil zpátky do chodu svůj pověstný motor, díky 
kterému válcoval jednoho soupeře za druhým. V mnichovské Allianz Are-
ně dvakrát vedl o dvě branky nad předposledním nováčkem z Düsseldor-
fu, ale po remíze 3:3 dosáhl jen na bod. Fortuně ho vystřelil hattrickem 
Dodi Lukebakio, který svůj hattrick završil ve třetí minutě nastavení…

Náskok Borussie Dortmund před obhájcem titulu se tak zvýšil již na devítibodový rozdíl. 

Vestfálský lídr měl v minulých dnech ještě jeden důvod k radosti. Domluvil se s Barcelo-

nou na přestupu útočníka Paca Alcácera, který v německém klubu od léta hostuje. Pěta-

dvacetiletý španělský reprezentant podepsal smlouvu do roku 2023. Borussia k původním 

dvěma milionům eur za hostování pošle „Barce“ dalších 21 milionů (téměř 545 milionů 

korun). Na bonusech mohou získat Katalánci ještě pět milionů eur. Dortmundští šéfové 

se rozhodli v předstihu uplatnit opci. Bývalý forvard Valencie, Getafe a Barcelony nastou-

pil zatím v sedmi bundesligových zápasech, většinou jako střídající žolík, a vstřelil v nich 

už devět branek. Nejčerstvější příklad? V sobotu v Mainzu nahradil v 64. minutě Götzeho 

a o dvě minuty později otevřel skóre zápasu, ve kterém hosté zvítězili 2:1. Na víkendové 

valné hromadě se nechal Hans-Joachim Watzke slyšet, že se Borussia pokusí vykoupit 

z Realu Madrid na přestup marockého reprezentanta Achrafa Hakimiho, který je v Dort-

mundu na dvouletém hostování. Jmenovkyně z Mönchengladbachu jí dýchá v tabulce 

na záda, což je i zásluha kouče Dietera Heckinga, kterému měl vypršet kontrakt v červnu 

2019. Borussia smlouvu se čtyřiapadesátiletým bývalým trenérem Hannoveru, Norimber-

ku a Wolfsburgu, který přišel k týmu před Vánocemi 2016, prodloužila o další rok. 

 PACO ALCÁCER UŽ DEFINITIVNĚ VYMĚNIL BARCELONSKÉ BARVY ZA DRES DORTMUNDU. 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Dortmund 12 9 3 0 35:13 30
2. M ǵladbach 12 8 2 2 30:14 26
3. Frankfurt 12 7 2 3 29:14 23
4. RB Lipsko 12 6 4 2 22:10 22
5. Bayern 12 6 3 3 23:17 21
6. Hoffenheim 12 6 2 4 27:18 20
7. Brémy 12 5 3 4 20:20 18
8. Hertha 12 4 5 3 19:20 17
9. Wolfsburg 12 4 3 5 16:17 15

10. Mohuč 12 4 3 5 11:14 15
11. Freiburg 12 3 5 4 16:20 14
12. Leverkusen 12 4 2 6 18:24 14
13. Augsburg 12 3 4 5 20:21 13
14. Schalke 12 4 1 7 13:17 13
15. Norimberk 12 2 4 6 13:29 10
16. Hannover 12 2 3 7 15:26 9
17. Dusseldorf 12 2 3 7 13:28 9
18. Stuttgart 12 2 2 8 8:26 8

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Manchester City 13 11 2 0 40:5 35
2. Liverpool 13 10 3 0 26:5 33
3. Tottenham 13 10 0 3 23:11 30
4. Chelsea 13 8 4 1 28:11 28
5. Arsenal 13 8 3 2 28:16 27
6. Everton 13 6 4 3 20:15 22
7. Manchester Utd. 13 6 3 4 20:21 21
8. Bournemouth 13 6 2 5 22:18 20
9. Watford 13 6 2 5 17:17 20

10. Leicester 13 5 3 5 18:17 18
11. Wolves 13 4 4 5 12:15 16
12. Brighton 13 4 3 6 14:19 15
13. West Ham 13 3 3 7 14:22 12
14. Huddersfield 13 2 4 7 8:22 10
15. Newcastle 12 2 3 7 9:15 9
16. Crystal Palace 13 2 3 8 8:17 9
17. Burnley 12 2 3 7 12:25 9
18. Southampton 13 1 5 7 10:24 8
19. Cardiff 13 2 2 9 11:26 8
20. Fulham 13 2 2 9 14:33 8

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Agüero S. Manchester City 8 4
2. Aubameyang P. Arsenal 8 1
3. Sterling R. Manchester City 7 6
4. Hazard E. Chelsea 7 4
5. Salah M. Liverpool 7 3
6. Kane H. Tottenham 7 1
6. Mitrovič A. Fulham 7 1

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Haller S. Frankfurt 9 6

2. Jović L. Frankfurt 9 3

3. Alcácer P. Dortmund 9 0

4. Hazard T. Mönchengladbach 8 5

5. Reus M. Dortmund 8 4

6. Plea A. Mönchengladbach 8 3

7. Lewandowski R. Bayern 7 4

8. Finnbogason A. Augsburg 7 0

PROGRAM
14. KOLO

30.11. Cardiff - Wolves
1.12. Crystal Palace - Burnley, Huddersfield - Brighton,
Leicester - Watford, Manchester City - Bournemouth,

Newcastle - West Ham, Southampton - Manchester Utd.
2.12. Chelsea - Fulham, Arsenal - Tottenham, 

Liverpool - Everton

PROGRAM
13. KOLO

30.11. Dusseldorf - Mohuč
1.12. Brémy - Bayern, Dortmund - Freiburg,
Hannover - Hertha, Stuttgart - Augsburg,

Hoffenheim - Schalke
2.12. RB Lipsko - Mönchengladbach, Frankfurt - Wolfsburg

3.12. Norimberk - Leverkusen

VÝSLEDKY
13. KOLO

Wolves - Huddersfield 0:2 * Bournemouth - Arsenal 1:2
Fulham - Southampton 3:2 * Watford - Liverpool 0:3

Manchester Utd. - Crystal Palace 0:0 * Everton - Cardiff 1:0
West Ham - Manchester City 0:4 * Tottenham - Chelsea 3:1

Brighton - Leicester 1:1 * Burnley - Newcastle (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
12. KOLO

Mönchengladbach - Hannover 4:1
Freiburg - Brémy 1:1 * Schalke - Norimberk 5:2

Augsburg - Frankfurt 1:3 * Bayern - Dusseldorf 3:3
Hertha - Hoffenheim 3:3 * Mohuč - Dortmund 1:2

Wolfsburg - RB Lipsko 1:0 * Leverkusen - Stuttgart 2:0

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Sevilla vládne, Real hoří

Další veletoč na špici La Ligy. Remízová bitva gigantů Atlétika s Bar-
celonou posunula po čtyřkolové pauze do vedení opět Sevillu. Po na-
dějném nadechnutí naopak totálně vyhořel Real, který ve třinácti zá-
pasech už popáté padl!

Pohroma favoritů! Z elitní sedmičky vyhrála ve 13. kole jen Sevilla, což jí vyneslo první 

flek. Ani tým kolem Tomáše Vaclíka to ale neměl snadné, průměrný Valladolid přetlačil 

pouze 1:0, a to ještě v závěru český gólman hasil velkou šanci hostů. „Nikdo nás na čele ne-

čekal, ale my bojujeme. Všechny naše body do jednoho jsme si zasloužili,“ upozornil trenér 

Machín. Dosud vedoucí Barcelona toho na hřišti Atlétika moc nepředvedla. V hodně opatr-

ném duelu šli domácí do vedení svojí jedinou (!) střelou na bránu za zápas, v poslední mi-

nutě srovnal náhradník Dembélé pro změnu druhým střeleckým pokusem Barcy. „Prostě 

typický zápas s Atlétikem. Oni bránili hodně hluboko a hodně dobře, museli jsme být trpě-

liví,“ řekl hostující kouč Valverde. Francouzský mladík se gólem omluvil za své opakova-

né prohřešky s pozdními příchody, které vyvolaly spekulace o jeho odchodu. „Je to skvělý 

hráč, věříme, že tady ukáže velké věci. Čekáme od něj ještě mnohem víc!“ přiznal Valverde.

Real sice nastoupil kompletní, ale totálně vyhořel v Eibaru. Už po hodině prohrával 

o tři góly a ani poté se do zápasu vůbec nedostal. Vždyť jen ve druhé půli byl poměr střel 

na bránu 4:0 pro outsidera! „Do ničeho nás nepustili, získávali odražené míče. Nebyli jsme 

schopni hrát náš fotbal, je to kolektivní problém,“ prohlásil madridský stoper Varane. Pro 

Eibar to byla vůbec první výhra nad Realem v klubové historii! „A to jsme jim mohli naložit 

ještě víc gólů,“ smál se trenér Mendilibar. Nicméně šestibodové manko „bílého baletu“ 

na lídra stále není hrozivé. La Liga je totiž letos neskutečně vyrovnaná. „Není to jako v ji-

ných letech, kdy Barca nebo Real vedli o 15 bodů. Tohle je pro fanoušky o hodně zábavněj-

ší,“ radoval se i kouč Atlétika Simeone. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Sevilla 13 8 2 3 25:14 26
2. Barcelona 13 7 4 2 35:19 25
3. Atl. Madrid 13 6 6 1 17:9 24
4. Alaves 13 7 2 4 17:13 23
5. Espanyol 13 6 3 4 17:13 21
6. Real Madrid 13 6 2 5 20:19 20
7. Girona 13 5 5 3 16:15 20
8. Levante 13 5 3 5 20:21 18
9. Eibar 13 5 3 5 15:18 18

10. Valencia 13 3 8 2 11:9 17
11. Getafe 13 4 5 4 12:11 17
12. Valladolid 13 4 5 4 9:10 17
13. Real Sociedad 12 4 4 4 15:14 16
14. Betis 13 4 4 5 13:17 16
15. Celta Vigo 12 3 5 4 22:20 14
16. Villarreal 13 3 5 5 13:14 14
17. Leganes 13 3 4 6 10:16 13
18. Ath. Bilbao 13 1 8 4 14:20 11
19. Vallecano 13 1 4 8 14:28 7
20. Huesca 13 1 4 8 12:27 7

 TOMÁŠ VACLÍK SE SE SEVILLOU VYŠVIHL DO ČELA LA LIGY! 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Stuani C. Girona 10 0
2. Messi L. Barcelona 9 6
3. Suarez L. Barcelona 9 4
4. Iglesias B. Espanyol 8 2
5. Aspas I. Celta Vigo 8 1
6. Silva An. Sevilla 8 0
7. Roger M. Levante 7 0

SERIE A

Neapol nevyzrála na posledního

Šokující zaváhání, po kterém se nejspíš rozplynuly i zbytky snů o titu-
lu. Fotbalisté Neapole doma selhali proti poslednímu Chievu a po bez-
brankové plichtě ztrácejí na vedoucí Juventus už propastných osm bodů.

Nejlepší útok v lize si neporadil s nejhorší obranou Serie A. Ani jednou! Neapolští hráli 

až moc profesorsky a proti nadšeně bojujícím hostům, kteří jako jediní v soutěži ještě ne-

mají na kontě vítězství, se neprosadili. „Bylo to z naší strany málo intenzivní. Ve druhé půli 

jsme začali tlačit, ale nikde na hřišti nebylo místo,“ řekl kouč Ancelotti, jenž se odmítal 

bavit o tom, že dostihy o titul jsou už rozhodnuty. „Osm bodů za Juve? Uvidíme až po konci 

sezony,“ ušklíbl se.

Turínský gigant neměl výraznější práci se Spalem, výhru 2:0 řídil úvodním gólem Ro-

naldo. „Cristiano dokáže bránící hráče dostat z pozic, protože se pohybuje a myslí nesku-

tečně rychle. Je o krok před všemi ostatními, přesně to potřebujeme,“ jásal trenér Allegri. 

Kromě Juve vyhrál z elitní desítky tabulky už jen Inter, který zničil Frosinone 3:0. Milánští 

na branku soupeře poslali 14 střel a přilepili se v tabulce na druhou Neapol. „Hodně důle-

žitá výhra. Jsme skvělý tým a úžasná parta,“ upozornil střelec dvou branek Keita. Po po-

vedeném představení v reprezentačním dresu dostal Patrik Schick po návratu do AS Řím 

šanci v základní sestavě. Fotbalistům Udinese gól nevstřelil a po sedmdesáti minutách 

střídal. Jeho celek navíc prohrál 0:1. Za domácí nenastoupil Antonín Barák, kterého trápí 

zranění zad. Udinese se vyhouplo z bezprostřední blízkosti zóny sestupu. Borci AC Milán 

sahali na hřišti Lazia po třech bodech, radost jim zkazil v nastaveném čase Correa. Oba 

týmy si tak udržely dosavadní postavení v tabulce, Lazio je čtvrté s náskokem jednoho bodu 

na pátý AC. Fotbalisté Empoli zastavili rozjeté Bergamo a v gólové divočině ho porazili 3:2. 

Pro Empoli to byla druhá výhra za sebou, díky které se dostalo ze sestupových příček. 

 FOTBALISTÉ NEAPOLE SE PROTI POSLEDNÍMU CHIEVU NEPROSADILI A POUZE REMIZOVALI 0:0. 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Juventus 13 12 1 0 28:8 37
2. Neapol 13 9 2 2 26:13 29
3. Inter 13 9 1 3 25:10 28
4. Lazio 13 7 2 4 19:15 23
5. AC Milán 13 6 4 3 22:17 22
6. Parma 13 6 2 5 14:16 20
7. AS Řím 13 5 4 4 22:16 19
8. Sassuolo 13 5 4 4 21:19 19
9. Atalanta 13 5 3 5 25:17 18

10. Fiorentina 13 4 6 3 18:10 18
11. Turín FC 12 4 5 3 17:15 17
12. Sampdoria 13 4 4 5 17:16 16
13. FC Janov 13 4 3 6 18:27 15
14. Cagliari 12 3 5 4 12:16 14
15. Spal 13 4 1 8 11:21 13
16. Udinese 13 3 3 7 12:18 12
17. Empoli 13 3 3 7 15:23 12
18. Bologna 13 2 5 6 11:18 11
19. Frosinone 13 1 4 8 10:28 7
20. Chievo 13 0 4 9 10:30 1

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Piatek K. FC Janov 10 0
2. Ronaldo C. Juventus 9 5
3. Immobile C. Lazio 8 1
4. Mertens D. Neapol 7 4
5. Insigne L. Neapol 7 3
6. Icardi M. Inter 7 2
7. De Paul R. Udinese 6 4

PROGRAM
14. KOLO

30.11. Vallecano - Eibar
1.12. Celta Vigo - Huesca, Valladolid - Leganes,

Getafe - Espanyol, Real Madrid - Valencia
2.12. Betis - Real Sociedad, Girona - Atl. Madrid,

Barcelona - Villarreal, Alaves - Sevilla
3.12. Levante - Ath. Bilbao

PROGRAM
14. KOLO

1.12. Spal - Empoli, 
Fiorentina - Juventus, Sampdoria - Bologna
2.12. AC Milán - Parma, Frosinone - Cagliari,

Sassuolo - Udinese, Turín FC - FC Janov,
Chievo - Lazio, AS Řím - Inter

3.12. Atalanta - Neapol

VÝSLEDKY
13. KOLO

Villarreal - Betis 2:1 * Espanyol - Girona 1:3
Sevilla - Valladolid 1:0 * Ath. Bilbao - Getafe 1:1

Atl. Madrid - Barcelona 1:1 * Huesca - Levante 2:2
Valencia - Vallecano 3:0 * Eibar - Real Madrid 3:0

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

VÝSLEDKY
13. KOLO

FC Janov - Sampdoria 1:1 * Lazio - AC Milán 1:1
Bologna - Fiorentina 0:0 * Empoli - Atalanta 3:2

Neapol - Chievo 0:0 * Parma - Sassuolo 2:1
Inter - Frosinone 3:0 * Juventus - Spal 2:0

Udinese - AS Řím 1:0 * Cagliari - Turín FC (hráno po uzávěrce)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 PRAŽSKÁ SLAVIA SKONČILA V TURNAJI DRUHÁ. 

Bratislavský Slovan 
ovládl Praga Cup 2018

Na 12. ročníku mezinárodního halového turnaje Praga Cup 2018 se 
nejvíce dařilo starším žákyním Slovanu Bratislava, druhé místo patřilo 
Slavii, bronz si odvezla Lokomotiva Brno.

 PRAGA CUP 2018 SE ZNOVU HRÁL VE ŠTĚRBOHOLSKÉ HALE. 

 STARŠÍ ŽÁKYNĚ BRATISLAVSKÉHO SLOVANU TURNAJ OVLÁDLY. 

Sobota patřila na Praga Cupu tradičně starším žákyním, osm 

celků se utkalo systémem každý s každým. V průběhu dne se nej-

více dařilo dvěma celkům a v závěru turnaje došlo na jejich vzá-

jemný duel. Slavia remizovala s Lokomotivou Brno, která získala 

bronz, Slovan Bratislava ztratil pouze za remízu s Pardubicemi, ty 

nakonec skončily čtvrté. Duel mezi Slovanem Bratislava a Slavií 

nakonec ovládly slovenské fotbalistky, které po výhře 4:0 nakonec 

mohly začít slavit vítězství v turnaji. Ceny převzaly hráčky z rukou 

trenérky české reprezentace do 15 let Evy Šmeralové a české re-

prezentantky a fotbalistky Sparty Lucie Martínkové. Obě dvě se 

společně s Markétou Ringelovou a Monikou Matysovou v polední 

pauze účastnily debaty s mladými fotbalistkami. Nejlepší hráčkou 

turnaje byla vyhlášena Radka Hlouchová z pražské Sparty, cenu 

pro nejlepší brankářku si odnesla plzeňská Tereza Polívková, nej-

více branek nastřílela Livia Můčková ze Slovanu Bratislava. 
KONEČNÉ POŘADÍ

1. ŠK Slovan Bratislava
2. SK Slavia Praha * 3. Lokomotiva Brno H. H. * 4. FK Pardubice

5. AC Sparta Praha * 6. FC Hradec Králové * 7. 1. FC Slovácko * 8. FC Viktoria Plzeň

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://zeny.fotbal.cz/
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 HRÁČKY SLOVÁCKA SI ODVEZLY CENU ZA DRUHÉ MÍSTO. 

PRAGA CUP 2018 
pro mladší žákyně Lokomotivy Brno

V neděli se na Praga Cupu 2018 dařilo nejvíce mladším žákyním Lokomo-
tivy Brno, druhé místo získalo Slovácko, třetí příčku brala Plzeň.

 BRNĚNSKÉ MLADŠÍ ŽÁKYNĚ SLAVÍ JEDEN ZE VSTŘELENÝCH GÓLŮ, KTERÝ JE POSUNUL K PRVENSTVÍ. 

 LOKOMOTIVA BRNO ZASLOUŽENĚ SLAVÍ, MEZI MLADŠÍMI ŽÁKYNĚMI BYLA NEJLEPŠÍ. 

Na tradičním halovém turnaj v kategorii mladších žákyň mu-

sely hráčky Lokomotivy Brno potvrdit své vítězství až v poled-

ním svém duelu proti Pardubicím. Moravačky v turnaji prohrály 

pouze jednou, hned na začátku turnaje podlehly Spartě. Rozdí-

ly na dalších příčkách byly velmi těsné a rozhodovaly výsledky 

ze vzájemných utkání. Stříbro tedy nakonec braly fotbalistky 

Slovácka, které posunuly na třetí místo Viktorii Plzeň, proti které 

výsledek otáčely v posledních minutách utkání. Mladým fotba-

listkám předával ceny sekretář ženských soutěží FAČR Zdeněk 

Mužík s českou reprezentantkou a fotbalistkou Sparty Markétou 

Ringelovou. Ta se opět účastnila i polední diskuze s hráčkami, 

kde nechyběla ani Adéla Pivoňková. Nejlepší hráčkou turnaje 

byla vyhlášena Zomberová Adéla z Vítkovic, cenu pro nejlepší 

brankářku převzala pardubická Eliška Melounová a nejpřesněj-

ší mušku měla brněnská Veronika Sladká. 

zeny.fotbal.cz

KONEČNÉ POŘADÍ

1. Lokomotiva Brno H. H.
2. 1. FC Slovácko * 3. FC Viktoria Plzeň * 4. FK Pardubice

5. AC Sparta Praha * 6. SK Slavia Praha * 7. FC Vítkovice 1919 * 8. FC Hradec Králové

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://zeny.fotbal.cz/
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 V ELITE TOURNAMENT SE ČESKÝ TÝM BODOVĚ DOTÁHL NA ŠVÝCARY A ITALY. 

 TRENÉR KAREL KREJČÍ DOVEDL TÝM 
 K PRVNÍ VÝHŘE V ELITE TOURNAMENT. www.fotbal.cz

MLÁDEŽNICKÉ REPREZENTACE

 REPREZENTAČNÍ TÝM DO 20 LET PORAZIL ŠVÝCARY 2:1. 

I přes další náznaky se ale český tým znovu v utkání neprosadil. 

Naopak se prosadili v 90. minutě hosté, když dokázali využít roho-

vý kop. Na centr si naskočil na přední tyči Zumberi a snížil na 1:2. 

Na prvním vítězství v tomto ročníku Under 20 Elite Tournament už 

to ale nic nezměnilo.

„Výborně nám vyšel vstup do zápasu. Do 10. minuty jsme se 

prosadili po povedených akcích, kdy pokaždé zakončoval Šašinka. 

I nadále jsme diktovali tempo hry a Švýcary jsme do ničeho ne-

pouštěli, naopak jsme mohli přidat další branky, ale Vaníček a dva-

krát Havelka ve vyložených šancích neuspěli. Hosté měli první pří-

ležitost až v závěru poločasu. Druhá půle byla herně vyrovnaná. 

Oba týmy se střídaly v aktivitě, ale tolik příležitostí jako v prvním 

poločasu již nebylo. Hosté vstřelili branku až v samotném závěru 

po rohovém kopu. Utkání jsme zaslouženě vyhráli především díky 

vynikajícímu prvnímu poločasu,“ hodnotil utkání trenér Krejčí. 

REPREZENTACE U20:
DVA GÓLY ONDŘEJE ŠAŠINKY ZNAMENALY 

VÝHRU 2:1 NAD ŠVÝCARSKEM
Český tým do 20 let si připsal první výhru v aktuálním roční-

ku Under 20 Elite Tournament, když po třech prohrách a jedné 

remíze dokázali svěřenci trenéra Karla Krejčího porazit Švýcar-

sko 2:1. Obě branky vstřelil ostravský útočník Ondřej Šašinka. 

Český tým se dostal do vedení ve čtvrté minutě, kdy se pro-

sadil útočník Baníku Ostrava Ondřej Šašinka poté, co hostující 

brankář vyrazil prudkou přihrávku za obranu od Denise Graneč-

ného pouze přímo na kopačku Šašinky, a ten pohotovou doráž-

kou otevřel skóre.

O další tři minuty později český tým vedl již o dvě branky. Ondřej 

Šašinka se protáhl po pravé straně, jeho zpětnou přihrávku napá-

lil Sadílek směrem na branku a Šašinka míč nasměroval do sítě.

V šestadvacáté minutě mohl přidat třetí branku Filip Havelka, 

kterému stačilo doklepnout míč do prázdné branky, ale na po-

slední chvíli ho skvělým zákrokem zastavil hostující hráče.

Po změně stran se hra trochu vyrovnala, a i soupeř se do-

stával více na polovinu českého týmu, ovšem i nadále měl velké 

problémy při rozehrávce díky intenzivnímu napadání českých 

hráčů a brankář Jedlička nemusel proti hostujícím hráčům za-

sahovat.

UNDER 20 ELITE TOURNAMENT

ČESKO U20 - ŠVÝCARSKO U20 2:1 (2:0)

Hráno: 19. 11. 2018. Branky: 4. a 7. Šašinka - 90. Zumberi. ŽK: 63. Sadílek. Sestava ČR: Jedlička 
- Souček, Král, Chaluš, Holík - Sadílek, Janošek - Vaníček (63. Žitný), Havelka (85. Krejčí), Granečný 
(76. Pfeifer) - Šašinka (76. Růsek). Trenér: Krejčí.
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 TRENÉR JAN SUCHOPÁREK SE UŽ MŮŽE TĚŠIT 
 NA PROSINCOVÝ LOS DALŠÍ FÁZE KVALIFIKACE ME. 

 ČEŠTÍ FOTBALISTÉ VÝBĚRU DO 19 LET POSTOUPILI DO DALŠÍCH BOJŮ Z PRVNÍHO MÍSTA SKUPINY.  PŘED REMÍZOU V POSLEDNÍM UTKÁNÍ S CHORVATY PORAZIL ČESKÝ TÝM U19 MAKEDONCE 2:1. 

Po úvodních dvaceti minutách hry musel vynuceně kvůli zraně-

ní střídat i český tým, kdy nemohl ve hře pokračovat kapitán David 

Heidenreich, kterého nahradil David Zima. Ještě před střídáním 

se do šance dostal chorvatský Vuk, jeho střelu zblízka ale čeští 

obránci zablokovali. I přes to, že český tým byl aktivnější a častěji 

držel míč, vedení se ve 34. minutě ujal soupeř, když se tváří v tvář 

brankáři prosadil přesnou střelou Michele Šego. Krátce poté se 

do slibné střelecké pozice dostal Štursa, ale prudkou ranou zpoza 

vápna branku přestřelil. Vyrovnat se podařilo ve 42. minutě, kdy 

si za obranu na parádní přihrávku Šulce zaběhl Slaměna, který 

následně podél brankáře poslal míč do sítě.

Český tým se dostal do vedení v 53. minutě, kdy se podařilo 

výborně zahrát rohový kop, na jehož konci byla úspěšná hlavička 

Michala Fukaly. Druhou asistenci si připsal Pavel Šulc. Jen chvíli 

poté byl ve velké šanci Michal Kohút, ale po zpětné přihrávce le-

vačkou branku přestřelil. V dalším průběhu zápasu bylo k vidění 

velké množství nepřesností z obou stran, ale nakonec se poda-

řilo Chorvatsku srovnat v 89. minutě. Po nedůrazném odkopu 

se do míče opřel za vápnem kapitán Palaversa a propálil míč 

do sítě. Remíza 2:2 znamená, že český tým postupuje do jarní 

elitní fáze z prvního místa díky zisku sedmi bodů. Druhé Chor-

vatsko získalo bodů pět.

REPREZENTACE U19:
REMÍZA S CHORVATSKEM ZNAMENÁ 

POSTUP Z PRVNÍHO MÍSTA
Česká reprezentace do 19 let remizovala v posledním utkání 

základní fáze kvalifikace mistrovství Evropy s Chorvatskem 2:2 

a zajistila si první místo ve skupině. O góly se postarali Slaměna 

a Fukala, u obou si připsal asistence Šulc. 

První nebezpečné situace v zápase měla na svědomí česká 

reprezentace. Nejprve centroval z levé strany Pachlopník a míč 

proskákal kolem tyče těsně vedle i díky teči chorvatského hráče. 

Po následném rohu se dostal k hlavičce Míka, který ovšem také 

těsně minul chorvatskou branku. V té době už hráli Chorvaté 

s jednou změnou, když musel hřiště brzy opustit Antonio Marin 

kvůli zdravotním problémům.

„Měli jsme vyhrát a vytvořit si lepší pozici pro prosincový los, 

ale jinak si myslím, že jsme ukázali, že jsme oprávněně vítězi 

skupiny. Byli jsme lepším týmem,“ hodnotil po zápase trenér Jan 

Suchopárek.

KVALIFIKACE ME U19 - ZÁKLADNÍ FÁZE

CHORVATSKO U19 - ČESKO U19
Hráno: 20. 11. 2018. Branky: 34. Šego, 89. Palaversa - 42. Slaměna, 53. Fukala. ŽK: Palaversa - 
Kušej, Ostrák. Rozhodčí: Levnikov - Bolkhovitin, Georgiou (Rusko, Kypr).

Sestava Chorvatska: Kotarski - B. Šutalo, J. Šutalo, Franjić, Čolina - Hanuljak (87. Rešetar), Bulat, 
Palaversa - Šego, Baturina (67. Kreković), Marin (9. Vuk).

Sestava ČR: Vyklický - Fukala, Heidenreich (22. Zima), Míka, Šnajdr - Macháček, Slaměna - Kohút 
(90. Ostrák), Šulc (90. Krunert), Pachlopník (64. Kušej) - Štursa (65. Zlatohlávek). Trenér: Sucho-
párek.

KONEČNÁ TABULKA

1. ČESKO 3 2 1 0 6:4 7

2. Chorvatsko 3 1 2 0 5:4 5

3. Makedonie 3 1 1 1 4:3 4

4. Lucembursko 3 0 0 3 2:6 0
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 LUBOŠ KOZEL ÚSPĚŠNĚ OTESTOVAL FORMU 
 SVÝCH SVĚŘENCŮ V PŘÍPRAVNÝCH ZÁPASECH. 

 FOTBALISTÉ REPREZENTACE U18 ZAKONČILI SEZONU REMÍZOU S ITALY A VÍTĚZSTVÍM NAD RAKUŠANY. 

REPREZENTACE U18:
CENNÁ REMÍZA S ITÁLIÍ

Česká reprezentace do 18 let sehrála přípravné utkání se 

stejně starým týmem Itálie. Zápas v Římě nabídl šest gólů 

včetně parádní trefy z poloviny hřiště, kterou se prezentoval 

Žambůrek. V další přípravě proti Rakousku dokázal český tým 

vyhrát 1:0.

„Proti Itálii jsme s kvalitním soupeřem odehráli velmi dobré 

utkání. Zejména 1. poločas byl náš výkon do ofenzivy výbor-

ný. Vstřelili jsme tři branky a ještě jednu nám neuznali. Ze-

jména gól Žambůrka z půlky hřiště hned po obdržené brance 

byl výstavní. Kdyby střela Víta v úvodu druhé půle neskonči-

la na břevně, ale v síti, možná bychom i vyhráli, ale takto nás 

soupeř v posledních dvaceti minutách zatlačil, vyrovnal a chtěl 

i vyhrát, ale poslední šance měl v nastavení Bláha, kterého 

gólman soupeře vychytal. V duelu s Rakouskem můžeme být 

spokojeni s vítězstvím a defenzivní činností, kdy jsme soupeře 

pustili jen do jedné šance. I když jsme oproti utkání v Itálii udě-

lali šest změn, v ofenzivní fázi jsme mohli situace řešit přesněji 

a lépe. Přesto někteří noví hráči nezklamali,“ hodnotil dva zá-

pasy trenér Luboš Kozel. 

PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ

ITÁLIE U18 - ČESKO U18 3:3 (2:3)

Hráno: 16. 11. 2018. Branky: 22. Piccoli, 33. Vergani, 80. Sala - 4. a 45. Firbacher, 24. Žambůrek. 
Sestava ČR: Jaroš - Čejka, Gabriel (46. Vincour), Vlček, Kosek - Vít (89. Szewieczek), Červ - Radosta 
(46. Kubáň), Žambůrek (69. Hájek), Zeronik (69. Cienciala) - Firbacher (85. Bláha). Trenér: Kozel.

ČESKO U18 - RAKOUSKO U18 1:0 (0:0)

Hráno: 19. 11. 2018. Branka: 74. Gabriel. Sestava ČR: Trefil - Szewieczek, Gabriel, Vincour, Žilák 
- Kulig (85. Vlček), Červ (65. Bláha), Kubáň (65. Cienciala), Žambůrek (90. Vít), Zeronik (46. Radosta) 
- Firbacher (85. Hájek). Trenér: Kozel.

Příprava dívek na olympiádu dětí a mládeže 2019 

V rámci přípravy na Letní olympiádu dětí a mládeže 2019 se ve sportovní hale 
v Třebši uskutečnil halový turnaj dívek v kategoriích WU12 a WU14. Kromě vý-
běrů OFS Hradec Králové, OFS Trutnov, OFS Rychnov nad Kněžnou a OFS Ná-
chod přijali pozvání na turnaj také trenéři FC Hradec Králové. 

Výběry FC Hradec Králové v turnaji nastupovaly převážně 

s hráčkami o jeden rok mladšími. Po přípravných kempech se 

jednalo o další možnost porovnat výkonnost děvčat s výhledem 

na Olympiádu dětí a mládeže, která se uskuteční na konci června 

příštího roku v Liberci. Přítomní diváci viděli řadu pěkných indivi-

duálních výkonů, hezkých kombinací i branek. Vítězství v kategorii 

WU12 vybojovala děvčata OFS Hradec Králové, v kategorii WU14 

hráčky OFS Trutnov.   Lubomír Douděra

 V TŘEBŠI SE NA TURNAJI PŘEDSTAVILA DĚVČATA VÝBĚRŮ DO 12 A 14 LET. 

KFS Královéhradeckého kraje - www.khfotbal.cz

WU12

Nejlepší hráčka: Adéla Ryšavá (OFS Trutnov)

Nejlepší střelkyně: Karolína Fiňková (OFS Hradec Králové) - 11 branek

Nejlepší brankářka: Anna Nováková (FC Hradec Králové)

WU14

Nejlepší hráčka: Tereza Fišerová (OFS Trutnov)

Nejlepší střelkyně: Tereza Fišerová (OFS Trutnov) - 7 branek

Nejlepší brankářka: Lucie Lášková (OFS Hradec Králové)

http://www.fotbal.cz
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