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„Chtěl bych hrát ještě jednu 
nebo dvě sezony. Rád bych se 
na závěr kariéry vrátil 
do Baníku, který je moje 
srdcovka, “ říká útočník 
polského Piastu Gliwice.
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Ivan 
Schranz 
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  „Dukla má sílu i kvalitu!“  
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Vážení čtenáři!

Stamiliony tečou na Letné proudem, ale špat-

ným směrem. Sparťané finanční nouzí rozhodně 

netrpí, zato herní a výsledkovou ano. A tak po do-

mácí porážce 0:1 s Teplicemi nemůžou o tolik 

touženém titulu už ani snít. Mílovými kroky zatím 

k němu míří slávisté, kterých se v čtyřbodovém 

závěsu drží jako klíště Plzeňané. V „sešívaném“ 

dresu zažil jejich poslední titulové křepčení Jiří 

Pavlenka, který hned poté v létě 2017 zamířil 

do Brém. Ve Werderu se okamžitě stal jasnou 

brankářskou jedničkou a jedním z nejlepších 

gólmanů celé bundesligy. A právě Jiří Pavlenka 

poskytl Gólu velký původní rozhovor, v němž roz-

hodně odmítá svou pověst flegmatika. Také v rub-

rice Můj týden zůstaneme v zahraničí. Michal 

Papadopulos se trochu ztratil z obzoru českého 

fotbalového fanouška, ale možná se do něj vrátí. 

Světoběžník a nyní forvard Piastu Gliwice, který 

se v polské lize pohybuje již od roku 2012, totiž 

rozhodně nevylučuje možnost návratu do milo-

vaného Baníku. Střílení branek má v popisu práce 

také Ivan Schranz. Slovenský útočník by jich po-

třeboval k dosavadním čtyřem v této sezoně ještě 

pár přidat, aby týmu z Julisky pomohl k záchraně. 

Ale jak říká v rozhovoru: „Dukla má sílu i kvalitu!“ 

To se však teprve uvidí…

Tak příjemné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„V Lubinu jsem od přestupu do Gliwic nehrál poprvé, ale pořád je to pro mě specifický 

zápas, protože jsem v Zaglebie strávil pět sezon. To je také nejdelší doba, kterou jsem bě-

hem své kariéry v některém z klubů prožil. Tehdy si všechno, jak se říká, navzájem dobře 

sedlo, svoji roli hrálo také to, že jsem se chtěl usadit a založit rodinu. V páteční předehrávce 

jsme měli vyhrát, byli jsme lepším týmem, domácí tentokrát nepodali takový výkon jako 

v posledních vzájemných zápasech. Bod je málo i vzhledem k těžkému závěru podzimu, 

který máme ještě před sebou.

„NA ŠPICI TABULKY NÁS DOSTAL VÝBORNÝ START!“
Na jaře jsme byli s Piastem v podobné situaci jako Baník v české lize. Také jsme se 

zachránili v polské Ekstraklase až v posledním kole. Asi proto si vedení klubu nedávalo 

do nové sezony žádný konkrétní cíl. Přes léto se v kádru moc změn neudálo, kabina fungo-

vala velmi dobře a výborně jsme odstartovali. Tři úvodní zápasy jsme vyhráli a od té doby 

se držíme na špici tabulky. Liga je už za polovinou a chtěli bychom se udržet v první osmič-

ce, která si to rozdá o titul a o evropské poháry.

„STOVKU LIGOVÝCH GÓLŮ UŽ NASTŘÍLET NESTIHNU …“
Mám smlouvu do konce sezony, měl jsem v té původní zakotvenou opci na další rok, 

která začala běžet od léta. Cítím se dobře fyzicky, také zdraví drží, tak uvidíme, jestli si 

angažmá v Gliwicích ještě prodloužím. Samozřejmě těch vstřelených gólů mohlo a mělo 

být letos víc než čtyři. Stovku ligových gólů už nestihnu nastřílet… 

 BARVY ZAGLEBIE LUBIN HÁJIL MICHAL OD LÉTA 2012 A HNED V PRVNÍ SEZONĚ 
 NASTŘÍLEL V EKSTRAKLASE JEDENÁCT GÓLŮ A NA DALŠÍ ČTYŘI NAHRÁL. 

Fotbalový týden Michala Papadopulose

„Baník je moje 
srdcovka!“

Během své kariéry prošel hodně klubů, hlavně 
těch zahraničních. V posledních sezonách zakotvil 
útočník MICHAL PAPADOPULOS u severních sou-
sedů v Polsku, do Gliwic, kde působí od ledna 2017, 
to má z rodné Ostravy čtyřicet minut jízdy autem 
po dálnici. Urostlý forvard v Kristových letech má 
v Piastu smlouvu do konce sezony, ale na jednu nebo 
dvě další v ligové soutěži si ještě troufá a věří.

 POLSKO SE PRO MICHALA PAPADOPULOSE STALO 
 DRUHÝM FOTBALOVÝM DOMOVEM. V PIASTU HRAJE OD LEDNA 2017. 

 ČEŠTÍ FOTBALISTÉ SE UŽ 
 MŮŽOU TĚŠIT NA WEMBLEY. 

  Angličané
potvrdili Wembley
V úvodním zápase kvalifikační skupiny A o po-
stup na EURO 2020 nastoupí český národní 
tým proti domácím Angličanům 22. března 
ve Wembley. Anglická fotbalová asociace 
potvrdila, že dějištěm zápasu bude slavný 
londýnský stadion, který má kapacitu 90 tisíc 
míst. Česká nebo československá reprezen-
tace se ve Wembley představila už sedmkrát 
a nikdy tam nedokázala zvítězit. Samostat-
ný národní tým si ve slavném fotbalovém 
„chrámu“ zahraje počtvrté v historii. Nejprve 
v roce 1996 podlehl český celek v Londýně 
ve finále mistrovství Evropy „zlatým gólem“ 
v prodloužení Německu 1:2, o dva roky později 
tam prohrál v přípravě s Anglií 0:2 a v posled-
ním vzájemném souboji rovněž v přípravném 
zápase před deseti lety remizoval s výběrem 
Albionu 2:2, když vyrovnávací gól inkasoval 
až v nastavení. Tehdejší utkání zažil jako asi-
stent Petra Rady současný hlavní kouč české 
reprezentace Jaroslav Šilhavý. Zápas před 
deseti lety byl jediným, který si dosud česká 
reprezentace zahrála na slavném stadionu 
po jeho rozsáhlé rekonstrukci. Nové Wembley 
bylo otevřeno v roce 2007.

  Jihlavu přebírá Kučera
Novým trenérem fotbalistů druholigové Jihla-
vy se stal Radim Kučera. Na lavičce druhého 
celku tabulky nahradí Martina Svědíka, který 
v listopadu odešel do 1. FC Slovácko. Radim 
Kučera naposledy koučoval Baník Ostrava, 
kde ho vedení klubu odvolalo v březnu. Bývalý 
obránce Bielefeldu, Olomouce nebo Opavy už 
ve druhé lize v minulosti vedl Znojmo. „V mém 
rozhodování hrály zásadní roli ambice klubu. 
Láká mne touha poprat se na jaře o postup 
do první ligy,“ říká čtyřiačtyřicetiletý kouč 
a dodává: „Rozhodně jsem rád, že teď mám 
relativně velký prostor a klid, abych mančaft 
a jednotlivé hráče dostatečně poznal a pečli-
vě nachystal zimní přípravu.“ Jihlava po pod-
zimní části druhé ligy ztrácí dva body na ve-
doucí České Budějovice. První tým tabulky 
postoupí přímo do nejvyšší soutěže.

  Sadílek prožil 
ligovou premiéru
Mladý český záložník Michal Sadílek prožil 
ligovou premiéru v dresu PSV Eindhoven. 
Za úřadujícího nizozemského šampiona ode-
hrál závěrečných 12 minut při domácí výhře 
6:0 nad Excelsiorem Rotterdam. Devatenác-
tiletý středopolař a reprezentant do 20 let je 
kapitánem juniorky PSV, s níž hraje mládež-
nickou obdobu Ligy mistrů Youth League. Pra-
videlně pak chodí na lavičku prvního týmu, 
za který ale dosud nastoupil jen v Nizozem-
ském poháru. V lize zůstal devětkrát jen mezi 
náhradníky, podesáté už se dočkal. Trenér 
Mark van Bommel, který ho dříve vedl právě 
v juniorských týmem, mu dal důvěru za stavu 
3:0, český záložník pak mohl přímo na hřišti 
slavit další tři branky. K páté trefě pomohl 
odchovanec Slovácka chytrou přihrávkou 
ve středu hřiště, kterou založil rychlý brejk.

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

 ZDENĚK POSPĚCH 

„Z DOMOVA TO MÁM NA STADION 40 MINUT AUTEM…“
Angažmá v Piastu mi vyhovuje také proto, že to mám do Ostravy kousek. Do Gliwice 

dojíždím každý den, protože to mám z domova na stadion jen čtyřicet minut po dálnici.   

V posledních dvou letošních kolech nás čekají dva kandidáti na titul. V sobotu ve Varšavě 

jeho obhájce Legia a potom doma Jagiellonia Bialystok. Do hlavního města ale pojedeme 

bez čtyř hráčů základní sestavy, kteří byli v karetním ohrožení před utkáním v Lubinu 

a také všichni včetně mě žlutou kartu, znamenající stopku, dostali… Na předvánoční epi-

log s Jagiellonií se těším také proto, že praktikují pohledný, otevřený fotbal a nám se 

proti takovým týmům dobře hraje. Jsem zvědavý, kolik přijde fanoušků Piastu, protože 

po vniknutí na hřiště v utkání s Górnikem Zabrze dostali hlavní viníci od klubu dlouho-

dobý zákaz vstupu na stadion, ostatní z tohoto diváckého sektoru s nimi na protest drží 

basu a nechodí taky. Chtějí si tak vynutit zrušení trestu, ale klub je neoblomný a my jako 

hráči to respektujeme.

„DOVOLENOU STRÁVÍME POPÁTÉ VE VYSOKÝCH TATRÁCH!“
Dárky pod stromeček mám již celkem vyřešené, možná k nákupu těch zbývajících vy-

užiju příští víkend, kdy nepojedu s týmem k zápasu do Varšavy, a zbytek všeho potřebného 

zařídí manželka. K zahájení zimní přípravy se sejdeme kolem Tří králů. Program vánočně-

-novoroční dovolené máme v posledních letech stejný. S dalšími čtyřmi rodinami s dětmi 

pojedeme už popáté do Vysokých Tater, kde společně strávíme konec starého a začátek 

nového roku. Pro nás to bude letos o to zajímavější, že se malá Vanessa už bude zapojovat 

do zimních sportů a já budu nejspíš v roli jejího servismana…“ 

Hrajeme na jednoho hrotového útočníka, na tomhle postu se točíme s Piotrem Parzysz-

kem, který v létě přišel z nizozemského Zwolle, v kádru jsou ještě další dva útočníci. Mys-

lím si ale, že ani jednomu z nás tahle rotace, kterou trenér praktikuje, moc nevyhovuje… 

Když to vezmu podle sebe, tak bych byl radši, kdybych cítil důvěru a hrál v základní sestavě 

několik zápasů v řadě, než dopředu nevědět, jestli půjdu na hřiště nebo jen na lavičku. 

„OSTRAVSKÉ VÝSLEDKY V LIZE PRAVIDELNĚ SLEDUJI!“
Chtěl bych vrcholový fotbal hrát ještě jednu nebo dvě sezony, v dubnu mi bude čtyřia-

třicet, takže si ani nemůžu dělat nějaké dlouhodobé plány. Samozřejmě, že bych se rád 

vrátil na závěr kariéry do Baníku, který je moje srdcovka, pokud by o mě projevil zájem 

a věděl jsem, že na to mám i výkonnost. Sleduji pravidelně jeho výsledky v lize, pár těch 

starších kluků znám. S „Laštym“ (Janem Laštůvkou) jsme odchovanci a vrstevníci, s Mar-

tinem Fillem se znám z „jedenadvacítky“, s Vencou Procházkou jsem hrával v Mladé Bole-

slavi, s „Barym“ (Milanem Barošem) jsem se potkal v nároďáku. Měl jsem v plánu zajít se 

v sobotu podívat do Vítkovic na zápas Baníku s Bohemkou, ale nakonec jsem zůstal doma 

a věnoval se celé odpoledne dvouleté dcerce. A ta mi svojí aktivitou dala pořádně zabrat…

MICHAL PAPADOPULOS * Narozen: 14. dubna 1985 * Výška: 187 cm * Váha: 83 kg * Stav: 
ženatý, manželka Simona, dcera Vanessa (2) * Fotbalový post: útočník
Hráčská kariéra: NH Ostrava (1992-1998), Baník Ostrava (1998-2003), Arsenal FC (Anglie, 
2003-2004), Baník Ostrava (2004-2005), Bayer Leverkusen (Německo, 2006-2008), Ener-
gie Cottbus (Německo, 2008), Mladá Boleslav (2008-2009), SC Heerenveen (Nizozemsko, 
2009-2011), Žemčužina Soči (Rusko, 2011), FK Rostov (Rusko, 2011-2012), Zaglebie Lubin 
(Polsko, 2012-2017), Piast Gliwice (Polsko, 2017-?)
Reprezentace: 6 zápasů, žádný gól * Největší úspěchy: účast na EURO hráčů do 21 let (Ni-
zozemsko 2007), vítěz Českého poháru (2005)

 PRVNÍ REPREZENTAČNÍ MINUTY ZA ČESKÝ A TÝM SI MICHAL PAPADOPULOS PŘIPSAL 
 V SRPNU 2008 V PŘÁTELSKÉM UTKÁNÍ (2:2) S ANGLIÍ VE SLAVNÉM WEMBLEY. 

STALO SE...

 PRODLOUŽÍ ČESKÝ ÚTOČNÍK JEŠTĚ SMLOUVU V GLIWICÍCH, 
 NEBO SE BUDE STĚHOVAT TŘEBA DO MILOVANÉHO BANÍKU? 

  Koubek bez trenéra
Od fotbalistů Stade Rennes, mezi které patří 
i český reprezentační brankář Tomáš Koubek, 
byl kvůli špatným výsledkům odvolán trenér 
Sabri Lamouchi. Týmu se dočasně ujme kouč 
rezervního celku Julien Stéphan. Sedmačtyřice-
tiletý Lamouchi skončil den po domácím debaklu 
1:4 se Štrasburkem, kdy jeho svěřenci prodloužili 
nepovedenou sérii, během které ve francouzské 
lize vyhráli jen dva z posledních jedenácti zá-
pasů. Rennes vedl listopadu 2017, kdy nahradil 
Christiana Gourcuffa. V této sezoně s francouz-
ským týmem v Evropské lize nastoupil ve sku-
pině i proti Jablonci a zaznamenal nad Severoče-
chy dvě vítězství. V posledním kole čeká Rennes 
přímý souboj s Astanou o postup do play off.

  Látal se rozloučil 
vítězstvím
Český trenér Radoslav Látal se rozloučil se 
Spartakem Trnava ve slovenské lize vítězstvím 
3:1 nad Trenčínem v posledním podzimním 
kole. Vicemistr Evropy z Anglie 1996 a vítěz 
Poháru UEFA o rok později, který už v listopadu 
oznámil, že společně s generálním manažerem 
Pavlem Hoftychem v klubu po podzimu skončí, 
povede Spartak naposledy příští týden v Evrop-
ské lize proti Fenerbahce. Osmačtyřicetiletý 
kouč trénoval tradiční slovenský klub od léta 
a dovedl ho do hlavní soutěže Evropské ligy. 
V domácí soutěži se však Trnavě příliš nedařilo 
a Spartak přezimuje na osmé příčce s odstu-
pem tří bodů na šesté místo, jež jako poslední 
zajišťuje účast ve skupině o titul. Klub se navíc 
během podzimu ocitl ve složité ekonomické 
situaci po odchodu dlouholetého majitele Vla-
dimíra Poóra a české duo kvůli ztrátě ambicí 
ohlásilo odchod. Sobotní zápas na moderním 
stadionu s téměř dvacetitisícovou kapacitou, 
kde se v říjnu hrálo utkání Ligy národů Česko-
-Slovensko, sledovalo jen 1321 diváků.

inzerce

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

13. PROSINCE

1984 Michal Kadlec 2007-2016 67/8

14. PROSINCE

1928 Vladimír Mirka - - - - - - - -

1978 Zdeněk Pospěch 2005-2011 31/2

16. PROSINCE

1948 Jaroslav Hřebík - - - - - - - -

17. PROSINCE

1908 Štefan Čambal 1932-1935 22/0

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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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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Letenské zrcadlo

Po nedělní domácí blamáži s Teplicemi, které 
přihlíželo jen 6410 nejvěrnějších, což je na le-
tenské poměry velmi bídná návštěva, snad i ti 
nenapravitelní optimisté definitivně pochopili, 
že mistrovské plány hodila Sparty do koše ještě 
před zimní přestávkou. A pošesté v řadě se bude 
na konci sezony dívat na korunovaci svých nej-
větších rivalů Slavie, nebo Plzně. 

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Do tristního současného obrazu nejúspěšnějšího českého 

klubu, který si rád zakládal i na přívlastku nejbohatší, ilustračně 

zapadly v minulých dnech i dvě mediální informace – statistická 

a ekonomická. Sparta, která nakoupila za stovky milionů drahé 

zahraniční hráče, drží v této sezoně ligový primát v počtu inka-

sovaných žlutých karet, takže jí až příliš často chybějí na hřiš-

ti distancovaní hříšníci. Hospodaření za poslední rok skončilo 

v rekordních červených číslech ve výši téměř tři čtvrtě miliardy 

korun, což je vystavený účet za megalomanský projekt „inter-

nacionalizace“, který loni v létě spustil majitel Daniel Křetín-

ský, aby se Sparta vrátila zpátky na český trůn a na evropské  

pohárové výsluní.

Realita je pro kované vyznavače rudých barev frustrující. Titul 

se slavil na Letné naposledy v roce 2014, takovou pauzu Sparta 

naposledy zažila v krizových sedmdesátých letech. Ligu mistrů 

nehrála už tucet ročníků a nyní přidá další. V posledních dvou 

sezonách dokonce nezvládla ani předkola Evropské ligy, aby si 

zajistila postup do její skupinové fáze. Nefunguje také náhrad-

ní fetiš číslo tři v podobě výhry národního poháru. Není to tedy 

zrovna příjemný pohled do letenského zrcadla, které má navíc 

speciální konstrukci. Prakticky nikdy se v něm neobjeví tváře 

těch, kteří jsou zodpovědní za nekončící marasmus, v němž se 

slavný klub navzdory nabubřelým slovům potácí. Ničí se tím 

i logicky dlouhodobě budovaná značka Sparta, která už neláká 

fotbalisty jako dřív, a raději zamíří ke konkurenci, tedy do Slavie 

nebo do Plzně. Letní vyhazov trenéra Pavla Hapala po pouhých 

čtyřech měsících byl varovným signálem i pro další potencionál-

ní adepty, že se na Letnou příliš nehrnou.

Jeho šéf a nástupce v jedné osobě Zdeněk Ščasný prohlásil 

po zápase s Teplicemi, že všichni na Letné už vyhlížejí konec 

podzimní sezony, aby si ji v klidu s vedením klubu vyhodnotili 

a přikročili pak ke změnám. Pokud to bude tradiční konstruk-

tivní „sebereflexe“, že vlastně nikdo za nic nemůže, a Sparta se 

upne k té další sezoně, která bude určitě mnohem lepší, tak klu-

bu i majiteli není pomoci… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Největší kompenzaci 
dostali „Citizens“

FIFA rozdělila mezi 416 klubů z 63 zemí 
celkem 209 milionů dolarů (4,8 miliardy 
korun). Za každého z 736 nominovaných 
hráčů zaplatila federace denní sazbu 
8530 dolarů (194 tisíc korun). České 
týmy mezi účastníky MS svého zástupce 
neměly. Druhou nejvyšší částku za start 
hráčů na mistrovství světa inkasoval 
Real Madrid (více než 4,8 milionu dolarů), 
třetí byl londýnský Tottenham (téměř 
4,4 milionu). FIFA začala vyplácet klu-
bům kompenzaci v roce 2010 z balíčku 
40 milionů dolarů. Na MS 2014 ho zvýšila 
na 70 milionů a současná výše 209 milio-
nů zůstane v platnosti i na příští světový 
šampionát v roce 2022 v Kataru. 

 I START ŠPANĚLA 
 DAVIDA SILVY NA MS PŘINESL 
 CITIZENS MILIONY. 

 SPORTOVNÍ ŘEDITEL A ZÁROVEŇ TRENÉR ZDENĚK ŠČASNÝ 
 NESE VÝRAZNÝ PODÍL NA SOUČASNÉM PROPADU SPARTY. 

 VÝRAZNÁ TVÁŘ INTERNACIONALIZACE LETENSKÉHO KLUBU. KONTROVERZNÍ GABONSKÝ ZÁLOŽNÍK 
 GUÉLOR KANGA SICE VSTŘELIL ŠEST GÓLŮ, ALE TAKÉ NASBÍRAL OSM ŽLUTÝCH A JEDNU ČERVENOU KARTU. 

AKTUÁLNĚ

Největší podíl z balíčku světové 
federace FIFA pro účastníky letošní-
ho mistrovství světa v Rusku dostal 
Manchester City. Úřadující anglický 
mistr inkasoval za start svých hrá-
čů na šampionátu 5 milionů dolarů 
(114 milionů korun). 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Jarní mistrovský dostih bude s největší pravděpo-
dobností opět bez Sparty, která ještě před zimní pře-
stávkou nasbírala na vedoucí tandem Slavia - Plzeň 
dvoucifernou bodovou ztrátu... 

KRESBA TÝDNE

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


V Brémách navazuje brankář Jiří Pavlenka na premiérovou sezo-
nu, v níž oslnil. Nejen bundesligu. V souvislosti s ním v létě padala 
jména gigantů Barcelony nebo Liverpoolu. Pavlenka si drží pozici 
jasné jedničkou Werderu, se kterým se v pátek vrátil na vítěznou 
vlnu. V reprezentaci o ni bojuje s Tomášem Vaclíkem. Jasno bude 
před březnovým vstupem do kvalifikace o EURO 2020.

Jiří Pavlenka

Kliďas 
hvězdou 

Brém

Jiří Pavlenka

Kliďas 
hvězdou 

Brém
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 Podzim jste rozjeli výborně, pohybovali jste se na špici. 

Kde nastal zlom? Zamávala s vámi vysoká porážka 2:6 s Lever-

kusenem?

„Nemyslím. Říkali jsme si tehdy, že bylo možná lepší dostat 

po úspěšné sérii pořádně nafackováno. Abychom dál nic nepod-

cenili, abychom zůstali nohama na zemi. Bohužel jsme prohráli 

i nadcházející zápas v Mohuči.“

 A sebevědomí týmu šlo dolů?

„Bylo hlavně nepříjemné, že v Mohuči nám to na rozdíl 

od předcházejících duelů nešlo herně.  Bohužel jsme nezvládli 

ani další utkání. Období nebylo ideální: tři týdny, tři ligové zápasy, 

nula bodů.“

 Uklidňovalo vás, že náročnou soutěží, jakou je bundesli-

ga, je těžké projet bez ztráty kytičky?

 DO BRÉM PŘESTOUPIL JIŘÍ PAVLENKA V LÉTĚ 2017 A OKAMŽITĚ SE STAL BRANKÁŘSKOU JEDNIČKOU WERDERU. 
 V TÉTO SEZONĚ NASTOUPIL JIŘÍ PAVLENKA DO VŠECH ČTRNÁCTI BUNDESLIGOVÝCH ZÁPASŮ V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ A KONKURENTA 
 OSMNÁCTILETÉHO LUKU PLOGMANNA PUSTIL DO BRANKY POUZE V ZÁŘIJOVÉM DUELU VE FRANKFURTU, V NĚMŽ SE V 52. MINUTĚ ZRANIL. 

 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

 V pátek jste s Brémami po měsíci a půl vyhráli. Úleva?

„Rozhodně. Přece jen, byl to pro nás klíčový zápas. Kdyby-

chom ho nezvládli, náš předsezonní cíl, bojovat o pohárové 

umístění, by se vzdálil.“

„Neřešil jsem, 
jestli se psalo, že jsem 

druhý Petr Čech.“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 V BRÉMÁCH PRODLOUŽIL LETOS V LÉTĚ ČESKÝ GÓLMAN SMLOUVU AŽ DO ČERVNA 2021. 

„Jasně, v kabině jsme si říkali, že prohrát můžeme. Jenže 

třeba ve Stuttgartu jsme padli vlastní vinou, vykartovali jsme se 

a dostali zbytečný gól. Myslím si, že zlom nastal až v Mohuči, kde 

jsme zápas nezvládli ani herně. Ale na druhou stranu, v bunde-

slize to není tak, že by jí nějaký tým proletěl bez porážky. I když 

stojíte proti poslednímu, musíte si dávat pozor. Každý může po-

razit každého.“

 V útlumu je překvapivě suverén posledních sezon, mni-

chovský Bayern. Nedávné období ale výsledkově zvládl, nabírá 

dech?

„Třikrát v řadě teď zvítězil, včetně zápasu ve skupině Ligy mis-

trů. Bohužel také u nás, těsně o gól. Škoda, že jsme nebyli v ta-

kové pohodě, abychom využili, že Bayern není v optimální fazo-

ně. Od sedmdesáté minuty začal zdržovat, hlídal jednobrankový 

náskok, což je u něj nevídané.“

 Nelitujete, že jste na Bayern nenarazili dřív?

„Šance na body byla i teď. Jenže ani my jsme zrovna nebyli v po-

hodě, v jaké bychom si představovali.“

 Je slabší forma Bayernu, který na vedoucí Dortmund 

po čtrnáctém kole ztrácí devět bodů, v Německu velké téma?

„Ztráta je velká, ale každý respektuje sílu, jakou Bayern dis-

ponuje. Finanční i fotbalovou. Do konce podzimu zbývají ještě tři 

kola, soutěž bude teprve v polovině. Ani manko deseti bodů ne-

musí znamenat nic.“

 NA PRVOLIGOVÉ SCÉNĚ SE JIŘÍ PAVLENKA POPRVÉ OBJEVIL V DRESU OSTRAVSKÉHO BANÍKU. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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i veškeré věci okolo. Teď nesmíme polevit. V kvalifikaci je třeba 

navázat na to, co jsme nyní dokázali.“

 Do role šéfa obrany se vyprofiloval stoper Ondřej Če-

lůstka. Odráží se spolupráce s ním i jeho kolegy z defenzivy 

na nízkém počtu inkasovaných branek?

„Komunikace nás brankářů s obránci fungovala velice dobře, 

i proto jsme nedostávali góly. Udrželi jsme dvě čistá konta, se Slo-

váky a v Polsku. Čelda je zkušený, má toho hodně za sebou. Měl by 

být lídrem obrany.“

 Kouče Šilhavého i realizační tým znáte ze Slavie, kde jste 

s nimi prožil mistrovskou sezonu. Změnili se v něčem?

ROZHOVORROZHOVOR

 DO SLAVIE PŘIŠEL JIŘÍ PAVLENKA V LEDNU 2016. HNED V NÁSLEDNÉ SEZONĚ SE V NÍ RADOVAL ZE ZISKU 
 TITULU SPOLEČNĚ S TEHDEJŠÍM KOUČEM „SEŠÍVANÝCH“ A NYNĚJŠÍM REPREZENTAČNÍM JAROSLAVEM ŠILHAVÝM. 

 Co říkáte losu Werderu v závěru podzimní části? Příště 

jedete do Dortmundu, potom hostíte Hoffenheim a končíte v Lip-

sku. Dva účastníci Ligy mistrů, jeden z Evropské ligy...

„Souhlasím, jde o hodně těžký los. I z tohoto pohledu byl pro 

nás duel s Düsseldorfem nesmírně důležitý.“

 V Německu jste si v uplynulé premiérové sezoně udělal 

velké jméno. Nyní na ni navazujete, jste jasnou jedničkou. Cítíte, 

že vaše pozice je silná?

„Tohle je spíš otázka na našeho trenéra, já mu do hlavy nevi-

dím. Doufám ale, že mi pořád věří.“ (směje se)

 Německá média vás v minulé sezoně nazývala druhým 

Petrem Čechem. Nesvazovala vás před startem nového ročníku 

velká očekávání?

„Vůbec. Popravdě jsem ani neřešil, jestli se psalo, že jsem dru-

hý Petr Čech, nebo že mám jít tam, nebo onam. Měl jsem priori-

tu zůstat v Brémách, vlastně jsem se ničím nezaobíral. Bohužel 

jsem řešil zdraví. V letní přípravě i během sezony jsem měl zdra-

votní problémy. Musím zaklepat, všechno je už v pohodě.“

 V souvislosti s vámi létala éterem jména klubů jako Bar-

celona nebo Liverpool. Ani to vás nezasáhlo?

„Samozřejmě, každého fotbalistu potěší, když se jeho jméno 

skloňuje s tak skvělými kluby. Ale nebylo nic konkrétního, tudíž 

jsem nic neřešil. Věděl jsem, že pokud by mělo k něčemu dojít, 

Brémy by mě pouštět nechtěly. A pokud nakonec ano, tak za mě 

chtěli vysokou sumu.“

 Vyhlížíte jako flegmatik. Pomáhá vám právě tato vlast-

nost zůstat v klidu, přestože kolem vás krouží evropské top klu-

by?

„Kliďas možná jsem, ale flegmatik, to zase ne.“ 

 Radost vám musí dělat také reprezentace. Od příchodu 

trenéra Šilhavého se tým obdivuhodně zvedl. Cenné je, že nejen 

výsledkově, nýbrž i herně. Považujete to po debaklu v Rusku 

za malý zázrak?

„Já jsem týmu vždycky věřil. Cítil jsem, že v něm je kvalita. 

Kluci hrají v evropských klubech, v dobrých soutěžích. Je skvělé, 

že se klíčové zápasy v Lize národů zvládly. Zvedlo se sebevědomí 

 JIŘÍ PAVLENKA PŘIJÍŽDÍ NA SRAZY NÁRODNÍHO TÝMU OD PODZIMU 2016. 
 DEBUTOVAL V LISTOPADOVÉM PŘÍPRAVNÉM UTKÁNÍ S DÁNY (1:1). 

Jiří Pavlenka
Narozen: 14. dubna 1992 * Výška: 196 cm * Váha: 93 kg * Stav: 

svobodný, snoubenka Michaela * Fotbalový post: brankář

Hráčská kariéra: TJ Sokol Hať (1998-2000), FC Hlučín (2000-

2004), Baník Ostrava (2004-2016), Slavia Praha (2016-2017), Wer-

der Brémy (2017-?) * Německá liga: 48 zápasů/ 11 čistých kont * 

Reprezentace: 8/4 * Největší úspěchy: mistr české ligy (2017), 

účastník EURO U21 (2015)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 ZATÍM POSLEDNÍ, OSMÝ REPREZENTAČNÍ MAČ SI JIŘÍ PAVLENKA PŘIPSAL 
 15. LISTOPADU 2018 V POLSKU. UDRŽEL ČISTÉ KONTO A ČESKÝ TÝM ZVÍTĚZIL 1:0. 

 Zatímco v Lize národů jste se mezi tyčemi s Tomášem 

Vaclíkem točili, před vstupem do kvalifikace chce kouč Šilhavý 

určit jedničku. Na výběr má navíc i Tomáše Koubka. Jak tento 

konkurenční boj vnímáte?

„Všichni tři bychom rádi chytali. Ale na druhou stranu se pod-

porujeme. Ať jsem stál v brance já, Vacloš, nebo Koubas, snažili 

jsme se kolegu co nejlíp připravit na zápas. Konkurence je zdravá, 

máme ale mezi sebou skvělé vztahy. Teď záleží už jen na trené-

rech, pro koho z nás se rozhodnou.“ 

„Trenéři jsou úplně stejní, mají totožnou filozofii. Jak jsem je po-

znal v Edenu, takoví jsou v reprezentaci.“

 Národní mužstvo je jako vyměněné. Oproti nedávné minu-

losti držíte při sobě, při trenérovi. Právě to je silná strnka Šilha-

vého, který si dokáže tým získat. Je to jeho lidským přístupem?

„Především jeho otevřeností. Komunikace z jeho strany je 

na vysoké úrovni, pro hráče, především v reprezentaci, je to zá-

klad. Aby věděli, na čem jsou. Pokud cítí ze strany trenéra zájem, 

na srazy jezdí v lepší náladě.“

 V březnu začne kvalifikace o EURO 2020, nedávný los po-

slal český tým do skupiny s Anglií, Černou Horou, Bulharskem 

a Kosovem. Co na její složení říkáte?

„Fanoušky i nás čeká atraktivní zápas s Anglií. Na druhou stra-

nu myslím, že skupina je hratelná. Můžeme pomýšlet na přímý 

postup na EURO. Pochopitelně nemůžeme nikoho podcenit, každý 

mančaft ve skupině má vynikající hráče.“

„Kliďas možná jsem, ale 
flegmatik, to zase ne...“

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

Fotbalové asociace České republiky

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


Již po 18. kole nejvyšší soutěže se zdá být takřka 
jisté, že k ligovému titulu odvede své svěřence je-
den z těchto koučů. Bude to slávistický Jindřich 
Trpišovský, nebo plzeňský Pavel Vrba?

První liga 
2018/19 
První liga 
2018/19 

 18. KOLO Trpišovský, 
nebo Vrba? 
Trpišovský, 
nebo Vrba? 
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Před třemi lety zkoušel štěstí ve Spartě, nakonec 
ho našel o pár kilometrů dál, na Julisce. Slovenský 
útočník IVAN SCHRANZ pomohl Dukle v uplynulé se-
zoně čtyřmi góly k záchraně, stejný úkol má i v té le-
tošní, v níž se Pražané opět pohybují u dna tabulky. 
Pod novým koučem Skuhravým se sice zvedli, napo-
sledy doma s Příbramí ale nečekaně padli (1:2). 

Ivan Schranz: „Dukla má 

sílu i kvalitu!“

 V DUKLE KOPE IVAN SCHRANZ DRUHOU SEZONU. 
 STEJNĚ JAKO V TÉ PRVNÍ BOJUJE S PRAŽANY O ZÁCHRANU V NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI. 

 Bolela hodně porážka s Příbramí?

„Bylo to velké zklamání. Měli jsme zápas dobře rozehraný, vedli jsme. Nakonec nemá-

me ani bod. V takových utkáních bychom body měli získávat. Rozhodně jsme měli na to 

Příbram porazit. Všechno šlo podle plánu, v náš prospěch. Takový je holt někdy fotbal, ale 

bylo by chybou propadat panice. Máme ještě před sebou do konce podzimu jeden zápas, 

který je třeba zvládnout.“

 Kouč Skuhravý si postěžoval, že s týmem až příliš zamával vyrovnávací gól z po-

kutového kopu. Souhlasíte?

To sedí. Přestali jsme po penaltě držet utkání ve vlastních rukách, začalo se otáčet pro 

soupeře. Přitom jsme měli velkou motivaci, v případě vítězství jsme se poprvé v této sezo-

ně mohli odpoutat ze sestupových příček. Šlo by o silný psychologický moment, předběhli 

bychom Příbram a dostali se na solidní příčku. Byť třeba jen na den, dva. Moc by nám to 

pomohlo. Ale netřeba lamentovat, nic už nevrátíme.“

 O záchranu hrála Dukla i v loňském ročníku, náročný boj zvládla. Hodí se vám 

nyní tyto zkušenosti?

„Není legrace být namočený v sestupovém pásmu, je to strašně psychicky náročné. Ale 

už jsme si tím loni prošli, ze zkušeností můžeme čerpat. Myslím, že se nám to daří, když 

jsme se dokázali oklepat z totálně nepovedeného úvodu.“

 DŮRAZNÝ ÚTOČNÍK NEMÁ PROBLÉMY ANI S HLAVIČKOVÝMI SOUBOJI, 
 JAK TO PŘEDVÁDÍ V ŘÍJNOVÉM DUELU S OPAVOU, KTERÝ DUKLA VYHRÁLA 1:0. 

ECHO 18. KOLA

  Další trhák na špici
Dostihy za ligovým titulem se čím dál 
více stávají záležitostí pouze dvou klubů. 
Slávisté si až na malé polevení v závěru 
s přehledem poradili s Mladou Boleslaví 
3:2 a Plzeňané zařídili své vítězství 2:0 
ve Zlíně už během úvodních osmi mi-
nut. Odstup od třetí příčky tak zvýšili 
na 13 resp. 9 bodů.

  Sparťanský zmar 
pokračuje
Jediný bod z posledních tří utkání – z toho 
dvou na Letné – ukončil snění i největších 
sparťanů o zisku titulu. Po herním trápení 
padli svěřenci sportovního ředitele a kou-
če v jedné osobě Zdeňka Ščasného doma 
s Teplicemi 0:1 a letenští fanoušci dávali 
hlasitě najevo svou frustraci.

  Baník se nastartoval
Po třech porážkách v řadě se podruhé 
za sebou tříbodově probudili fotbalisté 
Baníku, tentokrát zdolali 2:0 Bohemians. 
A protože třetí Jablonec prohrál na trávní-
ku poslední Karviné, Ostravané se na něj 
bodově dotáhli. 

  Našlapaný spodek
Od desáté příčky, která zaručuje v nad-
stavbové části „klidné“ boje dokonce 
o pohárovou příčku, po šestnáctou dělí 
týmy pouze pětibodový odstup. V dolní 
části tabulky si výhrou polepšily Olo-
mouc (1:0 doma se Slováckem), Karviná 
(2:1 doma nad Jabloncem) a Opava (2:1 
v Liberci).

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Slavia Praha 18 15 1 2 46:16 46

2. Plzeň 18 13 3 2 27:14 42

3. Jablonec 18 10 3 5 38:16 33

4. Ostrava 18 10 3 5 25:15 33

5. Sparta Praha 18 9 4 5 29:15 31

6. Zlín 18 9 3 6 24:20 30

7. Liberec 18 6 6 6 17:17 24

8. Mladá Boleslav 18 6 4 8 35:34 22

9. Teplice 18 6 4 8 19:24 22

10. Opava 18 6 2 10 24:29 20

11. Příbram 18 5 4 9 23:42 19

12. Bohemians 1905 18 4 6 8 18:27 18

13. Slovácko 18 6 0 12 20:31 18

14. Sigma Olomouc 18 5 3 10 17:32 18

15. Karviná 18 4 3 11 23:35 15

16. Dukla Praha 18 4 3 11 15:33 15

PROGRAM 19. KOLA
14.12. 18:00 Ostrava - Sigma Olomouc

15.12. 15:00 Bohemians 1905 - Liberec

15.12. 15:00 Opava - Mladá Boleslav

15.12. 15:00 Slovácko - Dukla Praha

15.12. 15:00 Teplice - Zlín

15.12. 17:00 Příbram - Sparta Praha

16.12. 15:00 Plzeň - Karviná

17.12. 18:00 Jablonec - Slavia Praha

VÝSLEDKY 18. KOLA
Sparta Praha - Teplice 0:1

Slavia Praha - Mladá Boleslav 3:2

Karviná - Jablonec 2:1

Ostrava - Bohemians 1905 2:0

Sigma Olomouc - Slovácko 1:0

Dukla Praha - Příbram 1:2

Zlín - Plzeň 0:2

Liberec - Opava 1:2

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STATISTIKA 18. KOLA

 V TÉTO SEZONĚ SE IVAN SCHRANZ 
 ZATÍM TREFIL DO SÍTĚ SOUPEŘŮ ČTYŘIKRÁT. 

 V české lize působíte rok a půl. Sedí vám?

„Myslím, že jsem se dobře adaptoval. Soutěž je kvalitní, velmi 

vyrovnaná. Ratingově si stojí vysoko, nejlepší kluby hrají pravidel-

ně evropské poháry. Jsem rád, že jsem zvolil tuto cestu.“

 Do Evropské ligy letos pronikl i váš bývalý klub Spartak 

Trnava. Sledoval jste jeho cestu předkoly?

„Postup Spartaku do skupiny Evropské ligy považuju za senza-

ci. Kluci hráli skvěle, přecházeli přes předkola díky úžasné efek-

tivitě. Viděl jsem všechny zápasy ve skupině, pokud mi to časově 

vychází, koukám i na utkání Spartaku ve slovenské lize.“

 Z Trnavy ale po podzimu odejdou trenér Látal, generál-

ní manažer Hoftych i majitel Poór. Máte zprávy, co bude s klu-

bem dál?

„Zajímám se, ale informace mám z druhé ruky. Vím tedy zřejmě 

jen tolik, co se píše v médiích. Věřím, že všechno dobře dopadne.“ 

 Prohráli jste prvních sedm zápasů. Co se vám tehdy ho-

nilo hlavou?

„Prožívali jsme velmi těžké období. Drželo nás nad vodou, že 

šlo o začátek podzimu. Ukázalo se, že tým má vnitřní sílu, kvalitu. 

Dokázali jsme se během pár zápasů dotáhnout na mužstva před 

námi, přestože ztráta na ně byla v jednu chvíli značná. Škoda, že 

jsme potom trošku polevili. Herně i výsledkově.“

 Vyrovnávací gól příbramského Rezka byl po 343 minu-

tách prvním, který jste obdrželi. Zapracovali jste na defenzívě?

„Zpočátku jsme dostávali spoustu branek, několik utkání jsme 

prohráli velkým rozdílem. Je proto potěšitelné, že jsme tento pa-

rametr rapidně vylepšili. Bohužel ale gólů ani moc nedáváme.“

 Jak těžké je střílet branky v celku, který druhou sezonu 

po sobě hraje o záchranu?

„Útočníci jsou hodnoceni podle produktivity. Musím být ma-

ximálně efektivní, vytváříme si málo šancí. Je třeba věřit, čekat 

na příležitost, zkoncentrovat se a využít ji. Přesně jako jsme to 

ukázali teď s Příbramí.“

 Na podzim jste vstřelil čtyři góly, tedy stejný počet jako 

za celý uplynulý ročník. Vylepšíte si české maximum?

„Do konce je ještě fůra zápasů. Bylo by špatné, kdybych už ne-

přidal ani jeden gól. Tento scénář si vůbec nepřipouštím.“

 DOMÁCÍ ZÁPAS S BOHEMIANS (0:1) VE 2. KOLE SPADAL DO NEPODAŘENÉHO 
 LIGOVÉHO STARTU, V NĚMŽ TÝM SLOVENSKÉHO ÚTOČNÍKA PROHRÁL SEDM DUELŮ V ŘADĚ… 

IVAN SCHRANZ * Narozen: 13. září 1993 * Výška: 185 cm * 
Váha: 78 kg * Stav: svobodný, přítelkyně Petra * Fotbalový 
post: útočník * Národnost: Slovensko * Hráčská kariéra: In-
ter Bratislava (1998-2008), Akademie Jozefa Vengloše (2008-
2010), FC Petrželka (2010-2012), Spartak Trnava (2012-2015), 
AC Sparta Praha (2015), Spartak Trnava (2015-2017), Dukla 
Praha (2017-?) * Česká liga: 40 zápasů/ 8 gólů * Největší úspě-
chy: člen reprezentačních výběrů do 19 a 21 let

 Sparta - Teplice  0:1 (0:0)
Branka: 83. Moulis (Krob). Rozhodčí: K. Hrubeš - Moláček, Vlček - Franěk (video). ŽK: Plavšič, 
Stanciu - Jeřábek, T. Kučera, Vondrášek, Hyčka. Diváci: 6410.
Sparta: Heča - Wiesner (46. Vácha), Radakovič, Štetina, Costa - Chipciu, Sáček (79. Josef Šural), 
Stanciu, Plavšič - Pulkrab (73. Hložek), Tetteh. Trenér: Z. Ščasný.
Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, A. Král, Krob - Hora, Ljevakovič, T. Kučera, Hyčka (69. Moulis) 
- Jindráček (87. Hošek), Trubač (76. Žitný). Trenér: Hejkal.

 Slavia - Mladá Boleslav  3:2 (1:0)
Branky: 20. Milan Škoda (penalta), 51. Stoch (Traoré), 73. Olayinka (Stoch) - 87. Komličenko (Ma-
tějovský), 90.+2  Komličenko (penalta). Rozhodčí: Proske - Kotík, Hock - Adam (video). ŽK: Džafič, 
P. Mareš, Hubínek, Matějovský (všichni Ml. Boleslav). Diváci: 9091.
Slavia: O. Kolář - Coufal (79. Zelený), Kúdela, Deli, Bořil - T. Souček (84. Matoušek) - Zmrhal, Stoch, 
Traoré, Olayinka - Milan Škoda (75. Mešanovič). Trenér: Trpišovský.
Ml. Boleslav: Šeda - Pauschek, Hůlka, J. Král, P. Mareš - Hubínek (85. Kateřiňák), Takács - Ladra 
(71. D. Novák), Džafič (62. Matějovský), Přikryl - Komličenko. Trenér: J. Weber.

 Karviná - Jablonec  2:1 (1:1)
Branky: 9. Wágner (Galuška), 67. Guba (odražený míč) - 25. Holeš (Doležal). Rozhodčí: Orel - Pospí-
šil, Dresler. ŽK: Čolič, Wágner, Ba Loua, Galuška - Jovovič, Lischka, Doležal, V. Kubista, Považanec, 
Kratochvíl, Hovorka. Diváci: 2428.
Karviná: Berkovec - Čolič, Krivák, Janečka, Jan Moravec - Dramé, Smrž, Lingr (54. Ba Loua) - Ga-
luška, Wágner (79. Ramírez), Guba (86. Piroch). Trenér: Hrnčár.
Jablonec: V. Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Matěj Hanousek - Hübschman (84. Břečka) - Krato-
chvíl (90. Sobol), V. Kubista, Považanec, Jovovič (79. Chramosta) - Doležal. Trenér: P. Rada.

 Ostrava - Bohemians 1905  2:0 (0:0)
Branky: 69. Holzer (Fillo), 90. Stronati (R. Hrubý). Rozhodčí: Franěk - Blažej, Vlasjuk. ŽK: J. Šašin-
ka, Jánoš - Reiter. Diváci: 8421.
Ostrava: Laštůvka - Pazdera, V. Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo (75. Granečný), Jánoš, R. 
Hrubý, Holzer (84. Stáňa) - O. Šašinka, J. Šašinka (59. Diop). Trenér: Páník.
Bohemians 1905: Fryšták - M. Dostál, Krch, Šmíd, Bartek - Jindřišek - Záviška (59. Reiter), M. Ha-
šek ml., F. Hašek (71. Mašek), Vodháněl - Nečas (53. Hilál). Trenér: M. Hašek st.

 Olomouc - Slovácko  1:0 (1:0)
Branka: 7. Nešpor (Pilař). Rozhodčí: Zelinka - Pelikán, K. Hájek. ŽK: Jemelka, Houska, Plšek - 
Janošek, Juroška, Kalabiška. Diváci: 2985.
Olomouc: M. Buchta - Zahradníček, Kalvach, Jemelka, Vepřek - Falta (90.+3 Chvátal), Plšek, Hous-
ka, Pilař (89. Lalkovič) - Dvořák, Nešpor (77. Yunis). Trenér: V. Jílek.
Slovácko: Trmal - Juroška (81. Petr), J. Krejčí, Hofmann, Divíšek - Jan Navrátil (61. Jakub Rezek), 
Janošek (46. Kuchta), V. Daníček, Havlík - Kalabiška, Zajíc. Trenér: Svědík.

 Zlín - Plzeň  0:2 (0:2)
Branky: 3. Chorý (J. Kovařík), 8. J. Kovařík (Havel). Rozhodčí: Lerch - Kříž, Myška. ŽK: Matejov, 
Jiráček - M. Petržela. Diváci: 3472.
Zlín: S. Dostál - Bačo (85. Železník), P. Buchta, Gajič - Matejov, Podio, Jiráček, Bartošák - Hronek, 
Libor Holík (79. Jakubov) - Vyhnal. Trenér: M. Bílek.
Plzeň: A. Hruška - Havel, Pernica, R. Hubník, J. Kovařík - M. Petržela (77. Ekpai), Hrošovský, Čermák 
(81. Hořava), R. Procházka, J. Kopic - Chorý (89. Jakub Řezníček). Trenér: Vrba.

 Dukla - Příbram  1:2 (0:0)
Branky: 56. Djuranovič (odražený míč) - 69. Jan Rezek (penalta), 77. Fantiš (Antwi). Rozhodčí: 
Ardeleanu - Hrabovský, Poživil. ŽK: D. Breda, D. Souček, Miloševič, Raspopovič, Djuranovič - Kodr, 
Keita, Květ. Diváci: 879.
Dukla: F. Rada - Ostojič, Raspopovič, Ďurica, D. Souček - Miloševič - J. Podaný (79. Brandner), 
D. Breda (73. Bezdička), Bezpalec, Bilovský - Djuranovič (88. Krunert). Trenér: R. Skuhravý.
Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Tregler, Antwi - Soldát, Keita - Mingazov (81. Nitrianský), Jan Rezek, 
Voltr (63. Květ) - Fantiš (90.+4 Skácel). Trenér: Csaplár.

 Liberec - Opava  1:2 (1:1)
Branky: 15. Potočný (přímý kop) - 6. Janetzký (Schaffartzik), 84. Simerský (odražený míč). Roz-
hodčí: Houdek - Mokrusch, Ratajová - Zelinka (video). ŽK: Potočný, Ševčík - Janetzký. ČK: (80.) 
Ševčík. Diváci: 1958.
Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Mara - Breite, Oscar (79. Oršula) - Potočný, Ševčík, 
Malinský (64. Mashike Sukisa) - Pázler (56. Aarons). Trenér: Hornyák.
Opava: Fendrich - Kuzmanovič, Simerský, Svozil, Žídek - Schaffartzik, Jan Řezníček (81. Jursa) - 
Kayamba, Janetzký, Zapalač (90. Freit) - Juřena (85. Jurečka). Trenér: Kopecký.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 KTERÝ Z CELKŮ VÁŽNĚ OHROŽENÝCH SESTUPEM SI V POSLEDNÍM 
 PODZIMNÍM KOLE POLEPŠÍ? OPAVA PŘIVÍTÁ MLADOU BOLESLAV, DUKLA JEDE NA SLOVÁCKO. 

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „Sparta zabředá do stále hlubší krize a nedělní utkání doma s Teplicemi to výmluvně 
potvrdilo. Tým už nedokážou svými výkony pozvednout ani individuality, které se také 
potýkají s očividnou ztrátou formy. Atmosféra na Letné, kam dlouho nedorazila takhle 
nízká návštěva, byla, řečeno mluvou mladých, velmi hustá a někteří sparťané se s tím 
nedokázali vyrovnat. Severočeši mohli udeřit již dřív, kdyby lépe zvládli brejkové situa-
ce, které se jim naskytly. Nakonec potrestali fatální chybu letenské defenzívy při auto-
vém vhazování a odvezli si na Stínadla výhru, se kterou asi nikdo nepočítal… Sparťané 
toužebně vyhlížejí konec ligového podzimu, jenže ještě je čeká těžká fuška v Příbrami, 
která se naopak dovede připravit, aby zaskočila a obrala o body favorita, zvlášť když 
není zrovna v pohodě…

V té naopak je Slavia, i když její vítězství nad Mladou Boleslaví je zkreslené ztrátou 
koncentrace v posledních minutách, což hosté využili k lichotivé úpravě výsledku. Čer-
venobílí měli celý zápas bezpečně pod kontrolou, těží z toho, že devět hráčů je schopných 
vstřelit gól, takže se nemusejí upínat jen na jednoho kanonýra. Také Plzeň zvládla zápas 
ve Zlíně bez větších problémů, vstřelila dva rychlé góly hned na začátku a do nějakého 
vážnějšího ohrožení Hruškovy branky „Ševce“ nepustila, třebaže ve druhé půli se do-
mácí herně zvedli. Je hypotetickou otázkou, jak by jejich hra vypadala, kdyby do utkání 
nastoupil klíčový útočník a nejlepší střelec Beauguel, který patří od ledna Viktorii.“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.strompraha.cz/
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Červenobílí navýšili svůj 
náskok v čele již na osm bra-
nek, neboť jejich nejvážnější 
stíhač Jablonec se na hřišti po-
slední Karviné trefil jen jednou. 
Mladá Boleslav si díky gólové 
potenci nejlepšího ligového 
kanonýra Nikolaje Komličenko, 
kterou prokázal v závěru zápa-
su v Edenu, upevnila bronzovou 
příčku. Na klopýtající Spartu, 
které v poslední době zvlhl 
střelecký prach, se zezadu do-
tahuje Plzeň i Baník.

1. Slavia 46 2,555
2. Jablonec 38 2,111
3. Ml. Boleslav 35 1,944
4. Sparta 29 1,611
5. Plzeň 27 1,500
6. Ostrava 25 1,388
7.-8. Zlín 24 1,333
7.-8. Opava 24 1,333
9.-10. Příbram 23 1,277
9.-10. Karviná 23 1,277
11. Slovácko 20 1,111
12. Teplice 19 1,055
13. Bohemians 1905 18 1,000
14.-15. Liberec 17 0,944
14.-15. Olomouc 17 0,944
16. Dukla 15 0,833

 SLÁVISTÉ VLÁDNOU LIZE I GÓLOVÉ JÍZDĚ. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Spolehlivý slávistický 

brankostroj

VYCHYTANÉ NULY

8
Vlastimil Hrubý (Jablonec), Jan Laštůvka (Ostrava)

7 - Ondřej Kolář (Slavia) * 6 - Stanislav Dostál (Zlín), Matúš Kozáčik (Plzeň), Florin Nita (Sparta), 
Filip Rada (Dukla) * 5 - Miloš Buchta (Olomouc), Filip Nguyen (Liberec)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

17
Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav)

11 - Miroslav Stoch (Slavia) * 9 - Jean-David Beauguel (Zlín) * 8 - Martin Doležal (Jablonec), Be-
njamin Tetteh (Sparta), Michal Trávník (Jablonec) * 7 - Michael Krmenčík (Plzeň), David Vaněček 
(Teplice) * 6 - Guélor Kanga (Sparta) * 5 - Lukáš Budínský (Karviná), Antonín Fantiš (Příbram), Ju-
suf Hilál (Bohemians 1905), Jan Chramosta (Jablonec), Martin Nešpor (Olomouc), Roman Potočný 
(Liberec), Tomáš Souček (Slavia), Tomáš Wágner (Karviná) * 4 - Milan Baroš (Ostrava), Dame Diop 
(Ostrava), Uroš Djuranovič (Dukla), Tomáš Holeš (Jablonec), Jakub Hora (Teplice), Jan Kuchta (Slo-
vácko), Nemanja Kuzmanovič (Opava), Lukáš Masopust (Jablonec), Jan Matoušek (Příbram), Peter 
Olayinka (Slavia), Ivan Schranz (Dukla), Miroslav Slepička (Příbram), Tomáš Smola (Opava), Nico-
lae Stanciu (Sparta), Milan Škoda (Slavia), Ladislav Takács (Ml. Boleslav), Jaromír Zmrhal (Slavia)

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

40
Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav, 17 + 4)

26,5
Michal Trávník (Jablonec, 8 + 7), Miroslav Stoch (Slavia, 11 + 3)

23,5
Martin Doležal (Jablonec, 8 + 5)

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

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Úterý 11.12.2018
50/2018 SERIÁL

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 1966

KDYŽ SE DVA PEROU,
TŘETÍ SE SMĚJE  

Fotbalová liga se v různých formátech a s rozličnými názvy hra-

je od roku 1925. Dvaadevadesátkrát se rozhodovalo o titulu, někdy 

byl mistr znám dávno před koncem, jindy se dva soupeři přetaho-

vali do posledního kola. Ale jen třikrát v historii měly po skončení 

soutěže hned tři kluby stejně bodů a o pořadí mezi prvním a třetím 

rozhodovalo skóre. Připomeňme si tyto dny, kdy se rozhodovalo. 

Vždy se hrálo ve stejném termínu a ve stejnou hodinu, finiš byl 

dramatický jako doběh sprinterů na sto metrů... 

V roce 1950 bylo 3. prosince pochmurné počasí, přesto na tři 

zápasy, ve kterých se hrálo o titul, přišlo celkem více než dvacet 

tisíc diváků. Nejvíce, deset tisíc, se tísnilo v Karlíně, kde na Čechii 

měli „domácí“ prostředí Železničáři Praha (tak se jmenovali tehdy 

Bohemians). Ti šli do finiše z první pozice, remizovali ale s Teplice-

mi a předstihlo je Bratrství Sparta, které vyhrálo 4:3 v Žilině a ze 

třetího místa útočící Sokol NV Bratislava. Ten vyhrál 4:2 v Plzni 

nad Škodou a radoval se z titulu o jediný gól před Letenskými. Klo-

kani měli skóre nejhorší.

V roce 1951 nastala velmi podobná situace 26. listopadu, na kte-

rý připadlo závěrečné kolo ligy. Stejný scénář, hrálo se ve stejnou 

hodinu. Do finiše šla z první pozice Bratislava, stejně bodů mělo 

i Dynamo Košice. Sparta ČKD Sokolovo (jak se mezitím klub z Let-

né přejmenoval) byla třetí, o bod pozadu. Košice doma jen remi-

zovaly bez branek s průměrným Prešovem, Bratislava uhrála 

doma hubenou remízu 1:1 s Plzní, ale na rozdíl od východoslo-

venského týmu jí to stačilo k titulu. Sparta sice vyhrála doma 3:2  

nad Ostravou, ale jen tím s oběma soupeři srovnala bodové konto 

a měla lepší skóre než na třetí místo padající Košice. 

Třetím obdobně významným termínem je 5. červen roku 1966. 

Toho dne byl ligový finiš zřejmě nejnapínavější a jeho rozuzlení 

nejméně očekávané. Přesně podle hesla: Když se dva perou, třetí 

se směje.

Ty dva byly slavné kluby Sparta a Slavia. Konečně se už směly 

zase takhle jmenovat. Navíc Slavia se v roce 1965 po legendární 

druholigové výhře 4:1 v Edenu nad Plzní vrátila do první ligy a ih-

ned začala čeřit vodu. Na podzim 1965 se na Strahově slavná „S“ 

střetla v konečně ligovém derby a vytvořila dosud nepřekonaný 

a vzhledem ke kapacitě ligových stadionů nepřekonatelný rekord 

v návštěvnosti – 50 105 diváků. Ligový ročník byl pro diváky velkým 

lákadlem. Vždyť poprvé od roku 1948 se v přímém souboji o mis-

tra střetávala Sparta se Slavií.  V průměru přišlo 11 962 diváků. 

Však také tento ročník patří mezi tři nejvíce navštěvované od roku 

1960 až dosud. Zejména pro pokladníky v Praze to byly žně. Jarní 

derby „S“ vidělo v Edenu 42 000 lidí, derby Dukla – Sparta na pod-

zim 33 tisíc na Strahově, odvetu na Letné 30 tisíc diváků.

Po polovině soutěže vedla pražská „S“ ligu se shodným ziskem 

20 bodů, o pět bodů před Trenčínem, o šest před Hradcem Králo-

vé, sedm bodů ztrácela osmá v pořadí Dukla. Jarní část ligy začí-

nala až 19. března a Slavia, vedená trenérem Františkem Ipserem, 

se posunula do čela – vyhrála 4:0 v Hradci Králové, zatímco Spar-

SERIÁL

ta doma bez branek remizovala se Slovanem Bratislava, Dukla 

prohrála 0:2 na Interu a ztrácela už devět bodů na první místo. Pro 

připomenutí – za výhru se tehdy ještě dávaly dva body a za remízu 

jeden! Od té chvíle drželi červenobílí vedoucí příčku až do 24. kola, 

teprve remíza v Košicích s VSS v předposledním dějství je srazi-

la na druhou pozici. Jenže jejich fanoušci nemohli být spokojeni, 

tým ztrácel body jak na běžícím pásu. Zřejmě osudnou se stala 

pro Slavii prohra ve 22. kole v Ostravě s Baníkem 0:5, když domácí 

byli momentálně na posledním místě. Zvláště když za dva týdny 

v Ostravě vyhrála Dukla 2:0 a o další týden později prohrál Baník 

1:4 na Spartě.

Ale i fandové Sparty nevycházeli z údivu, co se s jejich týmem 

děje. Hodně se do myslí hráčů zapsal neuvěřitelný duel ve čtvrt-

finále Poháru mistrů evropských zemí s Partizanem Bělehrad. 

Hrál se dva týdny před začátkem ligy. Sparta doma vyhrála 4:1 

a už se těšila na své první semifinále v této nejvýznamnější klu-

bové soutěže. Za týden v Bělehradu přišel kolaps. Prohra 0:5, 

vyřazení, frustrace, dohady o tom, co se vlastně stalo. To vše se 

promítlo do ligy. Trenér Václav Ježek snad ani jednou neměl stej-

nou základní sestavu. Postupně Sparta zahodila tři pokutové kopy 

a každý znamenal ztrátu bodů. Se svými rivaly ze Slavie si byli rov-

ni nejen na podzim, ale i v chudém jaru...

Třetí do mistrovské hry, Dukla Praha, na to šel úplně z druhého 

konce lesa. Tragický podzim, znamenající 13 bodů ze třinácti zápasů 

vyústil v odchod trenéra Jaroslava Vejvody, podepsaného pod čtyř-

mi tituly Dukly a čtyřmi výhrami v Americkém poháru v řadě, to vše 

od roku 1961. Vejvoda zamířil do Legie Varšava a mužstvo převzal 

Bohumil Musil, který o rok dříve vyhrál s juniorkou Dukly jednu 

skupinu druhé ligy, ale do první jít jeho tým pochopitelně nemohl.

Musil během zimní přípravy dosáhl jednoho zajímavého výsled-

ku. Trenér reprezentace Německé spolkové republiky Helmuth 

Schön si Duklu pozval do Saarbrückenu, kde byla 25. ledna soupe-

řem národního týmu, který porazila góly Masopusta a Vacenovské-

ho 2:0. Němci za půl roku hráli ve finále mistrovství světa ve Wem-

bley s domácí Anglií a vojáci se tak mohli pochlubit jejich skalpem...

Mnohem raději se ale chlubili mistrovským titulem, který jim 

po skvělé jarní stíhačce, ve které uhráli dvacet z 26 možných 

bodů, spadl doslova do náruče.

 V PRAŽSKÉM ČTVRTFINÁLE SPARTY S PARTIZANEM BĚLEHRAD BYL NEJVĚTŠÍM NEBEZPEČÍM PRO HOSTY AUTOR TŘÍ BRANEK 
 ANDREJ KVAŠŇÁK (NA SNÍMKU PŘI STŘELBĚ). V ODVETĚ SPARTA INKASOVALA ČTYŘI GÓLY DO PŘESTÁVKY A PO PROHŘE 0:5 SKONČILA. 
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Jak to tedy vlastně 5. června bylo? Ligu vedla Sparta se stejným 

ziskem bodů se Slavií, ale měla mnohem lepší skóre. O dva body 

vzadu byla Dukla. Vojáci hráli na Julisce s VSS Košice, kterým o nic 

nešlo. O čtyři dny dříve Dukla oslavila zisk Československého po-

háru, když přehrála hladce Tatran Prešov a byla před finišem v kli-

du. Domácí věděli, že budou první, jen když oba konkurenti prohrají 

a sami zvítězí alespoň o dvě branky. Na jejich zápas bylo zvědavo 

jen 2000 fanoušků. Přitom průměr Dukly na domácí zápasy byl 

9038 fanoušků na zápas. Vysvětlení bylo nasnadě, jednak průměr 

zvyšovala derby s oběma „S“, a pak - v Edenu ve stejnou dobu hráli 

červenobílí po devatenácti letech o titul. Jako nováček ligy!

Slavia věděla, že musí uhrát o bod více než Sparta. Hostila Inter 

Bratislava, který byl také v klidu, bodový zisk by ho mohl posu-

nout z páté na čtvrtou příčku. Zápas řídil pan Milan Fencl z Prahy. 

V hledišti přihlíželo 20 tisíc diváků. Někteří, spíše mimopražští, 

možná dali přednost sledovat souboje na dálku u televizní obra-

zovky. Tam se totiž vysílal třetí zápas rozhodující o titulu. No vy-

sílal, přímo šel jen druhý poločas. Těžko říci, zda si domácí funk-

cionáři mysleli, že do přestávky bude vše vyřízeno a povolili jen 

druhou půli, ale přepočítali se.

Sparta jela do Košic na Lokomotivu, která věděla, že jen výhra 

ji v lize zachrání. Pražané si naopak uměli spočítat, že jen výhra 

jim dá jistotu titulu, při remíze by museli spolehnout na bodovou 

ztrátu Slavie a prohra se rovná zmaru. Píšťalku dostal pan Fran-

tišek Janda z Českých Budějovic a na zápas asi do smrti neza-

pomněl. V zaplněném hledišti toužilo 25 tisíc diváků po jediném, 

výhře Lokomotivy. A to za každou cenu! Toho jara začala hrát 

v zdánlivě beznadějné situaci pod rozšířeným názvem Lokomotí-

va VSŽ a znamenalo to obrovský přísun peněz, a to i do černého 

fondu. Nový sponzor získal do týmu „Chilany“ Schrojfa a Scherera 

a po celé zemi se šířily chýry, kolik že pobírají v „Loki“ za každý 

spásný bod. VSŽ, postavené pro zpracování dovážené sovětské 

rudy, měly navíc v té době mohutnou politickou podporu.

Něco přes devadesát minut hry dalo na vše odpověď. Jen co 

sudí Zdeněk Jelínek zadul na Julisce do píšťalky, už Dukla vedla. 

První minuta a gól Stanislava Štrunce. V pětadvacáté minutě to 

bylo už 4:0, potřebný podíl ve skóre byl bohatě pojištěn a mohlo se 

čekat, co předvedou pražská „S“.

V té době už, jak by se dnes řeklo, virtuální tabulku vedla Slavia. 

Ta sice hrála s Interem zatím bez branek, ale protože Sparta už 

od 19. minuty prohrávala gólem Scherera z „očekávané“ penalty, 

byla náhle třetí, až za vojáky z Julisky.

Do přestávky se vše změnilo. Slavia prožila okamžik, který 

se černě zapsal do její historie. Po půlhodině nařídil sudí Fencl 

po konzultaci s asistentem penaltu za faul na Františka Veselého. 

Staří mazáci se k exekuci nehrnuli. Ještě ne třiadvacetiletý záložník 

Bedřich Tesař hrál svůj teprve dvacátý zápas za Slavii. Dosud ne-

poznal pocit ze vstřelené ligové branky, teď se mohl jedním kopem 

navždy zapsat do historie. Zapsal. Ale jinak, než si představoval. 

Míč napálil prudce metr vedle branky, brankář Fülle ležel u protěj-

ší tyče... Problém o to větší, že si obránce Lokomotivy Kassay dal 

vlastní gól minutu před přestávkou. Virtuální pořadí: První Sparta 

34 bodů, lepší skóre než druhá Slavia, třetí o bod vzadu Dukla.

Dvě minuty po změně stran dostal Lokomotivu do vedení Ser-

fözö a v Edenu věděli, že v dostizích vedou před Duklou. To ale 

jen do 75. minuty.  Sudí Fencl nařídil další penaltu. Ke zděšení 

publika proti domácím. Fanoušci v Edenu by přísahali, že sráž-

ka Smolíka s Levickým byla nevinná. Že o pár minut dříve byla 

evidentnější ruka Ferjančíka z Interu ve vápně. Jenže sudí hodlal 

soupeře podělit... Juraj Szikora nabídku neodmítl, pod rukama 

brankáře Ledeckého dostal míč do sítě. Pořadí? Ligu náhle vedla 

Dukla o skóre před Spartou a Slavií. Na Julisce si přáli jediné, 

aby už byl konec. 

Jenže ještě mělo přijít absolutní vyvrcholení dramatu. Dvě mi-

nuty před koncem Sparta v Košicích dostala míč do sítě. Ten mo-

ment by měnil vše – titul by zamířil na Letnou a Košice by spadly 

do druhé ligy. Levé křídlo Sparty hrál tehdy Václav Vrána. Ještě 

dnes, po dvaapadesáti letech, si na tyto okamžiky vzpomíná: „Ko-

pal jsem roh, míč hlavičkoval z dálky přes bránící hráče, které měl 

před sebou, obránce Milan Kollár a dal branku. Už jsme slavili, 

když se hráči domácích vrhli na rozhodčího a asistenta. Po chví-

li bylo vše jinak. Prý byl ofsajd a gól neplatí.“ V ofsajdu měl být 

Jiří Tichý, ale pomezní nic nesignalizoval. Sparťané v šoku dál už 

nehráli, věděli, že je to zbytečné. Po rozehrání mohl tedy domácí 

útočník Šnýr v klidu skórovat do prázdné branky. „Domů do Prahy 

jsme jeli vlakem, byl v něm i rozhodčí Janda. Omlouval se a říkal: 

„Chlapi snad jste si nemysleli, že byste ten zápas vyhráli... Já vám 

to příště vrátím!“, přidává Václav Vrána ještě dovětek. Není ani 

divu, asi jen velký hrdina by se zachoval jinak než rozhodčí Janda 

a jeho asistenti. Web csfotbal.cz po létech přinesl citaci pomezní-

ho rozhodčího Hambálka: „Domácí Šnýr dal podle mého názoru 

branku z pětimetrového ofsajdu. Přiběhl ke mně Košičan Kassay, 

vytrhl mi praporek, udeřil mne s ním přes ruku a hodil ho něja-

kých deset metrů směrem ke hřišti.“

Zbývá tedy rekapitulace. Slavia už nevyrovnala a porážka 0:1 

znamenala třetí místo. Sudí Fencl opustil Eden až za tři hodiny 

s asistencí Veřejné bezpečnosti. Sparta prohrála 1:3, skončila 

druhá. Ještě cestou na nádraží jejím hráčům zněly v uších oslavy 

domácích ze záchrany ligy. Zároveň si členové výpravy představo-

vali, co by se asi cestou na nádraží dělo, kdyby gól Kollára platil... 

Dukla vyhrála 5:1, věrní vlajkonoši nosili Josefa Masopusta a spol. 

na ramenou. Na titulu se podíleli Ladislav Novák ve třinácti zápa-

sech a Svatopluk Pluskal dvěma starty. Pro oba to bylo nečekaně 

krásné loučení po patnácti letech služeb tomuto klubu.

Oba tradiční kluby přichystaly protesty. Výbor Slavie vyslovil po-

litování nad řízením zápasu rozhodčím Fenclem a na protest od-

stoupil. V protestu Sparty zaznělo: „V 88. minutě neuznal rozhodčí 

Janda branku Sparty pro ofsajd Tichého. Ten však byl na hranici 

šestnáctky. Dva hráči Košic byli v brance, pomezní ofsajd nesig-

nalizoval.“ Pro dokreslení, jak to v Košicích vypadalo, ještě jeden 

pohled do protestu Sparty: „V 89. minutě lidé vtrhli na hrací plo-

chu. Kos byl udeřen holí, Kouba a Jílek pěstí do zad, Migas zezadu 

SERIÁL SERIÁL

 DUKLA PRAHA Z JARA 1966, DRŽITEL DOUBLE. SNÍMEK JE PO FINÁLE ČESKOSLOVENSKÉHO POHÁRU. NAHOŘE ZLEVA: 
 NEDOROST, TÁBORSKÝ, RÖDR, ČADEK, I. NOVÁK, VIKTOR. DOLE ZLEVA: ŠTRUNC, MASOPUST, VACENOVSKÝ, JELÍNEK A ČMARADA. 
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kopnut, Vojta byl zasažen kamenem do hlavy, vedoucí oddílu Bar-

toš pak větším úlomkem malty.“ 

Protesty byly smeteny ze stolu, výsledky potvrzeny. Za dveřmi 

bylo mistrovství světa v kolébce fotbalu v Anglii, bohužel bez čes-

koslovenské reprezentace, obhájce stříbra... Jaroslav Kolář

ROK 2016

(NE)OČEKÁVANÁ 
REPREZENTAČNÍ LOUČENÍ

Seděli jsme spolu v lobby baru hotelu v rakouském Kranzachu, 

kde český národní tým absolvoval finální přípravu na červnové 

mistrovství Evropy ve Francii. Téměř po roce v něm opět byl klíčo-

vý rozdílový muž, kreativní dirigent Tomáš Rosický, který se zota-

vil z lednového zranění v pravý čas. Na reprezentační sraz dorazil 

už jako volný hráč, neboť jeho desetileté angažmá v londýnském 

Arsenalu před pár dny skončilo oficiální rozlučkou za přítomnosti 

celé rodiny v hledišti Emirates Stadium.

Deset let, které utekly jako voda od podpisu životního kontrak-

tu, však bohužel pro něj osobně a tím pádem také pro „Kanonýry“ 

i českou reprezentací mohlo být ještě blyštivějších, naplněných 

dalšími nezapomenutelnými herními party „malého Mozarta“…

 „Je bez debat, že moji kariéru poznamenalo první vážnější zra-

nění podkolenní šlachy na levé noze, což mě vyřadilo na strašně 

dlouhou dobu osmnácti měsíců. Přišel jsem tak o EURO 2008 

v Rakousku a ve Švýcarsku, do další kvalifikace na mistrovství 

světa 2010 jsem naskočil, až když byl už náš postup ztracený… 

Stalo se mi to hlavně v době, kdy jsem byl v ideálním fotbalovém 

věku a měl i spoustu zkušeností z těžkých zápasů jak s Dortmun-

dem, tak s českým nároďákem. Věřil jsem, že budu hrát ten nej-

lepší fotbal, co jsem schopný, a první rok v Arsenalu k tomu také 

směřoval. Zabydlel jsem se v klubu, hráli jsme nádherný fotbal. 

Dařilo se nám i v sezoně 2007/2008, vedli jsme Premier League… 

Byl jsem v top-klubu, který hraje o všechny možné tituly, cítil jsem 

se tehdy strašně silný a nejlíp ve své kariéře, šlo to pořád podle 

představ… Je to pro mě největší zklamání, že jsem všechno, co 

ve mně je, nemohl naplno prodat a zužitkovat. Po osmnáctiměsíč-

ní rekonvalescenci jsem se sice zpátky na bývalou úroveň dostal, 

ale už to nešlo ještě výš, jak jsem si předtím představoval.  Mys-

lím si, že byl ze začátku i problém s určením správné diagnózy, co 

s kolenem vlastně je. Musel jsem jít na další operaci, pak to bylo 

pro mě strašně složitě a také psychicky dost ubíjející.“ 

I když jsem poměrně zblízka sledoval už od prvoligových začát-

ků jeho skvěle rozjetou kariéru, měl jsem a stále mám přátelské 

vztahy s celou jeho rodinou, snad nikdy nebyl Tomáš takhle ote-

vřený. Nebyl typem fotbalisty, který by vyhledával nebo si iniciativ-

ně vynucoval pozornost médií a raději zůstával v ústraní nebo jen 

u vyslovení vět, zabalených často do frází. Ani kapitánská páska 

ho v tomto směru nezměnila, spíš naopak cítil ještě větší zod-

povědnost za celý tým, který na něj vždycky spoléhal, že prostě 

„něco“ na trávníku vymyslí. Možná to způsobilo i zpětné zrcátko, 

do kterého se nyní díval. Už ale s nadhledem, že některé frustru-

jící záležitosti, které ho potkaly, již není možné proti proudu času 

změnit. Dotkli jsme se proto i toho nejbolavějšího – opakujících se 

zraněních a návratů… 

 „Při každém zranění, které mě v kariéře potkalo, jsem se snažil 

být optimistou. Zjišťoval jsem si, jak dlouho se z podobných zraně-

ní dostávali jiní fotbalisté. Podle toho jsem si také sám určoval, kdy 

bych se mohl vrátit zpátky, i když se v médiích psalo, že je to poz-

ději, než se předpokládalo… Dělal jsem vždycky maximum, když 

vás přepadávají černé myšlenky, tak musí fungovat hlava, ta je 

nejdůležitější. Musíte se prostě kousnout a jít do toho, věřit, že se 

dříve nebo později vrátíte zase na hřiště. Když se zranění opakuje, 

tak to nejsou zrovna hezké chvíle… Nebyl jsem nedoléčený, mohl 

to být částečně třeba i dozvuk operovaného kolena, které je nyní 

úplně v pořádku. Mluvil jsem o tom s doktorem z kliniky v Aug-

sburgu, který mě operoval.  Když se vám přihodí další zranění, tak 

vám samozřejmě ihned prolétnou hlavou černé myšlenky, že je 

zase všechno pryč… Musíš vyhrát v hlavě! Když se ti to nepovede, 

tak je konec… Nesmíš se prostě ani jednou vzdát a přestat věřit!“

Samozřejmě, že se naše hodinová debata postupně stočila 

směrem k příštím dnům, které Tomáše Rosického a spol. čekaly 

ve francouzském dějišti evropského šampionátu. Teprve dodateč-

ně si pak člověk uvědomí, jak prognostické měl vidění…

 „Myslím si, že je to pravděpodobně nejtěžší skupina, ve které 

jsem se s nároďákem ocitl. U Španělů se těžko můžete soustře-

dit jen na jednoho hráče, protože vás ihned potrestá druhý! Ne-

myslím si, že by je nějak postihla výměna zlaté generace, která 

vyhrála dvakrát mistrovství Evropy a mezi tím i mistrovství světa 

2010 v Jihoafrické republice. Klidně by mohli postavit dva kvalitní 

národní mančafty!  Neuvěřitelně dominují individuální technikou 

a prací s míčem, který jim jen strašně těžko berete! Zažili jsme 

to běhání bez balonu v minulé kvalifikaci na vlastní kůži… Mají 

zároveň i obrovskou trpělivost, kombinují a čekají na ten pravý 

okamžik, kdy najdou díru v defenzívě soupeře a bleskově udeří. 

Chorvati mají také výborné hráče, kteří nastupují v evropských 

SERIÁL SERIÁL

 OTEVŘENÝ TRÉNINK V TOURS, KDE MĚLA ČESKÁ REPREZENTACE BĚHEM EURO SVOJI ZÁKLADNU. 

STALO SE...

  Zápas Veletržního poháru s italským FC Bologna byl 26. října po-
sledním na starém stadionu Sparty. Důležitější než výsledek 2:2, který 
zajistil vyrovnávací brankou Tomáš Pospíchal, byl fakt, že po 49 letech 
dosloužil stadion, který byl dějištěm památných bitev Sparty, někdy 
i Slavie, která zde byla v nájmu, a také reprezentace. Po generální 
přestavbě vyrostl za dva a půl roku stadion, na tehdejší dobu velmi 
moderní. Po průběžných modernizacích slouží dosud.
  O týden dříve, 19. října, zemřel ve věku pětasedmdesáti let Josef 

Laufer. Slavný rozhlasový reportér, který jako první v přímé reportá-
ži zprostředkoval posluchačům průběh fotbalového utkání. Bylo to 3. 
října 1926, kdy Slavia hostila budapešťskou Hungarii. Kromě rozhlaso-
vých sportovních reportáží byl i novinářem v Prager Presse a později 
v ČTK. Řadu let byl i mezinárodním sekretářem Slavie.
  Světový šampionát nepřinesl moc radosti ani obhájcům trofe-

je z Chile. Brazilci, kteří byli terčem velmi nevybíravé hry Bulharů, 
ale i Maďarů a Portugalců, vypadli už ve skupině. Vyhrála Anglie 4:2 
po prodloužení nad Německou spolkovou republikou a dodnes se dis-
kutuje o rozhodujícím gólu Hursta.  Finále řídil Švýcar Gottfried Dienst, 
na lajnách byli Tofiq Bachramov ze Sovětského svazu a Dr. Karol Galba 
z Československa. První dva jmenovaní měli řešit neřešitelné – zda 
se míč od břevna odrazil za brankovou čáru celým objemem. Byl to 
Bachramov, který řekl, že ano.
  Před přátelským utkáním se Sovětským svazem v Praze 18. května 

na Letné, které budoucí semifinalisté MS vyhráli 2:1, dostali někteří 
hráči zlaté nebo stříbrné míče za dlouholetou reprezentaci. Zlaté 
v průměru deseticentimetrové míče dostali Josef Masopust, Ladislav 
Novák a Svatopluk Pluskal. Ján Popluhár (hrál 50. zápas v reprezen-
taci), Jiří Hledík a Viliam Schrojf přijali stříbrné poděkování. O měsíc 
později odletěla reprezentace otestovat v Rio de Janeiru Brazilce, hrála 
1:2 a 2:2, tři branky jí vstřelil Pelé, který dvakrát překonal brankáře Ivo 
Viktora při jeho debutu.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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top-klubech. Jejich středovou řadu tvoří samé výrazné indivi-

duality, je to motor týmu, tam se bude rozhodovat. Ale do jejich 

obrany se, myslím, můžeme dostat. Není žádným tajemstvím, že 

jsou také labilnější po mentální stránce, když se jim zrovna nedaří 

podle představ. Podobnou optikou vidím i Turky.“

Do Francie jsme se vypravili s kolegou Jardou autem a vzali 

s sebou ještě jednoho pasažéra – Rudu Pivrnce, v životní velikosti 

a v inovované verzi proslulou postavu z tvůrčí dílny kreslíře Petra 

Urbana, maskota českého národního týmu na stříbrném EURO 

1996 v Anglii. Co kdyby jeho osobní přítomnost zafungovala po-

dobně i po dvaceti letech? Provezli jsme ho, uvelebeného poho-

dlně na zadním sedadle, přes všechny zostřené policejní kontroly 

před pořadatelskými městy. Jen před St. Étienne chtěli po něm 

cestovní pas, při vjezdu na parkoviště stadionu v Lille pak pro 

změnu novinářskou akreditaci, aby následně s úsměvem zjistili, 

že jim nemůžeme vyhovět… Poseděl v kabině českého národního 

týmu, aby nasál předzápasovou atmosféru a rozdal na všechny 

strany pozitivní náladu.

Až do 87. minuty vstupního utkání s dvojnásobnými obhájci tro-

feje to vypadalo, že jeho kouzlo nevyprchalo, neboť svěřenci Pav-

la Vrby drželi cennou bezbrankovou remízu. Jenže po odvrácené 

standardní situaci nepohlídali zapomenutého stopera Piqueho, 

který hlavou zajistil nejtěsnější výhru favorita. S Chorvatskem 

prohrávali čeští reprezentanti po brankách Ivanů Perišiče a Ra-

kitiče, když musel anglický rozhodčí Mark Clattenburg na pár 

minut zápas přerušit kvůli výtržnostem skupiny jeho fanoušků 

v hledišti. Mělo to však opačný efekt, během neplánované pauzy 

vypadli z tempa Chorvaté, navíc už na trávníku nebyl Luka Mod-

rič, kterého trenér Ante Čačič asi zřejmě šetřil na poslední zápas 

ve skupině se Španělskem. Kontaktní gól vstřelil hlavou po centru 

Tomáše Rosického čerstvý forvard Milan Škoda a Češi se hnali 

za vyrovnáním. V nastaveném čase zahrál jeden z chorvatských 

obránců v šestnáctce rukou a Tomáš Necid z nařízené penalty dal 

výsledku konečnou podobu 2:2! To už na trávníku nebyl kulhající 

Tomáš Rosický, který za předchozí enormní fyzické vypětí zapla-

til poraněním zadního stehenního svalu, a protože až příliš dobře 

znal svoje tělo, po zápase dopředu vyloučil, že by na šampionátu 

ještě zasáhl do hry… Turecko se po osmi letech stalo opět naším 

evropským osudem. Nahrál mu k tomu brzký vedoucí gól po pro-

padnutí české defenzívy na vlastní polovině. Další snaha o zvrat 

nepříznivého výsledku byla už marná, druhá inkasovaná branka 

v 65. minutě definitivně rozehnala postupové sny…

Zklamání v české kabině se nechalo krájet. A někteří třicátníci 

hned uvnitř oznámili svůj konec v reprezentačním týmu – Jaro-

slav Plašil, David Lafata, David Limberský. Dvě největší opory Petr 

Čech a Tomáš Rosický tak kategorické a svým způsobem i očeká-

vané rozhodnutí ještě ve Francii neučinili. Mnohem překvapivěj-

ší končící krok se odehrál až pár dnů po návratu domů, kdy se 

dohodl trenér Pavel Vrba s předsedou FAČR Miroslavem Peltou 

o předčasném vyvázání se ze smlouvy u národního týmu a zamířil 

s manažerem Dušanem Fitzelem na angažmá do ruského klubu 

Anži Machačkala… Václav Tichý

SERIÁL SERIÁL

 ČERSTVÝ „STOVKAŘ“ JAROSLAV PLAŠIL STÍNUJE NA TRÁVNÍKU V TOULOUSE ŠPANĚLSKÉHO ŠPÍLMACHRA ADRÉ INIESTU. 

 STŘÍDAJÍCÍ TOMÁŠ NECID CHLADNOKREVNĚ PROMĚNĚNOU PENALTOU VYROVNAL 
 S CHORVATSKEM NA KONEČNÝCH 2:2, MARNĚ HO STÍHAJÍ SPOLUHRÁČI MILAN ŠKODA S LADISLAVEM KREJČÍM. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 OSAMOCENÝ BRANKÁŘ PETR ČECH A HOUF FOTOREPORTÉRŮ KOLEM NĚJ ČÍHAJÍCÍCH NA JEHO LOUČÍCÍ SE GESTO. 

 ZÁLOŽNÍK VLADIMÍR DARIDA SE MARNĚ SNAŽÍ PŘEKONAT TURECKÝ VAL VE STŘEDU HŘIŠTĚ. 

 TOMÁŠ ROSICKÝ OPOUŠTÍ VRCHOLNOU EVROPSKOU SCÉNU… 

STALO SE...

  Až na třetí pokus se dočkal startu na mistrovství Evropy levonohý zá-
ložník či obránce Daniel Pudil. Před EURO 2008 mu to překazila zlome-
nina ruky po oslavách slávistického titulu, o čtyři roky později vypadl ze 
závěrečné nominace, aby uvolnil místo nováčkovi Vladimíru Daridovi, což 
tehdy „Půďa“ velmi těžce nesl a dlouho to nemohl trenéru Bílkovi zapo-
menout. Na EURO 2016 do Francie již odcestoval a zahrál si na něm v zá-
věrečném utkání ve skupině proti Turecku.
  Osiřelé místo reprezentačního trenéra zaplnil v létě Karel Jarolím, kte-

rý se však musel nejdřív vyvázat z klubových povinností v Mladé Bole-
slavi. Nabídku vést národní tým dostal znovu po sedmi letech, tentokrát 
jako čerstvý šedesátník už na ni kývl. Měl však minimum času na přípra-
vu před kvalifikací MS 2018 a dvě podzimní bezbrankové remízy doma se 

Severním Irskem a Ázerbájdžánem srazily postupové naděje na postup 
aspoň do baráže hned v úvodu hluboko dolů…
  Česká „lvíčata“ pod trenérskou taktovkou Vítězslava Lavičky příjemně 

překvapila, když z těžké kvalifikační skupiny postoupila na úkor favorizo-
vané Belgie přímo na závěrečný turnaj mistrovství Evropy hráčů do 21 let, 
které hostilo v červnu 2017 sousední Polsko.
  Po podzimní zásadní úpravě statutu Klubu ligových kanonýrů týdeníku 

GÓL, který do té doby nezapočítával vstřelené branky v zahraničních ligách 
před 1. lednem 1991, bylo do něj přijato devět nových členů – Jiří Sobotka, 
Ladislav Kubala, Jozef Obert, Antonín Panenka, Tibor Mičinec, Pavel Čer-
ný, Pavol Diňa, Ivan Hašek a Ĺubomír Luhový, takže jejich počet se zvýšil 
na 72. Dalším kanonýrům se pak vylepšila jejich dosavadní gólová konta.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Citizens nejsou Invincibles

Úřadující šampioni z Manchesteru City pod vedením Pepa Guardio-
ly dominují anglickému fotbalu, vyrovnat se Arsenalu a projít ligovou 
sezonu bez ztráty kytičky se jim ale ani letos nepodaří. Premiérovou 
porážku jim totiž ve šlágru 16. kola uštědřila londýnská Chelsea! 

Kanonýři v sezoně 2003/2004 nenašli ani jednoho přemožitele a ziskem titulu se ne-

smazatelně zapsali do historie Premier League. Navázat na „The Invincibles“ se ještě 

nikomu nepodařilo a ani obhájci titulu z Manchesteru City, o nichž se spekulovalo, že 

by to mohli dokázat, se partě okolo legendárního střelce Thierry Henryho nevyrovnají. 

V sobotu na Stamford Bridge totiž po gólech Kanteho a Luize podlehli čtvrté Chelsea 0:2 

a přišli o první místo v tabulce, kde je vystřídal Liverpool, který díky hattricku Mo Sala-

ha rozdrtil Bournemouth 4:0. Reds tak zůstávají jako jediní bez porážky a po páté výhře 

v řadě mají na druhé City bod k dobru. O dalších pět bodů zpět je třetí Tottenham, jenž si 

odvezl triumf 2:0 z Leicesteru. 

Pátý Arsenal bez brankáře Petra Čecha prodloužil svou neporazitelnost ve všech 

soutěžích na 21 zápasů, ovšem vítězství 1:0 nad Huddersfieldem se nerodilo lehce. Ka-

nonýři dlouho nemohli překonat pozornou defenzívu hostů a spasil je až sedm minut 

před koncem parádními nůžkami defenzivní záložník Torreira. Po čtyřech kolech bez 

vítězství konečně zabral Manchester United, poslední Fulham nekladl na Old Trafford 

velký odpor a padl 1:4. Sérii tří porážek přerušilo Burnley, výhra 1:0 nad Brightonem jej 

vynesla mimo zónu sestupu. Český útočník Matěj Vydra proseděl duel mezi náhradníky 

a na hřiště se nepodíval. 

 STOPER DAVID LUIZ SLAVÍ GÓL, KTERÝM PEČETIL 
 VÍTĚZSTVÍ CHELSEA VE ŠLÁGRU NAD MANCHESTEREM CITY. 

Sancho králem revíru

V sobotu odpoledne se ve stejný čas hrála v bundeslize dvě der-
by. Bavorské v mnichovské Allianz Areně, kde přivítal mistrovský 
Bayern nováčka z Norimberku, a mnohem třaskavější revírní v Gel-
senkirchenu, kam dorazil dosud neporažený lídr z Dortmundu. V prv-
ním případě se prognózy o hladkém vítězství domácího favorita na-
plnily již po prvním poločase. Ale duel dvou věčných rivalů Schalke 
s Borussií byl dramatický a hektický až do závěrečného hvizdu, což 
se rovněž očekávalo.

Žlutočerní hosté ani v modrobílém kotli nevypadli z dominantní podzimní role. Ne-

srazil je do kolen vyrovnávací gól Caligiuriho z penalty, pro kterou se rozhodčí Siebert 

rozhodl až po zhlédnutí videa. Naopak přidali na útočné aktivitě a odměna v podobě ví-

tězného gólu na sebe nedala dlouho čekat. Postaral se o něj chladnokrevným zakonče-

ním osmnáctiletý anglický mladíček Jadon Sancho, který si připsal již šestou trefu v této 

sezoně. Připravil mu ji narážečkou o jedenáct let starší parťák z dortmundského útoku, 

kapitán Marco Reus, pro něhož to byla pro změnu šestá gólová asistence. Mezi Dort-

mund a Bayern se vklínila na druhou příčku druhá Borussie z Mönchengladbachu, která 

si jasnou výhrou 3:0 nad Stuttgartem udržela dosavadní stoprocentní domácí bilanci. Ale 

až teprve v předvánočním posledním kole podzimní části ji čeká nejtěžší herní prověrka 

ve vestfálské aréně! 

 JARDON SANCHO ZAŘÍDIL GÓLEM V 74. MINUTĚ 
 TRIUMF DORTMUNDU 2:1 V DERBY NA STADIONU SCHALKE. 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Dortmund 14 11 3 0 39:14 36
2. M ǵladbach 14 9 2 3 33:16 29
3. Bayern 14 8 3 3 28:18 27
4. RB Lipsko 14 7 4 3 24:13 25
5. Frankfurt 14 7 2 5 30:17 23
6. Hertha 14 6 5 3 22:20 23
7. Hoffenheim 14 6 4 4 30:21 22
8. Brémy 14 6 3 5 24:23 21
9. Wolfsburg 14 5 4 5 20:20 19

10. Mohuč 14 5 4 5 13:15 19
11. Leverkusen 14 5 3 6 20:25 18
12. Freiburg 14 4 5 5 19:22 17
13. Schalke 14 4 2 8 15:20 14
14. Augsburg 14 3 4 7 20:23 13
15. Norimberk 14 2 5 7 14:33 11
16. Stuttgart 14 3 2 9 9:29 11
17. Hannover 14 2 4 8 16:29 10
18. Dusseldorf 14 2 3 9 14:32 9

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Liverpool 16 13 3 0 34:6 42
2. Manchester City 16 13 2 1 45:9 41
3. Tottenham 16 12 0 4 30:16 36
4. Chelsea 16 10 4 2 33:13 34
5. Arsenal 16 10 4 2 35:20 34
6. Manchester Utd. 16 7 5 4 28:26 26
7. Everton 15 6 5 4 21:17 23
8. Bournemouth 16 7 2 7 25:26 23
9. Leicester 16 6 4 6 21:20 22

10. Wolves 16 6 4 6 17:19 22
11. West Ham 16 6 3 7 23:25 21
12. Brighton 16 6 3 7 19:22 21
13. Watford 15 6 2 7 18:21 20
14. Cardiff 16 4 2 10 15:30 14
15. Newcastle 16 3 4 9 13:22 13
16. Crystal Palace 16 3 3 10 13:23 12
17. Burnley 16 3 3 10 15:32 12
18. Huddersfield 16 2 4 10 10:27 10
19. Southampton 16 1 6 9 13:30 9
20. Fulham 16 2 3 11 16:40 9

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Salah M. Liverpool 10 4
2. Aubameyang P. Arsenal 10 3
3. Kane H. Tottenham 9 2

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Jović L. Frankfurt 10 3
2. Alcácer P. Dortmund 10 0
3. Haller S. Frankfurt 9 7
4. Reus M. Dortmund 9 5
5. Lewandowski R. Bayern 9 4
6. Hazard T. Mönchengladbach 8 6
7. Plea A. Mönchengladbach 8 3
8. Werner T. RB Lipsko 8 1
9. Finnbogason A. Augsburg 7 0

10. Kramarič A. Hoffenheim 6 2

PROGRAM
17. KOLO

15.12. Manchester City - Everton, 
Crystal Palace - Leicester, Huddersfield - Newcastle, 

Tottenham - Burnley, Watford - Cardiff, 
Wolves - Bournemouth, Fulham - West Ham

16.12. Brighton - Chelsea, Southampton - Arsenal,
Liverpool - Manchester Utd.

PROGRAM
15. KOLO

14.12. Norimberk - Wolfsburg
15.12. Augsburg - Schalke, Dusseldorf - Freiburg,

Hannover - Bayern, Hoffenheim - Mönchengladbach,
Stuttgart - Hertha, Dortmund - Brémy

16.12. RB Lipsko - Mohuč, Frankfurt - Leverkusen

VÝSLEDKY
15. KOLO

Manchester Utd. - Arsenal 2:2 * Burnley - Liverpool 1:3
Tottenham - Southampton 3:1 * Everton - Newcastle 1:1
Wolves - Chelsea 2:1 * Watford - Manchester City 1:2

Fulham - Leicester 1:1 * Bournemouth - Huddersfield 2:1
Brighton - Crystal Palace 3:1 * West Ham - Cardiff 3:1

16. KOLO

Newcastle - Wolves 1:2 * Leicester - Tottenham 0:2
Chelsea - Manchester City 2:0 * Arsenal - Huddersfield 1:0

Burnley - Brighton 1:0 * Cardiff - Southampton 1:0
Man. Utd. - Fulham 4:1 * West Ham - Crystal Palace 3:2

Bournemouth - Liverpool 0:4 * Everton - Watford (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
14. KOLO

Mönchengladbach - Stuttgart 3:0
Mohuč - Hannover 1:1 * Hertha - Frankfurt 1:0

Bayern - Norimberk 3:0 * Freiburg - RB Lipsko 3:0
Leverkusen - Augsburg 1:0 * Schalke - Dortmund 1:2
Wolfsburg - Hoffenheim 2:2 * Brémy - Dusseldorf 3:1

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Atlético vyškolilo senzaci

Měla to být pro ně další zkouška ohněm a také byla... Fotbalisté Ala-
vésu, senzace letošní sezóny, dostali ve šlágru 15. kola za vyučenou 
na hřišti Atlétika. Pozici na čele si upevnila Barcelona, která využila 
zaváhání Sevilly.

Čekala se velká bitva o třetí příčku, vždyť bojovníci z Alavésu naposledy obrali o body 

v té době vedoucí Sevillu, jenže třígólový výprask na Atlétiku je vrátil tvrdě na zem. Madrid-

ští sice hráli bez opor Godína, Costy či Kokeho, nicméně zápas měli pod kontrolou a protiv-

níka sfoukli. „Jsou velmi houževnatým týmem, skvěle připravení, měli jsme s nimi hodně 

práce. Rozdílem byl talent našeho lídra Griezmanna,“ poklonil se kouč Simeone své opoře. 

Los Rojiblancos prodloužili neporazitelnost v domácí soutěži na 12 utkání.

Štěstěna jako by opouštěla Sevillu. Minule její hráči plichtili v Alavésu, teď jim výhra 

ve Valencii protekla mezi prsty ve třetí minutě nastavení, kdy se do té doby famózně chy-

tající Tomáš Vaclík nechal předskočit Diakhabym. Hosty mohly mrzet dvě nastřelené tyče. 

„Kdybych zápas neviděl, řekl bych, že bod zvenku proti supertýmu je skvělý. Ale my tu dva 

body ztratili,“ povzdychl si sevillský kouč Machín. Toho využila Barcelona, která v měst-

ském derby zničila domácí Espanyol 4:0 a vede už o tři body. Dvakrát se z přímáku trefil 

Messi, který se dotáhl na čelo tabulky střelců a stal se historicky prvním fotbalistou, kte-

rému se podařilo vstřelit deset a více branek ve 13 sezonách La Ligy po sobě. K tomu trefil 

tyč a přidal asistenci... Místo sebe ale Argentinec ocenil francouzského mladíka Dembélé-

ho, který byl opět skvělý – druhý gól dal a třetí Suárezovi připravil. „Je hodně dobrý, chce 

hrát, je pro nás hodně důležitý. Potřebujeme ho,“ chválil Messi.

Realu stačila k výhře na hřišti poslední Huesky rychlá Baleova trefa. Velšský rychlík 

se v lize trefil po třech měsících! „Silný vítr z toho udělal ošklivý zápas, ale ukázali jsme 

charakter,“ řekl trenér Solari. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Barcelona 15 9 4 2 41:19 31
2. Sevilla 15 8 4 3 27:16 28
3. Atl. Madrid 15 7 7 1 21:10 28
4. Real Madrid 15 8 2 5 23:19 26
5. Alaves 15 7 3 5 18:17 24
6. Levante 15 6 4 5 27:25 22
7. Betis 15 6 4 5 16:17 22
8. Getafe 15 5 6 4 16:12 21
9. Girona 14 5 6 3 17:16 21

10. Espanyol 15 6 3 6 17:20 21
11. Celta Vigo 15 5 5 5 28:24 20
12. Valladolid 15 5 5 5 13:15 20
13. Real Sociedad 15 5 4 6 18:18 19
14. Eibar 15 5 4 6 19:23 19
15. Valencia 15 3 9 3 12:12 18
16. Leganes 15 4 5 6 15:19 17
17. Villarreal 15 3 5 7 15:19 14
18. Ath. Bilbao 14 1 8 5 14:23 11
19. Vallecano 15 2 4 9 15:30 10
20. Huesca 15 1 4 10 12:30 7

 FOTBALISTÉ ATLÉTIKA SESTŘELILI ALAVÉS 3:0 
 A NA DRUHÉM MÍSTĚ LA LIGY SE BODOVĚ DOTÁHLI NA SEVILLU. 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Messi L. Barcelona 11 8
2. Stuani C. Girona 11 0
3. Suarez L. Barcelona 10 4
4. Aspas I. Celta Vigo 10 2
5. Gomez M. Celta Vigo 8 4
6. Iglesias B. Espanyol 8 2
7. Roger M. Levante 8 0
7. Silva An. Sevilla 8 0

SERIE A

Římský kolaps!

Pokud budou předvádět takové výpadky, nikdy nic nevyhrají! Fotba-
listé římského AS jsou celé Itálii pro smích. Na hřišti slabého Cagliari 
ztratili dvougólový náskok, přestože dohrávali proti devíti!

Na Sardinii to byla velká divočina. Hosté bez zraněných hvězd Džeka a De Rossiho po půli 

vedli 2:0 a jistě mířili ke třem bodům. Pět minut před koncem, kdy už v římském dresu ne-

byl na hřišti útočník Patrik Schick, domácí snížili, v hektickém nastavení přišli kvůli strčení 

do rozhodčího o dva vyloučené hráče, přesto po kiksu hostující obrany srovnali! „Tohle je 

úplně absurdní! Jsem fakt naštvaný, tohle se nesmí stát!“ zuřil kouč Di Francesco. Slav-

ný klub vyhrál z posledních sedmi ligových utkání jediné a vedení došla trpělivost: hráče 

„zamklo“ v tréninkovém areálu až do středečního duelu Ligy mistrů v Plzni. Trenér sám 

přiznal, že neví, co dál. „Už jsme v této sezoně použili cukr i bič, jenže nefunguje nic,“ hlesl.

Ve šlágru kola vedoucí Juventus přetlačil 1:0 třetí Inter, když se hlavou trefil Mandžukič. 

„Měli jsme přečtené jejich silné stránky, po vstřeleném gólu jsme to zavřeli, jak to umíme. 

Tahle výhra ukazuje, jak jsme pořád hladoví,“ usmál se stoper Bonucci, zatímco hostující 

trenér Spalletti se ušklíbl: „Jsou chytří, umějí natahovat čas. Po každém faulu se pět minut 

nehrálo...“ Mistr z předchozích sedmi sezon nasbíral v dosavadním průběhu ligy 43 bodů 

z 45 možných, ztratil pouze v říjnu remízou s FC Janov.

Šanci dostat se městským rivalům těsně za záda odmítl milánský AC, který doma hrál 

s FC Turín bez branek a za Interem je o tři body. „Není to ztráta, bod je dobrý. Turín je těžký 

soupeř, venku neprohrává. Ukázali jsme spoustu pozitivního, před rokem bychom s nimi 

ten zápas určitě prohráli,“ řekl domácí kouč Gattuso.

Velké drama bylo k vidění na Laziu, které šlo v 96. minutě z penalty do vedení 2:1, jenže 

hostující Sampdoria v deváté minutě nastavení i v desíti srovnala. Fiorentina si pro změnu 

bod v Sassuolu za plichtu 3:3 zajistila trefami z 89. a 96. minuty! 

 ŽE UVIDĚL V 96. MINUTĚ ŽLUTOU KARTU ZA SUNDÁNÍ DRESU, 
 ÚTOČNÍKOVI MARCO SAUOVI VŮBEC NEVADILO. SVÝM GÓLEM 
 TOTIŽ ZAŘÍDIL NEČEKANOU REMÍZU CAGLIARI 2:2 S AS ŘÍM. 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Juventus 15 14 1 0 32:8 43
2. Neapol 15 11 2 2 32:14 35
3. Inter 15 9 2 4 27:13 29
4. AC Milán 15 7 5 3 24:18 26
5. Lazio 15 7 4 4 22:18 25
6. Turín FC 15 5 7 3 19:16 22
7. Atalanta 15 6 3 6 29:20 21
8. AS Řím 15 5 6 4 26:20 21
9. Sassuolo 15 5 6 4 24:22 21

10. Parma 15 6 3 6 16:19 21
11. Sampdoria 15 5 5 5 23:19 20
12. Fiorentina 15 4 7 4 21:16 19
13. Cagliari 15 3 8 4 15:19 17
14. Empoli 15 4 4 7 19:26 16
15. FC Janov 15 4 4 7 20:30 16
16. Spal 15 4 3 8 14:24 15
17. Udinese 15 3 4 8 13:21 13
18. Bologna 15 2 5 8 13:24 11
19. Frosinone 15 1 5 9 11:33 8
20. Chievo 15 0 6 9 12:32 3

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Piatek K. FC Janov 11 0
2. Ronaldo C. Juventus 10 5
3. Immobile C. Lazio 10 1
4. Quagliarella F. Sampdoria 8 5
5. Icardi M. Inter 8 2
6. Caputo F. Empoli 8 1
7. Insigne L. Neapol 7 5

PROGRAM
16. KOLO

14.12. Celta Vigo - Leganes
15.12. Getafe - Real Sociedad, Valladolid - Atl. Madrid,

Real Madrid - Vallecano, Eibar - Valencia
16.12. Sevilla - Girona, Espanyol - Betis,
Huesca - Villarreal, Levante - Barcelona

17.12. Alaves - Ath. Bilbao

PROGRAM
16. KOLO

15.12. Inter - Udinese, Turín FC - Juventus
16.12. Spal - Chievo, Fiorentina - Empoli,

Frosinone - Sassuolo, Sampdoria - Parma,
Cagliari - Neapol, AS Řím - FC Janov

17.12. Atalanta - Lazio
18.12. Bologna - AC Milán

VÝSLEDKY
15. KOLO

Betis - Vallecano 2:0 * Real Sociedad - Valladolid 1:2
Huesca - Real Madrid 0:1 * Eibar - Levante 4:4

Espanyol - Barcelona 0:4 * Villarreal - Celta Vigo 2:3
Valencia - Sevilla 1:1 * Atl. Madrid - Alaves 3:0

Leganes - Getafe 1:1 * Ath. Bilbao - Girona (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
15. KOLO

AC Milán - Turín FC 0:0 * FC Janov - Spal 1:1
Empoli - Bologna 2:1 * Parma - Chievo 1:1

Udinese - Atalanta 1:3 * Sassuolo - Fiorentina 3:3
Lazio - Sampdoria 2:2 * Cagliari - AS Řím 2:2
Neapol - Frosinone 4:0 * Juventus - Inter 1:0

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 PLZEŇ SI PORADILA S ČESKOU LÍPOU. VYHRÁLA 7:0. 
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Podobnost s fotbalisty čistě náhodná? 
Futsalisté Sparty padly v Mělníce

O největší senzaci 10. kola VARTA futsal ligy se postarali hráči Olympiku Měl-
ník, kteří v pátek doma otočili zápas s pražskou Spartou a porazili ji 7:5!

 PLZEŇSKÝ LUKÁŠ REŠETÁR (VLEVO) V SOUBOJI S VÍTĚZSLAVEM HRUBÝM. 

Přitom Sparta vedla ještě ve 31. minutě 5:4, ale dělala velké 

chyby. V euforii hrající Mělník před zaplněnou tribunou vyrovnal 

a v závěru rozhodl. Hattrickem se blýskl domácí Jiří Vokoun: „Ko-

nečně se nám dařilo využívat šancí, do kterých jsme se dostali. 

Dnešní výsledek je naprosto úžasný a já doufám, že příští týden 

uděláme další tři body proti dalšímu silnému soupeři!“ Mělník vy-

zve Slavii, pořádá tedy další zajímavý zápas.

V kabině Sparty rozhodně veselo nebylo. Tým trenéra Beniho 

Simitči prohrál v sezoně již potřetí a v tabulce si vede podobně jako 

fotbalová Sparta. Žádná sláva! „Nebudu se na nic vymlouvat, krát-

ce a stručně k zápasu řeknu to, že na sebe beru veškerou zodpo-

vědnost za prohru. Nás nyní čeká daleko větší úkol, a to zvládnout 

v úterý finále poháru,“ překvapil v hodnocení sparťanský kouč 

Beni Simitči a navázal: „Ze srdce soupeři gratuluji, protože za to, 

jak Mělničtí makali, bojovali a nechali na palubovce duši a hráli 

na pokraji všech sil, si zaslouží pochvalu. Prohru beru na sebe 

a s hráči si vše probereme po finále interně.“

 MĚLNICKÝ JIŘÍ VOKOUN SE RADUJE Z BRANKY PROTI SPARTĚ PŘED ZAPLNĚNÝM HLEDIŠTĚM. 

http://efutsal.cz/
http://futsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://futsalliga.cz/
https://isport.blesk.cz/
http://futsalliga.cz/
https://futsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
https://futsal.fotbal.cz/
http://futsalliga.cz/
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Tabulce dál vévodí Teplice, které jsou stejně jako Chrudim na-

dále stoprocentní, jenže Východočeši mají o dva zápasy méně. 

Severočeši v pátek porazili doma Uherské Hradiště 5:1. „Chtě-

li jsme prodloužit sérii našich výher, a to se nám taky povedlo. 

Chytili jsme začátek, kdy jsme dali krásné dvě branky a tím se 

uklidnili. Mohli jsme hrát v klidu. Uherské Hradiště mělo dobré 

pasáže, ale většinu zápasu jsme měli pod kontrolou,“ řekl ve-

doucí mužstva Tomáš Šebl. 

 IVAN ŠARKÖZY Z UHERSKÉHO HRADIŠTĚ (VLEVO) SE SNAŽÍ UBRÁNIT TEPLICKÉHO TOMÁŠE VOBOŘILA. 
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VÝSLEDKY 10. KOLA VARTA FUTSAL LIGY

SVAROG FC TEPLICE – BAZOOKA CF UHERSKÉ HRADIŠTĚ 5:1 (2:0)
Branky: 1. Claudinho, 2. a 39. Nene, 34. Teka, 37. Baran – 35. Čtvrtníček.

FTZS LIBEREC – HELAS BRNO 5:1 (1:0)
Branky: 7. Bernát, 26. Kazda, 37. Bína, 38. Němec, 40. Benek – 40. Mužík.

SK OLYMPIK MĚLNÍK – AC SPARTA PRAHA 7:5 (2:3)
Branky: 5., 29. a 34. Vokoun, 14. a 40. Cabadaj, 25. a 37. Šup – 

3. Vnuk, 8. Drahovský, 15. a 31. Novak, 24. Seidler.

SK INTEROBAL PLZEŇ – FC DÉMONI ČESKÁ LÍPA 7:0 (2:0)
Branky: 6. a 26. Rešetár, 8. a 28. Křemen, 23. Mižár, 34. Turek, 39. Slavík.

PROGRAM 11. KOLA VARTA FUTSAL LIGY

Pátek 14. prosince: Uherské Hradiště – Plzeň (20:00), Chrudim – Teplice (20:00), 

Česká Lípa – VŠB-TU Ostrava (20:30), Mělník – Slavia Praha (20:30). 

Pondělí 17. prosince: Helas Brno – Sparta Praha (19:30).

TABULKA VARTA FUTSAL LIGY
1. Teplice 9 9 0 0 51:23 27

2. Chrudim 7 7 0 0 51:10 21

3. Slavia Praha 9 7 0 2 44:18 21

4. Sparta Praha 9 6 0 3 75:26 18

5. Mělník 9 5 0 4 35:43 15

6. Plzeň 9 4 0 5 44:30 12

7. Helas Brno 9 3 1 5 29:32 10

8. Liberec 10 3 1 6 42:76 10

9. Uherské Hradiště 9 2 2 5 30:40 8

10. Česká Lípa 9 1 0 8 20:54 3

11. VŠB-TU Ostrava 9 0 0 9 20:89 0

http://efutsal.cz/
http://futsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://futsalliga.cz/
https://isport.blesk.cz/
http://futsalliga.cz/
https://futsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
https://futsal.fotbal.cz/
https://futsalliga.cz/
https://futsalliga.cz/
https://futsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
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Kompletní zpravodajství ze světa futsalu
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zeny.fotbal.cz  TRENÉR HRADCE JAKUB NOVICKÝ. 

Hradecké dorostenky zdolaly 
univerzitní výběr z Pekingu

Dorostenky Hradce Králové v úterý změřily síly s o dva roky mladším 
výběrem pekingské sportovní univerzity. V Nymburce se svěřenkyně 
trenéra Novického radovaly z výhry 2:1.

 HRADECKÁ ANETA SOVÁKOVÁ SE VÝRAZNĚ PODÍLELA NA PRVNÍ BRANCE ZÁPASU, KDYŽ HO PO JEJÍ STŘELE VSTŘELILA JEJÍ SESTRA NELA. 

PEKINGSKÁ SPORTOVNÍ UNIVERZITA WU16 – 
FC HRADEC KRÁLOVÉ WU18 1:2 (0:1)

Branky: 87. Jingxunová - 25. Jarochová, 75. Sováková N.

 ČÍNSKÉ FOTBALISTKY JSOU V ČESKU NA TŘÍMĚSÍČNÍM KEMPU. 

Stejně jako Pardubice v minulém týdnu, utkaly se s výběrem 

sportovní pekingské univerzity i dorostenky Hradce Králové. Čín-

ské fotbalistky jsou v České republice na tříměsíčním kempu. 

Do vedení šly v Nymburce východočeské fotbalistky, když si 

spolu vyměnily míč sestry Sovákovy, střelu Anety ještě brankářka 

vyrazila, na dorážku Jarochové již však byla krátká. Čtvrt hodiny 

před koncem navýšila vedení Nela Sováková, která prošla stře-

dem hřiště a zamířila přesně. V závěru pak snížila na konečných 

2:1 Jingxunová.

„Jsme rádi, že jsme si proti tomuto soupeři mohli zahrát, byla 

to zajímavá konfrontace sil mezi českým a čínským fotbalem. Pro 

naše hráčky jsou to dobré zkušenosti, mladší soupeřky chtěly hrát 

fotbal, usmívaly se, hru si užívaly a to se mi moc líbilo. Nás ještě 

do 14. prosince čekají tréninky, pak se sejdeme 11. ledna k začátku 

zimní přípravy, v rámci které nás čeká i soustředění v Orlických 

horách a pět přípravných duelů,“ uvedl k utkání a plánům hradec-

kých dorostenek trenér Jakub Novický.

Před koncem roku asijské fotbalistky ještě čeká 11. prosince 

utkání s Duklou, po novém roce jsou naplánována další přípravná 

utkání. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Reprezentace U7 a U19: los elitní fáze 
kvalifikace 2019 i základní fáze 2020 

České reprezentační týmy do 17 a 19 let znají své soupeře pro elitní fázi 
kvalifikace o postup na EURO 2019. Závěrečný turnaj U17 v hostí v dubnu 
2019 Irsko a „sedmnáctka“ se o postup utká s Izraelem, Nizozemskem 
a Severním Irskem. „Devatenáctka“ bude o účast na závěrečném šampio-
nátu, který se koná v červenci v Arménii, utká s Anglií, Dánskem a Řeckem. 

 REPREZENTAČNÍ TRENÉŘI „DEVATENÁCTKY“ JAN SUCHOPÁREK (VLEVO) A „SEDMNÁCTKY“ 
 VÁCLAV KOTAL UŽ VĚDÍ, KTEŘÍ SOUPEŘI JE ČEKAJÍ NA CESTĚ ZA POSTUPEM NA ZÁVĚREČNÉ TURNAJE ME. 

 REPREZENTANTI DO 17 LET V ZÁKLADNÍ ČÁSTI KVALIFIKACE NEZTRATILI ANI BOD. 

REPREZENTACE U17
Český výběr postoupil do elitní fáze po třech výhrách v zá-

kladní fázi, která byla na programu v říjnu v Albánii. Češi porazili 

Albánii vysoko 6:0, následně přehráli Ázerbájdžán 2:0 a zdolali 

také Norsko 1:0. Elitní fáze se bude hrát v Nizozemsku v období 

od 20. do 26. března 2019. Nejprve se českým utká s Izraelem 

20. 3., následně se Severním Irskem 23. 3. a nakonec s domácím 

týmem 26. 3. 

„Favoritem skupiny bude určitě Nizozemsko, které navíc bude 

hrát v domácím prostředí. My ale uděláme vše pro to, abychom se 

poprali o druhé místo. Myslím, že Izrael i Severní Irsko jsou sou-

peři, se kterými se dá hrát. Nizozemsko máme až jako poslední 

zápas a já věřím, že už před tímto posledním zápasem budeme 

vědět, co a jak. Uděláme vše proto, abychom se dostali na mis-

trovství Evropy,“ řekl po losu trenér Václav Kotal.

Český tým zároveň zná soupeře pro základní kvalifikační fázi 

o postup na EURO 2020, které bude v květnu 2020 hostit Eston-

sko. Český výběr se v této úvodní fázi utká ve skupině 11 s Bosnou 

a Hercegovinou, Finskem a Moldavskem. Zápasy se budou hrát 

na přelomu září a října 2019 ve Finsku.

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
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 TAKÉ FOTBALISTÉ DO 19 LET PROŠLI DO ELITNÍ FÁZE KVALIFIKACE ME Z PRVNÍHO MÍSTA VE SKUPINĚ. 

REPREZENTACE U19
Devatenáctka postoupila do elitní fáze díky úspěšné podzim-

ní základní fázi, ve které na domácí půdě porazila Lucembursko 

s Makedonií a remizovala s Chorvatskem, což znamenalo postup 

z prvního místa.

„Los nám přiřkl velice těžkou skupinu. Nicméně hrajeme v An-

glii, což pro nás bude určitě velká motivace, všichni se na to těší-

me a věříme, že uspějeme,“ řekl po losu trenér Jan Suchopárek. 

Zápasy se budou hrát v březnu 2019, prvním soupeřem bude 20. 3. 

domácí výběr Anglie.

Český tým zároveň zná i soupeře pro základní fázi kvalifikace 

o postup na EURO 2020, které bude hostit Severní Irsko. Ve sku-

pině 7 narazí na Norsko, Ázerbájdžán a San Marino. Zápasy této 

skupiny se budou hrát v České republice v od 9. do 15. října 2019. 

Dětský domov Cup 
dostaly děti z Čeladné

Pražské Divadlo Broadway bylo dějištěm vyhlášení vítězů 15. ročníku 
Dětský domov Cup. Soutěže, ve které měří síly děti z dětských domovů 
z celé země. Akci pořádají Fotbalová asociace České republiky, Dětský 
domov Dolní Počernice a 1. Sportovní.

 VÍTĚZNÉ TÝMY PŘEBRALY CENY NA PÓDIU DIVADLA BROADWAY. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Tradičně se sčítají výsledky z pěti sportovních disciplín. Fotbal 

se hraje v kvalifikačních kolech a dvanáct nejlepších postupova-

lo do závěrečného turnaje. Vítězem se letos stala Plzeň, což jí 

pomohlo k celkově osmému místu. Dalšími sportovními odvět-

vími jsou stolní tenis, běžecký trojboj, beach přehazovaná a cyk-

listický závod.

Dvě první, dvě třetí a jedno páté místo přineslo celkové prven-

ství dětem z Čeladné, na které čekal velký pohár, předávaný tre-

nérem Vítězslavem Lavičkou, předsedou hráčské unie Tomášem 

Pešírem, preventistkou z Policejního presidia Mgr. Zuzanou Pidr-

manovou a zástupci Divadla Broadway. To před vlastním vyhlá-

šení přichystalo pro účastníky muzikál Kocour v botách. Kromě 

putovního poháru si vítězný domov odvezl velkou televizi, ale také 

voucher pro padesát dětí na vyhlídkový hodinový let.

Druhé místo, menší trofej a věcné ceny čekaly na soutěží-

cí z Nové Vsi u Chotěboře, třetí příčku obsadily Dolní Počernice. 

Soutěží se zúčastnilo 39 dětských domovů a zástupci ze sedma-

dvaceti byli přítomni na vyhlášení v Praze. 

V Nymburku se sešly téměř 
tři stovky trenérů mládeže

Fotbalová asociace České republiky uspořádala na konci listopadu v Nym-
burku tradiční setkání zástupců klubů se statutem Sportovních středisek 
mládeže. Semináře se zúčastnili také nedávno zavedení Grassroots trenéři 
mládeže, kteří na okresní úrovni pomáhají těm nejmenším klubům i ško-
lám s vedením tréninkových jednotek i hodin tělesné výchovy.

 V NYMBURKU PROBĚHLO HISTORICKY NEJVĚTŠÍ SETKÁNÍ FOTBALOVÝCH TRENÉRŮ MLÁDEŽE V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
https://www.youtube.com/watch?v=YH8Bbl_34vw
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 KRISTÝNA ŠPINKOVÁ VEDLA CVIČENÍ TZV. FOTBAL AEROBIKU. 

 V RÁMCI SETKÁNÍ PROBĚHLA I UKÁZKA TRÉNINKU MLADŠÍCH ŽÁKŮ. 

Do Nymburku tak dorazily téměř tři stovky trenérů mládeže, 

mezi kterými nechyběli ani zástupci Regionálních fotbalových 

akademií v čele s jejich šéftrenéry či vedoucí trenéři žáků a pří-

pravek Sportovních středisek mládeže. Jednalo se tak o histo-

ricky největší setkání fotbalových trenérů mládeže v rámci Čes-

ké republiky.

Semináře se zúčastnil i nový ředitel sportovně technického 

oddělení FAČR Jiří Kotrba, který představoval další plány a cíle 

v oblasti mládeže. „Koncepce mládeže je nastavena velmi dobře 

a není třeba na ní něco měnit, musíme ale zachovat propojenost 

mezi jednotlivými projekty, abychom vytvářeli hráče, kteří mají 

fotbal rádi a v té vrcholové sféře abychom připravovali hráče, kteří 

budou konkurenceschopní ve světě,“ přiblížil své vize Jiří Kotrba.

A náplň listopadového semináře? Především seznámení se 

se Strategickým plánem Sportovně technického oddělení FAČR 

a dalšími novými trendy ve výchově a všeobecném sportovním 

Na tuto tradiční akci pak druhý den plynule navázal seminář 

pro zmiňované Grassroots trenéry mládeže OFS, kteří se v tom-

to složení setkali již podruhé. Důležitým bodem programu byla 

vzájemná inspirace, kdy samotní GTM OFS prezentovali své 

dosavadní zkušenosti a aktivity v rámci jejich činností s cílem 

obohatit své kolegy a případně implementovat fungující aktivity 

do dalších okresů.

Často se diskutovalo také o úspěšném projektu Škola v pohy-

bu, na němž se Grassroots trenéři FAČR aktivně podílejí tím, že 

v rámci návštěv ve školách pomáhají s představením moderních 

prvků v hodinách tělesné výchovy se zaměřením na všeobecnou 

pohybovou průpravu.

V nymburském sportovním centru se do ukázkových hodin tě-

lesné výchovy aktivně zapojily také samotné děti ze základních 

škol z Nymburka a Českého Brodu. To vše znovu pod vedením 

trenérů fotbalové asociace a také za dohledu samotných učitelů, 

kteří byli z hodin nadšení a potvrdili, že získané postřehy mohou 

okamžitě využít ve vlastních hodinách tělocviku.

rozvoji mladých hráčů. Součástí programu byly i tři praktické 

ukázky tréninkových jednotek. První z nich, před téměř třemi 

stovkami přihlížejících ve sportovní hale v Nymburku, vedla 

Kristýna Špinková, instruktorka tzv. Fotbal aerobiku, tedy cvi-

čení, které spojuje prvky tradičního aerobiku s využitím fotba-

lového míče. Poté se trenéři rozdělili dle svého zaměření a pod 

vedením profesionálních trenérů FAČR sledovali ukázkové tré-

ninkové jednotky zaměřené na přípravky ve sportovní hale a tré-

nink mladších žáků v mrazivém počasí na místní umělé trávě. 

V trénincích byly zakomponovány a diskutovány především ak-

tuální trendy ve výchově mládeže. „Trendem je hodně hry, tak 

aby byla zapojena hlava, rychlé a samostatné rozhodování, ale 

potřebujeme i tu technickou dokonalost, takže patří sem i dril, 

který ale jde udělat zábavnou formou, která hráče k činnosti 

motivuje,“ řekl k náplni ukázkových tréninků Antonín Plachý, ve-

doucí trenérsko-metodického úseku FAČR.

,,Tyto semináře jsou skvělou příležitostí, jak se potkávat 

s trenéry mládeže, kteří mají možnost ovlivňovat prostředí v je-

jich klubech, okresech, ale i krajích. Můžeme jim předávat in-

formace o strategii Fotbalové asociace a sjednocovat metodiku 

práce s mládeží tak, abychom všichni šli co nejvíce jedním smě-

rem,“ dodal na závěr k seminářům Michal Blažej z Grassroots 

úseku FAČR.

Semináře sportovních středisek mládeže budou nadále tra-

dičně pokračovat jednou ročně, interní setkávání a vzdělávání 

Grassroots trenérů mládeže je pak v plánu vždy dvakrát ročně, 

aby byla zajištěna co největší jednotnost v metodice fotbalových 

tréninků a hodin školní tělesné výchovy, což jsou nejdůležitější 

části činností těchto trenérů, kterých aktuálně působí po České 

republice 72. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
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Lavičku u „lvíčat“ střídá Krejčí

Česká reprezentace do 21 let mění trenéra. Vítězslavu Lavičkovi 
skončila smlouva a výkonný výbor FAČR rozhodl, že tým převezme Ka-
rel Krejčí, který dosud vedl „dvacítku“. U ní ho nahradí kouč plzeňské 
juniorky Jiří Žilák.

 VÍTĚZSLAVU LAVIČKOVI SKONČIL KONTRAKT U REPREZENTAČNÍ JEDENADVACÍTKY A NYNÍ MŮŽE PŘEMÝŠLET O NOVÉM TRENÉRSKÉM ANGAŽMÁ. 

zeny.fotbal.cz

 KAREL KREJČÍ SE S TÝMEM U20 POSUNUL O KATEGORII VÝŠ K „LVÍČATŮM“. 

 „Vážím si této nabídky, jedenadvacítka se v naší fotbalové histo-

rii postarala o řadu výrazných úspěchů a mým přáním je, abychom 

se na tento odkaz pokusili navázat. Jsem rád, že můžu pokračo-

vat v započaté práci a dál budu mít pod rukama kluky, s nimiž to 

ve dvacítce táhneme už rok a půl. Tým má potenciál a vnitřní sílu, 

aby byl úspěšný i v kategorii do 21 let,“ přeje si nový kouč „lvíčat“. 

Pětapadesátiletý Lavička vedl jedenadvacítku od roku 2015 a po-

stoupil s týmem na loňské mistrovství Evropy v Polsku. V dal-

ší kvalifikaci se mu už ale tolik nedařilo a Češi skončili až třetí 

ve skupině za Řeckem a Chorvatskem. Končící smlouva mu nyní 

nebyla prodloužena.

„Víťa Lavička je nejen skvělý trenér, ale hlavně morálně úžasný 

člověk. Chci mu tak poděkovat za všechno, co ve své funkci od léta 

2015 udělal, i za to, jakou pozitivní náladu přinášel na půdu aso-

ciace,“ říká předseda FAČR Martin Malík. „Tři a půl roku je podle 

mého názoru odpovídající doba u jednoho týmu, rozhodl jsem se 

proto posunout v kariéře dál. Hráčům, kteří za mého působení 

prošli týmem, přeji co nejlepší uplatnění a úspěch v jejich další 

kariéře,“ konstatuje odcházející trenér.

Asociace se rozhodla k logickému kroku a povolala od „dvacít-

ky“ Krejčího, který dosud vedl právě nastupující ročníky jednadva-

cítky a může navázat na dosavadní práci. „Trenér by tak měl plně 

využít znalost nově se tvořícího výběru do 21 let. Věřím, že tým 

bude úspěšný i v ostrých kvalifikačních zápasech,“ dodává před-

seda Malík.

Devětačtyřicetiletý Krejčí je bývalý ligový hráč Dukly, Zlína 

a Českých Budějovic. V Dukle a Českých Budějovicích začínal 

i s trenérskou kariérou u mládeže. Poté sedm let působil v Pří-

brami. Od roku 2007 byl v Plzni, kde se později stal asistentem 

trenéra Pavla Vrby, s nímž pomohl Plzni k dvěma mistrovským ti-

tulům a k postupu do Ligy mistrů. Poté ho následoval i k českému 

národnímu týmu. V srpnu 2015 se do Plzně vrátil jako hlavní tre-

nér, když nahradil Miroslava Koubka. Viktoria pod ním 16 výhrami 

v řadě vytvořila rekord ligy a obhájila mistrovský titul. Po deseti 

měsících ve funkci však Krejčí skončil, aby se mohl soustředit 

na reprezentaci a účast na mistrovství Evropy ve Francii, po němž 

spolu s Vrbou u národního týmu skončil.  Od února 2017 vedl „dva-

cítku“, která z 15 zápasů zaznamenala šest výher, tři remízy a šest 

porážek. S týmem vyhrál například v Portugalsku, nad Itálií či Ni-

zozemskem. 

http://www.fotbal.cz
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