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 JAROSLAV 

 ŠILHAVÝ 

„Kádr Slavie je tak silný, 
že nikdo nebude čekat, až se 
uzdravím. Začnu od nuly, ale 
zakousnu se!“ odhodlaně říká 
zraněný útočník Slavie.

 STANISLAV TECL

„Zkoušet moc 
nebudeme!“

  Nejdražší obránce světa Van Dijk  

  Vůdce zázraku  
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Vážení čtenáři!

Doufám, že jste si přes svátky pořádně odpoči-

nuli a nabrali dostatek sil do roku 2019. Na startu 

jejich nabírání jsou teď tuzemští fotbalisté, kteří se 

začínají chystat na brzký únorový výkop nejvyšší 

soutěže. V Gólu vám nabízíme přehled zimních 

příprav kompletní prvoligové šestnáctky. Zatím 

jen zpovzdálí sleduje své kolegy Stanislav Tecl. 

Slávistický forvard na podzim nabral v nabitém 

kádru týmu z Edenu takovou fazónu, že se prodral 

zpět i do národního týmu, ale těžké zranění kolene 

jej na konci října poslalo na operační sál. V rubri-

ce Můj týden se Gólu svěřil, jak pokračuje cesta 

k jeho návratu do kádru „sešívaných“, kteří štur-

mují za titulem. Za mistrovskou korunou Premier 

League se srdnatě vydali plejeři Liverpoolu i se 

stěžejním článkem své defenzívy. Více si přečtě-

te v našem Profilu hvězdy s příznačným názvem: 

Nejdražší obránce světa Van Dijk: Vůdce zázraku. 

Po zářijovém debaklu 1:5 v Rusku by čeští fotba-

loví fanoušci považovali téměř za zázrak postup 

reprezentace na EURO 2020. Po příchodu nového 

kouče Jaroslava Šilhavého však národní tým vyra-

zil plnou parou vpřed a jeho šance v nadcházející 

kvalifikaci v očích fandů prudce vrostly. Jak vidí 

české postupové šance, se od Jaroslava Šilhavé-

ho dozvíte v titulním rozhovoru prvního čísla Gólu 

v letošním roce.

Tak krásné 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...

„BERLE JSEM ODHODIL PO ČTRNÁCTI DNECH“
„Rekonvalescence probíhá, jak má. Nevyskytly se komplikace. Samozřejmě, po ope-

raci jsem se trochu bál, jak koleno zareaguje. Přece jen, přetržený vaz není nic příjem-

ného. Na druhou stranu, na světě jsou daleko horší věci. Nebral jsem to jako tragédii 

i díky rodině, ve dvaceti bych situaci prožíval asi jinak. Zranění prostě k fotbalu patří, 

nedá se svítit. Berle jsem odhodil brzy, už po čtrnácti dnech od operace jsem se začal 

belhat po svých. Ono nejde zprvu dělat nic jiného než nohu zatěžovat chůzí a propínat ji. 

Do Vánoc jsem ji dokázal rozhýbat. Jsem spokojený.

„PRO NÁVRAT DĚLÁM VŠECHNO“
Na první soustředění v zimní přípravě s týmem určitě nepojedu. Možná na druhé. 

Musíme ještě všechno probrat, aby můj pobyt dával smysl. Abych klukům nepřekážel, 

nebo naopak abych si tam nepřipadal jako na dovolené. Když se dobereme názoru, že 

pro mě bude lepší zůstat v Praze a intenzivně cvičit, budu doma. Pokud budu v nominaci, 

fyzioterapeuti se mnou budou na soustředění cvičit a já nikomu nebudu zabírat místo, 

pojedu rád. Rehabilituji od začátku v Praze. V úvahu přicházela i varianta Regensburg, 

ale nakonec jsem si vybral Prahu. Makám od pondělí do pátku, od rána do večera. Pro 

návrat dělám úplně všechno.

 V TÉTO LIGOVÉ SEZONĚ STIHL SLÁVISTICKÝ ÚTOČNÍK 
 NASKOČIT DO DEVÍTI ZÁPASŮ, V NICHŽ VSTŘELIL TŘI GÓLY. 

Fotbalový týden Stanislava Tecla

„Operace? Na světě
jsou horší věci!“

Měl životní formu. V nabitém kádru Slavie si 
vydobyl pozici útočníka číslo jedna, objevil se 
v reprezentaci. Osud byl však ke STANISLAVU 
TECLOVI zlý. V září si pochroumal koleno, po mě-
síci sice zasáhl do pohárového duelu v Kodani, 
po něm si však vyslechl nemilosrdnou diagnózu: 
přetržený přední zkřížený vaz. Jak se Tecl cítí 
dva měsíce po operaci?

 NAPOSLEDY SI STANISLAV TECL OBUL ZÁPASOVÉ KOPAČKY 
 25. ŘÍJNA 2018 V UTKÁNÍ EL V KODANI, KDE SLAVIA VYHRÁLA 1:0. 
 V 19. MINUTĚ MUSEL PRO ZRANĚNÍ KOLENE ODSTOUPIT. 

  Ondrášek 
bude hrát za Dallas!
Útočník Zdeněk Ondrášek si jako třetí český fot-
balista v historii zahraje v zámořské MLS. Z Wisly 
Krakov po vypršení smlouvy přestupuje do Dal-
lasu, kterému se upsal na dva roky s dvouletou 
opcí. Člen širšího kádru reprezentace oblékne 
stejný dres, jaký nosil v roce 2001 Luboš Kubík. 
V minulé sezoně hrál za Philadelphii Bořek Do-
čkal. „Zdeněk naváže na Luboše Kubíka, který 
v Dallasu v minulosti působil. Osobně si ho vybral 
nový trenér Luchi Gonzalez a sportovní ředitel 
Marco Feruzzi, který za Zdeňkem osobně letěl 
do Krakova. Zdeněk bude oblékat dres se svým 
oblíbeným číslem 13. MLS je pro něho velkou 
výzvou,“ říká hráčův agent David Zíka. Čerstvě 
třicetiletý forvard v české lize nastupoval za Čes-
ké Budějovice. Přes norské Tromsö se před třemi 
roky dostal do Wisly Krakov, kde letos na podzim 
prožil nejlepší období kariéry. S 11 góly je druhým 
nejlepším střelcem polské Ekstraklasy. Celkem 
dal v Polsku 20 ligových branek. Ondrášek zaujal 
i reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého, 
který ho v listopadu zařadil mezi náhradníky 
a zvažoval jeho nominaci. 

  Sadílek si připsal 
premiérovou trefu
Mladý český záložník Michal Sadílek dal při svém 
druhém startu v nizozemské lize premiérový gól. 
Devatenáctiletý juniorský reprezentant vítěznou 
brankou zařídil fotbalistům PSV Eindhoven domácí 
výhru 3:1 nad Alkmaarem, po které si lídr soutěže 
upevnil první příčku v tabulce. Sadílek si na za-
čátku prosince připsal premiéru v nizozemské 
lize, poté za PSV naskočil i do Ligy mistrů a nyní 
se dočkal dalšího milníku. Na trávník přišel v 29. 
minutě místo zraněného spoluhráče Pereira a dvě 
minuty po přestávce zakončil úspěšnou střelou 
ve skluzu brejk, po němž domácí otočili stav 
ve svůj prospěch.

  Odešel 
legendární kanonýr
Ve věku 76 let zemřel bývalý skvělý útočník Jozef 
Adamec, vicemistr světa z Chile 1962, legenda 
československého a slovenského fotbalu. Člen 
Klubu ligových kanonýrů týdeníku GÓL i Síně slávy 
slovenského fotbalu byl po ukončení hráčské kari-
éry úspěšným trenérem. Největší klubové úspěchy 
získal v dresu Spartaku Trnava, se kterým vybojo-
val na přelomu šedesátých a sedmdesátých let pět 
ligových titulů. Už předtím získal dva během vojny 
v Dukle Praha, hrál i za Slovan Bratislava. Čtyřikrát 
se stal králem střelců, celkem v nejvyšší soutěži, 
v níž si odbyl debut v 17 letech, zaznamenal 170 
gólů. V československé reprezentaci odehrál v 60. 
a 70. letech 44 zápasů a vstřelil 14 gólů. Na MS 
1962 byl nejmladším členem stříbrného týmu, zú-
častnil se i světového šampionátu v Mexiku o osm 
let později. V anketě o slovenského fotbalistu 
století obsadil druhé místo za Jánem Popluhárem. 
S trénováním začal jako hrající kouč Slovanu Vídeň, 
později kromě řady slovenských celků vedl i praž-
ské Bohemians a Zlín. V roce 1993 byl asistentem 
trenéra Václava Ježka u poslední federální repre-
zentace, v letech 1999 až 2001 trénoval slovenské 
národní mužstvo. Je jedním z mála hráčů na světě, 
kterým se podařilo vstřelit hattrick Brazilcům, po-
vedlo se mu to v roce 1968 v Bratislavě, kde národní 
tým slavně zvítězil 3:2.

  Melichárek se vrací 
do Malmö
Brankář Dušan Melichárek se po sedmi letech 
vrátil do Malmö. Pětatřicetiletý gólman naposledy 
chytal za druholigovou Zbrojovku Brno, která s ním 
po nepovedeném podzimu rozvázala smlouvu. Se 
švédským klubem podepsal kontrakt do 31. prosin-
ce 2020. V Malmö během let 2008 až 2011 odchytal 
42 soutěžních zápasů, předtím hrál v jiném švéd-
ském celku Mjällby. Po návratu do Česka hájil vy-
škovský rodák branky Slovácka a Brna. „Nikdy by 
mě nenapadlo, že se sem ještě někdy vrátím. Když 
Malmö projevilo zájem, byl jsem opravdu šťastný,“ 
pochvaluje si svůj švédský návrat.

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

 RADOSLAV LÁTAL 

„NÁVRAT JE SPÍŠ O DALŠÍ SEZONĚ“
Nemám dopředu nastíněné, kdy se vrátím na hřiště. Od začátku u mě nehraje roli, 

jestli začnu běhat o týden dřív, nebo o dva později. Pro mě je nejdůležitější, abych fungo-

val za rok, za dva. Abych o kolenu nevěděl. Stejně mi vychází, že bych se nejdřív uzdravil 

na posledních pár zápasů, kdyby to hořelo. Což nepředpokládám. Spíš je to tedy o další 

sezoně. Je totiž rozdíl vrátit se, abych si připsal start, nebo se vrátit ve formě. Abych 

nebyl na trávníku jako postřelený zajíc. (směje se) 

„VÁNOCE BYLY PARÁDNÍ, SYN JE POPRVÉ VNÍMAL“
Vánoce jsem si letos užil hodně. Byly parádní, fakt stály za to. Byl jsem doma i před 

svátky, s manželkou jsme doma všechno nachystali. Dvouletý synek Matěj poprvé Váno-

ce vnímal, o to bylo všechno hezčí. Malý si to užil určitě ještě víc, než my se ženou. Jen 

bylo nepříjemné, že jsem nemohl pořádně nic dělat. Takže jsem toho nemohl tolik sníst. 

(směje se) Měl jsem během svátků i klidnější režim co se týká rehabilitace, od začátku 

ledna jsem do toho ale zase vlétl. Prvních čtrnáct dnů mám naplánovaný rotoped a ba-

zén. Věřím, že všechno půjde tak, jako doposud.“ 

„ZAČNU OD NULY, ALE ZAKOUSNU SE!“
Někde jsem si přečetl názor, že jsem měl jít na operaci hned. Že jsem ztratil dva měsíce. 

Nesouhlasím. Nelituju toho, vůbec. Stejně bych totiž musel čekat až šest týdnů, než by se 

koleno zklidnilo. Mohl jsem normálně fungovat. Věděl jsem, že je vaz přetržený, ale koleno 

nebolelo, nevyskakovalo, neotékalo. Trénoval jsem bez úlev, jenže zápas je něco jiného. 

Koleno v Kodani nevydrželo. Vím, čeká mě náročná cesta. Kádr Slavie je tak silný, že nikdo 

nebude čekat, až se uzdravím. A určitě nepůjdu hrát, kdy si já řeknu. Tak to není. Budu si 

muset místo zpátky vybojovat. Začnu od nuly, ale zakousnu se!    

STANISLAV TECL * Narozen: 1. září 1990 * Výška: 182 cm * Váha: 78 kg * Stav: ženatý, 
manželka Aneta, syn Matěj (2) * Fotbalový post: útočník
Hráčská kariéra: Vysočina Jihlava (2002-2009), Slavia Praha (2010), Vysočina Jihlava 
(2010-2012), Viktoria Plzeň (2013-2015), FK Jablonec (2015-2017), Slavia Praha (2017), FK 
Jablonec (2017-2018), Slavia Praha (2018-?) * Česká liga: 154 zápasů/ 54 gólů * Repre-
zentace: 4/0 * Největší úspěchy: postup do základní části Ligy mistrů (2013), mistr české 
ligy (2013, 2015, 2017), postup do osmifinále Evropské ligy (2013, 2014), účastník základní 
skupiny Evropské ligy (2018), vítěz MOL Cupu (2018)

 SKVĚLÁ FORMA VYNESLA STANISLAVU TECLOVI OPĚTOVNOU NOMINACI DO NÁRODNÍHO TÝMU. 
 PŘI ŘÍJNOVÉ PORÁŽCE 1:5 V RUSKU SI PŘIPSAL SVŮJ ČTVRTÝ REPREZENTAČNÍ START. 

STALO SE...

 STANISLAV TECL V ÚVODNÍM POHÁROVÉM KLÁNÍ 
 S BORDEAUX, V NĚMŽ PRAŽANÉ 20. ZÁŘÍ 2018 ZVÍTĚZILI 1:0. 

  Schick v hlavní roli
Mladý reprezentační útočník Patrik Schick se 
výraznou měrou zasloužil o výhru AS Řím 3:1 v do-
mácím duelu italské Serie A nad Sassuolem. Již 
ve čtvrté minutě byl po pasu za obranu v šestnáct-
ce faulován a nařízenou penaltu Perotti proměnil 
ve vedoucí gól. Ve 23. se vyhnul ofsajdové pasti, 
v pokutovém území udělal kličku vybíhajícímu 
gólmanovi a do prázdné branky zvýšil na 2:0, byla 
to jeho druhá trefa v této ligové sezoně. Krátce 
předtím ovšem mohl dvaadvacetiletý forvard 
nechtěně skórovat na druhé straně, když po roho-
vém kopu přizvedl centr hlavou do břevna vlastní 
branky! Svůj gólový účet mohl ještě zvýraznit 
po přestávce, ale tentokrát ho vychytal hostující 
brankář Consigli. Na trávníku Olympijského sta- 
dionu zůstal až do 77. minuty, kdy ho už za stavu 
3:0 vystřídal zkušený Edin Džeko. 

  Sparta si koupila zpátky 
Martina Haška
Pražská Sparta získala z Bohemians 1905 svého 
odchovance Martina Haška mladšího. Třiadvace-
tiletý záložník se na Letnou vrací po roce a půl. 
Sparta na něj měla předkupní právo, které se roz-
hodla využít, a středopolař se 3. ledna zapojí do její 
přípravy. „Martin Hašek prodělal za období, kdy 
působil v Bohemians, znatelný výkonnostní posun. 
Velmi dobře zvládá defenzivní i ofenzivní činnosti 
a je to typologicky hráč, kterého jsme v kádru 
neměli,“ říká sportovní ředitel Sparty Tomáš Ro-
sický a dodává: „Věříme, že nejen okamžitě zvýší 
konkurenci v týmu, ale že se ve Spartě prosadí. 
Martin bude dalším odchovancem v kádru, přichá-
zí do prostředí, které dobře zná.“ Hašek vyrůstal 
ve Spartě, kde hrával i trénoval jeho otec Martin 
Hašek starší. Zkušenosti ale sbíral na hostováních 
v Pardubicích, na Žižkově, ve Vlašimi a v Bohemi-
ans, kam loni v červenci přestoupil. V týmu „Klo-
kanů“ se stal klíčovým hráčem, celkem má v lize 
odehráno 64 zápasů a osm vstřelených gólů.

inzerce

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

1. LEDNA

1963 Milan Luhový 1982-1991 31/7

2. LEDNA

1905 Karel Podrazil 1926-1931 17/5

1931 František Šafránek 1951-1961 22/1

1942 Anton Hrušecký 1972 3/1

1965 Miloš Belák 1990 2/0

1974 Tomáš Řepka 1993-2001 46/1

4. LEDNA

1966 Ladislav Maier 1995-2001 7/0

5. LEDNA

1982 Jaroslav Plašil 2004-2016 103/7

6. LEDNA

1970 Radoslav Látal 1991-2001 58/3

7. LEDNA

1948 Koloman Gögh 1974-1980 55/1

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


http://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
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Evropské výzvy

Bez ohledu na to, jaké je aktuální počasí, český 
fotbal nebude mít dlouhou herní přestávku, spíš 
naopak. Nejvyšší soutěž si svůj obvyklý termíno-
vý program v prosinci o týden protáhla (a sehrálo 
se dokonce 19 ligových kol) a v únoru odstartuje 
o stejné období dříve. Důvodem ke zkrácení zim-
ní pauzy je premiérový start nadstavbové části, 
která se odehraje v květnu.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Dva elitní kluby, které dominují dosavadnímu průběhu 

FORTUNA:LIGY, si v prosincovém finiši vybojovaly účast v play off 

Evropské ligy, Plzeň díky třetímu místu ve skupině Ligy mistrů, 

Slavia pak prvenstvím ve své skupině EL. V únoru je tak čekají 

dvojzápasy s Dinamem Záhřeb, resp. Genkem, jejichž výsledky 

ovlivní český koeficient v dalších sezonách. Jsou to evropské výzvy 

nejen pro ně, zvlášť když se při losu vyhnuli soupeřům z top-zemí, 

ale i pro celý tuzemský klubový fotbal, který by profitoval z jejich 

bodových zisků a zejména z případného postupu do osmifinále.

Národní tým se sejde až v polovině března před vstupním due-

lem kvalifikace EURO 2020, který ho čeká s největším favoritem 

skupiny Angličany v jejich londýnském svatostánku ve Wembley. 

Česká reprezentace se právem pyšní sérií šesti startů na závě-

rečných turnajích evropského šampionátu a svěřenci trenéra 

Šilhavého mají před sebou jasný cíl: přidat sedmý postup v řadě. 

Aby se ho podařilo v tomto kvalifikačním roce naplnit, musejí pře-

devším maximálně bodovat v domácím prostředí, což byl velký 

kámen úrazu v předchozích bojích o mistrovství světa 2018 v Rus-

ku, kdy postupové nebo aspoň barážové naděje sfoukly hned dvě 

úvodní bezbrankové remízy se Severním Irskem a s Ázerbájdžá-

nem. Proto možná důležitější než výsledek konfrontace s koléb-

kou fotbalu bude bodová bilance z červnového dvojutkání, kdy 

Česko hostí Bulharsko a o tři dny později pak Černou Horu.

Juniorské reprezentační výběry vstoupí na jaře do druhé 

fáze „Elite kvalifikace“ mistrovství Evropy. „Devatenáctka“ 

bude pobývat v březnu jako „áčko“ v Anglii, kde narazí na těžké 

soky - po domácích mladících to budou Dánové a Řekové, ale 

jen vítěz postoupí na evropský šampionát v červenci v Arménii.  

„Sedmnáctka“ bude ve stejnou dobu bojovat v Nizozemsku, kde 

se střetne s Izraelem, Severním Irskem a na závěr s hostitelský-

mi „oranjes“. V této věkové kategorii mají Češi reálnější naděje 

dostat se na dubnové mistrovství Evropy v Irsku, neboť si postup 

vybojují dva nejlepší celky. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Rosický povýšil, 
Ščasný zůstává

Osmatřicetiletý „Rosa“ je ve vedení Sparty už rok 
poté, co loni v prosinci ukončil hráčskou kariéru. Od té 
doby se podílel na fungování sportovního úseku pod 
Ščasným, aby nabral zkušenosti. V srpnu pak Ščasný 
převzal i roli trenéra, ale Spartě se závěr podzimu ne-
vydařil a vedení klubu sáhlo ke změnám. Rosický tak 
dostane více pravomocí. V nové roli už musel rozhod-
nout o osudu Ščasného v pozici trenéra. Z posledních 
deseti zápasů pod ním Sparta získala jen devět bodů 
a je v tabulce až pátá. Přesto se nový sportovní ředitel 
rozhodl trenéra u týmu ponechat. „Na začátku roku 
2018 jsem prohlásil, že budeme možná potřebovat 
víc času na to, abychom tým stabilizovali. Bohužel se 
tato předpověď naplnila. Jsem ve shodě s generálním 
ředitelem a představenstvem, že v tuto chvíli změnu 
na pozici trenéra dělat nebudeme,“ prohlásil a záro-
veň dodal, že stávající realizační tým chce rozšířit. To 
se také v dalších dnech stalo, kdy se novými asistenty 
stali vicemistr Evropy z Anglie 1996, dlouholetý hráč 
Sparty Michal Horňák a Petr Janoušek, kteří dosud 
trenérsky působili u letenských juniorských celků. 

 TOMÁŠ ROSICKÝ 

 DVA AKTUÁLNĚ NEJLEPŠÍ ČESKÉ TÝMY SLAVII A PLZEŇ ČEKAJÍ NA JAŘE 
 DŮLEŽITÁ KLÁNÍ PLAY OFF EVROPSKÉ LIGY, V NICHŽ PŮJDE O POHÁROVÝ KOEFICIENT. 

 PO ÚSPĚŠNÉM ZVLÁDNUTÍ ZÁVĚRU LIGY NÁRODŮ SE OD JARA BUDOU ČEŠTÍ REPREZENTANTI RVÁT O POSTUP NA MISTROVSTVÍ EVROPY. 

AKTUÁLNĚ

Funkci sportovního ředitele v pražské 
Spartě přebral po skončení nepovedeného 
podzimu Tomáš Rosický. Nahradí Zdeňka 
Ščasného, který zůstává pouze v roli trené-
ra. Od srpna, kdy byl „odejit“ předchozí kouč 
Pavel Hapal vykonával obě funkce. Bývalý 
kapitán českého národního týmu bude odpo-
vídat za střednědobou a dlouhodobou spor-
tovní strategii klubu a bude řídit pohyb Sparty 
na přestupovém trhu. 

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


V září 2016 převzal tápající Slavii a na konci sezony ji dovedl k mis-
trovskému titulu. Jenže už po podzimu byl z Edenu neméně pře-
kvapivě „odejit“. V září 2018 se trenér JAROSLAV ŠILHAVÝ vydal 
se svými stabilními spolupracovníky ještě na mnohem rizikovější 
a nejsledovanější misi - odvrátit pád českého národního týmu v nově 
vytvořené Lize národů. Sedmapadesátiletý kouč to zvládl, klíčem 
k tomu byly dvě výhry ve federálních derby se Slovenskem. Od pro-
sincového losu kvalifikace EURO 2020 už spřádá plány, jak uspět le-
tos v duelech s fotbalovou kolébkou a balkánským trojlístkem.

Jaroslav Šilhavý:

„Zkoušet 
už moc 
nebudeme!“

Jaroslav Šilhavý:

„Zkoušet 
už moc 
nebudeme!“
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 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

 Vloni na přelomu dvou roků jste měl úplně jiné starosti…

„Nebylo to příjemné období. Nevěděl jsem, co bude dál, byl jsem 

i zklamaný z celkového vývoje. Každý den vycházely články, že 

Šilhavý bude vyhozen, ale já jsem žádnou oficiální zprávu od vedení 

Slavie neměl. Byl jsem v tu dobu na horách v rakouských Alpách, 

a až když jsem se vrátil, tak mi pan Tvrdík oznámil, že se mnou dál 

v Edenu nepočítají. Trenérské řemeslo tohle přináší, majitelé si to 

takhle vyhodnotili a mají na to samozřejmě plné právo.“

 Jak dlouho jste to kousal?

„Dlouho, pořád to tam ve mně trochu je. Mrzelo mě to o to víc, 

že šlo o Slavii, ve které jsem hrál pět let a považuji se za slávistu. 

Nakonec mi to ale na podzim umožnilo převzít národní tým své 

země, což je pro trenéra, myslím, nejvíc, čeho může dosáhnout.“

 Byly i nějaké konkrétnější trenérské nabídky v tomto 

mezidobí?

„Chtěli jsme jít někam jako tým - tedy s Jirkou Chudým, Mila-

nem Veselým a nově k nám přibyl i Pavel Čvančara. Čekali jsme 

na nějakou dobrou nabídku, chtěli jsme to zkusit v zahraničí, 

aspoň já jsem to měl takhle nastavené. Rozhodili jsme sítě, něja-

ké nabídky se objevily z české ligy i ze zahraničí, ale žádná z nich 

nebyla smysluplná, abychom šli do klubu, který má ambice něco 

vyhrát. Nedělali jsme si iluze, že by to klaplo někam do západní 

Evropy, tam si to dost hlídají, maximálně vezmou někoho z bývalé 

Jugoslávie nebo případně svého bývalého hráče. Orientovali jsme 

se spíš na Polsko, kde jsme byli v jednání s několika kluby, Ukra-

jinu, Rusko, arabský svět, ale pořád tomu něco chybělo, abychom 

se domluvili na spolupráci.“

 PRVNÍ ZÁPASOVÉ POKYNY V ROLI REPREZENTAČNÍHO KOUČE SI JAROSLAV ŠILHAVÝ 
 VYZKOUŠEL 13. ŘÍJNA 2018 V TRNAVĚ VE VÍTĚZNÉM UTKÁNÍ 2:1 SE SLOVENSKEM. 

„Všichni jsme si cenili, 
že do Edenu přišla 

na derby se Slováky 
velká návštěva!“

 PO ÚSPĚŠNÉM FINIŠI V LIZE NÁRODŮ TEĎ NA JAROSLAVA ŠILHAVÉHO ČEKÁ JEŠTĚ VĚTŠÍ VÝZVA: USPĚT V KVALIFIKACI ME 2020. 

 Jak jste tuto dlouhou nečinnost vyplňoval?

„Chodili jsme samozřejmě po fotbalech, byl jsem na stáži v Dy-

namu Kyjev, kde jsem řadu zajímavých věcí probíral s trenérem 

Chackevičem, měl jsem i víc času na rodinu, chodil jsem hrávat 

za starou gardu Slavie. Byla to asi moje nejdelší trenérská pauza, 

předtím to bývalo maximálně půl roku.“

 S národním tým jste byl spojován už mnohem dřív než 

v září!

„Karel Jarolím byl v určitém sporu s vedením FAČR už 

po skončení kvalifikace o postup na mistrovství světa 2018 

v Rusku, sledoval jsem to prostřednictvím médií. Jsme malá 

země, takže tu a tam proskakovaly zprávy, že jsem byl jedním 

z případných adeptů, kteří by ho mohli nahradit. Chodily tyhle 

šumy kolem mě, vyústilo to po zápase v Rusku. Myslel jsem si, že 

Karel dojede Ligu národů, ale ty dva zářijové výsledky rozhodnutí 

vedení asociace uspíšily.“

 Jak konkrétně vypadaly „námluvy“?

„První kontakt jsem měl s Romanem Berbrem, který mi vo-

lal, že by měli zájem o nějakou schůzku. Pak jsme se sešli ješ-

tě s předsedou FAČR Martinem Malíkem a nastínili mi nějaké 

představy.“

 Vzal jste si čas na rozmyšlenou?

„Vůbec, byl jsem hned rozhodnutý! Je to pro mě pocta dostat 

takovou nabídku, i když jsem věděl, že to nebude jednoduché. 

Tým byl rozklížený a času málo… Myslím si, že jsme to nastar-

tovali dobře.“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 Ze Slovenska jste letěli přímo na Ukrajinu, kde jste ale 

v koncovce takovou efektivitu neměli!

„Ukrajince jsme mohli v případě vítězství atakovat na první 

příčce. Domácí nastoupili v nejsilnější sestavě, mohli jsme vy-

hrát nebo remizovat, ale cením si především odvedeného výko-

nu. Ocenil to i trenér Andrej Ševčenko po utkání, kdy přiznal, že 

byl překvapený, jakou proměnou náš národní tým za necelý mě-

síc prošel. Jsem rád, že jsme mohli podstoupit konfrontaci s tak 

kvalitním soupeřem, to samé platí i o utkání v Polsku, byť se ne-

jednalo o utkání Ligy národů. Celkově byl ten blok čtyř zápasů 

velmi těžký, ukázal nám ale, jak se kdo proti takovým soupeřům 

na hřišti chová. Musíme začít vždycky od obrany. Týmová taktika 

musí být, to je jasné. Ale v reprezentaci jsou hráči, kteří mají ně-

jaké fotbalové kvality, kvůli nimž byli povoláni. A teď by je měli dát 

ve prospěch týmu, i když třeba hraje v jiném rozestavení, než jsou 

zvyklí ze svých klubů.“

 Očividné zlepšení by přišlo vniveč, kdyby národní tým 

nezvládl v Edenu prestižní epilog se Slováky…  

„Už na druhém srazu jsem cítil, že jsou hráči soudržní, smáli 

se, a to se pak přenese i na hřiště. Také k slovenskému národnímu 

týmu přišel nový trenér Pavel Hapal a bylo to vidět. Udělal změny, 

vsadil na hráče, které předtím vedl v jedenadvacítce, vrátil zpátky 

do reprezentace Stocha. Domácí zápas s Ukrajinou se Slovákům 

povedl, možná ale, že někteří hráči byli až příliš nahoře, měli velké 

sebevědomí. Oni by ho potřebovali ubrat a my spíš přidat… Byla to 

voda na náš mlýn. Počasí bohužel moc nepřálo, ale i tak do Edenu 

dorazila vysoká návštěva, toho jsme si všichni cenili. Byl to boj, 

Slováci na nás vlétli, ocitli jsme se v defenzívě, protože jsme ne-

dokázali vepředu udržet balon. Zhruba po dvaceti minutách jsme 

se zvedli, pomohl nám samozřejmě gól Patrika Schicka, který byl 

nakonec i vítězný. V dalším průběhu jsme už měli zápas více méně 

pod kontrolou a nepustili soupeře do šancí.“

ROZHOVORROZHOVOR

 NA MEDIÁLNÍ POVINNOSTI JE JAROSLAV ŠILHAVÝ ZVYKLÝ. TEĎ JE ABSOLVUJE V POZICI NEJSLEDOVANĚJŠÍHO KOUČE V ČESKU. 

 Sled zápasů byl téměř sebevražedný - dva duely Ligy ná-

rodů venku na Slovensku a na Ukrajině…

„Lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem byl v pohodě a týmu věřil, že 

to zvládne. Byla krátká doba se rozhodnout, na kterých hráčích to 

postavíme. Věděli jsme, že potřebujeme lídra, za kterým by man-

čaft šel. Jenže na rozdíl od minulých let moc takových typů hráčů 

dnes nemáme. S Bořkem Dočkalem jsme se trefili, měl jsem ho 

chvíli v Kladně, krátce i v Liberci, ale pak odešel do zahraničí. Už 

tehdy měl svůj vlastní názor, to přirozené vůdcovství v něm prostě 

je. I když byl daleko v Číně a potom ve Spojených státech, kde ne-

máte takový přehled o kvalitě tamních soutěží, tak byl v Americe 

nejlepším nahrávačem, což svědčilo o tom, že ty svoje nesporné 

přednosti neztratil.“

 Mluvil jste na tohle téma i s Tomášem Sivokem!

„Byl překvapený, když jsem mu zavolal… Domluvili jsme se, 

že když to bude potřeba, tak by přijel pomoci - fotbalově i do ka-

biny. Nakonec jsme se rozhodli pro Bořka, hledali jsme další 

charakterní hráče, proto jsme oslovili Čelůstku, Pavelku, kteří 

byli v poslední době mimo reprezentaci. Výhodou bylo, že jsme 

je znali. Jirka (Chudý) trénoval Čelůstku v ještě mládežnických 

týmech Zlína, Pavelku jsme měli společně při angažmá v Li-

berci.“

 V říjnovém federálním derby v Trnavě jste potřebovali 

bezpodmínečně bodovat… 

„První sraz byl ještě takový rozházený, okoukávali jsme jeden 

druhého, i když jsme se většinou znali. Hráči navíc cítili i velkou 

kritiku, která se na ně snesla po dvojzápase s Ukrajinou a s Rus-

kem. Moje první slova na srazu byla: „Pánové, každý nejdřív za-

čněte u sebe, co jste měli udělat jinak nebo líp.“ Povedl se nám 

výsledek v Trnavě. Měli jsme jen pár tréninků před tímto klíčovým 

zápasem, nebylo to jednoduché. Mužstvo se ale chtělo prezen-

tovat v lepším světle, mohli jsme i prohrát, ale odvezli jsme si tři 

body, které se nakonec ukázaly jako odrazový můstek k udržení se 

ve skupině B Ligy národů.“

 CHOD NÁRODNÍHO TÝMU SI JAROSLAV ŠILHAVÝ NÁLEŽITĚ OSAHAL COBY ASISTENT KOUČE KARLA BRÜCKNERA A PETRA RADY V LETECH 2003 AŽ 2009. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 Mohou se v dohledné době uzdravit i někteří marodi?

„S Michaelem Krmenčíkem bohužel na jaře počítat nemůže-

me. Ale když jsem mluvil s Márou Suchým, který patří k nejzku-

šenějším reprezentantům, tak mi říkal, že už nastoupí do zimní 

přípravy Basileje. Myslím si, že máme tým věkově docela dobře 

složený. Na některých postech - v brance nebo na pravém kraji 

obrany máme velký přetlak, na jiných bychom ale potřebovali vět-

ší konkurenci a výběr.“

 Je dost pravděpodobné, že lídra a kapitána týmu Bořka 

Dočkala budete mít mnohem víc na očích…

„Nejen my trenéři, ale i ostatní kluci jsou rádi, že tuhle roli líd-

ra a hlavně z toho pramenící zodpovědnost na sebe vzal. Je jiným 

typem vůdce, než byl třeba v Liberci Radek Kováč, který hráče 

na trávníku seřval, když neplnili, co se od nich chtělo, ale po zápa-

se je v kabině dokázal pohladit. Bořek si vezme slovo a řekne: „Pá-

nové, žádné šetření, jdeme do toho naplno!“ A i když se mu třeba 

nedaří a zkazí pár přihrávek, pořád chce míč, nabízí se spoluhrá-

ROZHOVORROZHOVOR

 DVAKRÁT DOVEDL SVÉ TÝMY K TITULU MISTRA LIGY. V ROCE 2012 SLOVAN LIBEREC A O PĚT LET POZDĚJI PRAŽSKOU SLAVII. 

 O necelé dva týdny později se losovala kvalifikace EURO 

2020, losovacího aktu jste se premiérově zúčastnil. Jak jste ho 

v sále prožíval?

„V Dublinu jsme seděli vedle sebe s předsedou a generálním 

sekretářem Rudou Řepkou. Když vytáhli první míček z druhého 

koše do skupiny s Angličany, tak jsme s Martinem Malík oba vy-

hrkli „Czech republic“ a trefili jsme se! Anglie je jednoznačným fa-

voritem a o druhé postupové místo se popereme my se třemi týmy 

z Balkánu, protože na rozdíl od jiných skupin v té naší pětičlenné, 

kterou jsem si přál, není žádný vyložený outsider. Postoupit na zá-

věrečný turnaj samozřejmě chceme, je to i náš jasný cíl. Přálo 

nám štěstí, když jsme z nabitého třetího koše dostali Bulharsko, 

ale naopak z toho pátého jsme, myslím, vyfasovali toho zřejmě 

nejtěžšího soupeře - Kosovo.“

 První zápas v březnu ve Wembley není také nevýhodný…

„Angličané jsou samozřejmě favoritem jak v tomto zápase, tak 

v celé naší skupině. Ale věřím, že jim ve Wembley cestu za tře-

mi body dokážeme znepříjemnit a že se nemusíme vracet domů 

s prázdnou. Sejdeme se po čtyřech měsících a opět jen na pár 

dnů. Teď se samozřejmě všechno soustřeďuje na tohle vstupní 

březnové utkání, ale v červnu máme dvojzápas doma, který musí-

me bezpodmínečně vítězně zvládnout. Bude tam ale komplikace 

s tím, že někteří hráči ze zahraničních lig už budou mít v tu dobu 

dva nebo tři týdny po klubové sezoně.“

 Chystáte se i na zkoušení nových hráčů?

„Moc prostoru k tomu není, adepty reprezentace známe fotba-

lově i charakterově, někteří se do národního týmu vracejí, protože 

měli z nějakého důvodu pauzu. Na případné zkoušení připadají 

pouze hráči z bývalé jedenadvacítky, kde jich ale zrovna moc není. 

Ale třeba jablonecký stoper Lischka je talent, hraje ligu i Evropské 

poháry, má předpoklad se do nároďáku dostat, je jen otázkou kdy. 

Musíme být ovšem přesvědčeni, že to jako reprezentační nováček 

hlavně psychicky zvládne. I pro nejbližší zápasy, které nás na jaře 

čekají, počítáme s hráči ze současného kádru nároďáku.“

 POSLEDNÍ DEN LOŇSKÉHO ROKU SI JAROSLAV ŠILHAVÝ ZPŘÍJEMNIL SILVESTROVSKÝM DERBY SLAVIE SE SPARTOU. 

Jaroslav Šilhavý 
Narozen: 3. listopadu 1961 * Hráčská kariéra: Škoda Plzeň 
(1970-1980), RH Cheb (1980-1990), Slavia Praha (1990-1994), 
Petra Drnovice (1994-1997), Viktoria Žižkov (1997-1999) * Nej-
větší úspěchy: rekordman v počtu odehraných ligových zápasů 
(465), vítěz ankety Osobnost Gambrinus ligy (1998) * Reprezen-
tace: 4 zápasy, žádný gól
Trenérská kariéra: Viktoria Žižkov (asistent, 1999-2002), Spar-
ta Praha (asistent, 2003-2005), Sparta Praha B (2005-2007), 
SK Kladno (2007-2008), Viktoria Plzeň (2008), Dynamo České 
Budějovice (2009-2011), Slovan Liberec (2011-2014), FK Jablo-
nec (2014-2015), Dukla Praha (2016), Slavia Praha (2016-2017) *  
Reprezentace: asistent (2003-2009), hlavní trenér (2018-?) * Nej-
větší úspěchy: mistr české ligy (2012, 2017), postup do play off  
Evropské ligy (2013), setrvání v B-skupině Ligy národů (2018)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 JEN SAMOU RADOST V ROCE 2019 PŘEJE GÓL JAROSLAVU ŠILHAVÉMU A CELÉ ČESKÉ REPREZENTACI! 

čům a slovně je burcuje. Řekl bych, že mu také pomohlo, že ode-

šel do tak velkých zemí, jako jsou Čína a Spojené státy a nějakou 

dobu tam také žil. Líbí se mi národní hrdost u s námi srovnatel-

ných fotbalových zemí, jako jsou třeba Severní Irsko, Island nebo 

Wales. Jejich hráči za reprezentaci vždycky rádi nastupují a bojují 

do úmoru, i když třeba mají velké kontrakty ve svých klubech. Je 

to i o chemii složení týmu hlavně u nadstandardních hráčů.“

 Tentokrát jste měl vánoční dovolenou bez vidiny ledno-

vého startu zimní přípravy a doplňování týmu o nové posily! 

„Vánoce jsem si užil se čtyřmi vnoučaty. Spíš mě vždycky drtí 

ten předvánoční shon, potom už je to lepší a v klidu si i s man-

želkou sedneme. Byl jsem si také zahrát za starou gardu Slavie 

silvestrovské derby. Na začátku ledna si uděláme nový itinerář, 

za kým z hráčů budeme do zahraničí jezdit, protože ten starý 

jsme měli jen do konce roku. Naposledy se byl Milan Veselý podí-

vat v Seville na Tomáše Vaclíka a viděl dva zápasy. Práce trenéra 

u nároďáku je jiná. Věděl jsem to dopředu, protože jsem v něm 

byl jako asistent Karla Brücknera a Petra Rady dohromady sedm 

a půl roku. Skončí sraz a do toho příštího jen s hráči komunikuji, 

v klubu je máte prakticky každý den k dispozici. Je to spíš mana-

žerská práce, sledování videa, jízdy autem za hráči. Ale jedno je 

společné. Vždycky jsou rozhodující dosažené výsledky, které se 

počítají. A když se k nim dostanete i pohledným fotbalem, tak je 

to ještě lepší!“ 

„Andrej Ševčenko byl 
překvapený, jakou 
proměnou během 

měsíce tým prošel…“

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

Fotbalové asociace České republiky

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


Česká nejvyšší fotbalová soutěž má přestávku až 
do druhého únorového víkendu. Ovšem pouze zápa-
sovou, protože prvoligoví plejeři začínají právě v těch-
to dnech trénovat na blížící se „jarní“ výkop. Podívejte 
se, jaký program čeká všech šestnáct týmů. 

První liga 
2018/19 
První liga 
2018/19 

Plán zimních přípravPlán zimních příprav
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CELKOVÁ TABULKA

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Slavia Praha 19 16 1 2 48:16 49

2. Plzeň 19 14 3 2 29:15 45

3. Ostrava 19 10 4 5 25:15 34

4. Jablonec 19 10 3 6 38:18 33

5. Sparta Praha 19 9 5 5 30:16 32

6. Zlín 19 9 3 7 25:22 30

7. Liberec 19 6 7 6 17:17 25

8. Teplice 19 7 4 8 21:25 25

9. Opava 19 7 2 10 26:30 23

10. Mladá Boleslav 19 6 4 9 36:36 22

11. Slovácko 19 7 0 12 21:31 21

12. Příbram 19 5 5 9 24:43 20

13. Bohemians 1905 19 4 7 8 18:27 19

14. Sigma Olomouc 19 5 4 10 17:32 19

15. Karviná 19 4 3 12 24:37 15

16. Dukla Praha 19 4 3 12 15:34 15

PROGRAM 20. KOLA

09.02. 17:00 Dukla Praha - Ostrava

09.02. 17:00 Karviná - Opava

09.02. 17:00 Liberec - Příbram

09.02. 17:00 Mladá Boleslav - Plzeň

09.02. 17:00 Sigma Olomouc - Jablonec

09.02. 17:00 Slavia Praha - Teplice

09.02. 17:00 Sparta Praha - Bohemians 1905

09.02. 17:00 Zlín - Slovácko

ZIMNÍ PŘÍPRAVY 
PRVOLIGOVÝCH KLUBŮ

   SK SLAVIA PRAHA   
1. místo 19 16 1 2 48:16 49

3. ledna: zahájení přípravy, 3. - 10. ledna: soustředění ve Španělsku, 19. ledna: Slavia - Ústí nad 
Labem, 21. ledna - 2. února: soustředění v Portugalsku, 22. ledna: Peking Čung-che Kuo-an - Sla-
via Praha (v Portugalsku), 27. ledna: Salcburk - Slavia Praha (v Portugalsku), 2. února: Rosenborg 
Trondheim - Slavia Praha (v Portugalsku). 

 DO ZIMNÍ PŘÍPRAVY NASTUPUJÍ SLÁVISTÉ 
 SE ČTYŘBODOVÝM NÁSKOKEM NA DRUHOU PLZEŇ. 

   FC BANÍK OSTRAVA   
3. místo 19 10 4 5 25:15 34

3. ledna: zahájení přípravy, 8. ledna: Ostrava - Prostějov (Tipsport liga, Orlová, 13:00), 11. ledna: 
Ostrava - Poprad (Tipsport liga, Orlová, 13:00), 15. ledna: Ostrava - Prešov (Tipsport liga, Orlová, 
13:00), 18. ledna: zápas v jednání, 20. ledna - 1. února: soustředění v Turecku (v plánu 3 zápasy).

   FC VIKTORIA PLZEŇ   
2. místo 19 14 3 2 29:15 45

3. ledna: zahájení přípravy, 8. ledna: Plzeň - Ústí nad Orlicí (areál v Luční ulici), 12. ledna: Plzeň - 
Sokolov (areál v Luční ulici), 17. ledna: Plzeň - Ústí nad Labem (areál v Luční ulici), 20. ledna - 
2. února: soustředění v Málaze (Španělsko), 23. ledna: Plzeň - dosud neurčený soupeř (Španěl-
sko), 24. ledna: Plzeň - dosud neurčený soupeř (Španělsko), 28. ledna: Plzeň - dosud neurčený 
soupeř (Španělsko), 1. února: Plzeň - dosud neurčený soupeř (Španělsko).

 NA DAVIDA LIMBERSKÉHO A CELOU VIKTORII 
 ČEKÁ ZIMNÍ DRIL OD 3. LEDNA 2019. 

   FASTAV ZLÍN   
6. místo 19 9 3 7 25:22 30

3. ledna: zahájení přípravy (Letná), 12. ledna: Zlín - Zlaté Moravce (na Vršavě, 15:00), 19. ledna: 
Zlín - Nitra (na Vršavě, 13:00), 25. ledna - 3. února: soustředění v Turecku, 27. ledna: zápas s do-
sud neurčeným soupeřem, 30. ledna: Zlín - Sönderjyske, 2. února: Zlín - Rubin Kazaň.

   AC SPARTA PRAHA   
5. místo 19 9 5 5 30:16 32

3. ledna: zahájení přípravy, 4. - 5. ledna: testy na FTVS, 9. ledna: Sparta - České Budějovice (Stra-
hov), 12. ledna: Chotěbuz - Sparta (14:00), 16. ledna: Sparta - Vltavín (Strahov), 18. ledna - 1. 
února: soustředění ve španělské Marbelle, 25. ledna: Sparta - dosud neurčený soupeř (ve Špa-
nělsku), 26. ledna: Sparta - dosud neurčený soupeř (ve Španělsku), 31. ledna: Sparta - dosud 
neurčený soupeř (ve Španělsku).

   FK JABLONEC   
4. místo 19 10 3 6 38:18 33

5. ledna: zahájení přípravy (fyzické testy), 8. ledna: Jablonec - Pardubice (Tipsport liga, Xaverov, 
10:30), 10. ledna: Jablonec - Varnsdorf (Tipsport liga, Xaverov, 10:30), 13. ledna: Jablonec - Chru-
dim (Tipsport liga, Xaverov, 13:00), 16. ledna: Jablonec - Mšeno (UMT Břízky, 17:30), 20. ledna: 
Jablonec - Žižkov (UMT Mšeno, 11:00), 22. ledna - 4. února: soustředění v Portugalsku (v plánu 
3 zápasy).

 SPARŤANÉ MAJÍ CO NAPRAVOVAT. FORMU NA JARO 
 BUDOU LADIT I NA SOUSTŘEDĚNÍ VE ŠPANĚLSKU. 

   SFC OPAVA   
9. místo 19 7 2 10 26:30 23

3. ledna: zahájení přípravy, 12. ledna: Žilina - Opava (11:00 a 13:30), 16. ledna: Opava - Prostějov 
(UMT Opava-Kylešovice, 13:00), 19. ledna: Trenčín - Opava (11:00 a 13:00), 24. ledna: Opava - sou-
peř v jednání (Uherský Brod), 25. ledna: Opava - Jihlava (Uherský Brod, 16:00), 2. února: Vratislav 
- Opava (15:30).

   FC SLOVAN LIBEREC   
7. místo 19 6 7 6 17:17 25

6. ledna: zahájení přípravy (fyzické testy), 7. - 14. ledna: kondiční soustředění na Kypru, 18. led-
na: Liberec - Neugersdorf (Turnov), 21. ledna - 1. února: herní soustředění v Turecku, 23. ledna: 
Liberec - Neftči Baku (v Turecku), 26. ledna: Liberec - Bialystok (v Turecku), 28. ledna: Liberec 
- Partizan Bělehrad (v Turecku), 31. ledna: Liberec - Botev Plovdiv (v Turecku).

   FK TEPLICE   
8. místo 19 7 4 8 21:25 25

7. ledna: zahájení přípravy, 12. ledna: Teplice - Neugersdorf (UMT Stínadla, 11:00), 16. ledna: Tep-
lice - Táborsko (UMT Stínadla, 11:00), 19. ledna: Teplice - Varnsdorf (UMT Stínadla, 11:00), 21. led-
na: odlet na soustředění na Kypr, 26. ledna: Teplice - Górnik Zabrze (na Kypru), 30. ledna: Teplice - 
Riga (na Kypru), 31. ledna: návrat ze soustředění, 6. února: Teplice - Velvary (UMT Stínadla, 17:00).

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 FOTBALISTÉ POSLEDNÍ DUKLY ZAHÁJILI PŘÍPRAVU JAKO PRVNÍ. 
 STEJNĚ JAKO OPAVANÉ BUDOU TRÉNOVAT V DOMÁCÍCH PODMÍNKÁCH. 

   BOHEMIANS PRAHA 1905   
13. místo 19 4 7 8 18:27 19

7. ledna: zahájení přípravy, 12. ledna: Bohemians 1905 - Žižkov (UMT Tempo, 10:30), 16. - 27. led-
na: soustředění v Turecku, 19. ledna: Bohemians 1905 - Karabach (v Turecku), 22. ledna: Bohe-
mians 1905 - Sion (v Turecku), 26. ledna: Bohemians 1905 - soupeř v jednání (v Turecku), 2. února: 
Dukla - Bohemians 1905 (Juliska, 14:00).

   1. FK PŘÍBRAM   
12. místo 19 5 5 9 24:43 20

3. ledna: zahájení přípravy (14:00), 9. ledna: Hradec Králové - Příbram (Tipsport liga, 10:30), 
12. ledna: Vlašim - Příbram (Tipsport liga, 13:00), 15. ledna: Ústí nad Labem - Příbram (Tipsport 
liga, 10:30), 19. ledna: Sokolov - Příbram (Vejprnice, 13:00), 22. ledna: Dukla - Příbram (Beroun, 
14:00), 26. ledna: České Budějovice - Příbram (11:00), 2. února: Táborsko - Příbram.

   1. FC SLOVÁCKO   
11. místo 19 7 0 12 21:31 21

3. ledna: zahájení přípravy (Městský stadion v Uherském Hradišti), 4. - 13. ledna: soustředění 
v Turecku (v jednání dva zápasy), 19. ledna: Kroměříž - Slovácko, 25. ledna - 3. února: soustředění 
v Turecku (v jednání tři zápasy).

   FK MLADÁ BOLESLAV   
10. místo 19 6 4 9 36:36 22

3. ledna: zahájení přípravy, 9. ledna: Mladá Boleslav - Žižkov, 12. ledna: Mladá Boleslav - Dob-
rovice, Mladá Boleslav - Olympia Praha, 16. ledna: Mladá Boleslav - Jihlava, 19. ledna: Slovan 
Bratislava - Mladá Boleslav (na Maltě), 21. ledna: Mladá Boleslav - soupeř neznámý (na Maltě), 
24. ledna: Balzan FC - Mladá Boleslav (na Maltě), 29. ledna: Mladá Boleslav - Hradec Králové, 
2. února: Mladá Boleslav - Benátky nad Jizerou.

 JABLONEČTÍ SE NA JAŘE POKUSÍ UDRŽET 
 DOBYTÉ POZICE. CHYSTAT SE BUDOU V PORTUGALSKU. 

   DUKLA PRAHA   
16. místo 19 4 3 12 15:34 15

2. ledna: zahájení přípravy (Juliska), 12. ledna: přípravné utkání s dosud neurčeným soupeřem, 
14. ledna - 19. ledna: soustředění v Hradci Králové, 16. ledna: Dukla - Živanice (areál Slavia HK), 
19. ledna: Dukla - Chrudim (areál Slavia HK), 22. ledna: Dukla - Příbram (Beroun), 25. ledna: 
Dukla - Drážďany, 2. února: Dukla - Bohemians 1905 (Juliska).

   MFK KARVINÁ   
15. místo 19 4 3 12 24:37 15

3. ledna: zahájení přípravy, 12. ledna: Karviná - Sereď (Otrokovice), 16. ledna: Karviná - Třinec, 
19. ledna: Karviná - Niepolomice, 21. - 26. ledna: soustředění ve Slovinsku, 23. ledna: Maribor - 
Karviná (ve Slovinsku), 26. ledna: Karviná - Zalaegerszeg, 1. února: Karviná - Tychy.

   SK SIGMA OLOMOUC   
14. místo 19 5 4 10 17:32 19

3. ledna: zahájení přípravy, 12. ledna: Trenčín - Olomouc (Trenčín, 12:00 a 14:00), 16. ledna: Slo-
van Bratislava - Olomouc (11:00), 19. ledna: Olomouc - Ružomberok (13:30), 23. ledna: Olomouc 
- Jihlava (13:00), 25. ledna - 3. února: soustředění v Turecku (3 zápasy).

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.strompraha.cz/
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Sparta zvítězila gólem Lafaty 

v poslední minutě

Fotbaloví internacionálové Sparty porazili v Silvestrovském derby Slavii 
6:5 gólem nováčka Davida Lafaty z penalty v poslední 50. minutě. Červe-
nobílým nepomohly ani čtyři branky Rudolfa Skácela. Letenští navázali 
na loňské vítězství 9:4 a ve 33. ročníku tradiční exhibice na konci roku si 
připsali teprve osmou výhru. V utkání veteránů nad 45 let se po hattricku 
slávisty Luboše Kozla zrodila remíza 5:5.

 DO NOVÉHO ROKU 2019 POPŘÁLI FOTBALOVÝM FANOUŠKŮM SPARŤAN DAVID LAFATA A SLÁVISTA JIŘÍ BÍLEK. 

 NEJLEPŠÍM HRÁČEM SPARTY BYL VYHLÁŠEN VÁCLAV KOLOUŠEK, KTERÝ K VÝHŘE LETENSKÝCH POMOHL DVĚMA GÓLY. 

 „Sice je to jen silvestrovské, ale pořád derby. Líbilo se mi to. 

Krásná atmosféra, hodně lidí, mělo to náboj. Vyhráli jsme, tak 

sparťané mohou být spokojeni,“ řekl Lafata. „Potkal jsem se 

s kluky, které jsem dlouho neviděl. Je to pěkná tradice. Byl jsem 

rád, že mě Jirka Novotný pozval,“ dodal.

Sparta si v derby internacionálů nad 35 let v posledních dvou 

letech mírně vylepšila bilanci, kterou má jinak stále výrazně 

příznivější s 21 výhrami Slavia. Letenští posílili ofenzivu o nej-

lepšího střelce ligové historie Lafatu a stále aktivní hráč Oleš-

níku v krajském přeboru ozdobil návrat do rudého dresu hned 

ve čtvrté minutě vedoucím gólem. „Samozřejmě porážka mrzí. 

Závěr jsme měli dobrý, vyrovnali jsme, ale bohužel pravidlo pe-

nalty za tři rohy nás stálo lepší výsledek,“ řekl „silvestrovský“ 

nováček Jiří Bílek.

Nejlepšími hráči byli zvoleni stále aktivní ligový fotbalista Pří-

brami a autor čtyř gólů Rudolf Skácel a za Spartu dvougólový 

Václav Koloušek. 

Derby veteránů hrané na 2x20 minut přineslo v 16. ročníku 

už osmou remízu. Hattrickem k ní přispěl slávista Kozel, který 

proměnil dvě penalty. Oba týmy nastoupily poprvé se sedmi hrá-

či v poli a za červenobílé si zahrál i reprezentační kouč Jaroslav 

Šilhavý.   Foto: Pavel Jiřík ml.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 SOUBOJ SLÁVISTY LUBOŠE KOZLA, JENŽ SE V DERBY FOTBALISTŮ NAD 45 LET BLÝSKL HATTRICKEM, A MICHALA HORŇÁKA.  PO REMÍZE 5:5 SE OBJALI SPARŤANSKÝ BRANKÁŘ JAROMÍR BLAŽEK A NYNĚJŠÍ TRENÉR ČESKÉ REPREZENTACE JAROSLAV ŠILHAVÝ. 

 SLÁVISTA RUDOLF SKÁCEL PŘIJÍMÁ GRATULACE 
 K JEDNÉ ZE SVÝCH ČTYŘ BRANEK V DERBY. 

33. SILVESTROVSKÉ FOTBALOVÉ DERBY INTERNACIONÁLŮ - HRÁČI NAD 35 LET
(2x25 MIN., BILANCE PO UTKÁNÍ 21-4-8)

SLAVIA PRAHA - SPARTA PRAHA 5:6 (1:3)

Branky: 9., 38. z pen., 40. a 48. Rudolf Skácel, 41. Ivo Ulich - 4. a 50. z pen. David Lafata, 24. 
a 41. Václav Koloušek, 15. Luděk Stracený, 34. Marek Matějovský. Slavia: Václav Winter - Jiří Bílek, 
Jaroslav Černý, Lukáš Došek, Tomáš Hrdlička, Tomáš Hunal, Martin Hyský, David Kalivoda, Mario 
Lička, Martin Müller, Tomáš Pešír, Karel Piták, Rudolf Skácel, Ivo Ulich. Sparta: David Bičík - Tomáš 
Čížek, Jan Flachbart, Milan Fukal, Tomáš Hübschman, Tomáš Jun, Václav Koloušek, David Lafata, 
Marek Matějovský, Jiří Novotný, Luděk Stracený, Lukáš Zelenka, Radek Šírl. 

16. SILVESTROVSKÉ FOTBALOVÉ DERBY VETERÁNŮ - HRÁČI NAD 45 LET
(2x20 MIN., BILANCE PO UTKÁNÍ 6-8-2)

SK SLAVIA PRAHA - AC SPARTA PRAHA 5:5 (2:4)

Branky: 12., 34. obě z pen. a 37. Luboš Kozel, 22. Jiří Jeslínek, 16. Pavel Řehák - 1. Marek Trval, 
6. Petr Vrabec, 15. Daniel Zítka, 17. Václav Budka z pen., 38. Marek Kincl. Slavia: Petr Bureš - Roman 
Janoušek, Jiří Jeslínek, Jaromír Jindráček, Luboš Kozel, Pavel Kuka, Jan Mareš, Pavel Medynský, 
Pavel Řehák, Jaroslav Šilhavý, Milan Šimůnek, František Veselý, Luboš Zákostelský. Sparta: Ja-
romír Blažek - Aleš Bažant, Miloslav Denk, Michal Horňák, Josef Jarolím, Marek Kincl, Vratislav 
Lokvenc, Richard Margolius, Marek Trval, Petr Vrabec, Daniel Zítka, Václav Budka.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Titulový prosinec Liverpoolu?

Přelom roku bývá ve fotbalové Anglii považován za zásadní. V tomto 
období čeká na fotbalisty zvýšená porce zápasů, během kterých se dá 
nasbírat rozhodující náskok či naopak ztráta v honbě za titulem. A pro-
sinec byl v tomto směru přímo výstavním měsícem pro Liverpool a ka-
tapultoval jej do čela ligového pelotonu.

Premier League nabídla fanouškům v prosinci sedm kol, což je pro plejery na Ostro-

vech pořádný zápřah. A právě hráči Reds jej ze všech mančaftů zvládli nejlépe: jako jediní 

dokázali sedmkrát bodovat naplno, když naposledy rozstříleli Arsenal 5:1! Naopak před-

chozí lídr Manchester City třikrát prohrál, což obhájce trofeje odsunulo až na třetí příčku. 

Na druhou se vyšvihl Tottenham, jenž v prosinci nezvládl jediný mač, když nečekaně doma 

neudržel vedení a podlehl Wolves 1:3. I díky tomu mají svěřenci kouče Mauricia Pochet-

tina šestibodovou ztrátu na partu Jürgena Kloppa, která se může po čtvrteční dohrávce 

21. kola ještě o tři body navýšit. 

Tento mač je fanoušky očekáván s mimořádným napětím, protože se v něm Liverpool 

představí na trávníku Citizens. Pokud hosté na Etihad Stadium zvítězí, budou mít na prv-

ním místě náskok před Kohouty devět a před třetím Manchesterem City deset bodů. 

A i přes další náročný program nabere vidina touženého zisku titulu - prvního od roku 1990 

- hodně reálné kontury. Z posledních 11 soutěžních utkání s Liverpoolem vyhrál tým Pep  

Guardioly pouze jediný a španělský kouč má jasno: „Když se podíváme na pozici Liverpoo-

lu, na jejich náskok, pak musíme vyhrát. Když ztratíme body, je to pro nás konec. Mohlo 

by to být takřka nemožné, abychom je ještě dohnali.“ Potvrdí Reds skvělou prosincovou 

formu i v prvním lednovém mači, nebo pustí Citizens do dostřel? 

 BRAZILSKÝ ÚTOČNÍK ROBERTO FIRMINHO 
 NASÁZEL VE 20. KOLE ARSENALU HATTRICK 
 A VÝRAZNĚ SE PODÍLEL NA JASNÉM 
 TRIUMFU LIVERPOOLU 5:1. 

Šťastný finiš Fortuny

V předvánočním čase si bundesliga střihla ve zkráceném termínovém 
tempu dvě závěrečná kola podzimního programu. O největší překvapení 
se postaral nováček z Düsseldorfu, pohybující se do té doby u dna tabul-
ky, který připravil dortmundskému lídrovi na svém hřišti první porážku 
v sezoně. Fortuna ho dokázala v epilogu potvrdit i výhrou v nastaveném 
čase v Hannoveru a rázem už není na sestupových příčkách! 

Další ohrožené týmy však naopak nevyužily domácí prostředí ke klidnějšímu přezimo-

vání před jarními odvetami, které začnou již ve druhé polovině ledna. Kromě „96“ se to 

týká především druhého nováčka Norimberku, oba celky spojuje i hubený zisk pouhých 

jedenácti bodů.

Bezprostředně po sedmnáctém kole oznámil trenérskou změnu Leverkusen. Heiko 

Herrlichovi nepomohla k setrvání v křesle Bayeru ani dvě prosincová vítězství v řadě či po-

stup do play-off Evropské ligy. Nahradil ho nizozemský kouč Peter Bosz, který na podzim 

2017 sice skvěle rozjel šňůru výher s Dortmundem, ale ta se brzy přetrhla a po pár měsí-

cích tak skončilo i jeho angažmá ve vestfálském velkoklubu. Ten se po klopýtnutí v Düs-

seldorfu rychle otřepal a vrátil se doma v duelu dvou Borussií, který byl soubojem prvního 

s druhým, zpátky na vítěznou vlnu. I když se žlutočerným brzy zranil španělský šutér Alcá-

cer, plnohodnotně ho nahradil střídající Mario Götze, který skvělými přihrávkami připravil 

oba góly Sanchovi a Reusovi. Obhájce titulu Bayern se již posunul na druhou příčku a přes 

šestibodovou ztrátu bude mít bundesligové jaro po dlouhé době i mistrovský náboj. 

 FOTBALISTÉ DÜSSELDORFU JÁSAJÍ PO NEČEKANÉ DOMÁCÍ VÝHŘE 2:1 NAD DORTMUNDEM. 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Dortmund 17 13 3 1 44:18 42
2. Bayern 17 11 3 3 36:18 36
3. M ǵladbach 17 10 3 4 36:18 33
4. RB Lipsko 17 9 4 4 31:17 31
5. Wolfsburg 17 8 4 5 27:22 28
6. Frankfurt 17 8 3 6 34:23 27
7. Hoffenheim 17 6 7 4 32:23 25
8. Hertha 17 6 6 5 26:27 24
9. Leverkusen 17 7 3 7 26:29 24

10. Brémy 17 6 4 7 28:29 22
11. Freiburg 17 5 6 6 21:25 21
12. Mohuč 17 5 6 6 17:22 21
13. Schalke 17 5 3 9 20:24 18
14. Dusseldorf 17 5 3 9 19:33 18
15. Augsburg 17 3 6 8 25:29 15
16. Stuttgart 17 4 2 11 12:35 14
17. Hannover 17 2 5 10 17:35 11
18. Norimberk 17 2 5 10 14:38 11

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Liverpool 20 17 3 0 48:8 54
2. Tottenham 21 16 0 5 46:21 48
3. Manchester City 20 15 2 3 54:16 47
4. Chelsea 20 13 4 3 38:16 43
5. Arsenal 21 12 5 4 46:31 41
6. Manchester Utd. 20 10 5 5 41:32 35
7. Leicester 21 9 4 8 25:23 31
8. Wolves 20 8 5 7 23:23 29
9. Watford 20 8 4 8 27:28 28

10. Everton 21 7 6 8 31:31 27
11. West Ham 20 8 3 9 27:30 27
12. Bournemouth 20 8 2 10 28:37 26
13. Brighton 20 7 4 9 22:27 25
14. Crystal Palace 20 5 4 11 17:26 19
15. Newcastle 20 4 6 10 15:27 18
16. Cardiff 21 5 3 13 19:41 18
17. Southampton 20 3 6 11 21:38 15
18. Burnley 20 4 3 13 19:41 15
19. Fulham 21 3 5 13 19:47 14
20. Huddersfield 20 2 4 14 12:35 10

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Kane H. Tottenham 14 4
2. Aubameyang P. Arsenal 14 3

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Jović L. Frankfurt 12 3
2. Alcácer P. Dortmund 12 0
3. Reus M. Dortmund 11 5
4. Werner T. RB Lipsko 11 2
5. Lewandowski R. Bayern 10 5

PROGRAM
21. KOLO

2.1. Bournemouth - Watford, Huddersfield - Burnley,
Chelsea - Southampton, Newcastle - Manchester Utd.
West Ham - Brighton, Wolves - Crystal Palace (hráno po uzávěrce)

3.1. Manchester City - Liverpool

22. KOLO

12.1. West Ham - Arsenal, Brighton - Liverpool,
Burnley - Fulham, Cardiff - Huddersfield, Chelsea - Newcastle

Crystal Palace - Watford, Leicester - Southampton
13.1. Everton - Bournemouth, Tottenham - Manchester Utd.

14.1. Manchester City - Wolves

PROGRAM
18. KOLO

18.1. Hoffenheim - Bayern
19.1. Augsburg - Dusseldorf, Frankfurt - Freiburg,

Hannover - Brémy, Leverkusen - Mönchengladbach,
Stuttgart - Mohuč, RB Lipsko - Dortmund

20.1. Norimberk - Hertha, Schalke - Wolfsburg

VÝSLEDKY
20. KOLO

Manchester Utd. - Bournemouth 4:1 * Burnley - West Ham 2:0
Southampton - Manchester City 1:3 * Brighton - Everton 1:0

Crystal Palace - Chelsea 0:1 * Liverpool - Arsenal 5:1
Fulham - Huddersfield 1:0 * Leicester - Cardiff 0:1
Tottenham - Wolves 1:3 * Watford - Newcastle 1:1

21. KOLO

Cardiff - Tottenham 0:3 * Arsenal - Fulham 4:1
Everton - Leicester 0:1

VÝSLEDKY
16. KOLO

Bayern - RB Lipsko 1:0 * Brémy - Hoffenheim 1:1
Freiburg - Hannover 1:1 * Mohuč - Frankfurt 2:2

Schalke - Leverkusen 1:2 * Dusseldorf - Dortmund 2:1
Hertha - Augsburg 2:2 * Wolfsburg - Stuttgart 2:0

Mönchengladbach - Norimberk 2:0

17. KOLO

Hoffenheim - Mohuč 1:1 * Augsburg - Wolfsburg 2:3
Frankfurt - Bayern 0:3 * Hannover - Dusseldorf 0:1
Leverkusen - Hertha 3:1 * Norimberk - Freiburg 0:1

RB Lipsko - Brémy 3:2 * Stuttgart - Schalke 1:3
Dortmund - Mönchengladbach 2:1

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Barca ve střehu, Real věří...

Sice občas klopýtli, ovšem k titulu mají opět nejblíže. Obhájci z Bar-
celony si po podzimu drží na čele mírný náskok, zatímco jejich největší 
rivalové z Realu mají na kontě už pět proher!

Co na tom, že potřetí za sebou ovládli Ligu mistrů a na konci roku rovněž potřetí v řadě 

i MS klubů. V La Lize tančí „bílý balet“ mnohem pomaleji, než byli fanoušci zvyklí. Po Ro-

naldově odchodu už to není ono, vždyť pět proher z 16 ligových mačů je na Real bilance 

přímo děsivá. „Naštěstí manko na čelo tabulky není tak velké a je v našich silách se na jaře 

ještě poprat o titul,“ burcoval madridský kapitán Ramos. Pokud Real zvládne dohrávku 

ve Villarrealu, dotáhne se na třetí Sevillu a za lídrem z Barcy, která na podzim ztratila body 

hned v šesti utkáních, bude mít odstup pět bodů. Při vědomí, že březnové El Clásico hraje 

doma, to není bezvýchodná situace. „Tak vyrovnanou La Ligu nepamatuji, každý zápas je 

ohromně těžký,“ přiznal barcelonský lídr Messi a ve střehu je i kouč Valverde: „Pořád je 

před námi dlouhá cesta a moc dobře víme, že hlavně Real bude velkou překážkou.“ Fa-

noušky navíc nenechají spát množící se dohady o možném návratu superstar Neymara 

na Nou Camp, za něhož by klub údajně mohl poslat do PSG mladíka Dembélého.

Hned po Novém roce se fandové mohou těšit na šlágr třetího s druhým, když Sevilla 

hostí Atlético. Domácím jako by lehce docházel dech, tři ze čtyř posledních ligových zápa-

sů remizovali a spadli z čela tabulky. Navíc při posledním vzájemném duelu dostali doma 

od Los Rojiblancos nařezáno 2:5! „Vstoupit dobře do nového roku je pro nás klíčové,“ avi-

zoval předem madridský trenér Simeone. Zamíchat se mezi giganty chtějí opět outsideři 

z Alavésu, kteří mají za sebou famózní podzim. Naopak dostat se z obří krize touží barcelo-

nský Espanyol. Ještě na začátku listopadu byl po 11. kole těsně druhý za městskými rivaly 

FC, jenže následovala šňůra šesti proher v řadě a pád na 14. příčku - už jen šest bodíků nad 

sestupovým pásmem! 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Barcelona 17 11 4 2 48:19 37
2. Atl. Madrid 17 9 7 1 25:12 34
3. Sevilla 17 9 5 3 30:17 32
4. Real Madrid 16 9 2 5 24:19 29
5. Alaves 17 8 4 5 19:17 28
6. Betis 17 7 5 5 20:19 26
7. Getafe 17 6 7 4 18:13 25
8. Valencia 17 4 10 3 15:14 22
9. Girona 17 5 7 5 18:20 22

10. Levante 17 6 4 7 28:32 22
11. Celta Vigo 17 5 6 6 28:26 21
12. Valladolid 17 5 6 6 16:19 21
13. Eibar 17 5 6 6 21:25 21
14. Espanyol 17 6 3 8 18:24 21
15. Real Sociedad 17 5 4 8 18:20 19
16. Leganes 17 4 7 6 16:20 19
17. Ath. Bilbao 17 2 10 5 16:24 16
18. Villarreal 16 3 6 7 17:21 15
19. Vallecano 17 3 4 10 17:32 13
20. Huesca 17 1 5 11 15:34 8

 ANTOINE GRIEZMANN ZAŘÍDIL VÍTĚZSTVÍ 1:0 ATLÉTIKA MADRID 
 V POSLEDNÍM UTKÁNÍ LOŇSKÉHO ROKU NAD ESPANYOLEM. 
 TEĎ JEHO CELEK ČEKÁ BITVA O UDRŽENÍ DRUHÉ LIGOVÉ PŘÍČKY V SEVILLE. 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Messi L. Barcelona 15 10
2. Suarez L. Barcelona 11 4
3. Stuani C. Girona 11 0
4. Aspas I. Celta Vigo 10 2
5. Ben Yedder W. Sevilla 8 5
6. Gomez M. Celta Vigo 8 4

SERIE A

Neporazitelná dáma

Sedmkrát za sebou získali scudetto, přesto v létě koupili superstar 
Ronalda a jsou ještě suverénnější. Borci turínského Juve ničí rivaly, 
z nichž ani jediný je během podzimu nedokázal porazit!

Není to poslední dobou žádný válec. Ze šesti prosincových ligových mačů vyhráli fotba-

listé „staré dámy“ hned třikrát jen 1:0, a to včetně obou domácích šlágrů s AS Řím i Inte-

rem. V Bergamu už to s nimi vypadalo bledě - po hodině hry prohrávali 1:2 a hráli v deseti, 

nicméně střídající Ronaldo hlavou srovnal. Byla to jedna z pouhých dvou remíz, ostatních 

17 duelů borci Juventusu vyhráli! V závěrečném duelu roku porazili Sampdorii 2:1, když 

se dvakrát trefil Ronaldo a se 14 góly už vede tabulku střelců. „Týmu se v první polovině 

sezony hodně dařilo, vyhráli jsme skoro každý zápas. Ale nesmíme polevit a dál pracovat,“ 

řekla portugalská hvězda. Turínští mají na čele náskok devíti bodů i díky tomu, že jejich 

nejbližší pronásledovatel Neapol ve vánočním hitu prohrála na Interu 0:1. Hodně vypjatý 

duel rozhodl až v nastavení Martínez, hosté dohrávali bez dvou vyloučených, když senegal-

ský obránce Koulibaly neunesl rasistické ataky fandů. „Třikrát jsme na to sudího upozor-

ňovali, nic neudělal. Pokud se to bude opakovat, odejdeme příště ze hřiště,“ nadával kouč 

Ancelotti. Inter musí odehrát dva zápasy bez diváků.

Trable má i druhý milánský gigant AC - od Mikuláše uhrál v pěti utkáních jen tři body 

a až na konci roku přetlačil 2:1 Spal. Vedení klubu zatím podrželo kouče Gattusa a k tomu 

oznámilo, že se znovu odvolá k Arbitrážnímu soudu UEFA za porušení finanční fair play, 

za což AC dostal pokutu 12 milionů eur a podmínečné vyloučení z evropských pohárů. Pa-

trik Schick dostával při zdravotních trablech kanonýra Džeka více šancí a v Římě o sobě 

dává vědět - proti Sassuolu dal gól i zařídil penaltu. „Zlepšuje se, a to i takticky. Chtěli jsme 

dávat pasy za obranu a na to on má schopnosti,“ tleskal mu kouč Di Francesco. Ukáže Pa-

trik na jaře konečně pořádný průlom? 

 NEJLEPŠÍ STŘELEC SERIE A CRISTIANO RONALDO SVÝMI GÓLY TÁHNE JUVENTUS. 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Juventus 19 17 2 0 38:11 53
2. Neapol 19 14 2 3 37:17 44
3. Inter 19 12 3 4 31:14 39
4. Lazio 19 9 5 5 28:21 32
5. AC Milán 19 8 7 4 26:20 31
6. AS Řím 19 8 6 5 34:24 30
7. Sampdoria 19 8 5 6 32:23 29
8. Atalanta 19 8 4 7 39:27 28
9. Turín FC 19 6 9 4 24:19 27

10. Fiorentina 19 6 8 5 25:18 26
11. Sassuolo 19 6 7 6 30:32 25
12. Parma 19 7 4 8 17:23 25
13. Cagliari 19 4 8 7 17:25 20
14. FC Janov 19 5 5 9 25:35 20
15. Udinese 19 4 6 9 16:23 18
16. Spal 19 4 5 10 15:27 17
17. Empoli 19 4 4 11 22:37 16
18. Bologna 19 2 7 10 15:29 13
19. Frosinone 19 1 7 11 12:37 10
20. Chievo 19 1 8 10 14:35 8

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Ronaldo C. Juventus 14 5
2. Piatek K. FC Janov 13 0
3. Quagliarella F. Sampdoria 12 5
4. Zapata D. Atalanta 10 3

PROGRAM
DOHRÁVKA 17. KOLA

3.1. Villarreal - Real Madrid

18. KOLO

4.1. Levante - Girona, Espanyol - Leganes
5.1. Valladolid - Vallecano, 

Alaves - Valencia, Huesca - Betis
6.1. Eibar - Villarreal, Sevilla - Atl. Madrid,

Real Madrid - Real Sociedad, Getafe - Barcelona
7.1. Celta Vigo - Ath. Bilbao

PROGRAM
20. KOLO

19.1. AS Řím - Turín FC, Udinese - Parma, Inter - Sassuolo
20.1. Frosinone - Atalanta, Fiorentina - Sampdoria,

Spal - Bologna, Cagliari - Empoli, Neapol - Lazio
21.1. Juventus - Chievo, FC Janov - AC Milán

VÝSLEDKY
17. KOLO

Vallecano - Levante 2:1 * Leganes - Sevilla 1:1
Valencia - Huesca 2:1 * Ath. Bilbao - Valladolid 1:1

Barcelona - Celta Vigo 2:0 * Atl. Madrid - Espanyol 1:0
Betis - Eibar 1:1 * Real Sociedad - Alaves 0:1

Girona - Getafe 1:1

VÝSLEDKY
18. KOLO

Inter - Neapol 1:0 * AS Řím - Sassuolo 3:1
Spal - Udinese 0:0 * Turín FC - Empoli 3:0

Atalanta - Juventus 2:2 * Bologna - Lazio 0:2
Cagliari - FC Janov 1:0 * Fiorentina - Parma 0:1

Sampdoria - Chievo 2:0 * Frosinone - AC Milán 0:0

19. KOLO

AC Milán - Spal 2:1 * Neapol - Bologna 3:2
Empoli - Inter 0:1 * FC Janov - Fiorentina 0:0
Chievo - Frosinone 1:0 * Lazio - Turín FC 1:1

Parma - AS Řím 0:2 * Sassuolo - Atalanta 2:6
Udinese - Cagliari 2:0 * Juventus - Sampdoria 2:1

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


42 INZERCEČtvrtek 3.1.2019
1/2019

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/


Ty rekordní peníze se vážně vyplatily. Vždyť právě on je hlavním 
důvodem velkolepé liverpoolské jízdy v uplynulém roce! Nizo-
zemský obránce VIRGIL VAN DIJK (27) pomohl odstranit největší 
slabinu týmu - zalepit díry v defenzívě. A díky tomu se sny o titulu 
mění pomalu v realitu.

Nejdražší obránce světa 

Van Dijk
Nejdražší obránce světa 

Van Dijk

Vůdce 
zázraku

Vůdce 
zázraku



4746

4646 47

in
ze

rc
e inzerce

Čtvrtek 3.1.2019
1/2019

Čtvrtek 3.1.2019
1/2019 PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY

Famózní! Líbezná! Zničující! Na současnou hru Liverpoolu pějí 

ódu nejen na Ostrovech. Ke zdrcujícím ofenzivním hrátkám Reds 

přidali i skálopevnou obranu, takže už zbytečně neztrácejí body. 

Zabudovali totiž do sestavy dva výjimečné bouráky - stopera Van 

Dijka s brazilským brankářem Alissonem.

NEJLEPŠÍ BEK NA SVĚTĚ?
„Hrozně nerad srovnávám hráče a nechci hodnotit, zda je nej-

lepším obráncem Premier League či dokonce na celém světě. Ale 

věřte mi, jsem šťastný, nesmírně šťastný, že Virgila máme v týmu! 

A on to moc dobře ví,“ usmíval se trenér Jürgen Klopp. Nicmé-

ně podle mnoha expertů Holanďan aktuální jedničkou opravdu je. 

Ve vzduchu bezkonkurenční, na zemi jistý, s pohotovou a kvalitní 

rozehrávkou, k tomu s vůdčími schopnostmi. Prostě ideální stoper 

pro moderní fotbal. To vše ukázal i v posledním utkání roku, kdy 

Liverpool deklasoval Arsenal 5:1. Držel defenzívu Reds, nicméně 

fandové ocenili i situaci, kdy se v poločase při odchodu do kabin 

razantně zastal hvězdy Salaha, na něhož se sápal hostující stoper 

Sokratis. „O nic nešlo, jen chráním své spoluhráče, to je normální. 

Přesně tohle potřebujeme - stát jeden za druhým,“ řekl.
 CESTA DO LIVERPOOLU ZAČALA ANGAŽMÁ V TILBURGU… 

SKOTSKÝ PRŮLOM
Potomek nizozemského otce a surinamské matky měl fot-

balový talent odmala a už v Tilburgu bylo všem jasné, že z něj 

roste výjimečný hráč. Své vlohy naplno uplatnil v Groningenu, 

odkud si už důrazného obránce vyzobl slavný Celtic. V týmu 

skotského suveréna si udělal jméno, sbíral své první vavříny 

a během dvou sezon v Glasgowě se vždy dostal do nejlepší li-

gové jedenáctky roku.

Jenže chtěl víc. A když v létě 2015 Celtic selhal už v předkole 

Ligy mistrů proti Malmö, nebylo nač čekat. Za 13 miliónů liber 

se přesunul do anglického Southamptonu, kterému se upsal 

na pět let. „Odmala jsem toužil hrát v Premier League, je to 

nejlepší soutěž na světě,“ hlásil šťastně. 

V Anglii žasli, jak dobrý je. Byl králem šestnáctky, průměrný 

tým dokázal pozvednout, stal se i nedílnou součástí nizozem-

ského nároďáku.

VŮDCE REPREZENTACE I LIVERPOOLU
A najednou bum! V lednu 2018 se z něj stala celebrita - Liver-

pool z něj totiž udělal nejdražšího obránce historie, když za něj 

zaplatil 75 miliónů liber! Kouč Klopp mu dal čas sžít se s týmem 

i doléčit si šrámy, takže řada fanoušků byla nervózních, proč tak 

často vysedává na lavičce. Nicméně stačilo pár měsíců a Van Dijk 

byl oporou zadních řad Reds, dokonce se stihl dostat do ideální je-

denáctky Ligy mistrů. Loňský rok byl pro něj vůbec zlomový. Zvo-

lili ho kapitánem v reprezentaci, při Hendersonově absenci nosí 

pásku i v klubu. Stal se z něj přirozený vůdce, který pevně věří, že 

liverpoolské jaro 2019 vstoupí do historie - vysněný titul po 29 le-

tech a třeba i triumf v Champions League! „Klukům jsem řekl, že 

záleží jen na nás. Musíme být všichni jednotní, každý den makat 

a pomáhat jeden druhému. Každý z nás má občas špatný den, ale 

klíčem je, jak hrajeme společně,“ prozradil motivační řeč v kabině. 

Dokáže si Liverpool pod jeho taktovkou splnit své velké sny? 
 … POKRAČOVALA V ROVNĚŽ NIZOZEMSKÉM  GRONINGENU. 

 V ROCE 2013 NÁSLEDOVAL PRVNÍ PŘESTUP DO ZAHRANIČÍ, DO SKOTSKÉHO CELTIC GLASGOW. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 FANOUŠCI LIVERPOOLU VAN DIJKA MILUJÍ. 

 A OD LOŇSKÉHO ROKU ŠÉFUJE VIRGIL VAN DIJK LIVERPOOLU! 

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY

 V ANGLICKÉM SOUTHAMPTONU SI VAN DIJK ZAHRÁL VYSNĚNOU 
 PREMIER LEAGUE I EVROPSKÉ POHÁRY, JAKO PROTI PRAŽSKÉ SPARTĚ. 

Virgil van Dijk
Národnost: Nizozemsko * Narozen: 8. července 1991 v Bredě * 
Výška: 193 cm * Kluby: Tilburg (2009-2010), Groningen (2010-
2013), Celtic Glasgow (2013-2015), Southampton (2015-2018), 
Liverpool (2018-?) * Pozice: obránce * Reprezentace: 24 zápa-
sů/3 góly * Sbírka trofejí: 2x mistr Skotska, vítěz Skotského 
ligového poháru

PROČ VIRGIL? KVŮLI MÁMĚ!
Není výjimkou - třeba kanonýr Ibrahimovic přece svého času také nosil 

na zádech své křestní jméno Zlatan. Nicméně jmenovka Virgil patří k Van 
Dijkovi neodmyslitelně už od mládí. Důvod? Vše je na truc jeho otci, který 
opustil mámu a jejich tři děti včetně Virgila. A ten mu to nikdy neodpustil. 
„Nechtěl jsem nosit na dresu příjmení někoho, kdo se na nás na všechny 
vykašlal. Za to, kam jsem to dotáhl, vděčím v prvé řadě své mámě,“ objasnil 
hvězdný fotbalista chmurný důvod svého rozhodnutí.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 V PROBÍHAJÍCÍ SEZONĚ PREMIER LEAGUE VSTŘELIL 
 VAN DIJK ZATÍM JEDINÝ GÓL. TŘI DNY PŘED ŠTEDRÝM DNEM 
 JÍM POMOHL K VÝHŘE REDS NA WOLVES 2:0. 

 VAN DIJK S PŘÍTELKYNÍ RIKE NOOITGEDAGT. 
 TRENÉR JÜRGEN KLOPP VE SCHOPNOSTI VAN DIJKA TAK VĚŘÍ, 
 ŽE NEVÁHAL Z NĚJ UDĚLAT NEJDRAŽŠÍHO OBRÁNCE SVĚTA.  V NIZOZEMSKÉ REPREZENTACI NOSÍ OD LOŇSKA KAPITÁNSKOU PÁSKU. 

 TVRDÝ ZÁKROK VAN DIJKA NA NEAPOLSKÉHO MERTENSE. 
 PO ZÁKLADNÍ SKUPINĚ ČEKÁ LIVERPOOL V OSMIFINÁLE 
 PLAY OFF LIGY MISTRŮ MNICHOVSKÝ BAYERN. 

CHCEME VYHRÁT VŠECHNO!
V ligovém poháru už vypadli, když doma smolně ztratili zápas s Chel-

sea. Zbývají jim stále ještě tři soutěže - liga, FA Cup a Champions League. 
„Chceme vyhrát všechny tři!“ má jasno Van Dijk.

Opravdu máte tak vysoké cíle?

„Víme, že sezona je hodně dlouhá. Před jejím začátkem jsme si řekli, že chce-
me vyhrát všechny čtyři soutěže, do kterých jdeme. Pokud nemáte takové cíle, 
raději se na všechno vykašlete.“

Není to ale až moc velké sebevědomí?

„Potřebujete mít ty nejvyšší ambice, když hrajete v tak slavném klubu. Jen 
si vzpomeňte na tu historii a všechny ty lidi kolem. Musíme prostě zkusit být co 
nejlepší. Jasně, je to strašně těžký úkol, ale musíme se o to pokusit.“

Je to váš hnací motor?

„Ano, jen s takovým myšlením se posunete dál. Měli jsme dobrý start do no-
vého ročníku, ale za to se nic nedává, ještě jsme vůbec nic nevyhráli. Musíme naši 
sílu ukazovat každý týden.“

Očividně si to v klubu užíváte...

„Jo, je teď skvělá doba na to být hráčem Liverpoolu. (smích) Těšíme se na kaž-
dý zápas, na všechny ty silné soupeře, co nás čekají. A hlavně chceme, aby naše 
hra byla na nejvyšší možné úrovni.“

Triumf v lize a hlavně v Lize mistrů by vám zajistil nehynoucí slávu!

„A víme, že je to v našich silách! Do minulého finále Ligy mistrů jsme se nedo-
stali náhodou, vybudovali jsme si respekt. Teď to musíme potvrdit a ještě udělat 
ten poslední krok.“

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Velký zájem o semináře 
ŠKOLA V POHYBU 

V rámci projektu Škola v pohybu, který je jedním z pilířů projektu Můj první 
gól, proběhlo na přelomu listopadu a prosince 2018 pět seminářů určených 
pro učitele tělesné výchovy v základních a mateřských školách.

 PŘI SEMINÁŘÍCH SE UČITELÉ SEZNÁMILI S NOVÝMI POZNATKY I V PRŮBĚHU PRAKTICKÝCH UKÁZEK. 

 SEMINÁŘŮ ŠKOLA V POHYBU SE ZÚČASTNILY DVĚ STOVKY ZÁJEMCŮ. 

O semináře byl velký zájem a celkově se na těchto akcích kona-

ných postupně v Praze, Jihlavě, Hradci Králové, Karlových Varech 

a Teplicích sešlo na dvě stovky učitelů tělesné výchovy, kteří měli 

zájem se obohatit v jejich krásné a důležité práci.

„Hlavním záměrem seminářů je učitele inspirovat, motivovat 

a společně dokázat, aby děti po celé České republice byly při spor-

tování šťastné, spokojené, smály se, odcházely zpocené a hlavně 

se těšily na další sportovní aktivitu,“ řekl ke smyslu seminářů Mi-

chal Blažej z úseku Grassroots úseku fotbalu FAČR.

Na učitele čekali trenéři mládeže z řad FAČR, kteří vždy v teo-

retické části představili základní principy práce s dětmi a mládeží, 

poté následovaly praktické ukázky hodin tělesné výchovy s dětmi 

prvního stupně, učitelé si ale tyto aktivity mohli vyzkoušet i sami, 

kdy se pod vedením Grassroots trenérů mládeže FAČR ocitli v roli 

dětí. Jedním z vedoucích kurzů byl už tradičně i Stanislav Duben, 

Grassroots trenér mládeže pro kraj Vysočina.

„Chtěli bychom učitele hlavně inspirovat, říct si nějaké principy, 

které by podle nás měly v hodinách tělesné výchovy být, ukázat 

si organizaci hodiny, obohatit je i v rámci samotných cvičení, ale 

zejména chceme s učiteli navázat kontakty pro další případnou 

spolupráci, kdy je můžeme navštívit a věnovat se jim přímo v jejich 

školách,“ řekl Stanislav Duben.

 „Moc se mi líbila videa v rámci teorie, kdy se ukazovaly základní 

principy vedení hodin. Co dělat pro to, aby to děti bavilo, aby měly 

ke sportu vztah a i samy si chodily někam zahrát, aby jen neseděly 

doma nebo v lavicích,“ řekla učitelka Ivana, která pracuje s dětmi 

na 2. stupni základní školy. Kurzu se zúčastnil i učitel Aleš, který 

se mimo učitelství věnuje i trénování malých fotbalistů.

„Už jsem byl na více seminářích, ale tento se mi opravdu líbil, 

děti si celou část hodiny hrají, jsou aktivní při minimu rozkazů. Ur-

čitě si z tohoto semináře odnáším inspiraci k vedení hodin tělesné 

výchovy, ale i tréninků dětí.“ Semináře na Vysočině se zúčastnila 

i učitelka Martina ze ZŠ a MŠ Věž.

„Je tady ohromně pozitivní atmosféra a energie, my se tady 

bavíme, a to znamená, že se pak rozhodně budou bavit i samotné 

děti, což je podstatné. Jde nám všem hlavně o to, abychom děti 

dostali od IT techniky ke sportování, aby je to bavilo a aby měly 

z pohybu radost,“ dodala po skončení semináře Martina. 

Na rok 2019 jsou v plánu dva semináře v každém ze 14 krajů, 

pozvánky budou na školy opět zasílány s předstihem. 

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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 DĚTI SE PŘI POHYBOVÝCH AKTIVITÁCH MUSÍ HLAVNĚ BAVIT! 

http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://zastavsikanu.cz/
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FAČR získala mezinárodní ocenění 
od Speciálních olympiád

Téměř šest desítek zástupců z 38 zemí se sešlo v sídle FAČR na 14. Ev-
ropské fotbalové konferenci Speciálních olympiád, aby se navzájem inspi-
rovali v oblasti fotbalu pro hráče s mentálním postižením.

 ZÁSTUPCI FAČR S OCENĚNÍM UDĚLOVANÝM FOTBALOVÝM ASOCIACÍM ZA SPOLUPRÁCI SE SPECIÁLNÍMI OLYMPIÁDAMI. 

 DO PRAŽSKÉHO SÍDLA FAČR PŘIJELI NA 14. EVROPSKOU FOTBALOVOU KONFERENCI SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD ZÁSTUPCI Z 38 ZEMÍ. 

Hnutí Speciálních olympiád se po celém světě zaměřuje na prá-

ci se sportovci s různou úrovní mentálního postižení, kdy fotbal se 

hraje v tzv. sjednocené formě, tedy kdy jsou na hřišti společně 

s hendikepovanými sportovci i zdraví hráči, tzv. partneři.

FAČR s hnutím Speciálních olympiád velmi aktivně spolupracu-

je od roku 2014 a za tuto dobu společně dosáhly velkých úspěchů 

v podobě nárůstu členské základny, nových programů pro vzdě-

lávání trenérů, výrazného zlepšení stavu materiálního vybavení, 

ale úspěšná je tato spolupráce i v evropském měřítku, kdy nadace 

UEFA Foundation vyhlásila tyto aktivity nejlepším sociálním pro-

jektem Evropy za rok 2018. Velkým oceněním je i přidělení pořa-

datelství právě této konference, která se koná vždy jednou za dva 

roky v různých zemích Evropy.

„Tato konference je skvělá příležitost, jak se v rámci Evropy, 

ale i celého světa navzájem inspirovat v oblasti práce se spor-

tovci s mentálním hendikepem. My máme tuto spolupráci velmi 

dobře nastavenou, ale je skvělé slyšet nové nápady například 

z Velké Británie či Belgie, mezi prezentující byli pozváni i zá-

stupci z Brazílie a Spojených států amerických. Zastoupeny byly 

i velké evropské kluby, kdy zde svou činnost prezentují zástupci 

klubů FC Liverpool, Benfica Lisabon, nebo Borussia Dortmund,“ 

přiblížil záměr konference Michal Blažej z úseku Grassroots fot-

balu FAČR.

Během konference proběhlo několik prezentací, praktických 

ukázek, součástí programu bylo i předání ocenění třem fotba-

lovým asociacím za největší přínos ve spolupráci s hnutími Spe-

ciálních olympiád a jednou z oceněných se opět stala Fotbalová 

asociace České republiky, což je dalším důkazem skvělé a smys-

luplné spolupráce.

„Tato spolupráce je pro nás velmi významná, protože takovou 

radost jako u těchto sportovců není úplně běžné vidět, v tomto 

směru se často máme všichni co učit. Velmi mile mě překvapi-

la i velká profesionalita lidí v hnutí Speciálních olympiád, pro-

tože celý tým Davida Bělůnka, vedoucího úseku fotbalu, odvádí 

skvělou práci, a i proto se naši spolupráci daří posouvat o velké 

kroky dopředu,“ řekla manažerka sociálních projektů FAČR Mi-

chaela Veselá.

„Během této konference jsme za tuto spolupráci obdrželi oce-

nění udělované fotbalovým asociacím za spolupráci se Speciál-

ními olympiádami, ze kterého mám osobně velkou radost, ale 

je to ocenění pro všechny, kteří se na této spolupráci podílejí,“ 

dodala na závěr Veselá. 

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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www.futsalliga.cz

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

www.futsal.cz

http://www.chancefutsalliga.cz/
https://futsalliga.cz/
https://futsal.fotbal.cz/
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