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 TOMÁŠ 

 HÜBSCHMAN 

„Vystřídal jsem několik 
zahraničních štací, nejdéle 
jsem v Česku. Po šesti letech 
se tady cítím jako doma, “ 
říká srbská posila Baníku.

 NEMANJA KUZMANOVIČ 

„Nemám věšteckou 

kouli!“
  A   t e ď  t rofe j e !  Marco 

Reus
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Vážení čtenáři!

Zatímco nejvyšší česká fotbalová soutěž si 

na svůj jarní výkop ještě pár týdnů počká, v sou-

sedním Německu už v pátek zaduní balón v Hof-

fenheimu, kde jarní bundesligovou ouverturu 

obstará domácí tým českého obránce Pavla Ka-

deřábka proti obhájci titulu Bayernu. Mnichovský 

celek se po období „temna“ v tabulce zvedl a z dru-

hého místa chce zahájit stíhací jízdu za vedoucím 

Dortmundem. Borussia se ve snaze získat poprvé 

od roku 2012 znovu mistrovskou trofej a utnout tak 

šestiletou nadvládu mnichovského giganta nejvíce 

spoléhá na lídra Marco Reuse. V Profilu hvězdy se 

dozvíte, jak je na roli spasitele věčně zraněný ně-

mecký reprezentant připraven, ale i proč za jízdu 

v autě obdržel gigantickou pokut 540 tisíc euro... Se 

sbíráním mistrovských titulů má velkou zkušenost 

Tomáš Hübschman. Osmapadesátinásobný český 

reprezentant se z něj jednou radoval ve Spartě 

a osmkrát v ukrajinském Šachtaru Doněck. Tam 

k nim v roce 2009 přidal i celkový triumf v Poháru 

UEFA. Gólu prozradil nejen to, jak se ve svých 37 

letech těší na jarní část ligy, v níž s Jabloncem opět 

usiluje o pohárové příčky. O ně budou Severočeši 

bojovat i se Severomoravany z Ostravy. Těm by 

chtěla do Evropy pomoci nová posila Nemanja 

Vidič. V rubrice Můj týden se srbský útočník svěřil 

s podrobnostmi svého přestupu do Baníku z celku 

velkého rivala Opavy.

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...

„KLUCI V OSTRAVĚ MĚ PŘIJALI VÝBORNĚ“
„Mám za sebou v Baníku první dny, všechno jde podle očekávání, kluci mě přijali výbor-

ně. Hned první den v Ostravě šlo poznat, že všechno funguje, péče o hráče je na vysoké 

úrovni. Měl jsem s Baníkem kontakt už v létě, chtěl jsem si však po postupu zahrát v Opa-

vě ligu. Přes nucený azyl v Brně se mi to přece jen splnilo, druhou půlku podzimu jsme 

odehráli už doma. Mohl jsem odejít s čistým svědomím. Příprava je náročná, zažívám ale 

několikátou v řadě, jsem na velké tréninkové dávky zvyklý. Odehráli jsme dva přátelské 

zápasy, měly náboj. Oba jsme vyhráli, můžeme dál pokračovat v dobré náladě.

„POHÁRY JSOU PRO MĚ VELKOU MOTIOVACÍ“
Rivalita mezi Opavou a Baníkem se oproti dřívějšku zvýšila. Některé ohlasy a komen-

táře na můj transfer jsou negativní, musím však říct, že je také spousta pozitivních. Do-

konce i od lidí z Opavy, kteří můj krok chápou. Vědí, že pro moji kariéru byl dobrý, že jsem 

se chtěl posunout výš. Všem lidem se nikdy nezavděčíte, s negativním ohlasy jsem tedy 

počítal. Ale je to moje kariéra, jsem rád, že jsem v Baníku. Ze sportovního hlediska jsou 

pro mě velkou motivací evropské poháry. Jsme v tabulce třetí, na jaře se budeme snažit 

se na pohárových příčkách udržet.

 DO OSTRAVY PŘESTOUPIL Z RIVALSKÉ OPAVY, KDE NOSIL KAPITÁNSKOU PÁSKU. 
 NA PODZIM NECHYBĚL V JEDINÉM UTKÁNÍ A VSTŘELIL V NICH PĚT GÓLŮ. 

Fotbalový týden Nemanji Kuzmanoviče

„V Česku se cítím 
jako doma!“

Přestupem do Ostravy udělal další krok do-
předu. Útočník NEMANJA KUZMANOVIČ, kte-
rý významně pomohl Opavě mezi českou elitu 
a na podzim v jejím dresu vstřelil v lize pět gólů, 
si nové působiště pochvaluje. Devětadvacetile-
tého Srba žene obrovská touha zahrát si s Baní-
kem evropské poháry. 

 NEMANJA KUZMANOVIČ UŽ V DRESU BANÍKU. 

  Šural přestoupil 
do Alanyasporu
Útočník Josef Šural po třech letech opustil 
pražskou Spartu a přestoupil do Alanyaspo-
ru. Osmadvacetiletý člen širšího kádru čes-
ké reprezentace podepsal se čtrnáctým 
klubem turecké ligy smlouvu na rok a půl 
s roční opcí. Do Sparty přišel v lednu 2016 
z Liberce a na Letné dokonce do této sezony 
vstoupil v roli kapitána. V klubu měl smlou-
vu do léta, nedohodl se však na jejím pro-
dloužení a během podzimní části vypadl ze 
sestavy. V české lize dosud odehrál v bar-
vách Brna, Liberce a Sparty 217 utkání a dal 
52 branek. Na kontě má 20 startů za ná-
rodní tým a jeden vstřelený gól, naposledy 
za něj nastoupil jako střídající hráč v říjnu 
v Lize národů na Ukrajině.

  Vácha prodloužil 
na Letné
Záložník Lukáš Vácha bude i nadále působit 
ve Spartě. Letenský klub s devětadvace-
tiletým středopolařem a osminásobným 
českým reprezentantem podepsal novou 
smlouvu do konce června 2020. Na Letnou 
přišel před pěti lety po zisku titulu s Liber-
cem. Se Spartou poté hned v následující 
sezoně získal double za titul a triumf v ná-
rodním poháru. V minulém ročníku i kvůli 
opakovaným zdravotním problémům odehrál 
za Spartu jediný zápas a další tři přidal bě-
hem hostování v libereckém Slovanu. Do čtyř 
utkání zasáhnul ve Spartě i v podzimní části 
probíhajícího ročníku. V české reprezentaci 
nastoupil k osmi utkáním; naposledy se v ná-
rodním týmu objevil v červnu 2015 při prohře 
1:2 na Islandu v kvalifikaci o postup na mis-
trovství Evropy 2016.

  Vaněček 
už patří Hearts
Útočník David Vaněček po vypršení smlou-
vy v Teplicích podepsal s Heart of Midlo-
thian kontrakt na rok a půl s opcí na další 
prodloužení. Sedmadvacetiletý kanonýr 
ve skotském týmu bude spoluhráčem čes-
kého brankáře Zdeňka Zlámala. Urostlý 
forvard se domluvil s Hearts už v létě, ale 
Teplice tehdy nepřijaly nabídku skotského 
klubu na okamžitý přestup. Na podzim byl 
se sedmi ligovými góly nejlepším střel-
cem Severočechů. Nyní si vyzkouší první 
zahraniční angažmá v kariéře. V tuzemské 
nejvyšší soutěži Vaněček odehrál 106 zápa-
sů a vstřelil 28 gólů. Hearts mají s českými 
fotbalisty dobré zkušenosti. V minulosti 
mezi opory tohoto klubu patřili Rudolf Ská-
cel, Roman Bednář, Michal Pospíšil a Luděk 
Stracený. Loni v létě na ně navázal Zlámal, 
jenž se v šestém celku minulé ligové sezony 
stal brankářskou jedničkou.

  Hladký 
do St. Mirrenu
Brankář Václav Hladký přestoupil z Li-
berce do skotského St. Mirrenu. Osma-
dvacetiletý odchovanec Zbrojovky Brno si 
tak zkusí premiérové zahraniční angažmá. 
Ve skotské lize bude nastupovat proti jiné-
mu českému gólmanovi Zdeňku Zlámalovi. 
V Liberci působil od léta 2015. Od té doby 
odchytal 31 ligových zápasů. V druhé po-
lovině minulé sezony a na začátku aktuál-
ního ročníku byl jedničkou Severočechů, 
ale pak ho Filip Nguyen posadil na lavičku. 
V létě by mu v klubu skončila smlouva, 
a tak mu už nyní dal Slovan svolení hledat 
si nové angažmá. 

Foto: www.fcb.cz

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

 LUBOŠ KUBÍK 

„V RAKOUSKU JSEM TŘI MĚSÍCE PRACOVAL“
Rád vzpomínám na Rakousko, byť jsem tam hrával čtvrtou nejvyšší soutěž. Strávil jsem 

ve Vídni dva a půl roku, z toho jsem tři měsíce současně také pracoval. Ne každý den, ob-

čas. Zjistil jsem, že umím i něco jiného než fotbal. Dokázal jsem si, že se můžu živit i nor-

mální prací. Pracoval jsem pro firmu, která dodává nábytek do kanceláří. Montovali jsem 

skříňky, židle, stoly. Aktivní práce, moc mě bavila. Život jsem si začal víc užívat. Najel jsem 

na normální režim. Ráno brzy vstát, jít do práce, potom na trénink. Když jsem jen hrál, tré-

ninky bývaly odpoledne, většinu dne jsem de facto prospal. To je pak takové líné, o ničem. 

„TRENÉROVI SKUHRAVÉMU RÁD PORADÍM“
Když jsem působil v Opavě, trenér Roman Skuhravý mi v nadsázce říkal, že ze mě 

bude jednou výborný manažer. Vždycky jsem se tomu s chutí zasmál. Přijde mi normál-

ní, že mám přehled o hráčích i z jiných klubů. Sleduji ovšem i mládežnické soutěže - 

mladší a starší žáky, dorosty. Nikoli kvůli touze, že bych se chystal na dráhu manažera, 

ale že mě to prostě baví. Jasně, chci se fotbalu věnovat i po kariéře, doufám však, že 

je přede mnou ještě hodně let v roli hráče. Když ale bude pan Skuhravý potřebovat tip 

na posilu, rád mu poradím.“ (směje se) 

„TÝMY V PRVNÍ LIZE JSOU CHYTŘEJŠÍ“
V devětadvaceti letech jsem si poprvé vyzkoušel první ligu, což je poměrně pozdě. O to 

víc mě těší, že jsem si ji tvrdou prací dokázal vybojovat. Možná jsem ji mohl hrát dřív, 

po přestupu do Opavy o mě měly ligové kluby zájem. Ale nechtěl jsem tak rychle měnit 

klub, měl jsem před sebou jasný cíl pomoct Opavě do ligy. Povedlo se to po třech letech, 

na podzim jsem si konečně ligu zahrál. Když mám porovnat obě soutěže, nemyslím, že 

je mezi nimi extrémní rozdíl. Týmy v první lize hrají chytřejší fotbal, druhá liga je spíš 

taková bojovná. Tak je to asi všude na světě.

„ZA SVOJI ŽIVOTNÍ CESTU JSEM RÁD“
Vystřídal jsem během kariéry několik zahraničních štací, nejdéle jsem v Česku. 

Po šesti letech se tady cítím jako doma. Našel jsem si tu přítelkyni, máme malého syn-

ka Luku. Z domova jsem odešel ve čtrnácti, do zahraničí v sedmnácti. Jak jsem starší, 

cítím, že z fotbalového hlediska jsem měl možná v Srbsku zůstat o něco déle. Ale tuto 

cestu jsem si vybral sám, vůbec nelituju. Fotbalově to sice nebylo až tak perfektní, ale 

po životní stránce jsem se neskutečně obohatil. Poznal jsem spousty nových lidí, jiné 

kultury, jazyky. Za svoji životní cestu jsem rád.

NEMANJA KUZMANOVIČ * Narozen: 27. května 1989 * Státní příslušnost: Srbsko * 
Výška: 180 cm * Váha: 74 kg * Stav: svobodný, přítelkyně Sonja, syn Luka (2,5) * Fot-
balový post: útočník * Hráčská kariéra: RFK Novi Sad (Srbsko, 2008.2009), FK Jezero 
Plav (Černá Hora, 2008), Bane Raška (Srbsko, 2008-2009), Dinamo Bukurešť (Rumun-
sko, 2009), Srem Mitrovica (Srbsko, 2009-2010), Slovan HAC (Rakousko, 2010), SV Leo-
bendorf (Rakousko, 2010-2012), Střížkov (2012-2014), Baník Sokolov (2014), SFC Opava 
(2014-2019), Baník Ostrava (2019-?) * Česká liga: 19 zápasů/ 5 gólů * Největší úspěchy: 
postup do první české ligy (2018)

 NEMANJA KUZMANOVIČ V UTKÁNÍ TIPSPORT LIGY, 
 V NĚMŽ BANÍK PORAZIL PROSTĚJOV 2:0. 

STALO SE...

 SRBSKÝ ÚTOČNÍK S KOUČEM OSTRAVY BOHUMILEM PÁNÍKEM. 

  Štěpánek 
náhradou za Lischku?
Fotbalisty Jablonce posílil stoper David 
Štěpánek z druholigové Jihlavy. Jedena-
dvacetiletý obránce podepsal se severo-
českým klubem smlouvu do konce června 
2022 a na Střelnici by mohl nahradit Davida 
Lischku, který nedávno odešel do Sparty. 
Jihlavský odchovanec si před loňským 
sestupem do druhé ligy zahrál s Vysočinou 
i v nejvyšší soutěži, v ní dosud český mlá-
dežnický reprezentant nastoupil k 39 zápa-
sům a zatím nevstřelil žádnou branku. 

  Střídání stráží 
v „Ďolíčku“
Bohemians 1905 přijdou o další oporu. 
Po odchodu Martina Haška mladšího 
do Sparty má z „Ďolíčku“ namířeno i ofen-
zivní záložník Dominik Mašek, který posílí 
Mladou Boleslav. Oba kluby přestup do-
tahují. Třiadvacetiletý středopolař přišel 
do Bohemians v létě 2016 a stal se jednou 
z opor týmu. Za vršovický klub odehrál 68 
ligových zápasů a dal v nich deset branek. 
Povedla se mu především minulá sezona, 
v níž se trefil šestkrát a k tomu přidal pět 
asistencí. Naopak po půlroce se do Bohem-
ky vrací z mateřské Mladé Boleslavi sto-
per Lukáš Hůlka. Třiadvacetiletý obránce 
ve středočeském klubu na podzim nechyběl 
ani v jednom z 19 kol a připsal si jeden gól 
a dvě asistence. Další posilu získali „Klo-
kani“ z druholigové Jihlavy, odkud přichází 
ruský záložník Vladislav Levin, který v čes-
ké lize působil v Mladé Boleslavi. Zatím v ní 
odehrál 25 zápasů a vstřelil jeden gól. Tři-
advacetiletý středopolař podepsal smlouvu 
na tři roky.

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

15. LEDNA

1903 Jan Wimmer 1925-1926 3/2

1920 Anton Malatinský 1948-1951 10/0

1962 Jan Stejskal 1986-1994 31/0

1973 Tomáš Galásek 1995-2008 69/1

16. LEDNA

1948 Ladislav Józsa 1977 1/0

1986 Milan Škoda 2015-? 18/4

17. LEDNA

1906 Karel „Káša“ Bejbl 1927-1931 10/10

1907 František Junek 1929-1934 32/7

1950 Ján Švehlík 1974-1979 17/4

1983 Tomáš Jun 2004-2006 10/2

1983 Lukáš Magera 2009-2010 4/0

1991 Petr Mareš 2016 3/0

18. LEDNA

1976 Pavel Mareš 2002-2006 10/0

19. LEDNA

1944 František Knebort 1965 2/3

1996 Jakub Jankto 2017-? 17/2

20. LEDNA

1964 Luboš Kubík 1985-1997 56/13

1989 Radim Řezník 2014-? 2/0

Foto: www.fcb.cz

Foto: www.fcb.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Přiletí „kanárci“ do Prahy?

České fanoušky čekají nadmíru atraktivní 
úvodní měsíce letošního roku. V únoru v play off 
Evropské ligy odehrají úvodní zápasy doma oba 
zástupci pražská Slavia s belgickým Genkem 
a Viktoria Plzeň s Dinamem Záhřeb a nechá se 
předpokládat, že se řada příznivců vydá i na od-
vetná utkání o týden později.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

V pondělí byl oficiálně zahájen prodej vstupenek na březnový 

vstupní duel národního týmu do kvalifikace o postup na mis-

trovství Evropy 2020 s Anglií ve Wembley. Jakmile byl na sklon-

ku loňského roku známý jízdní řád kvalifikační skupiny A, stov-

ky příznivců si objednaly organizované zájezdy FAČR s lístky 

na zápas s kolébkou fotbalu do londýnského svatostánku. 

Motto celé kampaně, aby čeští reprezentanti v něm měli silnou 

diváckou podporu v hledišti, bude s největší pravděpodobností 

naplněné.

Tím však aktuální nabídka špičkového fotbalového menu zda-

leka nekončí. Česko má v březnovém kalendáři o čtyři dny poz-

ději volný termín a nikdo z kvarteta evropských soupeřů (Litva, 

Ázerbájdžán, Estonsko, Gibraltar), kteří jsou na tom podobně, 

již nepřipadá v úvahu, protože se dohodli mezi sebou. Vedení 

FAČR již delší dobu pracuje s jihoamerickou variantou a inten-

zivně jedná s oběma tamními giganty – Brazílií a Argentinou! 

V pátek dokonce muselo dementovat zprávu, že se svěřenci tre-

néra Šilhavého střetnou s Messim a spol. v Drážďanech.   

Čeští fotbalisté by se po 21 letech mohli utkat s pětinásobný-

mi mistry světa Brazilci, se kterými se naposledy střetli v pro-

sinci 1997 v semifinále Poháru FIFA v Rijádu, kde prohráli 0:2. 

Předchozí zápasy byly ještě v době bývalého Československa. 

V červnu 1968 se památné utkání uskutečnilo na bratislavském 

Tehelném poli, kde „kanárci“ překvapivě prohráli 2:3 zásluhou 

hattricku nedávno zemřelého kanonýra Jozefa Adamce. Na čes-

kém území se Brazílie představila dosud pouze jednou, a to 

v roce 1956, kdy utkání skončilo bezbrankovou remízou. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

„Drobas“ na páté 
německé štaci

Člen Klubu ligových brankářů týdeníku 
GÓL, který během své dlouhé kariéry vychy-
tal zatím 111 čistých kont, strávil v Brémách 
dva roky, a i když byl v poslední době až 
čtvrtým brankářem, měl důležitou roli 
v kabině a pomáhal české jedničce Werderu 
Jiřímu Pavlenkovi. Předtím úspěšně působil 
šest let u největšího konkurenta v Ham-
burku a tři roky v Hertě, kde ho tehdy vedl 
současný kouč Fortuny Friedhelm Funkel. 
„Urodilo se to poměrně rychle, ale měl jsem 
jasno. Znám trenéra, vím, proč přicházím 
a jakou roli bych měl plnit. A ta mě láká,“ 
říká brankářský cestovatel „Drobas“, který 
v minulosti chytal také v Bochumi, Ipswichi, 
Haagu, Fulhamu a Panionisu. 

 JAROSLAV DROBNÝ 

 PO DUELECH LIGY MISTRŮ SE PLZEŇŠTÍ FANOUŠCI TĚŠÍ NA ZÁPASY 
 PLAY OFF EVROPSKÉ LIGY. VIKTORIA PŘIVÍTÁ 14. ÚNORA 2019 DINAMO ZÁHŘEB. 

 ČEŠTÍ REPREZENTANTI VSTOUPÍ DO KVALIFIKACE ME 2020 UTKÁNÍM 
 V ANGLII 22. BŘEZNA 2019. PO NĚM JE ČEKÁ MAČ S ATRAKTIVNÍM JIHOAMERICKÝM SOUPEŘEM. 

AKTUÁLNĚ

Bývalý reprezentační brankář JA- 
ROSLAV DROBNÝ přestoupil z Brém 
do týmu nováčka z Düsseldorfu, který 
bude již jeho pátým německým klu-
bem. Devětatřicetiletý český gólman 
podepsal s čtrnáctým celkem pod-
zimní bundesligy smlouvu do konce 
sezony a už za něj nastoupil k příprav-
nému utkání proti Hertě Berlín, kde 
v minulosti také chytal. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Na stadionu v Edenu jsou v posledních dnech premiéro-
vě v Česku zapojeny tři osvětlovací rampy, aby se zlepšila 
kvalita trávníku, který značně utrpěl po nabitém podzim-
ním programu Slavie. 

KRESBA TÝDNE

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


Na začátku září mu sice bylo sedmatřicet, ale na jeho výkonech v jab-
loneckém dresu na českých i evropských trávnících to nebylo vůbec 
vidět, spíš naopak. Fotbalová vyzrálost TOMÁŠE HÜBSCHMANA byla 
tmelem sympatického herního projevu Severočechů, jejichž kapitán se 
netají chutí si loňskou spanilou jízdu zopakovat. Zároveň ale přiznává, 
že neví, jestli on u toho ještě bude…

Tomáš Hübschman:

„Nemám 
věšteckou 
kouli!“

Tomáš Hübschman:

„Nemám 
věšteckou 
kouli!“
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 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

 Považujete podzimní umístění Jablonce vzhledem k pre-

miérové kombinaci se skupinovou fází Evropské ligy za solidní?

„Myslím si, že jsme tam, kde jsme po podzimu chtěli být, tedy 

v první šestce. V minulé sezoně jsme se do špičky prodrali až jar-

ním finišem a měli nakonec štěstí, že třetí místo zároveň zname-

nalo přímý postup do skupiny Evropské ligy. Chtěli jsme na pod-

zim hrát v lize důstojnou roli, být v tabulce hned pod Plzní a Slavií, 

čekal jsem nad námi i Spartu, ale místo ní je tam ostravský Baník.“

 Doma jste v lize prohráli s oběma pražskými „S“, když 

jste doplatili na neproměňování vyložených šancí… Je to největ-

ší jablonecký problém?

„Dá se to tak říct a je slabou útěchou, že problémy s koncovkou 

má většina českých týmů. Hlavně v Evropské lize to byla v tomto 

směru pro nás tvrdá lekce. Vypracovali jsme si v utkání dvě nebo 

tři vyložené příležitosti, ale neproměnili ani jedinou. Soupeři byli 

mnohem efektivnější, trestali okamžitě i naše chyby, kterých jsme 

se dopustili. V podzimní lize to platilo i o třech domácích zápasech, 

které jsme prohráli – se Spartou, Slavií a asi nejvíc s Mladou Bole-

slaví, která zužitkovala dva brejky ve dvě branky, a když jsme pak 

hru ve druhé půli víc otevřeli, přidala třetí. Herně jsme sice měli 

navrch, šancí jsme si vypracovali také víc než „Bolka“, ale prohráli 

jsme 0:3… Neproměnili jsme na podzim ani padesát procent tu-

tovek. Tahle bilance nejde jen za útočníky, ale i za záložníky, kraj-

ními beky i třeba stopery při standardních situacích, kdy se díky 

vysokým postavám dostávají do zakončení. I tak jsme nastříleli 

po Slavii druhý největší počet gólů.“ 

 TOMÁŠ HÜBSCHMAN V BEZGÓLOVÉM LISTOPADOVÉM DUELU SE SPARTOU. 
 NA PRAŽANY MAJÍ ČTVRTÍ SEVEROČEŠI V TABULCE NÁSKOK JEDNOHO BODU.  S REPREZENTACÍ SE TOMÁŠ ROZLOUČIL V BŘEZNU 2014 S BILANCÍ 58 ZÁPASŮ A JEDNOHO VSTŘELENÉHO GÓLU. 

„Tři evropské body 
nám proklouzly 

mezi prsty!“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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začal budovat, to přesto nezabalil, i když je to pro všechny hrozně 

náročné. Mají tréninkovou základnu včetně mládeže v Kyjevě, do-

mácí zápasy hrával Šachtar ve Lvově a nyní v Charkově. Když jsem 

v Doněcku ještě byl, tak jsme si často říkali, že můžeme prohrát 

všechny zápasy, ale Dynamo musíme porazit. I proto jsem byl moc 

rád, že se nám to s Jabloncem povedlo, i když domácí už měli za-

jištěný postup ze skupiny do jarního play off Evropské ligy.“ 

 Jste s někým z bývalých spoluhráčů ze Šachtaru pořád 

v kontaktu?

„Je jich docela dost. S brankářem Andrejem Pjatovem jsme se 

denně vídávali osm let, občas si zavoláme nebo napíšeme. Stěpa-

něnko, Krivcov, Rakickij, Tyson a další kluci tam pořád hrají. Rád 

jsem se s nimi zase potkal, to samé, myslím, platilo i o nich, pro-

tože jsme toho hodně společně prožili.“ 

 Trenér Rada si vás nemůže vynachválit, dokonce v jed-

nom z rozhovorů prohlásil, že byste v případě potřeby mohl za-

skočit i v reprezentaci!

„Jsem rád, že je trenér se mnou spokojený, ale s tím nároďá-

kem bych to neviděl tak horké. Měli by v něm už dostávat příle-

žitost mladší hráči, aby se tým za rok-dva dal zase dohromady. 

Nikdo asi nečekal, jak rychle se pod Jardou Šilhavým zvedne. Po-

vedlo se udržet v Lize národů a předvedené výkony jsou příslibem 

pro nadcházející kvalifikace EURO 2020. Je vidět, že mančaft drží 

při sobě, to je základ úspěšných výsledků. Věřím, že Česko se opět 

probojuje na mistrovství Evropy, zažil jsem na vlastní kůži, že vět-

šinou je obtížnější se na závěrečný turnaj vůbec dostat, než pak 

na něm hrát.“

 Řada mladých jabloneckých hráčů se vloni velmi zvidi-

telnila a byl o ně zájem v movitějších tuzemských klubech. Oče-

kával jste, že v zimě dojde k tolika odchodům?

„Už v létě byl o některé kluky zájem, jen se čekalo na správnou 

nabídku, která bude zajímavá jak pro hráče, tak pro klub. Na Mi-

chala Trávníka, který se zviditelnil už na mistrovství Evropy hráčů 

do 21 let v roce 2017 v Polsku a i teď při utkáních skupiny Evropské 

ROZHOVORROZHOVOR

 DO EVROPSKÉ LIGY VSTOUPIL NA DOMÁCÍ PŮDĚ TÝM TOMÁŠE HÜBSCHMANA REMÍZOVÝM DUELEM 2:2 
 S DYNAMEM KYJEV. V POSLEDNÍM UTKÁNÍ SKUPINY VYHRÁL JABLONEC NA UKRAJINĚ 1:0. 

 V Evropské lize jste sice nepostoupili do jarního play off, 

ale ve všech zápasech jste se soupeři drželi herně krok. Které 

bodové ztráty vás bolely nejvíc?

„Asi hned v tom prvním zápase v Rennes, kde jsme ve dru-

hé půli vyrovnali na 1:1 a pak Honza Chramosta hlavičkoval jen 

o pár centimetrů vedle opuštěné branky. Těsně před koncem pak 

„Holy“ (Tomáš Holeš) při centru, který by letěl do zámezí, zby-

tečně zatáhl za dres jednoho z domácích hráčů, bylo to taky asi 

částečně i z nezkušenosti. Rozhodčí pískl penaltu a domů jsme si 

neodvezli ani bod…Také v Astaně jsme mohli bodovat, Eda Sobol 

měl na začátku druhé půle vyloženou šanci. Domácí nás zatlačili 

až pět minut před koncem a z tohoto krátkého tlaku vytěžili i ví-

tězný gól. Když k tomu přidám domácí prohru v odvetě s Rennes, 

kdy jsme byli opticky lepší, ale inkasovali z jediné povedené rány, 

tak jsou to tři body, které nám proklouzly mezi prsty, protože se 

za předvedený herní projev nedávají. Ve všech utkáních jsme her-

ně nepropadli, ukázalo se, že jsme se vydali s Jabloncem dobrou 

cestou – praktikovat otevřený fotbal, který baví nás i diváky, i proto 

na něj přicházely pozitivní ohlasy. Nepovedlo se nám to předvést 

v každém zápase, v lize jsme zbytečně prohráli v Karviné, a hlavně 

s Opavou v jejím tehdejším brněnském azylu. Potřebné fotbalové 

štěstí nám zase přálo třeba v Teplicích nebo v Edenu se Slavií.“   

 Na závěr Evropské ligy jste vyhráli v Kyjevě nad Dyna-

mem, které bylo pro vás během desetiletého ukrajinského an-

gažmá tradičním rivalem. Zavzpomínal jste s někým na staré 

dobré časy?

„Nahrálo nám, že o den dřív hrál Šachtar v Kyjevě utkání Ligy 

mistrů s Olympique Lyon a trenér Rada dovolil, že kdo chce, tak se 

může jít podívat, protože jsme stíhali i náš oficiální předzápasový 

trénink. Měl jsem tak možnost se potkat s lidmi, se kterými jsem 

se dlouho neviděl. Samozřejmě, klub je nyní ve velmi složité situa-

ci a jeho majitel Rinat Achmetov, který ho zhruba před dvaceti lety 

 COBY KAPITÁN VEDL TOMÁŠ HÜBSCHMAN SVÉ SPOLUHRÁČE NA KONCI 
 LOŇSKÉHO LISTOPADU V POHÁROVÉM KLÁNÍ S RENNES. JABLONEČTÍ PADLI TĚSNĚ 0:1. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 Kdy jste byl naposledy trénovat v Jablonci?

„Trénujeme tam pořád, i když napadla spousta sněhu. Začá-

tek přípravy a běhání na zmrazcích kolem Jablonecké přehrady 

nebylo nic příjemného, ale s dalším sněhem už to bylo v pohodě. 

Chodili jsme také na umělku v Mšeně, kde je veškerá mládež. 

V téhle fázi přípravy jde hlavně o fyzičku, horší by bylo, kdyby ta-

kové fotbalu nepříznivé počasí panovalo týden před startem jarní 

ligy. To bychom museli vyrazit někam do nížiny, kde budou terény 

na herní tréninky mnohem příznivější.“

 Jarní cíl Jablonce má opět evropské pohárové paramet-

ry?

„S jídlem, jak se říká, roste chuť, takže bychom si zase chtě-

li zahrát kvalifikaci o evropské poháry. Bylo by skvělé zopakovat 

loňský jarní finiš, ale taková šňůra vítězství se málokdy povede 

zopakovat.“

 Co osobně očekáváte od premiérové ligové nadstavby?

„Sám jsem zvědavý, jak její průběh bude vypadat. Pokud budou 

hrát o titul jen dva týmy, tak to moc velký náboj asi mít nebude. 

Hodně napoví, jak bude bodově vypadat tabulka po třicátém kole. 

Třeba loňská liga byla zajímavá až do konce.“

ROZHOVORROZHOVOR

 V UKRAJINSKÉM ŠACHTARU DONĚCK KOPAL TOMÁŠ DESET LET. 
 ZÍSKAL S NÍM OSM MISTROVSKÝCH TITULŮ I TROFEJ ZA TRIUMF V POHÁRU UEFA! 

ligy, ještě taková nedorazila. Je jasné, že Jablonec si nemůže do-

volit přeplácet hráče jako pražská „S“ i Plzeň, jde i o jejich další 

fotbalový růst. Rozumím tomu, že fanoušci jsou třeba naštvaní, 

také trenér není nadšený, ale taková je prostě realita nejen u nás, 

ale i všude ve světě, kde si největší kluby kupují hráče z těch méně 

bohatých.“  

 Každý je samozřejmě nahraditelný, povede se to i v tom-

to šibeničním čase?

„Je jednodušší zabudovat do týmu hráče, kteří už v klubu byli, 

ale zatím nedostávali tolik herního prostoru než úplné nováčky. 

Myslím si, že už v létě přivedl Jablonec některé kluky jako ade-

kvátní náhrady pro případné odchody – například Břečku, Sobola, 

Acostu. Na druhou stranu je každý hráč typologicky jiný a tým si 

na něj musí zvyknout. Asi nejtěžší bude nahradit „Masa“ (Luká-

še Masopusta), který odehrál podzim ve výborné formě, jezdil 

na pravé straně dopředu-dozadu, fungovala i jeho součinnost 

s „Trávou“ (Michalem Trávníkem) a „Holym“ (Tomášem Holešem). 

Ale i on se v Jablonci začal výrazně prosazovat až ve své třetí se-

zoně. Víc o tom, jak bude možná naše jarní sestava vypadat, napoví 

až herní soustředění v Portugalsku. Faktem je, že v poslední době 

byla dost ustálená, takže to do ní bude dost citelný zásah.“

 V této sezoně je kratší zimní dovolená i kratší zimní pří-

prava. Vyhovuje vám tenhle model?

„Řeknu to stručně. Kratší dovolená mi moc nevyhovuje, kratší 

zimní příprava mi naopak nevadí. Zároveň chápu, že na delší vol-

no prostě nebyl čas, trenér nám aspoň pár dnů oproti ostatním 

týmům přidal, protože jsme začali s testy až 5. a 6. ledna. Během 

dovolené stejně nikdo neležel na gauči a nepřejídal se, chodi-

li jsme si zahrát halové turnaje nebo se jinak hýbali při různých 

sranda mačích.“

 ZKUŠENÝ STŘEDOPOLAŘ V PODJEŠTĚDSKÉM DERBY SE SOUSEDNÍM SLOVANEM LIBEREC. 

Tomáš Hübschman 
Narozen: 4. září 1981 * Výška: 180 cm * Váha: 74 kg * Stav: ženatý, 

manželka Jana, dcera Michaela (12,5), syn Tomáš (9,5) * Fotba-

lový post: stoper nebo defenzivní záložník * Hráčská kariéra: 

Sparta Praha (1988-1999), FC Zlín (1999), Sparta Praha (2000), FK 

Jablonec (2000-2001), Sparta Praha (2001-2004), Šachtar Doněck 

(Ukrajina, 2004-2014), FK Jablonec (2014 -?)

Reprezentace: 58 zápasů, jeden gól * Největší úspěchy: bronz 

z EURO 2004 v Portugalsku, postup do čtvrtfinále EURO 2012 

v Polsku a na Ukrajině, mistr Evropy hráčů do 21 let (2002), čtvrté 

místo na ME hráčů do 18 let v Německu (2000), postup do osmi-

finále MS hráčů do 20 let v Argentině (2001), vítěz Evropské ligy 

(2009), čtvrtfinalista Ligy mistrů (2011), mistr české ligy (2003), 

mistr ukrajinské ligy (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014), vítěz Poháru ČMFS (2004), vítěz Ukrajinského poháru 

(2008, 2011, 2012), vítěz ankety Talent roku (2002), držitel stříbr-

ného odznaku Klubu ligových šampionů týdeníku GÓL (2018)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 TOMÁŠ HÜBSCHMAN I V 37 LETECH S BRAVUROU ZVLÁDL PODZIMNÍ PORCI 16 LIGOVÝCH UTKÁNÍ A ŠESTI V EVROPSKÉ LIZE. 

 V počtu startů v evropských pohárových utkáních jste vy-

rovnal Pavla Nedvěda. Troufáte si ho předskočit?

„Jsem moc rád, že jsem se v takové vybrané společnosti ocitl! 

Tohle je asi jediná věc, ve které se můžu s „Méďou“ (Pavlem Ne-

dvědem) srovnávat, protože to je jeden z našich nejlepších fotba-

listů v historii, a těší mě, že jsem si s ním mohl v jednom dresu 

zahrát. I pro mě je lákavé se zase dostat do pohárové Evropy, ale 

to je ještě hodně daleko. Nemám věšteckou kouli, jestli se mi to 

povede.“

 Smlouvu máte do konce sezony, už jste se s Miroslavem 

Peltou bavil o jejím prodloužení?

„Po podzimu bych měl chuť pokračovat, ale do nové sezony zbý-

vá ještě půl roku, to je hrozně dlouhá doba. Bude záležet na tom, 

jak mi bude držet zdraví, jestli na vrcholový fotbal budu mít pořád 

ještě odpovídající výkonnost. S Mírou Peltou jsme se o případném 

pokračování rámcově bavili, a pokud tohle téma bude na stole, tak 

jsme, myslím, za týden schopni se spolu domluvit, nebo ne.“ 

„Asi nejtěžší 
bude nahradit 

Lukáše Masopusta…“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
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Příště bez přímých postupů

Ročník 2018/19 je evropských pohárových soutěžích v plném proudu a je 
potěšitelné, že v únoru se ve vyřazovacích bojích Evropské ligy představí 
dva české kluby. Tím jsou ale pozitivní zprávy vyčerpány. Vzhledem k tomu, 
že Česko ztratilo - ve srovnání s rokem 2017, kdy bylo v pětiletém žebříčku 
koeficientů jedenácté – na konci loňské jarní sezony dvě příčky, bude letos 
v létě vstup českých klubů mnohem komplikovanější, než byl před rokem.  
Tehdy do skupiny Ligy mistrů postupoval mistr přímo, stejně jako vítěz po-
háru do skupinové fáze Evropské ligy.

 POKUD BY SLÁVISTÉ UDRŽELI SVŮJ NÁSKOK A ZÍSKALI MISTROVSKÝ TITUL, 
 O MOŽNOST ZAHRÁT SI ZÁKLADNÍ SKUPINU LIGY MISTRŮ BY MUSELI USILOVAT V JEDNOM ČI DVOU PŘEDKOLECH. 

 ÚŘADUJÍCÍ ŠAMPIONI Z PLZNĚ LONI POSTOUPILI DO ZÁKLADNÍ SKUPINY LM PŘÍMO. NA JAŘE JE SPOLEČNĚ 
 SE SLAVIÍ ČEKAJÍ BOJE V PLAY OFF EVROPSKÉ LIGY, KDE SPOLEČNĚ MŮŽOU VYLEPŠIT ČESKÝ POHÁROVÝ KOEFICIENT. 

Důležité je, že i pro ročník 2019/20 bude český fotbal v Evro-

pě reprezentovat pět klubů. Mimochodem pro start o rok poz-

ději to není vůbec jisté, v průběžném pořadí je Česko šestnácté 

a na Plzni a Slavii je, aby koeficient posunuly alespoň na patnác-

tou příčku, která jako poslední zajišťuje start pěti klubů z jedné 

země. Jak tedy bude vypadat vstup do příští pohárové sezony?

Mistr ligy. V žádném případě nejde přímo do LM (to by-

chom museli být zase alespoň 11., jenže jsme 13.). Mistr jde 

do 3. předkola „mistrovské“ fáze Ligy mistrů. Pokud postoupí, 

jde do 4. předkola „mistrovské“ fáze Ligy mistrů a pokud vyhra-

je i tam, jde do skupinové fáze LM. Pokud prohraje už ve 3. před-

kole, jde do 4. předkola Evropské ligy (té větve, kde hrají mistři, 

kteří neuspěli v kvalifikaci o Ligu mistrů). Pokud prohraje až 

ve 4. předkole, jde PŘÍMO do skupinové fáze Evropské ligy. 

PS: Je zde ještě naděje, že náš mistr půjde přímo do 4. předko-

la LM a bude tím mít přinejmenším jistou účast ve skupině Evrop-

ské ligy. Ale to musí vítěz letošního ročníku LM ve své zemi skončit 

v lize na přímém postupovém místě. Pokud by se tak nestalo, šel 

by český mistr do 3. předkola (viz výše).

Druhý v tabulce. Jde do 2. předkola „nemistrovské“ fáze Ligy 

mistrů. Pokud bude vyhrávat, jde přes 3. předkolo a 4. před- 

kolo do skupinové fáze Ligy mistrů. Pokud prohraje hned 

ve 2. předkole LM, jde do 3. předkola Evropské ligy a musí vy-

hrát a pak i vyhrát 4. předkolo EL, aby hrál skupinovou fázi EL. 

Pokud prohraje ve 3. předkole LM, jde rovnou do skupinové fáze 

EL. Pokud prohraje ve 4. předkole LM, jde také rovnou do sku-

pinové fáze EL.

PS: Znamená to, že stačí porazit jednoho soupeře v „nemis-

trovské“ fázi Ligy mistrů a vicemistr bude alespoň ve skupině 

v Evropské lize.

Vítěz poháru. Jde do 3. předkola Evropské ligy, pak musí vy-

hrát i 4. předkolo EL, aby si zahrál ve skupinové fázi.

Třetí v tabulce a vítěz baráže mezi 4. v tabulce a nejlepším 

ze středové skupiny ligy. Jdou už do 2. předkola EL. Musejí tedy 

vyhrát ve druhém, třetím i čtvrtém předkole, aby si zahráli sku-

pinovou fázi EL.

Poznámka. Pokud bude vítěz národního poháru na jednom 

z prvních čtyř míst ligové tabulky, pak do evropských pohárů 

jde i pátý tým z ligy (nebo ten, který vyhraje baráž mezi 7. až 10. 

z ligy, a pak ještě vyřadí toho pátého...). Mohlo by se stát, že po-

hár vyhraje někdo mimo první čtyřku, pak by ten vítěz „středu“ 

ligy vyzval dokonce čtvrtého z tabulky! 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Rekordman Solskjaer probudil „Rudé ďábly“!

Trápili se, celé fotbalové Anglii začínali být pro smích. Hrdý Man-
chester United pod koučem José Mourinhem v lize jen paběrkoval, 
na povrch prosakovaly informace o neshodách kouče a kabiny. Krize 
vyvrcholila v neděli 16. prosince 2018 drtivou porážkou 1:3 v Liverpoo-
lu, po níž následoval vyhazov portugalského trenéra a nástup dočas-
ného lodivoda Solskjaera. A v Machesteru se začaly dít divy…

Fanoušci Red Devils dostali předčasný vánoční dárek. Když se po porážce v Liverpoolu 

pakoval Mourinho a na lavičku dosedl jako přechodná výpomoc bývalý útočník Ole Gunnar 

Solskjaer, nikdo netušil, jakou proměnu s rozklíženým plejery United předvede. Už vysoké 

vítězství v prvním mači pod jeho vedením 5:1 v Cardiffu naznačilo obrat k lepším časům 

A ten potvrdily následné triumfy 3:1 s Huddersfieldem, 4:1 s Bournemouthem a 2:0 v New-

castlu, na něž nevázala výhra 2:0 v FA Cupu nad Readingem. „Rudí ďáblové“ se tak stali 

nejlepším celkem Premier League v zápasy nabitém programu přelomu roku. 

Škarohlídi však čekali na skutečně ostrý test výkonnosti proti celku ze špice tabulky. 

Dočkali se v neděli, kdy ve šlágru 22. kola zvítězil Manchester na půdě na titul myslícího 

Tottenhamu 1:0. Jediný gól zápasu zařídili skvostnou přihrávkou Mourinhem opomíjený 

záložník Pogba a křižnou přízemní ranou zakončující útočník Rashford. Ve druhé půli se 

útočným „Kohoutům“ vyrovnat nepodařilo, protože narazili na fantastického brankáře 

hostů De Geau. Norský kouč Solskjaer se stal prvním koučem Red Devil, který s týmem 

dosáhl na šest vítězství v šesti svých úvodních zápasech, čímž o jeden mač překonal re-

kord legendárního Matta Busbyho. United se pod jeho vedením dotáhli na dohled téměř 

již ztracených pozic pro vybojování účasti v Lize mistrů! Má Solskjaer na dohled i přeměnu 

svého kontraktu z prozatímního na trvalý? 

 KOUČ MANCHESTERU UNITED OLE GUNNAR SOLSKJAER 
 MŮŽE JÁSAT: ŠEST UTKÁNÍ A ŠEST VÝHER! 

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Liverpool 22 18 3 1 50:10 57
2. Manchester City 21 16 2 3 56:17 50
3. Tottenham 22 16 0 6 46:22 48
4. Chelsea 22 14 5 3 40:17 47
5. Arsenal 22 12 5 5 46:32 41
6. Manchester Utd. 22 12 5 5 44:32 41
7. Watford 22 9 5 8 32:32 32
8. Leicester 22 9 4 9 26:25 31
9. West Ham 22 9 4 9 30:32 31

10. Everton 22 8 6 8 33:31 30
11. Wolves 21 8 5 8 23:25 29
12. Bournemouth 22 8 3 11 31:42 27
13. Brighton 22 7 5 10 24:30 26
14. Crystal Palace 22 6 4 12 20:28 22
15. Burnley 22 6 3 13 23:43 21
16. Southampton 22 4 7 11 23:39 19
17. Cardiff 22 5 4 13 19:41 19
18. Newcastle 22 4 6 12 16:31 18
19. Fulham 22 3 5 14 20:49 14
20. Huddersfield 22 2 5 15 13:37 11

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Salah M. Liverpool 14 7
2. Kane H. Tottenham 14 4
3. Aubameyang P. Arsenal 14 3
4. Hazard E. Chelsea 10 10
5. Agüero S. Manchester City 10 5
6. Sterling R. Manchester City 9 7
7. Wilson C. Bournemouth 9 5
8. Richarlison Everton 9 1

PROGRAM
23. KOLO

19.1. Wolves - Leicester, Bournemouth - West Ham,
Liverpool - Crystal Palace, Manchester Utd. - Brighton,

Newcastle - Cardiff, Southampton - Everton,
Watford - Burnley, Arsenal - Chelsea

20.1. Huddersfield - Manchester City, Fulham - Tottenham

VÝSLEDKY
22. KOLO

Tottenham - Manchester Utd. 0:1 * Burnley - Fulham 2:1
Everton - Bournemouth 2:0 * Chelsea - Newcastle 2:1
Brighton - Liverpool 0:1 * Cardiff - Huddersfield 0:0

Crystal Palace - Watford 1:2 * Leicester - Southampton  1:2
West Ham - Arsenal 1:0 * Manch. City - Wolves (hráno po uzávěrce)

BUNDESLIGA

Téměř ticho po pěšině

Krátká zimní přestávka, která skončí už o tomto víkendu, žádné bom-
bastické transfery před jarními bundesligovými odvetami nepřines-
la. Zrodily se jen dva, které ale vejdou v platnost až v létě. Dortmund 
v předstihu uvolnil teprve dvacetiletého amerického křídelníka Chris-
tiana Pulišiče, který je v kádru Borussie už od sezony 2015/2016 (!), 
do londýnské Chelsea. 

Smlouvu měl ve vestfálském velkoklubu do června 2020 a nyní byl de facto poslední 

termín, jak ho ještě naplno zpeněžit. „Blues“ vysázeli na dřevo odstupné 64 milionů eur 

s tím, že ho ještě na jaře ponechají v dortmundské kabině. Největší konkurent podzimní-

ho lídra Bayern si zhruba za polovinu (35 milionů eur) koupil francouzského mistra světa 

Benjamina Pavarda ze Stuttgartu. Dvaadvacetiletý pravý bek, který se aktuálně potýká se 

svalovým zraněním, přijde do Mnichova, kde podepsal pětiletý kontrakt, až v létě. Jeho an-

gažování zřejmě bude znamenat i konec působení třicátníka brazilského obránce Rafinhy.

Dva jeho věkoví vrstevníci opustili bundesligu už nyní. Po dvanácti letech se vrací domů 

do Wisly Krakow záložník „Kuba“ Blaszczykowski. Bývalý kapitán polské reprezenta-

ce, který v jejím dresu odehrál rekordních 105 zápasů, se dohodl na rozvázání smlouvy 

s Wolfsburgem. Nejslavnější roky prožil předtím v Dortmundu, se kterým získal dvakrát 

mistrovský titul a jednou Německý pohár. Šestatřicetiletý brazilský stoper Naldo se do své 

domoviny ještě nechystá. Přestoupil ze Schalke do Monaka, aby pomohl francouzského 

šampiona ze sezony 2016/2017 udržet mezi elitou. Zkušený „kanárek“ předtím hrával 

sedm let v Brémách, odkud pak odešel do ambiciózního Wolfsburgu. S „Vlky“si zahrál Ligu 

mistrů stejně jako následně se Schalke, jehož dres oblékal od roku 2016. 

 CHRISTIAN PULIŠIČ BUDE DRES DORTMUNDU OBLÉKAT JEŠTĚ PŮL ROKU. 
 POTÉ ZAMÍŘÍ DO CHELSEA. ROZLOUČÍ SE S BUNDESLIGOU MISTROVSKÝM TITULEM? 

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

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
6. Haller S. Frankfurt 9 8
7. Hazard T. Mönchengladbach 9 6
8. Plea A. Mönchengladbach 9 3
9. Poulsen Y. RB Lipsko 8 2

10. Finnbogason A. Augsburg 7 1
11. Duda O. Hertha 7 0
11. Lukebakio D. Dusseldorf 7 0
13. Sancho J. Dortmund 6 7
14. Havertz K. Leverkusen 6 2
14. Kramarič A. Hoffenheim 6 2
14. Volland K. Leverkusen 6 2
14. Weghorst W. Wolfsburg 6 2
18. Ibisevic V. Hertha 6 1
19. Nelson R. Hoffenheim 6 0

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

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Sevillu zmrazila zima

Zapomněli vyhrávat! Fotbalisté Sevilly ztratili body v La Lize potřetí 
v řadě, když odjeli s prázdnou z obrozeného Bilbaa. Vedoucí Barcelonu 
tak může v boji o titul reálně pozlobit už jen Atlético.

Sevillští spadli z hrušky a s nimi i Tomáš Vaclík. Reprezentační brankář byl dvakrát krát-

ký na rychlonožku Williamse a zejména jeho vyběhnutí mimo vápno, po kterém forvard 

Bilbaa udělal kličku a střílel do prázdné, si český gólman za rámeček nedá. „Nehrajeme 

kompaktně,“ zlobil se hostující kouč Machín. S příchodem zimy jako by jeho hoši zamrzli, 

z posledních šesti ligových zápasů vyhráli jediný! Zato Bilbao propadlo euforii. Tým, který 

byl po mizerném startu do sezony na sestup, má z posledních pěti zápasů tři výhry a dvě 

remízy a na 15. příčce se mu už dýchá mnohem lépe. Podobné obrození zažívá i Vallecano, 

které díky De Tomásovu hattricku zvládlo klíčovou bitvu s Vigem a po třetí výhře v řadě se 

z beznadějné pozice vyšplhalo na dohled záchrany.

Vedoucí Barcelona potvrdila svoji suverenitu a Messi se Suárezem zařídili výhru 3:0 nad 

Eibarem. Lionel Messi vstřelil jako první hráč 400. gól v La Lize. „On je prostě jedineč-

ný! Nenahraditelný!“ rozplýval se kouč Valverde. Barca si tak nadále udržuje pětibodový 

náskok před druhým Atlétikem, které ale mělo namále. Hubenou výhru 1:0 nad Levante 

zařídil z penalty Griezmann. „Byl to jeden z našich nejlepších letošních výkonů!“ chválil 

přesto své svěřence trenér Simeone. Los Rojiblancos jsou spolu s Alavésem jedinými 

týmy, které ještě v lize neprohrály na vlastním stadionu.

Real po novoroční kocovině konečně bral tři body, ale šťastnou výhru v Seville nad Be-

tisem zařídil až v úplném závěru náhradník Ceballos. „Bílý balet“ se tak bodově dotáhl 

na třetí FC Sevilla, ovšem desetibodové manko na Barcu se zdá být nad jeho síly.

Své sestupové ambice potvrdil Villarreal, který doma padl s Getafe a už je předposlední. 

„Žlutá ponorka“ tak po šesti letech nejspíš zapluje do druholigových vod. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Barcelona 19 13 4 2 53:20 43
2. Atl. Madrid 19 10 8 1 27:13 38
3. Sevilla 19 9 6 4 31:20 33
4. Real Madrid 19 10 3 6 28:24 33
5. Alaves 19 9 5 5 22:19 32
6. Getafe 19 7 7 5 21:16 28
7. Betis 19 7 5 7 22:23 26
8. Girona 19 5 9 5 21:23 24
9. Espanyol 18 7 3 8 19:24 24

10. Valencia 19 4 11 4 17:17 23
11. Levante 19 6 5 8 30:35 23
12. Real Sociedad 18 6 4 8 20:20 22
13. Leganes 19 5 7 7 17:21 22
14. Valladolid 19 5 7 7 17:21 22
15. Ath. Bilbao 19 4 10 5 20:25 22
16. Eibar 19 5 7 7 21:28 22
17. Celta Vigo 19 5 6 8 31:32 21
18. Vallecano 19 5 4 10 22:34 19
19. Villarreal 19 3 8 8 20:25 17
20. Huesca 19 2 5 12 17:36 11

 INAKI WILLIAMS POKOŘIL TOMÁŠE VACLÍKA DVĚMA GÓLY 
 A ZAŘÍDIL VÝHRU BILBAA NAD FAVORIZOVANOU SEVILLOU. 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Messi L. Barcelona 17 10
2. Suarez L. Barcelona 14 5
3. Stuani C. Girona 12 0
4. Aspas I. Celta Vigo 10 2
5. Griezmann A. Atl. Madrid 9 6
6. Ben Yedder W. Sevilla 9 5
6. Gomez M. Celta Vigo 9 5

PROGRAM
20. KOLO

18.1. Getafe - Alaves
19.1. Real Madrid - Sevilla, Huesca - Atl. Madrid,

Celta Vigo - Valencia
20.1. Betis - Girona, Villarreal - Ath. Bilbao, 

Levante - Valladolid, Vallecano - Real Sociedad,
Barcelona - Leganes
21.1. Eibar - Espanyol

VÝSLEDKY
19. KOLO

Betis - Real Madrid 1:2 * Barcelona - Eibar 3:0
Ath. Bilbao - Sevilla 2:0 * Atl. Madrid - Levante 1:0

Villarreal - Getafe 1:2 * Girona - Alaves 1:1
Valencia - Valladolid 1:1 * Leganes - Huesca 1:0

Vallecano - Celta Vigo 4:2 * Real Sociedad - Espanyol (hráno po uzávěrce)

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


Zažívají renesanci. Žlutá mašina z Dortmundu se opět rozjela na plné 
obrátky a nikdo nepochybuje, že on je toho hlavní příčinou. Kapitán 
Borussie MARCO REUS (29) se znovu dere mezi největší superstar fot-
balového světa. Jenže všichni trnou, kdy mu zase klekne zdraví...

„Pecháček“
Marco Reus

A teď 
trofeje!
A teď 
trofeje!

„Pecháček“
Marco Reus
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Tak produktivní podzim ještě neměl, stihl dát 11 gólů. Jeho 

osobním maximem je 18 tref z Mönchengladbachu v celém roč-

níku 2011-12. Marco je v top formě! „Určitě mám dobrou formu, 

o tom není pochyb. Ale říkat, že tohle je ten nejlepší Reus v historii, 

je podle mě trochu přehnané. To by totiž současně znamenalo, že 

už se nemohu zlepšovat, přitom já se zlepšuji pořád,“ usmál se.

Důvod? Konečně je fit. Vždyť přes 20 ligových zápasů odehrál 

pouze jednou za uplynulých pět sezon, teď jich už má na kontě 17. 

„Vždy jsem říkal, že mohu pomoci jakémukoli týmu, pokud jsem 

zdravý a v pravidelné zápasové zátěži,“ upozornil.

Byť se občas objevuje až úplně na hrotu, švýcarský kouč Favre 

jej stáhl z levého křídla, kde býval často odříznutý od hry, na post 

ofenzivního záložníka. „Na této pozici mám pocit, že jsem celou 

dobu v zápase. Míč putuje skrz střed pole, navíc jsem v hlavním 

dění všech soubojů. Tohle permanentní zapojení do hry mi náram-

ně sedí,“ přiznal. Může ovlivňovat zápas, zasahovat do jeho chodu. 

„Jsem si jistý, že pokud chci hrát fakt hodně dobře a dosáhnout 

těch nejvyšších cílů, tohle je nejlepší post pro mě.“

 LONI 9. BŘEZNA PRODLOUŽIL MARCO REUS 
 KONTRAKT V DORTMUNDU AŽ DO 30. ČERVNA 2023! 

 V PROBÍHAJÍCÍ SEZONĚ ZATÍŽIL OFENZIVNÍ STŘEDOPOLAŘ KONTA BUNDESLIGOVÝCH SOUPEŘŮ UŽ JEDENÁCTI BRANKAMI. 
 KDYŽ FOTBAL BAVÍ. GÓL PARŤÁKA PIERRE-EMERICKA AUBAMEYANGA (DNES ARSENAL) 
 DO SÍTĚ SCHALKE SLAVÍ MARCO REUS V BŘEZNU 2015 V MASKÁCH BATMANA A ROBINA. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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KRÁL SMOLAŘŮ
Coby dortmundský rodák samozřejmě vždy snil o tom, jak bude 

válet v žlutočerných barvách Borussie. Strávil zde svá mládež-

nické léta, s kámošem Grosskreutzem chodili fandit áčku na již-

ní tribunu, kde byli součástí 25tisícové „žluté zdi“. Ale v dorostu 

trochu nečekaně zmizel do Ahlenu, odkud si ho ve dvaceti vyzobla 

Borussia, ale ta konkurenční z Mönchengladbachu! Upsal se jí 

na čtyři roky a v půlce angažmá se poprvé setkal se švýcarským 

koučem Favrem. Ten z něj dokázal vyždímat maximum a v sezoně 

2011-2012 se z něj stala hvězda. Nepolapitelný rychlík, technicky 

skvělý, s parádní střelou i čtením hry. Vysloužil si pozvánku do ně-

meckého nároďáku. Lákalo ho to ale zpět domů, kde chtěl navá-

zat na výkony svého idolu Tomáše Rosického. Napjatě očekávaný 

comeback se udál v létě 2012, Reusova cena byla 17 miliónů eur. 

„Chtěl jsem udělat další krok dopředu. Chci hrát za klub, který 

bude bojovat o titul a pravidelně hrát Ligu mistrů. To mi Dortmund 

zaručí,“ řekl.

Přišel do mužstva, které dva roky za sebou získalo titul, jenže 

ouha - šest let uplynulo a s Reusem pořád nic! BVB hrají atraktivní 

fotbal plný gólů, ale hořeli vzadu. Když už tým začínal šlapat, v létě 

pravidelně docházelo k velkému výprodeji hvězd - Lewandowski, 

Hummels, Götze, Mkhitaryan, Aubameyang, Dembélé... Ti všichni 

zmizeli za obrovské peníze jinam. Jen Marco zůstával.

Musel, protože byl rizikovým zbožím. Začal mít obrovskou 

smůlu na zranění. To nejbolestivější přišlo v poslední přípravě 

před MS 2014 v Brazílii, kdy mu arménský protivník prošlápl kot-

ník a Marco zůstal doma. Jen v televizi pak viděl, jak jeho parťáci 

drtí všechny kolem a letí si pro zlato...

LOV GIGANTŮ
Začali mu přezdívat král comebacků. Vždy se totiž dokázal vrá-

tit. Teď už mu zdraví drží přes rok a forma letí nahoru. Není divu, 

že celá Evropa zase větří a přestupová lana kolem něj jen sviští. 

Měl nakročeno za reprezentačním kámošem Kroosem do Realu, 

předloni ho lovila Barcelona, ale přestup prý zatrhl samotný Mes-

si. Loni na jaře se o něj přetahovaly Liverpool, Tottenham a Man-

chester United. Jenže on dál zůstává mezi „ztracenci“, kteří nikdy 

nic velkého nevyhrají. V BVB prodloužil smlouvu do roku 2023!

„V jistém smyslu je to i poděkování klubu, jak se ke mně zacho-

val, když mi bylo nejhůř. Fanoušci ke mně byli vždy skvělí a já chci 

pomoci jim přinést co nejvíce radosti,“ vysvětlil loni v březnu.

 OPROTI ROBERTU LEWANDOWSKÉMU, KTERÝ ZAMÍŘIL DO BAYERNU, 
 ZŮSTAL MARCO REUS VĚRNÝ ŽLUTOČERNÝM BARVÁM. 

 ŽE SE VYPLATÍ JEZDIT S ŘIDIČSKÝM PRŮKAZEM, UŽ REUS DOBŘE VÍ. TATO ZKUŠENOST HO ALE STÁLA 540 TISÍC EUR… 

ŘIDIČÁK UŽ KONEČNĚ MÁ...
Smál se mu celý svět. V prosinci 2014 policie při kontrole zjistila, že Marco 

si jezdí celá léta bez řidičáku! Důvod? Vlastně žádný. Řídit uměl skvěle, do-
konce dělal automobilkám reklamu, ale byl líný si papíry udělat a pak coby 
fotbalové hvězdě mu to už nejspíš přišlo trapné, takže jezdil na  padělaný 
nizozemský řidičák. „Nevím, proč jsem to udělal,“ krčil zahanbeně rameny. 
Dostal exemplární pokutu 540 tisíc eur a řidičák si konečně udělal.

 MARCO REUS ODSTUPUJE SE ZRANĚNÝM KOTNÍKEM Z UTKÁNÍ S ARMÉNIÍ. A „ZLATÉ“ MS 2014 MU MIZÍ V NEDOHLEDNU. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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A na podzim jim radost rozdává plnými hrstmi! Stal se lídrem 

týmu poskládaného z talentovaných mladíků, kteří vedle něj 

neskutečně rostou. „S Markem máme zvláštní spojení na hřišti 

i mimo něj. Učí mě spoustu věcí, jak být silnější na míči, klidnější. 

Už jen kvůli němu jsem šťastný, že jsem si vybral Dortmund,“ 

řekl anglický rychlík Sancho. A role mentora sedí i Reusovi. 

„Snažím se jim pomoci dostat se do hry hlavně ve chvílích, kdy 

nám to nejde.“

Borussia má před startem jara šestibodový náskok na druhý 

Bayern a také Marco sní o tom, že konečně urve svoji první po-

řádnou trofej. „Cítím, že tu vzniká něco velkého,“ přiznal. Borci 

BVB to mohou dokázat jen tehdy, pokud bude zářit i jejich ka-

pitán. Ne nadarmo německý deník Bild překřtil současný tým 

na BoReusia Dortmund. 

Marco Reus
Národnost: Německo * Narozen: 31. května 1989 v Dortmundu 
* Výška: 180 cm * Kluby: Post SV Dortmund (1994-1996), Borus-
sia Dortmund (1996-2006), Rot Weiss Ahlen (2006-2009), Borus-
sia Mönchengladbach (2009-2012), Borussia Dortmund (2012-?) 
* Pozice: záložník/útočník * Reprezentace: 37 zápasů/10 gólů 
* Sbírka trofejí: vítěz Německého poháru, 2x vítěz Německého 
superpoháru

KLÍČOVÝ JE POCIT SVOBODY
Je zpátky: starší, moudřejší, lepší! Marco Reus je navíc ještě hladovější 

po úspěších, které mu osud tak posměšně odklízí z cesty.

Pro fanoušky klíčová zpráva: jste vážně zcela fit?
„V tuhle chvíli kromě malé modřiny na chodidle úplně. (smích) Musím to zakle-

pat, ale zdraví se mě už nějaký čas drží. To je nejdůležitější prvek pro můj styl hry 
- jen tehdy mohu hrát na mé oblíbení pozici a skutečně si fotbal užívat.“

Zranění vám toho hodně vzala, ale dala vám i něco?
„Hodně jsem dospěl jako člověk. Navíc vím, že se o sebe musím pořádně starat 

a čím jsem starší, o to víc. Poznáte pořádně svoje tělo. Každopádně nikdy jsem ne-
propadal depresím a nekladl si otázky typu: »Sakra, proč zase já?« Musíte myslet 
pozitivně.“

Jak jste prožíval návraty?
„Nebylo to snadné. Třeba sedm měsíců jsem nekopl do balónu a pak se měl vracet 

do akce. Ale byl jsem šťastný, že si užívám zase všechny ty věci s týmem - přípravu 
na zápas, hotel, cestu autobusem na stadión... Tohle mi chybělo asi ze všeho nejvíc.“

Změnily se vaše sportovní cíle?
„Když vám je dvacet, myslíte jen na fotbal. Jak zlepšit vaši hru. Teď jsem jen 

šťastný z toho, že jsem zdravý a mohu si užívat svůj čas na hřišti. Jasně, každý 
sportovec chce být úspěšný a vyhrávat, ale všechny ty pauzy mě naučily, že o tom 
není život. Pro mě je klíčový ten pocit být svobodný a dělat, co vás baví.“

Co vy a reprezentace?
„Přišel jsem o hodně a teď jsem rád, že do mančaftu zase patřím. Neúspěch z loň-

ského mistrovství světa nás všechny mrzel, ale těším se na další výzvy. Chci být 
zdravý, mít dobrou kvalifikaci i pak samotné Euro 2020. Tenhle turnaj mám před se-
bou jako velký cíl. Vždyť potom při mistrovství světa v Kataru mi už bude 33 a půl...“

 MARCO V ROLI UČITELE. JEHO RADY JDOU K DUHU I OSMNÁCTILETÉMU ANGLICKÉMU BENJAMÍNKOVI JARDONU SANCHOVI.  KARIÉRU MARKO REUSE VÝRAZNĚ PŘIBRZDILA ZRANĚNÍ. TEĎ UŽ MU SNAD KONEČNĚ SLOUŽÍ. 

 OD SOUČASNOSTI PO MINULOST. REUS V DRESECH DORTMUNDU A NĚMECKÉ REPREZENTACE, MÖNCHENGLADBACHU A AHLENU. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 SLÁVISTA UROŠ KRASNIČ (VLEVO) SE SNAŽÍ ZASTAVIT 
 DAVIDA CUPÁKA V 17. FUTSALOVÉM DERBY PRAŽSKÝCH „S“. 

Foto: Radek Klier

http://futsalliga.cz/
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Sparta potvrdila letošní nadvládu nad Slavií. 
V Edenu řádili Seidler a Drahovský…

Sedmnácté futsalové derby pražských „S“ vyhrála Sparta, které 
v Edenu zdolala Slavii 5:2. Zápasu 13. kola VARTA futsal ligy přihlíželo 
v sobotu odpoledne devět stovek fanoušků.

 TIHOMIR NOVAK ZE SPARTY MÁ MÍČ PŘED SLÁVISTICKOU POSILOU MARKEM RADOVANOVIČEM. 

Parádní souboj nabídl akce a zajímavé momenty na jednu i dru-

hou stranu. Chvíli tahala za delší konec Slavia, chvíli Sparta. Roz-

hodující moment přišel ve druhé půli. Sparta po první polovině 

vedla 2:1, pak Seidler zvýšil na 3:1 a ve 33. minutě dostal druhou 

žlutou kartu slávista Radovanovič. Přesilovku znovu využil Seidler 

a bylo rozhodnuto.

Premiéru v derby si odbyl sparťan Tomáš Vnuk, který jeden gól 

dal a na druhý nahrál. „Zápas jsem si moc užil. Byl trošku vyheco-

vanější, ale to k derby patří. Z mého pohledu to bylo celkově pěkné 

utkání s velkým množstvím šancí, což se muselo divákům líbit,“ 

líčil Vnuk. „Myslím, že jsme zápas kontrolovali a byli lepším tý-

mem. Až tedy na začátek druhého poločasu, který jsme asi trošku 

zaspali a Slavia měla dvě velké šance. Naštěstí nás ale podržel 

Libor Gerčák. Rozhodující pak byla naše třetí branka, která duel 

definitivně zlomila,“ oddychl si Tomáš Vnuk.

„Abychom uspěli, museli bychom proměňovat své šance, hlav-

ně v prvním poločase jsme měli celou řadu přečíslení tři na dva 

 ČESKÝ SOUBOJ SPARŤANA DAVIDA CUPÁKA A DAVIDA JOŠTA (VPRAVO). 

Foto: Radek Klier

Foto: Radek Klier

http://efutsal.cz/
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a nic jsme z toho nedokázali vytěžit,“ zlobil se autor druhé slávis-

tické branky Martin Směřička. Pak jako by se zadrhla zahraniční 

čtyřka Slavie. „Po přestávce nám chybělo trochu víc vůle, takhle 

se derby nehraje. Třetí a čtvrtý gól zápas rozhodly, power play 

bychom hráli za příznivějšího stavu. Chtěl bych poděkovat všem 

divákům, kteří přišli a vytvořili skvělou kulisu, mrzí mne, že jsme 

se jim neodvděčili lepším výsledkem,“ vzkázal Směřička. 
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 SPARŤAN TOMÁŠ DRAHOVSKÝ SE PROBÍJÍ SLÁVISTICKOU OBRANOU. 

Foto: Radek KlierVÝSLEDKY 13. KOLA VARTA FUTSAL LIGY

VŠB-TU OSTRAVA – FK ERA-PACK CHRUDIM 2:11 (1:4)

Branky a nahrávky: 8. Kundrátek (Uher), 32. Uher – 12. D. Drozd (Slováček), 14. Éverton, 16. Felipe 
(D. Drozd), 18. Slováček (Felipe), 24. Slováček (P. Drozd), 26. Felipe (P. Drozd), 27. Drozd (Éverton), 28. 
Éverton, 31. Drozd (Felipe), 33. Drozd (Slováček), 38. Slováček (Felipe).

SK INTEROBAL PLZEŇ – SK OLYMPIK MĚLNÍK 14:0 (6:0)

Branky a nahrávky: 3. Mižár (Künstner), 5. Kovács (Holý), 10. Rešetár, 16. Kovács (Holý), 19. Kře-
men (Kovács), 20. Buchta (Künstner), 23. Rešetár, 24. Künstner, 26. Abrham, 29. Turek, 31. Holý (Ko-
vács), 36. Turek, 38. Rešetár (Abrham), 38. Abrham (Holý).

SVAROG FC TEPLICE – HELAS BRNO 4:2 (1:1)

Branky a nahrávky: 20. Nene (Teka), 21. Tato (Nene), 27. Teka (Rodrigo), 33. Tato (Rodrigo) – 16. 
Mužík (Poul), 30. V. Cupák (Poul).

SK SLAVIA PRAHA – AC SPARTA PRAHA 2:5 (1:2)

Branky a nahrávky: 9. Dodo (Jošt), 40. Směřička (Záruba) – 8. Vnuk (Novak), 14. Drahovský (No-
vak), 31. Seidler (Vnuk), 34. Seidler (Novak), 37. Drahovský (Seidler).

Předehráno: Česká Lípa – Liberec 2:1.

DALŠÍ PROGRAM VARTA FUTSAL LIGY

Pátek 18. ledna: Helas Brno – Plzeň (19:30), Uherské Hradiště – Česká Lípa (20:00), 
Sparta Praha – Teplice (20:10, živě ČT Sport), Mělník – VŠB-TU Ostrava (20:00).

Sobota 19. ledna: Slavia Praha – Liberec (18:00).

TABULKA VARTA FUTSAL LIGY

1. Chrudim 11 11 0 0 72:14 33

2. Teplice 12 11 0 1 65:29 33

3. Sparta Praha 11 8 0 3 92:30 24

4. Slavia Praha 11 8 0 3 54:27 24

5. Plzeň 12 5 0 7 64:40 15

6. Mělník 12 5 0 7 40:74 15

7. Uherské Hradiště 11 4 2 5 47:47 14

8. Helas Brno 11 3 1 7 31:40 10

9. Liberec 12 3 1 8 45:90 10

10. Česká Lípa 11 3 0 8 28:59 9

11. VŠB-TU Ostrava 12 0 0 12 28:116 0

http://efutsal.cz/
http://futsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://futsalliga.cz/
https://isport.blesk.cz/
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Kompletní zpravodajství ze světa futsalu
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 GENERÁLNÍHO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI ONDRÁŠOVKA LIBORA DUBU 
 TĚŠÍ, ŽE SE DO ONDRÁŠOVKA CUPU ZAPOJUJE STÁLE VÍCE TÝMŮ. 
 NA PODZIM SE USKUTEČNILO 91 KVALIFIKAČNÍCH TURNAJŮ! 

ONDRÁŠOVKA CUP 
Finálové turnaje 7. ročníku byly rozlosovány

Dění v mládežnickém fotbalu už posedmé oživí v roce 2019 Ondrášovka Cup, 
který je oficiálním Pohárem FAČR v kategoriích U8 - U13. V květnu a v červnu 
letošního roku se na šesti místech odehrají všechny finálové turnaje jednotli-
vých věkových kategorií. Složení skupin pro finálové turnaje vylosoval ambasa-
dor projektu režisér, herec, komik a sportovec Jakub Kohák.

 LOSOVÁNÍ SE POD DOHLEDEM TELEVIZNÍHO KOMENTÁTORA PAVLA ČAPKA UJAL AMBASADOR PROJEKTU BAVIČ JAKUB KOHÁK. 

V každém finálovém turnaji se představí 24 týmů rozděle-

ných do čtyř skupin po šesti týmech. Losování do skupin ale 

předcházelo už na podzim loňského roku celkem 91 kvalifikač-

ních turnajů, z nichž týmy postupovaly mezi nejlepších 24 druž-

stev ve své kategorii. 

„Ondrášovka Cup se stal jednou z nejvýznamnějších mládež-

nických akcí a letos nás čeká už sedmý ročník. Jsme velmi rádi 

za spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky, a i díky ní se 

Ondrášovka Cup pozitivně rozvíjí a dál roste,“ řekl generální ře-

ditel společnosti Ondrášovka Libor Duba. „Během podzimu jsme 

odehráli více než 90 kvalifikačních turnajů a chtěl bych poděkovat 

FAČR, že se aktivně podílela na organizaci, protože Ondrášovka 

sama o sobě by neměla šanci tak vysoký počet turnajů zorganizo-

vat. Počet týmů i kvalifikací roste neuvěřitelnou rychlostí a jsme 

rádi, že se turnaje vydařily. Postoupily z nich ve všech kategoriích 

ty nejlepší týmy a společně se můžeme těšit na šest finálových 

turnajů,“ shrnul aktuální dění v Ondrášovka Cup Libor Duba.

TERMÍNY FINÁLOVÝCH TURNAJŮ

U8 Chomutov  8. - 9. 5.

U9 Příbram 1. - 2. 6.

U10 Vysoké Mýto 25. - 26. 5.

U11 Hradec Králové 11. - 12. 5.

U12 Šumperk 18. - 19. 5.

U13 Roudnice 4. - 5. 5.

ROZLOSOVÁNÍ

U8
SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C SKUPINA D

Slavia Praha Slovan Liberec SK Petřín Plzeň Sparta Praha

FKM Vysočina Jihlava SK Hranice MFK Frýdek-Místek Sigma Olomouc

Junior Chomutov Mostecký FK SK Benešov Spartak Choceň

Fotbal Třinec Sparta Brno Zbrojovka Brno MFK Karviná

FC Hradec Králové Motorlet Praha FK Mladá Boleslav CU Bohemians

Hanácká Slavia 
Kroměříž Sparta Kolín Tatran Sedlčany Sparta Kutná Hora

U9
SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C SKUPINA D

Slavia Praha FC Písek FK Mladá Boleslav Sparta Praha

MFK Karviná FC Slovácko Sparta Brno Sigma Olomouc

FC Hradec Králové Football Talent Acad. CU Bohemians Praha Spartak Choceň

Vítkovice 1919 1. FC Viktorie Přerov FK Šternberk TJ Valašské Meziříčí

Slavia Karlovy Vary FK Pardubice MAS Táborsko Meteor Praha VIII

Motorlet Praha 1. FK Příbram Slovan Liberec Baník Sokolov

U10
SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C SKUPINA D

Sparta Praha Slovan Liberec Slavia Praha Dyn. Č. Budějovice

Sigma Olomouc Sparta Brno FK Znojmo Vítkovice 1919

1. FK Příbram SK Benešov FK Mladá Boleslav SK Solnice

1. SK Prostějov Slavoj Ol. Bruntál FK Medlov Slovan Havl. Brod

FC Písek FK Litoměřicko FK Pardubice Xav. H. Počernice

FC Hlučín Viktoria Žižkov FK Ústí nad Labem Motorlet Praha

U12
SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C SKUPINA D

Sparta Praha Slavia Praha FK Pardubice FK Ml. Boleslav

Sigma Olomouc Vítkovice 1919 MFK Vyškov FKM Vys. Jihlava

FK Ústí nad Labem SK Kladno MAS Táborsko FC Hr. Králové 

FC Zlín FC Slovácko SFC Opava FK Šumperk

MFK Frýdek-Místek Football Talent Acad. Sparta Kolín Dukla Praha

Junior Chomutov SKP Č. Budějovice RMSK N. Bydžov Sparta Brno

U13
SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C SKUPINA D

Slavia Praha Dukla Praha FC Hradec Králové Slovan Liberec

Fotbal Třinec MFK Karviná FK Šumperk Zbrojovka Brno

Sparta Praha FK Teplice SKP Č. Budějovice CU Bohemians

1. SK Prostějov FC Slovácko FC Vysočina Jihlava SFC Opava

Meteor Praha VIII FK Pardubice FK Mladá Boleslav Baník Sokolov

1. FK Příbram Hanácká Sl. Kroměříž Sellier Bellot Vlašim Tempo Praha

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 LETOS BUDOU OBHAJOVAT CELKOVÉ PRVENSTVÍ V ONDRÁŠOVKA CUPU ŽÁKOVSKÉ TÝMY SPARTY PRAHA. 

K Ondrášovka Cupu neodmyslitelně patří velký sportovec, 

fotbalový nadšenec a fanoušek Jakub Kohák. „Mám rád všech-

ny aktivity, které naše děti vrhnou z nepřátelského prostředí 

technologií do světa pohybu. Je dobré, když se dětí věnují po-

hybu a já vždycky budu za takovými projekty stát,“ svěřil se po-

pulární všeuměl a následně se ujal losování finálových skupin.

Nebyla vylosována pouze kategorie U11, jejíž los se uskuteč-

ní v únoru při speciální akci a prezentaci společného projektu 

Ondrášovka Cupu s akademií FC Hradec Králové právě v Hradci 

Králové. Finálové turnaje se odehrají na šesti místech po celé 

České republice. Další podrobnosti přidává Libor Duba. 

„Začínáme v květnu o prvním víkendu v Roudnici nad La-

bem, kde se, stejně jako v Chomutově (U8), uskuteční závě-

rečný turnaj vůbec poprvé. Opět zavítáme do Vysokého Mýta 

a do Příbrami, kde opouštíme areál Spartaku Příbram a před-

stavíme se na hlavním stadionu prvoligového 1. FK Příbram, 

z čehož máme velkou radost. Po několika letech se vracíme  

na Moravu, když finále kategorie U12 se odehraje v Šumperku. 

Přeji všem účastníkům, aby turnaje Ondrášovka Cupu byly plné 

emocí, aby se vydařily a abychom se všichni fotbalem bavili,“ 

uzavřel Libor Duba. 

Úvodní turnaj je na programu ve dnech 4. - 5. května v Roud-

nici nad Labem. Celkové prvenství z roku 20189 obhajuje AC 

Sparta Praha. 

www.fotbal.cz

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

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

Zdravotní seminář byl věnován

především praxi

Tradiční prosincový seminář Zdravotní komise FAČR pro lékaře z klubů 
Fortuna:ligy, Fortuna národní ligy a reprezentačních výběrů všech věkových ka-
tegorií se tentokráte konal druhou lednovou sobotu, tedy o měsíc později. Změ-
nu doznala i obsahová stránka – více se účastníci věnovali praxi.

 ZDRAVOTNÍ SEMINÁŘ BYL ZAMĚŘEN PŘEDEVŠÍM NA PRAKTICKÉ UKÁZKY. 

 DO AKCE SE ZAPOJIL I PŘEDSEDA ZDRAVOTNÍ KOMISE FAČR MUDR. PETR KREJČÍ. 

Účastníky přivítal předseda Zdravotní komise (ZK) FAČR 

MUDr. Petr Krejčí, s programem je seznámil místopředseda ZK 

MUDr. Petr Čechal a s pozdravem přišel i nový generální sekre-

tář asociace JUDr. Jan Pauly.

„Jde o pravidelné roční setkání, na kterém pozvaní lékaři 

získávají a opakují si poznatky potřebné pro práci u fotbalo-

vých týmů. Ve srovnání s minulými ročníky jsme se tentokráte 

zaměřili na praktickou stránku, tedy jak se mají chovat při zá-

sadních zraněních a zdravotních postiženích fotbalistů. Máme 

účastníky rozděleny do čtyř skupin a tyto se postupně střídají 

na dvanácti různých pracovištích,“ přiblížil seminář předseda 

ZK Petr Krejčí.

Místopředseda ZK Petr Čechal ho doplnil: „Podobný work-

shop, zaměřený prakticky, jsme v minulosti již uspořádali 

a osvědčilo se nám to. Na závěr máme připraveny i testy a pro-

zkoušení dovedností, aby si účastníci co nejlépe zapamatovali, 

jak se mají v kritických chvílích na hřišti zachovat.“

Poprvé se seminář koná místo v prosinci až v lednu. „Je to re-

akce na změnu hracího systému nejvyšší soutěže. V prosinci při-

byly hrací termíny a končilo se nedlouho před Vánoci. Podařilo se 

najít tento termín, i když už spadá do období, kdy některé kluby 

odjíždějí na zahraniční přípravu,“ potvrdil Petr Čechal a dodal: 

„Proto bychom chtěli poděkovat za přístup, je zde na osmdesát 

procent pozvaných a to je více, než v minulosti.“ 

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


6160

60 61

Z REGIONŮ Z REGIONŮ
in

ze
rc

e inzerce
Úterý 15.1.2019

3/2019
Úterý 15.1.2019
3/2019

9. Den partnerů přinesl 
více jak 75.000 Kč  

OFS Hradec Králové uspořádal již 9. ročník charitativní akce „Den partne-
rů OFS Hradec Králové“. Úvodní část obstaral tradiční fotbalový turnaj a to-
hoto klání se zúčastnilo osm týmů. Celkový primát vybojoval Sport Hradec 
Cup team, stříbrnou příčku obsadil celek HLDS a na bronzovém stupínku 
následoval Hradecký Deník.

Nejúspěšnější tři celky převzaly poháry od Sport Forte, všichni 

účastníci ceny a pamětní diplomy OFS Hradec. Nejlepší hráči ce-

lého turnaje obdrželi rovněž pamětní trofeje: střelec Karel Krejčík 

(CK Votrok) 12 gólů, brankář Jiří Mašek (Sport Hradec Cup team) 

a hráč Adam Chromek (Sport Hradec Cup team). Zvláštní cenu 

OFS Hradec za jubilejní 1000. gól v historii Dne partnerů převzal 

Tomáš Kvasnička (Pizza Panda).

Zajímavostí turnaje byla finanční „pokuta“ za vstřelenou bran-

ku od 10 Kč výše, 50 Kč za hattrick a udrženou nulu v utkání, 100 Kč 

žlutá karta a 300 Kč vyloučení či slosovatelné programy.     

Po fotbalovém turnaji se konala dražba sportovních relikvií: 

dresů s podpisy hráčů, převážně s podpisy celých týmů a známých 

sportovních osobností, které věnovali například Tomáš Koubek, 

Josef Šural, Jiří Skalák, Roman Hubník, Martin Frýdek, David 

Hovorka, reprezentační fotbalový tým fotbal ČR vč. podpisu Pavla 

Nedvěda, Antonín Barák, Manchester United, Sparta Praha, Sla-

via Praha, FC Hradec Králové, Kateřina Siniaková, Fed Cup tým 

ČR s podpisy Kvitové, Plíškové, Strýcové a Siniakové, Mountfield 

HK, Energie Karlovy Vary, kalendář Sport Invest s podpisem Ester 

Ledecké a další, kterým všem patří obrovské poděkování.   

V průběhu celodenního klání přispěli i další dárci, zahrnuto 

je dobrovolné vstupné i příspěvky za vstřelené góly, a tak bude 

předáno na charitativní projekty více jak 75.000 Kč (zatím část-

ka za dražbu a prodej relikvií), což bude ještě postupně upřes-

 VÍTĚZNÝ CELEK SPORT HRADEC CUP TEAM. 

 DO FOTBALOVÉHO TURNAJE ZASÁHLO OSM TÝMŮ. 

KFS Královéhradeckého kraje - www.khfotbal.cz

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.khfotbal.cz
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ňováno v průběhu následujících dnů vzhledem k možnosti stá-

le přispět bezhotovostně na speciálně zřízený charitativní účet 

č. 256299368/0300.

Za letošní ročník bude vybraná hotovost věnovaná ve prospěch 

organizací: Nomia Hradec Králové - projekt Terapie hrou pomáhá 

handicapovaným dětem, Oblastní charita Hradec Králové - pro-

jekty Středisko rané péče Sluníčko a Domácí hospicová péče, 

Sport Hradec Cup - charitativní akce, která podporuje hendike-

pované děti, letos pro Terezku, Honzíka, dvojčata Elišku a Oldu.

Konečné pořadí: 1. Sport Hradec Cup team, 2. HLDS, 3. Hra-

decký Deník, 4. ARROWS, 5. CK Votrok, 6. BD Group, 7. Pizza Pan-

da, 8. Jako team.   Lubomír Douděra

 DRAŽBA SPORTOVNÍCH RELIKVIÍ NEJVÍCE PŘISPĚLA K VYBRANÉ ČÁSTCE PŘES 75.000 Kč. 

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


64 INZERCEÚterý 15.1.2019
3/2019

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/


Příští číslo Gólu vyjde 
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