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 TOMÁŠ 
 KOUBEK 

„Už mám za sebou tradiční 
zápisné s kapitánskou páskou 
proti Ružomberoku, třicítka 
na krku ani odkopané roky mi 
žádnou výjimku nedaly, “ říká 
nová olomoucká posila.

 VÍT BENEŠ

Čtyřicítka je 
jedničkou

Gonzalo 
Higuaín 

  Snajpr má na mušce  

  Premier League!  
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Vážení čtenáři!

Zahraniční angažmá je snem snad všech čes-
kých fotbalistů. Tomáš Koubek si jej vyplnil dva 
dny po pětadvacátých narozeninách, kdy podepsal 
kontrakt s francouzským Stade Rennes. První 
sezona byla pro českého gólmana snová, vychy-
tal pro Rennes Evropskou ligu a na jaře bude se 
spoluhráči bojovat v jejím play-off proti Betisu Se-
villa. Jak vidí postupové šance, prozradí v hlavním 
rozhovoru tohoto Gólu. V létě 2017 zamířil do světa 
i Vít Beneš. Jabloneckému stoperovi chyběly ne-
celé dva měsíce do devětadvacetin, když posílil 
maďarský Vasas. Slavný budapešťský celek však 
po roce nabral směr druhá liga a Beneš hosto-
vání do Haladáse Szombathelyi. Po půl roce už 
je zpátky doma a čtenářům Gólu poodkrývá pro 
českého fanouška neznámé prostředí maďarské-
ho fotbalu i jak se těší na první mač svého nového 
olomouckého zaměstnavatele s jeho „srdcovým“ 
Jabloncem. Coby mladík se do světa vypravil 
Roman Macek. Nyní jedenadvacetiletý záložník 
přestoupil ze Zlína do Juventusu už v roce 2013, 
šance se však nedočkal, a tak jeho další zahranič-
ní kroky vedou do Švýcarska po přestupu do Lu-
gána. Také čtyřiadvacetiletý stoper Stefan Simič 
mění v těchto dnech dres. V sedmnácti odešel ze 
Slavie do Janova, odkud po roce a půl do AC Milán. 
Ve slavném velkoklubu se stále nemůže dočkat 
pořádné příležitosti a fotbalové trávníky brázdí při 
všemožných hostování. Nynější ve Frosinone je 
už jeho čtvrtým… Inu, zahraniční angažmá je sice 
snem, ne vždy však růžovým…

Tak příjemné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„V Maďarsku jsem měl podepsanou tříletou smlouvu s Vasasem, který ale v létě se-

stoupil z nejvyšší soutěže, takže jsem odešel na roční hostování do prvoligového Hala-

dáse Szombathelyi. Nevím, co by se mnou bylo po skončení této sezony, protože Vasas, 

do kterého bych se vracel, po podzimu má na postupové příčky ztrátu sedmi nebo osmi 

bodů. Na konci minulého roku se ozvala Karviná, ale nebylo to z její strany nic konkrétního. 

V lednu se objevila nabídka z Olomouce, jejíž zájem prostřednictvím sportovního manaže-

ra pana Mináře byl dost intenzivní, protože pro jarní ligu především sháněla právě stope-

ra. Jednání trvala zhruba týden, Haladás totiž musel souhlasit s předčasným ukončením 

hostování a teprve potom se mohlo o mém přestupu do Sigmy debatovat s vedení Vasase.

„POSTUPEM ČASU JSEM ZMĚNIL NÁZOR…“
Přišel jsem do něj v době, kdy přestavoval stadion, což byl možná také jeden z důvodů 

sestupu, že jsme nehráli v domácím prostředí, ale na hřišti největšího budapešťského 

rivala. V Maďarsku vláda hodně investuje do prvoligových stadionů a výchovy fotbalové 

mládeže. Největší návštěvy chodí na Ferencváros a Videoton, to přijde i deset tisíc divá-

ků. Na domácí zápasy Vasase dorazily tři až čtyři tisícovky diváků, když se nám nedařilo 

a začali jsme hrát jen o záchranu, tak to ještě o tisíc kleslo. Po prvních měsících jsem si 

říkal, že úroveň zdejší ligy je o něco lepší než té české, ale postupem času jsem změnil 

názor, že u nás je vyšší kvalita.

 PŮVODNĚ TŘÍLETÝ KONTRAKT S VASASEM 
 SKONČIL PRO VYSOKÉHO STOPERA UŽ PO ROCE A PŮL. 

Fotbalový týden Víta Beneše

„Na Jablonec se už těším!“

Po roce a půl se vrací do české nejvyšší soutěže, 
ale nikoliv zpátky do Jablonce, kde předtím odehrál 
sedm ligových sezon. Zkušený třicetiletý stoper VÍT 
BENEŠ bude oblékat dres olomoucké Sigmy, která 
si od něj slibuje, že vyztuží na podzim děravý střed 
její obrany, což by i jeden z důvodů, proč se Hanáci 
nepohybují v popředí tabulky jako vloni, ale nebez-
pečně balancují nad pásmem sestupu.

 VÍT BENEŠ POPRVÉ NASTOUPIL ZA SIGMU 
 V JEJÍM PŘÍPRAVNÉM REMÍZOVÉM MAČI S RUŽOMBEROKEM. 

  Holek ukončil kariéru
Bývalý český reprezentační obránce Mario 
Holek skončil ve dvaatřiceti letech s vr-
cholovým fotbalem kvůli problémům se 
srdcem. Svoji kariéru odstartoval v Brně. 
Po třech letech ve Zbrojovce přestoupil 
do Dněpropetrovsku, odkud v roce 2011 
zamířil do Sparty, které v sezoně 2013/2014 
pomohl k triumfu v lize i v národním pohá-
ru. Poté osminásobný reprezentant zamířil 
na hostování do Dukly a naposledy působil 
na podzim v Příbrami. Celkem má v nejvyšší 
soutěži na kontě 196 zápasů a šest branek

  Liberec posílil bývalý 
reprezentant Kozák
Útočník Libor Kozák posílí liberecký Slovan. 
Devětadvacetiletému bývalému reprezen-
tantovi vypršela smlouva v italském Li-
vornu. O forvarda se zkušenostmi z italské 
Serie A a anglické Premier League usiloval 
také Jablonec, ale nakonec ho získal sou-
sední Liberec. Kozák má na kontě osm 
startů a dva góly za reprezentační A-tým, 
naposledy si za něj zahrál v listopadu 2013. 
S fotbalem začínal v Opavě, odkud v 19 le-
tech přestoupil do Lazia Řím. Následně 
hostoval v Brescii, poté se do klubu z italské 
metropole vrátil a v sezoně 2012/2013 se 
stal nejlepším střelcem Evropské ligy. V září 
přestoupil do Aston Villy, kde jeho kariéru 
přibrzdily zlomenina holenní i lýtkové kosti, 
kterou mu na tréninku způsobil spoluhráč 
Clark, a následné potíže s kotníkem. V létě 
2017 se vrátil do Itálie a působil v druholigo-
vých týmech Bari a naposledy Livornu, kde 
na podzim zasáhl do 11 zápasů. 

  Simič bude hostovat 
ve Fronsinone
Český obránce Stefan Simič opustil AC Milán 
a zamířil do jiného italského celku Frosino-
ne, kde bude hostovat do konce této sezony. 
Podle spekulací některých italských médií 
měl čtyřiadvacetiletý stoper do Frosinone 
přestoupit, ale předposlední tým Serie A si 
ho nakonec pouze vypůjčil do konce června. 
AC Milán patří od roku 2013, ve slavném klu-
bu se však zatím nedokázal stabilně prosadit 
do základní sestavy. V letech 2014 až 2017 už 
hráč s balkánskými kořeny hostoval ve Vare-
se, belgickém Mouscronu a Crotone. Odcho-
vanec pražské Slavie před začátkem tohoto 
ročníku v kádru „Rossoneri“ zůstal, ale 
zasáhl pouze do jednoho soutěžního utkání 
na konci listopadu v Evropské lize proti Du-
delange. Na podzim 2017 si připsal dosud 
jediný start za český reprezentační „áčko“ 
v přípravě s Katarem.

  Vatajelu 
se stěhuje na sever
Letnou opouští další zahraniční hráč. Bogdan 
Vătăjelu odchází z pražské Sparty na půlroč-
ní hostování s opcí do Jablonce. Pětadvace-
tiletý rumunský univerzál, který může hrát 
na levém kraji obrany nebo zálohy, přišel 
na Letnou před dvěma lety z Universitatey 
Craiova. Ve Spartě odehrál 39 soutěžních 
zápasů, jediný gól vstřelil v pohárovém du-
elu proti Znojmu. V této sezoně nastoupil 
v 11 utkáních, většinou jako střídající hráč. 
První šanci ve Spartě dal rumunské posile 
současný jablonecký kouč Petr Rada. Se 
Severočechy už Vătăjelu odcestoval na herní 
soustředění do Portugalska.

Foto: www.sigmafotbal.cz

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

 LIBOR SIONKO 

Česká liga letos začíná o něco dřív než obvykle a hned první utkání v olomouckém dresu 

bude pro mě hodně specifické, protože hostíme doma Jablonec! Za půldruhého roku, co 

jsem odtud pryč, se hráčský kádr dost omladil a změnil, přišli i někteří zahraniční fotbalis-

té, ale přesto je v něm pořád pár kluků, se kterými jsem kopával. Samozřejmě se na tenhle 

vstupní jarní duel těším a věřím, že v něm bude úspěšní. Jablonec měl loňský kalendářní 

rok velmi vydařený, jarním finišem si zajistil třetí místo a tím pádem i premiérovou účast 

v základní skupině Evropské ligy, ve které se prezentoval sympatickým otevřeným fotba-

lem proti všem soupeřům. A forma mu vydržela i v domácí lize.

„EVROPSKÁ LIGA NEMUSÍ BÝT UTOPIÍ!“
Sigma naopak na podzim nenavázala na loňskou sezonu, takže se aktuálně nachází 

na chvostu tabulky. Po těch pár dnech, co jsem v Olomouci, jsem přesvědčený, že mančaft 

má vyšší kvalitu, než jen hrát o záchranu. Věřím proto, že se brzy posuneme do klidné-

ho středu a pak by nám mohl pomoci i nový model nadstavby, v němž bychom zabojovali 

o účast v předkole Evropské ligy!“ 

„ZÁPISNÉMU A PÁSCE JSEM NEUTEKL!“ 
Tímhle transferem se moje nejistota, co se mnou v příští sezoně případně bude, vyře-

šila, i když jsem si při odchodu z Jablonce v létě 2017 myslel, že v zahraničí zůstanu déle 

než rok a půl. V Olomouci jsem podepsal smlouvu na dva roky s opcí a hned jsem se zapojil 

do zimní přípravy, protože jarní liga startuje už na začátku února. Už mám za sebou také 

tradiční zápisné s kapitánskou páskou proti Ružomberoku, třicítka na krku ani odkopané 

roky v lize mi žádnou výjimku v tomto směru nedaly…

„FORMU NA JARO LADÍME V TURECKU…“
Za herním vyladěním jsme odletěli v pátek do Turecka, ještě předtím jsme se stihli 

s manželkou přestěhovat. Zprávy o tom, že tam vydatně prší a tím pádem jsou travna-

tá hřiště hodně podmáčená, nás dost zaskočily. Snad se počasí umoudří a odehrajeme 

na slušných terénech všechna naplánovaná přípravná utkání se zahraničními soupeři, 

kteří jsou zde stejně jako my na soustředění. V neděli jsme porazili Zaglebie Lubin 2:1, od-

kopal jsem celý zápas. Vzhledem k tomu, že polská liga začíná ve stejném termínu jako 

naše, tak to byla vzhledem k rozehranosti srovnatelná konfrontace.

VÍT BENEŠ * Narozen: 12. srpna 1988 * Výška: 192 cm * Váha: 87 kg * Stav: ženatý, man-
želka Klára * Fotbalový post: obránce * Hráčská kariéra: SK Kladno (2006-2010), FK Jab-
lonec (2010-2017), Vasas SC (Maďarsko, 2017-2018), Szombathelyi Haladás (Maďarsko, 
2018-2019), Sigma Olomouc (2019-?) * Největší úspěchy: vítěz Poháru České pošty (2013), 
vítěz Superpoháru FAČR (2013)

 VÍT BENEŠ DOUFÁ, ŽE BY S OLOMOUCÍ MOHL JEŠTĚ ZABOJOVAT O EVROPSKÉ POHÁRY.  

STALO SE...

 PIKANTNÍ DUEL S JABLONCEM, KDE ODKOPAL SEDM SEZON, 
 ČEKÁ NA OLOMOUCKOU POSILU HNED V ÚVODNÍM JARNÍM KOLE. 

  Kaya se vrací 
do Galatasaraye
Turecký obránce Semih Kaya odešel z praž-
ské Sparty na půlroční hostování do Gala-
tasaraye, odkud před rokem a půl na Let-
nou přestoupil. Istanbulský klub má i opci 
na přestup sedmadvacetiletého beka, 
který v létě 2017 patřil k hlavním hvězdám 
takzvané internacionalizace Sparty a měl 
být pilířem defenzivy. Zkušený stoper ale 
ve Spartě nenaplnil vysoká očekávání, 
a i kvůli četným zraněním odehrál jen 21 
soutěžních utkání. Na podzim nastoupil 
v lize desetkrát, od říjnového prohraného 
zápasu v Olomouci se už na hřiště nedo-
stal. Kaya strávil v Galatasarayi téměř 
celou kariéru. Ve 202 soutěžních zápa-
sech vstřelil pět branek, pomohl ke třem 
mistrovským titulům a třem domácím po-
hárům. Za tureckou reprezentaci nastoupil 
třiadvacetkrát.

  Puškáč zakotvil 
v „Ďolíčku“
Útočník David Puškáč přestoupil z Opavy 
do Bohemians Praha 1905, ke kterým se 
už v pondělí připojil na soustředění v Tu-
recku. Ve vršovickém celku podepsal 190 
centimetrů vysoký hrotový hráč smlouvu 
na tři a půl roku. Pětadvacetiletý forvard 
v minulé sezoně pomohl Opavě 12 góly k po-
stupu do nejvyšší soutěže. V ní na podzim 
nastoupil ke 12 zápasům a dal dvě branky. 
V létě mu končí smlouva, kterou se rozhodl  
neprodloužit. Vedení slezského klubu ho 
proto přeřadilo do juniorky. Zájem o něj měl 
také největší rival ostravský Baník.

inzerce

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

LEDEN
29. LEDNA

1898 Jan Dvořáček 1921-1927 12/10

1899 Antonín Perner 1920-1931 28/1

1900 František Kolenatý 1920-1931 28/1

1946 Ivan Kopecký - - - - - - - -

ÚNOR
1. ÚNORA

1977 Libor Sionko 1999-2010 41/8

1987 Marek Střeštík 2008 1/0

1983 Tomáš Grigar 2009 2/0

2. ÚNORA

1921 Karol Galba - - - - - - - -

1974 Tomáš Poštulka 1998 7/0

3. ÚNORA

1899 Otto Krompholz 1924-1926 2/0

Foto: www.sigmafotbal.cz

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


http://www.jutagrass.cz/
http://zastavsikanu.cz/
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Malé šance 
ve velkoklubech

Průvodním jevem posledních let je exodus talen-
tovaných českých mladíků často dávno ještě před 
dovršením plnoletosti do věhlasných evropských 
velkoklubů, které slavné adresy přesvědčily (a sa-
mozřejmě i jejich rodiče), že tento krok bude pro 
další fotbalovou kariéru tou nejlepší volbou.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Realita poté, co opustí z věkových důvodů tyto prestižní akade-

mie, bývá většinou méně nablýskaná. Byť mají za sebou několik 

let, v nichž se připravovali ve špičkových podmínkách se svými 

vrstevníky, není to automaticky vstupenka do „áčka“. Putují pro-

to po hostováních o soutěžní patro níž, což bývá zdůvodňováno 

tím, aby si zvykli na dospělý fotbal, který je diametrálně odlišný 

od toho dosavadního juniorského. Jenže ani jakkoliv vydařená 

průprava zpravidla nebývá zpětnou jízdenkou, třebaže nadále zů-

stávají hráči těchto velkoklubů. Čítankovým příkladem je obránce 

Tomáš Kalas, kterého už v roce 2010 jako sedmnáctiletého koupi-

la londýnská Chelsea za velké peníze z Olomouce, ale od té doby 

kočuje po ročních hostováních a za „Blues“, kterým stále patří, si 

prakticky ani nekopl…

V lednovém přestupovém okně změnili dres dva mladíci z ital-

ských velkoklubů, kteří prošli mládežnickými reprezentacemi. 

Stoper Stefan Simič sice figuroval v podzimním kádru AC Milán, 

za který odehrál jen jediné soutěžní utkání ve skupině Evropské 

ligy proti lucemburskému Dundelange, ale kvůli možnosti větší-

ho herní vytížení zamířil na jarní hostování do týmu nováčka Se-

rie A Frosinone, které podle očekávání bojuje o záchranu mezi 

elitou. V minulé sezoně totéž absolvoval v Crotone. Záložník Ro-

man Macek, který coby zlínský teenager odešel v roce 2013 do Ju-

ventusu, se natrvalo do června 2022 upsal švýcarskému Luganu, 

ve kterém již hostoval. „Stará dáma“ z Turína si však ponechala 

na něj předkupní právo.

Nizozemská Eredivisie nepatří sice mezi evropskou top-čtyřku 

nebo pětku, ale ve výchově talentů je kontinentální špičkou. Tak 

snad se v ní trvale uchytí a případně se odrazí k ještě slovutnější-

mu angažmá juniorští reprezentanti záložník Michal Sadílek, který 

už dostává po kapkách šanci v PSV Eindhoven, či po operaci kolen-

ních vazů se vracející útočník Václav Černý v Ajaxu Amsterdam. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Evropě vládne
bundesliga

Vestfálský velkoklub s průměrem 79 496 diváků 
evropskému žebříku kraluje před svým největším domá-
cím rivalem Bayernem, který vykazuje 75 tisíc fanoušků 
v hledišti mnichovské Allianz Areny, což je její vyprodaná 
kapacita. Až třetí je v této tabulce Manchester United 
(74 976). Velký posun zaznamenal londýnský Tottenham, 
kterému pomohl přesun do Wembley, kde „Kohouti“ 
zůstanou neplánovaně až do konce této sezony, neboť 
se zpozdilo otevření jejich nového stadionu na místě bý-
valého White Hart Lane. Ten ale bude mít kapacitu „jen“ 
62 062 diváků. Až za tímto německo-anglickým kvar-
tetem skončil tandem španělských gigantů Barcelona 
(66 603) a Real Madrid (66 161). Dominantní postavení 
bundesligy podtrhuje sedmé Schalke 04 s průměrnou 
návštěvností 61 197 diváků, které má za zády Arsenal 
(59 323). V elitní evropské patnáctce jsou z obou těchto 
top-soutěží ještě West Ham United (56 885) a Manches-
ter City (54 070), resp. Stuttgart (56 045). Až na deváté 
příčce je první a jediný zástupce italské Serie A Inter 
Milán (57 529). Atlétiko Madrid drží i v tomto směru krok 
se svými největšími domácími soupeři s průměrnou 
návštěvností 55 483 diváků. Čest zbytku starého kon-
tinentu pak zachraňují desátý Celtic Glasgow (57 523) 
a patnáctá Benfica Lisabon (53 209). Bundesliga kraluje 
Evropě i v celkové průměrné návštěvnosti, která v minu-
lé sezoně byla 44 511 diváků. Anglická Premier League 
měla průměr 38 310 a španělská La Liga 27 068 diváků. 

 NEJVÍCE FANOUŠKŮ CHODÍ 
 POVZBUZOVAT BORUSSII DORTMUND. 

 JEDENADVACETILETÝ ROMAN MACEK SE ŠANCE 
 V JUVENTUSU NEDOČKAL A PŘESTOUPIL DO ŠVÝCARSKÉHO LUGANA. 

 ČTYŘIADVACETILETÝ STOPER STEFAN SIMIČ (VPRAVO) SI NA PODZIM ZAHRÁL V AC MILAN JEN V UTKÁNÍ EVROPSKÉ LIGY 
 PROTI DUDELANGE. V SERII A SI NEKOPL, COŽ BY SE MĚLO ZMĚNIT PŘI JEHO DALŠÍM HOSTOVÁNÍ, TENTOKRÁT VE FROSINONE. 

AKTUÁLNĚ

UEFA zveřejnila statistiky ligových soutě-
ží za sezonu 2017/2018, ze kterých vyplývá, 
že největší průměrnou návštěvnost měla 
Borussia Dortmund. V součtu nejvíce diváků 
zavítalo na Old Trafford, kde domácí zápasy 
Manchesteru United zhlédlo celkem 1 424 544 
fanoušků, neboť anglická Premier League má 
o čtyři kola víc než německá bundesliga.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Kvarteto někdejších opor mistrovské Sparty ve federální a čes-

ké lize oslaví v zimních měsících kulaté padesáté narozeniny - 

Petr Kouba, Lumír Mistr, Horst Siegl a Martin Frýdek.

KRESBA TÝDNE

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


Ve francouzské nejvyšší soutěži chytá stabilně už druhou sezonu a ta 
současná je pro něj vzhledem k pokračující účasti Stade Rennes v Evrop-
ské lize co do počtu zápasů ještě mnohem nabitější. Šestadvacetiletý český 
reprezentační brankář TOMÁŠ KOUBEK věří, že tomu bude tak i v té příští, 
třebaže jeho tým aktuálně ztrácí na špici tabulky a pohárovou Evropu pět 
bodů. Do jarní cílové pásky však zbývá ještě odehrát šestnáct kol… 

Tomáš Koubek:Tomáš Koubek:

„Paříž je 
úplně někde 

jinde!“

„Paříž je 
úplně někde 

jinde!“
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pohárech hrají celky jinak než ve francouzské lize. Evropskou ligu 

chtěl klub hrát, takže to byl splněný sezónní cíl.“

 Považuje klubové vedení postup ze skupiny za úspěch?

„Po losu skupiny se mnohým zdálo, že by to neměl být problém 

vzhledem k soupeřům, které jsme dostali, ale nakonec jsme po-

stup zachránili dvěma závěrečnými výhrami. Pro Rennes, které 

má mladý, perspektivní kádr, to je další krok vpřed.“

 Nyní v blížícím se únorovém play off čeká Betis Sevilla…

„Mohli jsme dostat třeba Arsenal, ale Betis je také velmi 

kvalitní soupeř, který v této sezoně hraje skvělý systémový 

fotbal. Bude to dvojzápas, který se odehraje během jednoho 

týdne, takže hodně bude záležet na aktuální formě obou týmů. 

Myslím si, že máme slušnou šanci na postup do osmifinále, 

forma nám stoupá. Každopádně nás ale v odvetě v Seville čeká 

horká půda!“

 TOMÁŠ KOUBEK SE SVÝM MANAŽEREM VIKTOREM KOLÁŘEM 
 PO PODPISU SMLOUVY V RENNES, KAM ZE SPARTY ZAMÍŘIL V ČERVENCI 2017. 

 TOMÁŠ NA PODZIM DOČASNĚ VYPADL ZE ZÁKLADNÍ SESTAVY, 
 ALE UŽ JE OPĚT JASNOU BRANKÁŘSKOU JEDNIČKOU RENNES. 

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

 Stade Rennes hraje poprvé Evropskou ligu. Je to pro tým 

nová zatěžkávací kombinace s ligovou soutěží?

„Je to pro nás jiné než v minulé sezoně, kdy jsme se mohli sou-

středit jen na víkendové ligové zápasy. Zároveň je to pro celé muž-

stvo i velmi cenná mezinárodní zkušenost, protože v evropských 

„V Seville 
nás v odvetě čeká 

horká půda!“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 V minulé sezoně jste čelil ve francouzské lize pěti penal-

tách, dvě jste chytil, jeden pokus se mezi tyče nevešel. Jakou 

máte penaltovou bilanci nyní?

„Letos zatím nemám žádný úspěšný zářez, ze všech tří pokuto-

vých kopů jsem bohužel inkasoval gól, z toho hned dvakrát v utká-

ní se Štrasburkem. Je to vždycky i o štěstí.“

 Na zádech nosíte pro brankáře neobvyklé číslo 40. Proč?

„Ve Francii mají brankáři stanovená čísla 1, 16, 30 a 40. Do Ren-

nes jsem přišel ze Sparty už v rozehrané sezoně, takže volná byla 

jen čtyřicítka. Loni v létě jsem ji mohl vyměnit, ale zůstal jsem dál 

u ní, protože si myslím, že se mi minulý ligový ročník, ve kterém 

jsem vychytal deset čistých kont, docela povedl. A soupeře to 

třeba může svádět k mylnému dojmu, že proti němu stojí nějaký 

vyjukaný mladý kluk z akademie, protože ti většinou jako klubové 

čtyřky nosí na zádech čtyřicítku…“ 

 Zimní přestávka ve Francii trvala jen přes Vánoce. Musel 

jste se přesto povinně udržovat v kondici?

„Zůstali jsme tentokrát ve Francii, nechtěli jsme ztratit dva dny 

cestováním autem do Česka. Na Vánoce za námi dorazili rodiče, 

na Silvestra pak přátelé. Dostali jsme od trenérů tréninkové plá-

ny, které jsme během dovolené museli plnit, ale nebyly to žádné 

enormní dávky.“

 V průběžné tabulce, která je hodně našlapaná, zatím za-

ostáváte za loňským umístěním!

„S výjimkou Paris Saint Germain, které jde za dalším titu-

lem v řadě, jsou rozdíly minimální. Tím, že PSG vypadlo z Fran-

couzského ligového poháru, tak už se nemůže kalkulovat, že by 

se do pohárové Evropy dostal i případně tým z šestého místa. 

Proto bude tlačenice a boj o špici až do posledního kola. Jarní 

los nám v tomhle směru docela přeje, protože většinu soupeřů, 

ROZHOVORROZHOVOR

 PARIS SG JE V LIGUE 1 SUVERÉNNÍ. V NEDĚLI VSTŘELIL PŘI VÝHŘE PAŘÍŽANŮ 4:1 TOMÁŠI KOUBKOVI DVA GÓLY EDINSON CAVANI. 

 Stihnete se třeba potkat s reprezentačním parťákem To-

mášem Vaclíkem, který chytá za konkurenční FC Sevilla?

„Uvidíme, jestli to časově zvládneme, abychom si spolu chvilku 

sedli na kafe. Nepředpokládám, že by se šel podívat na naše utká-

ní s Betisem a po něm jsme se potkali… FC Sevilla hraje doma 

o den dřív odvetu s Laziem Řím. Kdyby třeba dorazil reprezentač-

ní trenér brankářů, tak by nás oba během dvou dnů viděl naživo 

v akci v těžkých evropských zápasech.“

 Zápasy Rennes ve Francouzském poháru a Francouz-

ském ligovém poháru, kterými jste otevřeli nový kalendářní 

rok, se vždy rozhodovaly až v penaltovém rozstřelu a vy jste byl 

jejich hlavním protagonistou!

„Francouzský pohár má samozřejmě větší zvuk, jsme rádi, že 

jsme pořád ve hře. V příštím týdnu nás čeká v osmifinále doma 

Lille, které je v lize na druhém místě. Ale i v tom ligovém poháru 

jsme chtěli postoupit dál. Škoda, že se nám to nepodařilo. Nena-

padlo mě, že v případném penaltovém rozstřelu s Monakem dojde 

řada i na mě jako exekutora. Den před zápasem jsem si na tréninku 

kopl cvičně jen jednu penaltu. Trávník kolem penaltového puntíku 

byl už hodně rozbitý, chtěl jsem dát ránu pod břevno, ale překopl 

jsem branku… Tím se vynulovalo, že jsem předtím dvě penalty sou-

peře chytil. Baví mě sledovat na videu, kam hráči s oblibou penalty 

kopou. Tohle pro mě byla nová a cenná zkušenost stát tváří v tvář 

brankáři. Příště bych tuhle situaci řešil určitě jinak a věřím, že i líp!“

 HÁJIT BRANKU STADE RENNES BY PODLE STÁVAJÍCÍHO KONTRAKTU MĚL TOMÁŠ AŽ DO KONCE ČERVNA 2021. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 Jak se vám po zápase, v němž jste s úřadujícím mis-

trem a suverénním lídrem prohráli 1:4, usínalo?

„Myslím si, že jsme odehráli dobrý zápas, splnili jsme to, co 

po nás trenér chtěl, také PSG nás nepřekvapilo. Mohli jsme samo-

zřejmě uhrát lepší výsledek, protože po hodině hry to bylo pořád 1:1. 

Ve druhé půli jsme hru víc otevřeli, což domácím hráčům vyhovo-

valo. Rozhodl druhý gól a celkově i efektivita v koncovce, ve které je 

PSG nesrovnatelně výš díky svým rozdílovým hráčům v ofenzívě.“

 Naopak bez gólové úhony jste nakonec přečkal jeden 

moment, kdy jste za šestnáctkou nezasáhl míč, ale po střele 

Mbappého za vás v brance zaskočil vracející obránce…

ROZHOVORROZHOVOR

 TOMÁŠ KOUBEK S PŘÍTELKYNÍ JANOU, S NÍŽ VYCHOVÁVAJÍ DCERKY JULII A SOPHII. 

kteří jsou nyní před námi a jsou konkurenty o místa do pohárové 

Evropy, máme doma. Potřebujeme rozjet vítěznou sérii, jaká se 

nám povedla na konci roku. Měli jsme v lednu hodně nabitý pro-

gram, vesměs anglické týdny. Po dlouhé době jsme měli v pon-

dělí po nedělním večerním zápase v Paříži volný den, ale domů 

jsem se dostal až navečer.“

 Z jakého důvodu?

„Mohli jsme si vybrat, jak se chceme vracet z Paříže, jestli se 

hned po zápase trmácet čtyři a půl hodiny autobusem do Rennes, 

nebo přespat v hotelu a jet odpoledne rychlovlakem TGV, který to 

zvládne za hodinu a půl. Dost z nás zvolilo tuhle druhou, na cesto-

vání pohodlnější variantu.“

 DO SPARTY PŘESTOUPIL TOMÁŠ KOUBEK Z HRADCE KRÁLOVÉ V LÉTĚ 2015 A HNED ZAMÍŘIL 
 NA ROČNÍ HOSTOVÁNÍ DO LIBERCE. PO NÁVRATU MU STAČILA SEZONA NA LETNÉ, ABY PO NĚM ZATOUŽILO RENNES. 

Tomáš Koubek 
Narozen: 26. srpna 1992 * Výška: 198 cm * Váha: 95 kg * Stav: 

svobodný, přítelkyně Jana, dcery Julie (2,5) a Sophie (1) * Fotba-

lový post: brankář * Hráčská kariéra: Hradec Králové (2008-

2015), Sparta Praha (2015), Slovan Liberec (2015-2016), Sparta 

Praha (2016-1017), Stade Rennes (Francie, 2017-?) * Reprezenta-

ce: 9 zápasů, žádný gól * Největší úspěchy: účast na EURO 2016 

ve Francii, účast na EURO hráčů do 21 let (Česko 2015)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 ZATÍM POSLEDNÍ REPREZENTAČNÍ START SI TOMÁŠ KOUBEK PŘIPSAL 
 9. ZÁŘÍ 2018 PŘI KRUTÉ PORÁŽCE ČESKÉHO TÝMU V RUSKU 1:5. 

„Měli jsme domácí vysoko presovat, a i já jsem měl jistit 

obránce při dlouhých nakopávaných míčích. Proto jsem byl 

tak daleko z branky, jenže mi v tu chvíli nevyšel krok, špatně 

jsem se odrazil a letící balon jsem hlavou nezasáhl. Naštěstí to 

následně pro nás dobře dopadlo. Ale výsledkově už ne, máme 

z posledních tří kol jen jeden bod a potřebujeme zabrat, aby se 

naše ztráta na špičku nezvýšila. Od soboty, kdy máme doma 

Amiens, najedeme zase na anglické týdny, protože nás kromě 

ligových utkání čekají ještě osmifinále Francouzského poháru 

a Evropské ligy.“ 

 Kdo je největším rivalem Rennes?

„Nantes, které je vzdálené zhruba sto kilometrů. Ale pro naše 

fanoušky jsou prestižní i zápasy se slavnými francouzskými klu-

by - PSG, Marseille, St. Étienne či Monakem.“

 V posledních letech má ve Francii dominantní postavení 

Paris Saint Germain. Neničí to ligu?

„Je úplně jinde než ostatní francouzské kluby, to je prostě re-

alita. Může si koupit nejlepší hráče nejen z Francie, ale i z jiných 

zemí. Myslím si, že současný tým má na to vyhrát Ligu mistrů, což 

se PSG vloni nepovedlo. Letos má ale těžkého soupeře už v osmi-

finále, kde narazí na Manchester United, který po odchodu trené-

ra Mourinha neuvěřitelně ožil a jede na vítězné vlně.“

 Neobával jste se po nedávné devítibrankové demolici 

Guingampu trochu nedělního zápasu v Parku princů? 

„Tenhle nářez mě nestrašil, Guingamp předtím PSG senzačně 

vyřadil z Francouzského ligového poháru, takže mu to pak v lize 

vrátili i s úroky…“

 V české reprezentaci jste si vloni „vyžral“ mezi tyčemi 

oba debakly - s Austrálií a Ruskem…

„Je to už dávno za mnou, nijak se za tím neohlížím. V obou utká-

ních bylo z naší strany snad všechno špatně. Osud tomu chtěl, že 

jsem v brance stál vždycky já. Budu teď bojovat o další šanci, když 

budu stabilně a spolehlivě chytat v Rennes, tak věřím, že ji dříve 

nebo později dostanu. Navíc jsem pod trenérem Šilhavým ještě 

v nároďáku nechytal…“ 

„Pod trenérem 
Šilhavým jsem ještě 

nechytal…“

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

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
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Padesátka a vyhazov

Ještě po hodině hry mohl topící se Hannover v Dortmundu pomýšlet 
na záchranářské stéblo, protože s lídrem prohrával jen 0:1. Borussia 
pak třemi góly během pouhých sedmi minut razantně tuto hypotetickou 
naději hostů sfoukla, a když pak v nastaveném čase přidal „netopýr“ 
Witsel pátou trefu na zpáteční cestu na sever Německa, završila vest-
fálská ofenzivní mašina brankový účet této sezony na rovnou padesátku. 

Z devatenácti odehraných kol vytěžili svěřenci Luciena Favreho 48 bodů, čímž přepsali 

historický klubový rekord. Jeho trenérský protějšek André Breitenreiter se však po „bůru“ 

netvářil nijak zkroušeně. Se všemi se na lavičce i na hřišti s úsměvem objímal. Tušil, že to 

je jeho epilog u „96“, kterou pětačtyřicetiletý kouč převzal na jaře 2017 a hned tým přivedl 

zpátky mezi elitu. Odvrátit sestup se pokusí o sedm let starší Thomas Doll, kterého čeká 

těžká premiéra v páteční večerní předehrávce doma s Lipskem. Někdejší reprezentant bý-

valé NDR i potom sjednoceného Německa v minulosti vedl Hamburk i právě Dortmund, 

v zahraničí působil v tureckém Genclerbirligi, Al-Hilálu a naposledy v budapešťském Fe-

rencvárosi, ze kterého byl na začátku podzimu „odejit“.

Bleskový mat se odehrál ještě v Düsseldorfu, a navíc hned od úvodního hvizdu. Čtyř-

zápasovou vítěznou šňůru nováčka drsně přetrhlo Lipsko, které v 16. minutě vedlo nad 

domácí Fortunou už 3:0! 

 ANDRÉ BREITENREITER PO PORÁŽCE V DORTMUNDU UŽ TUŠIL, 
 ŽE JEHO DNY NA LAVIČCE HANNOVERU JSOU SEČTENY… 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Dortmund 19 15 3 1 50:19 48
2. Bayern 19 13 3 3 43:20 42
3. M ǵladbach 19 12 3 4 39:18 39
4. RB Lipsko 19 10 4 5 35:18 34
5. Frankfurt 19 9 4 6 39:26 31
6. Hoffenheim 19 7 7 5 37:28 28
7. Hertha 19 7 7 5 31:30 28
8. Wolfsburg 19 8 4 7 28:27 28
9. Leverkusen 19 8 3 8 29:30 27

10. Mohuč 19 7 6 6 22:25 27
11. Brémy 19 7 5 7 31:31 26
12. Schalke 19 6 4 9 24:27 22
13. Freiburg 19 5 6 8 24:32 21
14. Dusseldorf 19 6 3 10 21:38 21
15. Augsburg 19 3 6 10 26:33 15
16. Stuttgart 19 4 2 13 15:42 14
17. Hannover 19 2 5 12 18:41 11
18. Norimberk 19 2 5 12 16:43 11

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Jović L. Frankfurt 13 3
2. Lewandowski R. Bayern 12 6
2. Reus M. Dortmund 12 6
4. Alcácer P. Dortmund 12 0
5. Haller S. Frankfurt 11 8
6. Werner T. RB Lipsko 11 2
7. Plea A. Mönchengladbach 10 3
8. Poulsen Y. RB Lipsko 10 2
9. Hazard T. Mönchengladbach 9 6

PROGRAM
20. KOLO

1.2. Hannover - RB Lipsko
2.2. Frankfurt - Dortmund, Hertha - Wolfsburg,
Hoffenheim - Dusseldorf, Leverkusen - Bayern,

Norimberk - Brémy, Schalke - Mönchengladbach
3.2. Augsburg - Mohuč, Stuttgart - Freiburg

VÝSLEDKY
19. KOLO

Dusseldorf - RB Lipsko 0:4 * Bayern - Stuttgart 4:1
Brémy - Frankfurt 2:2 * Dortmund - Hannover 5:1

Freiburg - Hoffenheim 2:4 * Mohuč - Norimberk 2:1
Wolfsburg - Leverkusen 0:3 * Hertha - Schalke 2:2

Mönchengladbach - Augsburg 2:0

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.strompraha.cz/
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Zlomový týden Barcy

Jsou nezastavitelní, mašírují za obhajobou mistrovského titulu. Jenže 
tento týden může být pro barcelonské hvězdy klíčový! Nejprve musejí 
odvrátit vážnou hrozbu vyřazení z poháru, pak je čeká v lize záludný sok.

Na čele tabulky si drží pětibodový náskok na Atlético, nenáviděný Real je zpět dokonce 

o propastných deset bodů. Pro fanoušky Barcy sladký pohled! Naposledy si Messiho parta 

s přehledem poradila s Gironou 2:0 a vyhrála v lize podeváté v řadě. „Oni patří mezi nejtěž-

ší protivníky v La Lize, jsou organizovaní, neústupní a hrají jeden z nejlepších fotbalů. Jsme 

rádi, jak jsme to zvládli, zase nás nezklamal Leo,“ usmál se obránce Alba nad další Messi-

ho trefou. Jenže teď to přijde! Ve středu komplikovaná odveta čtvrtfinále Copa del Rey proti 

Seville, na jejímž hřišti Barcelona padla 0:2, o víkendu pak bitva s probouzející se Valencií, 

která Barcu dokázala opakovaně zaskočit. „Máme tři zápasy v šesti dnech a chceme dál 

vyhrávat. Musíme se ale plně koncentrovat na každou minutu,“ vyhlížel nelehký dvojboj 

kouč Valverde.

Sevilla po čtyřzápasové šňůře bez ligové výhry, která znamenala propad tabulkou za oba 

madridské kluby, potvrdila návrat formy a po pohárové výhře nad Barcou v lize deklasova-

la Levante 5:0. Tomáš Vaclík nečelil žádné přímé střele soupeře, jednou mu pomohla tyč. 

„Nemyslím, že jsme se najednou probrali a hrajeme úžasně, v minulých zápasech nás jen 

srážely výkyvy koncentrace. Teď chceme naše kvality potvrdit i v poháru na Nou Campu,“ 

řekl jasně sevillský trenér Machín. Real měl duel na Espaňolu pod kontrolou, přestože po-

sledních 20 minut hrál v deseti. Do sestavy se vrátil věčný marod Bale a hned skóroval. Po-

páté za sebou prohrálo Vigo, které v první části sezony ještě atakovalo čelní příčky, jenže 

teď už je pouhý bodík nad sestupovou hranou. A to jej teď čeká duel se Sevillou... 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Barcelona 21 15 4 2 58:21 49
2. Atl. Madrid 21 12 8 1 32:13 44
3. Real Madrid 21 12 3 6 34:26 39
4. Sevilla 21 10 6 5 36:22 36
5. Alaves 20 9 5 6 22:23 32
6. Getafe 21 8 7 6 25:18 31
7. Valencia 21 6 11 4 22:18 29
8. Betis 21 8 5 8 25:26 29
9. Real Sociedad 21 7 6 8 25:24 27

10. Eibar 21 6 8 7 26:30 26
11. Ath. Bilbao 21 5 11 5 22:26 26
12. Levante 21 7 5 9 32:40 26
13. Valladolid 21 6 7 8 19:24 25
14. Girona 21 5 9 7 23:28 24
15. Espanyol 21 7 3 11 23:34 24
16. Leganes 21 5 8 8 20:26 23
17. Celta Vigo 21 5 6 10 33:36 21
18. Vallecano 20 5 5 10 24:36 20
19. Villarreal 21 3 9 9 21:29 18
20. Huesca 21 2 6 13 17:39 12

 LIONEL MESSI V OBJETÍ SPOLUHRÁČŮ PO GÓLU, KTERÝM STANOVIL 
 KONEČNÉ SKÓRE 2:0 PRO BARCELONU V UTKÁNÍ V GIRONĚ. 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Messi L. Barcelona 19 10
2. Suarez L. Barcelona 15 5
3. Stuani C. Girona 12 0
4. Griezmann A. Atl. Madrid 10 7
5. Ben Yedder W. Sevilla 10 5
6. Aspas I. Celta Vigo 10 2
7. Gomez M. Celta Vigo 9 5

SERIE A

Římané zahodili výhry

Schylovalo se k velkému římskému víkendu, místo toho zástupci 
italské metropole zaplakali nad výdělkem. Hráči Lazia promarnili šan-
ci dostat na kolena lídry z Juventusu a jejich městští kolegové z AS pro 
změnu odmítli loženou výhru v Bergamu.

Z elitních sedmi týmů se z vítězství radoval pouze Juve. Borci „staré dámy“ zapnuli 

ve šlágru kola na hřišti Lazia jen na posledních dvacet minut a berou všechno. Domácí, 

kteří minulý týden těsně padli v Neapoli, ligové suverény jasně přehrávali. Bezzubý Ju-

ventus přes 70 minut neměl ani jednu střelu a schylovalo se k jeho první prohře v sezoně. 

Jenže pak náhradník Cancelo vůbec prvním pokusem vyrovnal a minutu před koncem do-

mácí pohromu završil z penalty Ronaldo. „Měli jsme štěstí, i když musím hráče pochválit 

za bojovnost,“ řekl kouč Allegri.

Mezi náhradníky tvrdnul celý zápas Patrik Schick a neměl tak prsty v ostudě římského 

AS v Bergamu. Hosté hlavně díky Džekovi vedli po čtyřiceti minutách o tři góly, jenže pak 

Atalanta zabrala a srovnala na 3:3, když navíc zahodila penaltu! „Něco takového se nám 

nestalo poprvé. Je absurdní vidět tým se stejnými hráči, jak předvádí úplně jiný výkon bě-

hem dvou poločasů. Čeká nás spousta práce hlavně v mentální přípravě,“ smutnil hostující 

trenér Di Francesco. Čtvrtý AC Milán vyzval v atraktivním souboji druhou Neapol, ovšem 

gól nepadl. Hosté tak na lídry z Turína ztrácejí už 11 bodů. Debut v milánském dresu si při-

psal polský kanonýr Piatek, jenž v týdnu přišel z Janova. Pikantní je, že v Miláně mu odmítli 

dát číslo 9, po kterém toužil, a nafasoval devatenáctku. „V AC je devítka ikonické číslo, které 

nosili samí velikáni. Musí si ji nejprve zasloužit,“ řekl sportovní ředitel Leonardo.

Hvězdou soutěže je veterán Quagliarella. Forvard Sampdorie skóroval v jedenáctém 

střetnutí za sebou, čímž vyrovnal rekord ligy a se 16 brankami se vyšvihl do čela střelecké 

tabulky před Ronalda. Tentokrát Janovským pomohl dvěma proměněnými penaltami k vý-

hře 4:0 nad Udinese. 

 ANI DVA GÓLY EDINA DŽEKA A VEDENÍ 3:0 
 NESTAČILO FOTBALISTŮM AS ŘÍM K VÍTĚZSTVÍ V BERGAMU… 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Juventus 21 19 2 0 43:12 59
2. Neapol 21 15 3 3 39:18 48
3. Inter 21 12 4 5 31:15 40
4. AC Milán 21 9 8 4 28:20 35
5. AS Řím 21 9 7 5 40:29 34
6. Sampdoria 21 9 6 6 39:26 33
7. Atalanta 21 9 5 7 47:30 32
8. Lazio 21 9 5 7 30:25 32
9. Fiorentina 21 7 9 5 32:24 30

10. Turín FC 21 7 9 5 27:22 30
11. Sassuolo 21 7 8 6 33:32 29
12. Parma 21 8 4 9 21:27 28
13. Spal 21 5 6 10 19:30 21
14. Cagliari 21 4 9 8 19:30 21
15. FC Janov 20 5 5 10 25:37 20
16. Udinese 21 4 6 11 17:29 18
17. Empoli 20 4 5 11 24:39 17
18. Bologna 21 2 8 11 16:34 14
19. Frosinone 21 2 7 12 16:42 13
20. Chievo 21 1 8 12 17:42 8

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Quagliarella F. Sampdoria 16 6
2. Ronaldo C. Juventus 15 5
3. Zapata D. Atalanta 15 3
4. Piatek K. AC Milán 13 0
5. Immobile C. Lazio 11 2
6. Milik A. Neapol 11 1
7. Caputo F. Empoli 9 3
8. Icardi M. Inter 9 2

PROGRAM
22. KOLO

1.2. Huesca - Valladolid
2.2. Levante - Getafe, Real Sociedad - Ath. Bilbao,

Barcelona - Valencia, Celta Vigo - Sevilla
3.2. Villarreal - Espanyol, Betis - Atl. Madrid,

Eibar - Girona, Real Madrid - Alaves
4.2. Vallecano - Leganes

PROGRAM
22. KOLO

2.2. Empoli - Chievo, Neapol - Sampdoria, Juventus - Parma
3.2. Spal - Turín FC, FC Janov - Sassuolo,

Udinese - Fiorentina, Inter - Bologna, AS Řím - AC Milán
4.2. Frosinone - Lazio, Cagliari - Atalanta

VÝSLEDKY
21. KOLO

Espanyol - Real Madrid 2:4 * Ath. Bilbao - Betis 1:0
Real Sociedad - Huesca 0:0 * Girona - Barcelona 0:2
Valladolid - Celta Vigo 2:1 * Valencia - Villarreal 3:0

Leganes - Eibar 2:2 * Atl. Madrid - Getafe 2:0
Sevilla - Levante 5:0 * Alaves - Vallecano (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
21. KOLO

Lazio - Juventus 1:2 * Turín FC - Inter 1:0
Atalanta - AS Řím 3:3 * Bologna - Frosinone 0:4

Parma - Spal 2:3 * Chievo - Fiorentina 3:4
AC Milán - Neapol 0:0 * Sampdoria - Udinese 4:0

Sassuolo - Cagliari 3:0 * Empoli - FC Janov (hráno po uzávěrce)

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

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

www.dolnipoohri.cz

www.krusne-hory.org

www.ceskestredohori.info

www.ceskesvycarsko.cz

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


Gonzalo Higuaín 

Nikdy nebyl šlachovitým atletem, který by těžil z nadupané fyzičky 
a vyrýsovaných svalů. Jako by se GONZALO HIGUAÍN (31) do této fot-
balové doby, v níž je základem perfektní kondiční připravenost všech 
borců, příliš nehodil. To mu však nebrání v tom, aby střílel mraky gólů 
a byl jedním z nejproduktivnějších forvardů poslední dekády! Potvrdí 
své kvality nově také v dresu Chelsea v Premier League?     

Gonzalo Higuaín 

Snajpr má 
na mušce 
Premier League!

Snajpr má 
na mušce 
Premier League!
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Rodák z francouzského Brestu, jenž byl pro velký fotbal vycho-

ván v slavném River Plate, poprvé v kariéře okusí specifika ang-

lického fotbalu, když v jednom z nejzajímavějších přestupů letošní 

zimy zamířil z Juventusu na hostování do Chelsea. V kabině Blues 

se argentinský reprezentant setká s oblíbeným koučem Mau-

riziem Sarrim, pod jehož vedením zářil v dresu italské Neapole, 

a spolu se tak pokusí navázat na úspěšnou spolupráci, která by 

měla pozvednout dosud nepříliš přesvědčivé výkony londýnského 

giganta, jenž za lídry nejvyšší anglické soutěže z Liverpoolu ztrácí 

propastných 13 bodů… Tahoun Chelsea Eden Hazard věří, že se 

jim to podaří a Higuaín se na Ostrovech uchytí: „Pro mě jako pro 

křídlo je důležité hrát s těmi nejlepšími útočníky a Higuaín je jed-

ním z nich. Je fantastický forvard, když se podíváte na jeho kari-

éru, střílel branky všude, kde byl - v Realu, Neapoli i Juventusu. 

Stejně se mu bude dařit i v Chelsea. Několikrát se nám v letošní 

sezoně stalo, že jsme hráli dobře, ovšem nenašel se nikdo, kdo 

by uklidil míč do sítě a zbytečně jsme tak přišli o body. Higuaín to 

může změnit,“ pěje ódy na nového spoluhráče belgický šikula. 

V TĚSNÉM ZÁVĚSU ZA HVĚZDAMI
Na evropskou fotbalovou scénu vletěl Gonzalo Higuaín ve vel-

kém stylu, z River Plate jej jako devatenáctiletou naději nevykoupil 

nikdo jiný než Real Madrid! V dresu Bílého baletu nakonec strávil 

šest a půl sezony a svými góly mu pomohl k třem triumfům ve špa-

 STATISTIKA 15 GÓLŮ VSTŘELENÝCH V 41 ZÁPASECH 
 OTEVŘELA MLADÉMU KANONÝROVI CESTU Z ARGENTINSKÉHO 
 RIVER PLATE PŘÍMO DO REALU MADRID. 

nělské lize, vítězství v Copa del Rey a dvěma ziskům španělského 

Superpoháru. Od svého debutu v dresu madridského giganta v led-

nu 2007 nastřílel Gonzalo Higuaín ve Španělsku a Itálii celkem 224 

ligových gólů, což je opravdu skvělý počin a vizitka extratřídy. Vždyť 

více jich za tu dobu v některých z pěti nejlepších soutěží kontinentu 

dokázali vstřelit pouze Lionel Messi (390), Cristiano Ronaldo (378), 

Edinson Cavani (239) a Zlatan Ibrahimovič (237)… 

HOŘKÝ KONEC V REALU
Navzdory mnoha úspěchům, kterých s Realem dosáhl, se ni-

kdy napevno nestal jedním z „Galacticos“, o své místo na slunci 

bojoval především s Karimem Benzemou a bylo jasné, že jeden 

z nich bude muset odejít. Během čtyř let, kdy spolu sdíleli kabinu 

Realu, přestřílel Francouze 173 ku 125 gólům, nakonec to však 

byl právě Higuaín, který musel dát stadionu Santiaga Bernabeua 

vale a Benzema zůstal. Svou roli v tom hrála politika - zatímco Hi-

guaín přišel do Madridu za vlády předchozího prezidenta Ramóna 

Calderóna, jedním z prvních nákupů nového klubového preziden-

ta Florentina Pereze společně s Cristianem Ronaldem a Kaká byl 

právě Karim Benzema. „Pořád mě mrzí, za jakých okolností opus-

til Madrid. Prezident jej asi neměl rád. Společně s Cristianem, 

Karimem a Gonzalem toho mohli vyhrát o mnoho více,“ prohlásil 

o jeho nuceném odchodu ze španělské metropole Jorge Higuaín, 

otec a agent oceňovaného kanonýra. 

 OD 23. LEDNA 2019 OBLÉKÁ GONZALO HIGUAÍN DRES SLAVNÉHO LONDÝNSKÉHO KLUBU. 

SMOLAŘ, NEBO HRDINA?
Ačkoliv během své kariéry dosáhl mnoha skvělých úspěchů, u fanoušků si 

Gonzalo Higuaín vysloužil pověst smolaře, jenž v rozhodujících duelech selhá-
vá. A něco na tom možná bude, vždyť s nepořízenou odcházel z finále mistrov-
ství světa, dvou finále Copa América i finále Ligy mistrů!  

 V „BÍLÉM“ BALETU“ HRÁL GONZALO HIGUÍN S HVĚZDOU TÝMU CRISTIANEM RONALDEM. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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POD SARRIM ROZKVETL
Když bylo jasné, že se bude Higuaín z Realu pakovat, mělo 

na jeho podpis políčeno několik velkoklubů v čele s anglickým 

Arsenalem. Argentinský snajpr však trochu překvapivě zamí-

řil do italské Neapole a pod Vesuvem se okamžitě stal modlou 

vášnivých fanoušků Partenopei. Také v bleděmodrém dresu tra-

dičního italského mančaftu totiž střílel góly jak na běžícím pásu 

a výraznou měrou se podílel na zisku italského poháru a Super-

poháru. V Neapoli se navíc setkal s trenérem, s nímž si náramně 

sedl a který z něj dokázal vymáčknout ty nejlepší výkony. Mančaft 

kouče a oceňovaného taktika Maurizia Sarriho bavil parádním 

fotbalem a jeho pohledné kombinace neomylně zakončoval právě 

Higuaín - v sezoně 2015/16 nasázel do branek soupeřů 36 ligových 

gólů, čímž vyrovnal rekord soutěže Gina Rossettiho z roku 1929. 

Žádný jiný fotbalista v Serii A se přitom v tomto ročníku nedostal 

přes dvacítku vstřelených gólů - druhý v pořadí kanonýrů Paolo 

Dybala si udělal na pažbu „jen“ 19 zářezů…  

Z MODLY ZRÁDCEM
Gólová exploze Higuaína v modrobílém dresu nezůstala bez 

povšimnutí u vládce italského fotbalu Juventusu, který jej v létě 

2016 z Neapole vykoupil za 90 milionů eur, čímž z něj udělal třetí-

ho nejdražšího hráče historie. Fanoušci z Kampánie jeho přestup 

k úhlavnímu rivalovi těžko kousali a Higuaín se tak rázem promě-

nil z hrdiny na nenáviděného zrádce. To však zkušenému snaj-

provi nezabránilo vstřelit do sítě Neapole vítěznou branku na 2:1 

v prvním vzájemném duelu po jeho přestupu do Turína, svůj býva-

lý mančaft poté popravil dvěma zásahy v semifinále Coppa Italia, 

který nakonec „Stará dáma“ stejně jako Serii A ovládla. Cenné 

„double“ s Juventusem ukořistil také v loňské sezoně, v jejímž 

úvodu vsítil při vítězství 2:0 nad AC Milan obě branky. 

Ta první byla jeho stým zásahem v italské lize, čímž se stal 

po Zlatanu Ibrahimovičovi teprve druhým borcem za posledních 

20 let, který nastřílel stovku ligových branek ve dvou z pětice nej-

lepších evropských soutěží. 

 ANI SKVĚLÉ GÓLOVÁ POTENCE NEPOMOHLA 
 ARGENTINSKÉMU STŘELCI UDRŽET SE V KÁDRU REALU. 

 ZE ŠPANĚLSKA ZAMÍŘIL HIGUAÍN DO ITÁLIE. PONĚKUD PŘEKVAPIVĚ PŘESTOUPIL DO NEAPOLE. 

 V SRPNU 2016 PŘIŠEL ÚTOČNÍK S ARGENTINSKÝM 
 A ŠPANĚLSKÝM OBČANSTVÍM ZA 90 MILIONŮ EURO 
 DO VELKOKLUBU JUVENTUSU TURÍN. 

 POD VESUVEM SE GONZALO HIGUAÍN POTKAL 
 SE SVÝM OSUDOVÝM TRENÉREM. POD MAURIZIEM SARRIM 
 V NEAPOLI STŘÍLEL JEDNU BRANKU ZA DRUHOU 
 A NYNÍ SI JEJ ITALSKÝ KOUČ VYTÁHL DO CHELSEA. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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PŘES MILÁN DO LONDÝNA
Třetí sezonu v dresu „Bianconeri“ už ale Higuaín nezačal - 

po příchodu Cristiana Ronalda se Juventus s AC Milán dohodl 

na velké rošádě obránců Bonucciho s Caldarou a její součástí 

bylo i hostování Gonzalo Higuaína v Miláně s opcí na přestup. 

Ten se však nakonec neuskuteční, po půlroce se na popud kou-

če Sarriho ozvala se zájmem Chelsea a Higuaín se tak stěhuje 

do Londýna za svým oblíbeným lodivodem. 

Půjde ve stopách Drogby či Diega Costy a stane se novým 

opěvovaným kanonýrem Blues? 

 S PARŤÁKEM V ÚTOKU JUVENTUSU PAOLEM DYBALOU SE HIGUAÍN RADUJE Z POHÁRU PRO MISTRA SERIE A. 
 BĚHEM DVOU SEZON POMOHL „STARÉ DÁMĚ“ K ZISKU DVOU LIGOVÝCH TITULŮ A DVOU TROFEJÍ V ITALSKÉM POHÁRU. 

 AČ SE NARODIL VE FRANCII, V REPREZENTACI 
 VÁLÍ ZA VLAST SVÝCH RODIČŮ ARGENTINU. 

 V SRPNU 2018 ODEŠEL GONZALO HIGUAÍN NA HOSTOVÁNÍ DO AC MILÁN. 
 V PŘÍPRAVNÉM MAČI VSTŘELIL PŘI PORÁŽCE 1:3 BRANKU SVÉMU BÝVALÉMU KLUBU REALU. 

Gonzalo Higuaín 
Celé jméno: Gonzalo Gerardo Higuaín * Narozen: 10. prosince 
1987, Brest, Francie * Výška: 186 cm * Pozice: útočník * Klub: 
Chelsea * Číslo dresu: 9 * Kariéra (sezona, tým, zápasy, góly): 
2005-2006 River Plate 41 / 15, 2007-2013 Real Madrid 264 / 121, 
2013-2016 Neapol 146 / 91, 2016-? Juventus 105 / 55, 2018-2019  
AC Milan (host.) 22 / 8, 2019-? Chelsea (host.) 1 / 0; národní tým 
2009-? Argentina 75 / 31

RODNÉ ZEMI DAL VALE
Stejně jako někdejší kanonýr Juventusu David Trézéguet také Gonzalo Hi-

guaín se narodil ve Francii argentinským rodičům. Na  rozdíl od něj však ni-
kdy neoblékl dres Les Bleus, neboť se rozhodl, že bude reprezentovat právě  
Argentinu. Rodák z  Brestu je teprve třetím reprezentantem Albiceleste 
po Pedro Arico Suárezovi a Constantino Urbieta Sosovi, který za jihoamerické-
ho giganta nastoupil na mistrovství světa, aniž by se v zemi narodil.  

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 NA PREMIÉRU V PREMIER LEAGUE SI HIGUAÍN MUSÍ JEŠTĚ POČKAT, ZATÍM STIHL 
 V BARVÁCH „BLUES“ NASTOUPIT V FA CUPU PŘI VÝHŘE 3:0 NAD SHEFFIELDEM WEDNESDAY. 

 V MILÁNĚ VYDRŽEL ARGENTINSKÝ FORVARD JEN PŮL ROKU. OD LETOŠNÍHO LEDNA UŽ HOSTUJE V CHELSEA. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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FOTBALOVÝ 
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

5. 2. 2019

http://www.gol.cz
http://www.upivrnce.cz/


 KRÁSNÝ ZÁPAS V PLZNI VYHRÁLA SPARTA 5:4. 

http://futsalliga.cz/
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Dramatickou bitvu v Plzni vyhrála Sparta. 

Slavia padla v Teplicích...

VARTA futsal liga pokračovala v pátek večer kompletním 15. kolem. Vedoucí 
Chrudim získala povinné vítězství v České Lípě. Druhé Teplice přetlačily Slavii, 
ale Sparta se stále drží v závěsu třetí. V Plzni zvítězila těsně 5:4. 

 SPARŤAN DAVID CUPÁK V SOUBOJI S PLZEŇSKÝMI FUTSALISTY. 

Poprvé v sezoně si připsali body futsalisté VŠB-TU Ostrava, 

kteří doma porazili Helas Brno 4:3. „Máme první výhru, první 

tři body a konečně jsme doma k výkonu přidali i body. Myslím 

si, že tak dlouho na vítězství ještě nikdo z nás nikdy nečekal 

a teď už si můžeme zahrát úplně v klidu zbytek sezony, protože 

bez bodu neskončíme,“ radoval se hrající trenér vysokoškoláků 

Martin Kapsa.

Sparta měla co dělat v Plzni. Domácí závěr vyrovnaného utkání 

zdramatizovali, ale nakonec prohráli 4:5. „My jsme odehráli velmi 

dobrý zápas. Troufnu si říct, že po Chrudimi druhý nejlepší v této 

sezoně,“ zdůraznil plzeňský trenér David Frič a pokračoval: „Tro-

chu mě mrzí ten konec. Zápas jsme mohli zremizovat. I přesto, že 

by to bylo trochu nespravedlivé, bych bod bral všemi deseti.“

„První poločas jsme si vytvořili mnoho šancí, které jsme ne-

proměnili, ale byla to Plzeň, kdo z první šance skóroval. V tomto 

ohledu jsme měli smůlu. Nebyl to náš den, ale důležité je, že jsme 

vyhráli a máme tři body,“ řekl k zápasu sparťan Michal Seidler.

 NA SNÍMKU BRANKÁŘ JAKUB LUHOVÝ, DOMÁCÍ JAN KŘEMEN A ANGELLOT. 

http://efutsal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Slávisté padli v Teplicích, které si tak stále drží druhou pozici 

v lize. „Věděli jsme, že to bude těžký zápas, bohužel jsme do něj 

nevstoupili dobře a první poločas se nám nepovedl, ani po po-

ločase jsme se nedokázali zvednout. Pro nás je ale teď hlavní, 

aby byl v pořádku Martin Směřička,“ uvedl gólman sešívaných 

Marek Karpiak. Jeho spoluhráč byl odvezen do nemocnice 

s otřesem mozku. 

 PLZEŇSKÝ LUKÁŠ REŠETÁR (VLEVO) A KOLUMBIJEC ANGELLOT. 

VÝSLEDKY 15. KOLA VARTA FUTSAL LIGY

VŠB-TU OSTRAVA - HELAS BRNO 4:3 (1:2)

Branky: 5., 25. a 37. Mládek, 28. Černohorský - 3. V. Cupák, 17. Mužík, 26. Matyska. 

SK INTEROBAL PLZEŇ - AC SPARTA PRAHA 4:5 (2:3)

Branky: 9., 32. a 40. Rešetár, 18. Holý - 16. a 17. Drahovský, 20. Angellot, 30. Seidler, 32. Wilde.

BAZOOKA CF UHERSKÉ HRADIŠTĚ - FTZS LIBEREC 2:4 (1:1)

Branky: 17. Čtvrtníček, 22. Bulušek - 9. Kazda, 25. a 27. Benek, 38. Bína.

FC DÉMONI ČESKÁ LÍPA - FK ERA-PACK CHRUDIM 2:7 (0:3)

Branky: 36. Švec, 37. Hrubý - 12. a 35. Felipe, 14. Éverton, 14. a 21. Max, 26. a 34. P. Drozd.

SVAROG FC TEPLICE - SK SLAVIA PRAHA 5:0 (2:0)

Branky: 16. a 35. Claudinho, 17. Taverna, 31. Teka, 36. Tato.

TABULKA VARTA FUTSAL LIGY

1. Chrudim 12 12 0 0 79:16 36

2. Teplice 14 12 0 2 71:36 36

3. Sparta Praha 13 10 0 3 104: 35 30

4. Slavia Praha 13 9 0 4 63:34 27

5. Plzeň 14 6 0 8 77:46 18

6. Mělník 13 6 0 7 49:75 18

7. Uherské Hradiště 13 4 2 7 52:57 14

8. Liberec 14 4 1 9 51:101 13

9. Česká Lípa 13 4 0 9 36:69 12

10. Helas Brno 13 3 1 9 35:53 10

11. VŠB-TU Ostrava 14 1 0 13 33:128 3

Roman Mareš považuje Ukrajinu za silného soupeře. 

Sám chce v reprezentaci skončit…

Sto jedna startů a padesát dva branek. To je bilance futsalové legen-
dy, futsalového „Jardy Jágra“ ROMANA MAREŠE. Ve svých třiačtyřice-
ti letech stále dokazuje, že na vrcholový futsal v pohodě stačí. Chce se 
s ním však pomalu loučit. 

 ROMAN MAREŠ ODEHRÁL ZA NÁRODNÍ TÝM DO TÉTO CHVÍLE 101 ZÁPASŮ. 

http://efutsal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://futsalliga.cz/
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 Jak vzpomínáte na zápas proti Ukrajině, který se hrál 

na EURO 2005 v Ostravě? Vyhráli jste 2:1 a bratr Michal dal gól.

„Zápas si vybavuji moc dobře, protože jsem se v utkání zranil 

a přetrhnul si křížový vaz v koleni. Pak jsem půl roku nehrál. Na-

štěstí jsem nemusel na operaci, protože mi koleno držel sval.“ 

 Šlo tedy o nejvážnější zranění ve vaší kariéře?

„Nejvážnější zranění jsem měl asi nedávno, před čtyřmi roky. 

Nehrál jsem kvůli kolenu půl roku a musel jsem na operaci. Vrátil 

jsem se až na play off s Teplicemi.“

 S Ukrajinou mají Češi aktuálně nelichotivou bilanci: dvě 

výhry, jedna remíza a čtyři porážky. Má český tým na to, aby ji 

nyní dorovnal?

„Na druhou stranu si nemyslím, že jde o špatnou bilanci. Ukra-

jinci vypadli na mistrovství světa až v prodloužení gólem na nula-

-jedna s Argentinou, která pak šampionát vyhrála. Na posledním 

EURO vypadli po výsledku nula-jedna se Španělskem. Mají vý-

borný tým, nedostávají moc branek a jsou poctiví. Hrozně se mi 

líbí, jak hrají. Hrají podobně jako Rusové a jsou velkým evropským 

i světovým týmem.“ 

 Porazíte je tedy dvakrát?

„Máme na to. Bude to náročné. Oba celky mohou klidně dvakrát 

vyhrát. Půjde o vyrovnané zápasy.“

 První zápas se hraje v Chrudimi. Je to váš druhý domov?

„Futsalový ano, jinak ne.“ (smích)

 Daleko to nemáte ani do Kutné Hory. Byl jste tam někdy 

a navštěvujete město i nadále?

„Když jsme byli malí, tak jsme několikrát navštívili kostnici. 

Abych řekl pravdu, tak tam moc nejezdím. Historických měst je 

více. Teď jsem viděl díky házené i novou halu. Těším se.“ 

 Romane, v reprezentaci máte před soubojem s Ukraji-

nou sto a jeden start. Přemýšlel jste někdy nad dosažením této 

mety?

„Čísla jsem nikdy neřešil. Ke konci sezony jsem však viděl, že 

se blížím, tak jsem to chtěl dotáhnout. Když jsme hráli pět nebo 

šest let v Rusku, tak jsme s bráchou nejezdili reprezentovat. Pak 

i my syn doma říkal, že bych mohl mít stovku, tak jsem mu slíbil, 

že to zkusím. Jinak se za čísly neohlížím.“

 Když zmapujete vaše reprezentační období, které podle 

vás bylo nejlepší?

„Osobně si myslím, že nejlepší bylo první. Začínali jsme. Dneska 

se futsal vyvíjí jinak a je mnohem rychlejší. Tehdy vedli reprezen-

taci Michal Stříž a nedávno zesnulý Standa Wonka. Po návratu 

z Ruska mě k reprezentaci přemluvil Tomáš Neumann, což bylo 

také super období.“

 Jakého největšího úspěchu jste s reprezentací dosáhl?  Zpět k futsalu. V Čechách jste získal třináct mistrovských 

titulů. Kolik byste jich chtěl mít na konci kariéry?

„To záleží… Určitě čtrnáct a pak se uvidí, jestli budeme dál s Mi-

chalem pokračovat.“

 Máte desetiletého syna a šestiletou dceru. Můžeme se 

těšit na dalšího skvělého fotbalistu, respektive futsalistu?

„Syn hraje fotbal u nás v Přibyslavi. Baví ho. Uvidíme, bude 

záležet na něm. Já ho do ničeho nenutím, to spíše manželka. Ta 

je na něj přísnější. Dcera je taky šikovná. Chodí tancovat a navíc 

musí dělat vše s bráchou, protože vyrůstá mezi kluky. Také je po-

hybově nadaná. Kluka sice do ničeho nenutím, ale zase se mnou 

jezdí všude. V Chrudimi je na každém tréninku. Jezdí i s brácho-

vým synem, takže jsou rádi.“ 

„Určitě to, že jsem si v kvalifikaci mohl zahrát s oběma brat-

ry Michalem a Petrem. Potom historicky první postup na EURO 

a mistrovství světa v Brazílii.“

 Jak vidíte svou reprezentační kariéru dál?

„Dva zápasy s Ukrajinou pro mě budou určitě poslední.“

 Proč jste se tak rozhodl? Svými výkony stále do kádru 

patříte.

„Jsou mladší hráči a nemá cenu, abych v těchto letech někde jez-

dil. Hlavně už se mi moc jezdit nechce. Jsem rád, že jsou oba zápasy 

s Ukrajinou takhle blízko. Může se přijet podívat syn s manželkou. 

Kdyby se hrálo v Praze, tak už bych asi ani nejel. Navíc se hraje proti 

Ukrajině, za kterou chytá Litviněnko, což je můj velký kamarád.“

 Jaký je váš recept na sportovní dlouhověkost?

„To nevím. Jím normálně všechno, nevybírám si. Kolikrát cho-

dím spát i dlouho. Jsem s dětmi. A občas chodím i na pivo. (smích) 

Jediné, co musím zaklepat, tak se mi vyhýbala častá zranění.“

 V NÁRODNÍM DRESU NASTŘÍLEL MAREŠ 52 BRANEK. 

inzerce
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Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

www.futsal.cz
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Rozhodčí ladili formu 
na Kanárských ostrovech

Týdenní přípravný kemp na Kanárských ostrovech je pro elitní české 
rozhodčí minulostí. Početná výprava se v sobotu vrátila zpět do mrazi-
vého Česka. Vyladění fyzické formy a také nezbytné osvěžení teorie - 
tak rozhodčí trávili posledních sedm dní. Jak jsou připraveni na začá-
tek jarní části profesionálních soutěží?

 V SLUNNÉM PROSTŘEDÍ KANÁRSKÝCH OSTROVŮ V SAN AGUSTÍNU 
 NAŠLI SUDÍ SKVĚLÉ PODMÍNKY PRO TÝDENNÍ PŘÍPRAVNÝ KEMP. 

 MÍSTOPŘEDSEDA KOMISE A BÝVALÝ ELITNÍ ASISTENT MARTIN WILCZEK BYL NA SOUSTŘEDĚNÍ POPRVÉ V NOVÉ ROLI. 

 „Naplnili jsme to, s čím jsme sem jeli. Prověřili jsme rozhod-

čí po fyzické i pravidlové stránce, připravili jsme řadu testů a oni 

tady obstáli. Pozitivní je, že se nikdo nezranil. Věřím, že nachystaní 

budeme dobře,“ říká Jozef Chovanec, který v roli předsedy Ko-

mise rozhodčích FAČR vůbec poprvé absolvoval zimní přípravný 

kemp v nové funkci.

Sám řadu podobných soustředění absolvoval jako hráč, tre-

nér či funkcionář, nyní v San Agustínu zažil novou zkušenost. „Je 

to samozřejmě o něčem jiném, než co jsem zažíval kdysi. Už jen 

v tom, že s fotbalovým týmem cestuje nějakých pětadvacet hráčů, 

teď je nás tady před osmdesát a vyžaduje to i velkou logistiku. Ale 

náš podpůrný tým se s tím dobře popasoval, dokázali jsme pruž-

ně reagovat v případě potřeby. Vše proběhlo tak, jak mělo. Kaž-

dopádně to pro mě je poučné a další zjištění, jak se dá fungovat 

v kolektivním sportu,“ porovnával Chovanec.

Místopředseda komise Martin Wilczek naopak jako někdej-

ší dlouholetý asistent absolvoval zimních přípravných kempů 

s rozhodčími nespočet, jen na Kanárské ostrovy vyrazil už po-

čtvrté. Ale vůbec poprvé se před své bývalé parťáky postavil jako 

člen komise, která soustředění chystá. Rozhodčí každé dopo-

ledne vyráželi na nedaleká tréninková hřiště, kde se rozděleni 

do tří skupin postupně „protočili“ při běžeckém tréninku a pak 

na druhé ploše absolvovali další cvičení už se zaměřením na čis-

tě rozhodcovskou průpravu.

„Udělali jsme maximum, abychom klukům připravili optimál-

ní podmínky. Ty jsme tady našli vynikající. Rozhodčí tady odvedli 

http://www.fotbal.cz
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www.fotbal.cz PŘEDSEDA KOMISE ROZHODČÍCH FAČR JOZEF CHOVANEC SLEDUJE PŘÍPRAVU ROZHODČÍCH NA KANÁRSKÝCH OSTROVECH. 

 SUDÍ UKÁZALI, ŽE TO UMĚJÍ I S MÍČEM A NEJEN S PÍŠŤALKOU ČI PRAPORKEM. 

„Chtěli jsme, aby se rozhodčí sami aktivně zapojili do debat, 

dokázali pojmenovat problém a pracovat na tom, aby svůj styl 

rozhodování co možná nejvíce sjednotili a nerozcházeli se,“ po-

dotkl Chovanec.

Komise rozhodčích plánuje i částečné změny v delegacích bě-

hem jarní části sezony. I kvůli nárůstu zápasů v nejvyšší soutěži 

a skutečnosti, že proti podzimu na listině ubylo hned šest hlav-

ních rozhodčích.

„Určitě to bude i pro nás velká výzva. Kromě jednoho víken-

du až do konce soutěže na jaře nebude žádné volno. Abychom 

trochu ulevili našim hlavním rozhodčím, plánujeme do zápasů 

hodně práce - jak na hřišti, kde jim kondiční trenér Honza Hanzl 

připravil výživné tréninky a dal do těla, i na učebně,“ řekl Wilc-

zek, který je s 325 „odmávanými“ zápasy rekordmanem domácí 

nejvyšší soutěže.

„Zaměřili jsme se především na věci, kde jsme během pod-

zimu viděli rezervy. Šlo hlavně o spolupráci rozhodčích přímo 

na hřišti, tam je z naší strany určitě co zlepšovat. Denně jsme 

juniorské a dorostenecké ligy delegovat také asistenty ve větší 

míře než dosud. I pro ně to bude dobrá průprava, úroveň na to 

určitě mají. Hlavní rozhodčí by tak neměli pískat více než tři zá-

pasy v měsíci, jeden víkend jim chceme nechat úplné volno, aby 

mohli zregenerovat a aspoň na chvíli pustit fotbal z hlavy. Dělá-

me všechno, aby jaro bylo z naší strany v top soutěžích úspěšné,“ 

dodal Wilczek. 

se tomu nějaké tři hodiny věnovali na tréninku, jde o vymezení 

a rozdělení kompetencí mezi hlavním rozhodčím a asistenty, 

sjednocení nějakých pravidel. Snažili jsme se zapracovat na od-

stranění těchto chyb, prošli jsme si i zápasy, které se na podzim 

třeba úplně nepovedly, a pojmenovali si v nich negativní věci. Vě-

novali jsme tomu opravdu hodně energie a věříme, že v těchto 

ohledech přijde progres,“ věřil Wilczek.

http://www.fotbal.cz
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O co půjde na Valné hromadě FAČR?

Příští úterý 5. února čeká Fotbalovou asociaci České republiky v Nym-
burce mimořádná valná hromada. Na ní potřebuje uvolnit členské pří-
spěvky, aby jimi mohla pokrýt náklady za první čtvrtletí letošního roku, 
než dorazí dotace od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 PŘEDSEDA FAČR MARTIN MALÍK: „JE ZAPOTŘEBÍ, ABYCHOM UVEDLI ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY 
 A TOHO, JAKOU CESTOU JSME FINANCOVALI V LOŇSKÉM ROCE FOTBALOVÉ HNUTÍ, DO SOULADU.“ 

 DELEGÁTI SE NA MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ FAČR SEJDOU V NYMBURCE 5. ÚNORA 2019. 

„Valná hromada v loňském roce nepotvrdila nakládání s člen-

skými příspěvky pro rok 2018. My je potřebujeme uvolnit, aby 

FAČR byla schopna tyto vlastní zdroje použit zaprvé k dofinanco-

vání přidělených státních dotací, protože v některých případech 

pracujete s určitým poměrem. A zadruhé pokrýt náklady v průbě-

hu prvního kvartálu letošního roku,“ říká předseda FAČR Martin 

Malík a dodává konkrétně na vysvětlenou: „Asi nikdy se nestalo, 

že by dotace ze strany MŠMT dorazily dříve než na konci března. 

Takže členské příspěvky by posloužily k pokrytí nákladů FAČR 

v této době, než obdržíme zdroje od MŠMT. V podstatě bychom se 

jenom vrátili do stavu, který panoval v minulých letech.“ 

Delegáti také budou na valné hromadě schvalovat systém vyu-

žití dotací tak, aby byl v souladu s platným rozhodnutím minister-

stva školství, mládeže a tělovýchovy. To neodpovídá předchozímu 

usnesení z 19. Valné hromady FAČR. Od loňského roku se totiž 

změnilo přerozdělování dotačních prostředků. Sportovní svazy 

na rozdíl od minulých let už prakticky nemohou přeposílat dota-

ce do klubů a oddílů. „Je zapotřebí, abychom uvedli to rozhodnutí 

valné hromady a toho, jakou cestou jsme financovali v loňském 

roce fotbalové hnutí, do souladu,“ konstatuje šéf českého fotbalu, 

který je přesvědčen, že valná hromada bude mít hladký průběh. 

„Pevně doufám. Mám v plánu jak setkání s kolegy z Moravy, tak 

s kolegy z Čech. Předpokládám, že debata by mohla nastat snad 

jen v oblasti peněz. Jsem přesvědčen, že si to s kolegy dokážeme 

vysvětlit. Tam nic nehrozí, financování ze strany MŠMT není nijak 

ohroženo. Nepředpokládám ani problémy v jiné oblasti.“ 

Výše státních dotací pro fotbal by měla zhruba na stejné úrovni 

jako loni (asi 550 milionů korun). „Byť ještě samozřejmě nemáme 

k dispozici rozhodnutí, protože rozhodnutí a řízení na MŠMT ještě 

nebylo ukončeno, předpokládám, že bychom se měli pohybovat 

ve velmi podobných intencích jako v minulém roce,“ zdůrazňuje 

předseda Malík. 
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