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Vážení čtenáři!

Dva světoběžníci a jeden plejer, který nemá 

rád změny. A všichni zanechali či stále ještě 

zanechávají velkou stopu v české lize. Uvede-

ná charakteristika sedí jak ušitá na Jaroslava 

Drobného, Edina Džeka a Lukáše Masopusta. 

Začněme od nejstaršího. Devětatřicetiletý „Dro-

bas“ po opuštění české kotliny putoval Evropou. 

Po Řecku, Anglii a Nizozemsku se jeho druhou 

„mateřskou“ zemí stalo Německo. V této zemi teď 

v zimě poněkud nečekaně oblékl dres již pátého 

klubu a čtenářům Gólu exkluzivně svěřil, proč se 

z Brém vydal za dalším dobrodružstvím tento-

krát do Düsseldorfu a jaké jsou jeho další plány 

ve fotbalové brance. Chce chytat i další sezonu? 

Bosenský snajpr Edin Džeko přišel v roce 2005 ze 

Željezničaru Sarajevo do Teplic za směšných dva 

a půl milionů korun. A v Česku nastartoval sno-

vou kariéru, která zahrnovala takové kluby jako 

Wolfsburg, Manchester City a nyní AS Řím! Více 

se o konkurentovi našeho Patrika Schicka dozvíte 

v rubrice Profil hvězdy. Na jak hvězdnou kariéru 

dosáhne hlavní respondent tohoto Gólu Lukáš 

Masopust, se teprve uvidí. Exjablonecký záložník 

a rodák z Vysočiny Gólu prozradil, že změny nemá 

příliš v oblibě, ale nyní si coby kluk z vesnice zvyká 

na pražské velkoměsto v tuzemském velkoklubu. 

A skromně říká: „Ve Slavii začínám od nuly!“ Tak 

přejeme raketově úspěšný start!

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...

 „Přes Vánoce jsme byli s rodinou v Česku a už 2. ledna jsme odlétali s Brémami na dva-

náctidenní soustředění do jižní Afriky. V jeho závěru mi nejdřív zavolal zraněný brankář 

Rafa Wolf, jestli bych neměl zájem jít chytat do Düsseldorfu. Pak se na stejné téma ozvali 

zástupci Fortuny. Vzal jsem si den na rozmyšlenou, důležitou roli hrál i trenér Funkel, se 

kterým jsme společně před lety působili v Hertě Berlín a mám mu co vracet. Ve Werde-

ru jsem měl smlouvu do konce sezony a jeho šéfové nechali rozhodnutí jen na mně: jest-

li budu v klubu dál pokračovat, nebo odejdu na půlroční hostování do Düsseldorfu. Zvolil 

jsem nakonec druhou variantu, protože ve Fortuně mám, myslím, reálnější šanci dostat 

se do branky a ještě nějaký bundesligový nebo pohárový zápas na stará kolena odchytat.

„PAVLAS“ MÁ NAKROČENO JEŠTĚ VÝŠ!“
Ve Werderu „Pavlas“ (Jiří Pavlenka), pokud bude zdravý, nikoho mezi tyče nepustí. Je 

velkou oporou týmu a má podle mého názoru v budoucnu nakročeno i k angažmá ve špič-

kovém klubu bundesligy nebo Premier League. Už mě nyní nepotřebuje. Když do Brém 

ze Slavie přišel, musel jsem mu tady ukázat všechno možné, aby se co nejrychleji zabydlel. 

Taky se rozmluvil a dokonce i jeho známí se diví, jak se v tomhle směru změnil, že prý není 

často k zastavení, když se rozpovídá! V týdnu jsme se připravovali na trénincích společně, 

ale s klubovým vedením jsem se dohodl, že za této situace bude lepší, když k zápasům bu-

dou cestovat místo mě mladší gólmani, aby sbírali zkušenosti.

„PO SEZONĚ MĚ ČEKÁ DILEMA: CO DÁL?“
Také rodina to nechala na mně, jak se rozhodnu. Jedná se jen o čtyři měsíce, po tuhle 

dobu budu v Düsseldorfu bydlet na hotelu, protože do Hamburku, kde s manželkou 

a dětmi žijeme, to je 400 kilometrů, což jsou zhruba tři hodiny jízdy autem. Z Brém to byla 

méně než polovina, takže jsem mohl i pendlovat mezi oběma městy. Na konci sezony 

 ČESKÁ KOLONIE V BRÉMÁCH (ZLEVA) THEO GEBRE SELASSIE, 
 JIŘÍ PAVLENKA A JAROSLAV DROBNÝ ZŮSTALA NYNÍ POUZE DVOJČLENNÁ… 

Fotbalový týden Jaroslava Drobného

„Fortuna mě oslovila v Africe!“

Už to pomalu vypadalo, že bývalý reprezentač-
ní gólman JAROSLAV DROBNÝ postupně odejde 
do brankářského důchodu, neboť jeho krajan a nový 
parťák mezi brémskými tyčemi Jiří Pavlenka se 
po předloňském příchodu z pražské Slavie stal brzy 
jasnou jedničkou Werderu. O sedmnáct let starší 
„Drobas“ se ujal role mentora všeho druhu, ale nyní 
je všechno jinak. V lednovém přestupovém okně 
kývl na nabídku bundesligového nováčka z Düsse-
dorfu, kterému chce aktivně pomoci k záchraně!

 DRES FORTUNY DÜSSELDORF JE UŽ PÁTÝM, KTERÝ JAROSLAV DROBNÝ V NĚMECKU OBLÉKÁ. 

  Dvougólový žolík Necid
Český útočník Tomáš Necid dvěma góly zařídil 
vítězství Haagu ve 20. kole nizozemské ligy, 
v němž domácí vyhráli nad Heraclesem Alme-
lo 2:0. Devětadvacetiletý forvard se přitom 
dostal na trávník až v 69. minutě, kdy vystří-
dal Erika Falkenburga. V 79. minutě si počkal 
na hranici vápna na přihrávku, rychlou klič-
kou do středu zmátl obránce a střelou k pravé 
tyči nedal brankáři šanci. Druhou branku pak 
přidal těsně před koncem, kdy hlavou poslal 
do sítě centrovaný míč. Pro „Necku“ to byl 
teprve třetí gól v soutěži. Do zápasu naskočil 
po čtyřech vynechaných duelech, které strá-
vil pouze mezi náhradníky.

  Vacek posílí „Klokany“!
Fotbalisty Bohemians 1905 posílí bývalý re-
prezentant Kamil Vacek. Ofenzivní střední 
záložník přichází na půlroční hostování z dán-
ského Odense jako náhrada za Martina Haška 
mladšího, který přestoupil do Sparty. Právě 
na Letné prožíval jednatřicetiletý středopolař 
nejlepší roky kariéry v době, kdy byl na lavičce 
Sparty jako asistent současný kouč „Klokanů“ 
Martin Hašek starší. Celkem v české lize ode-
hrál odchovanec Olomouce 139 zápasů a dal 14 
branek. Působil také v Mladé Boleslavi a v za-
hraničí oblékal dresy Bielefeldu, Chieva Ve-
rona, Gliwic, Maccabi Haifa, Slasku Vratislav 
a naposledy Odense, za které ale na podzim 
odehrál jen osm minut. Zkušený záložník má 
na kontě devět startů za národní tým. 

  Lischka do Sparty 
nepřestoupí
Obránce David Lischka z Jablonce do Sparty 
nakonec nepřestoupí. Jedenadvacetiletý sto-
per neprošel zdravotní prohlídkou kvůli pro-
blémům se srdcem, které odhalily předchozí 
testy na začátku ledna, kdy společně s klu-
bovým spoluhráčem Matějem Hanouskem 
odešel na Letnou. Zatímco pětadvacetiletý 
levý obránce podepsal se Spartou smlouvu 
do června 2022, jeho mladší parťák zůstává 
nadále hráčem Jablonce.  „V současné době 
řešíme společně s hráčem a jeho manažerem 
panem Nehodou možnosti, jak vyřešit Davidův 
aktuální zdravotní stav,“ říká tiskový mluvčí 
severočeského klubu Martin Bergman.

  Jablonec přišel 
o dva obránce…
David Štěpánek a Nikola Jankovič si už v této 
sezoně nezahrají. Oba obránci Jablonce 
na soustředění v Portugalsku utrpěli vážné 
zranění zkřížených vazů v koleni, čeká je ope-
race a několikaměsíční rehabilitace. Jedna ze 
zimních posil Severočechů Štěpánek se zranil 
v utkání na turnaji Atlantic Cup proti Farense 
a připojil se tak k srbskému krajnímu bekovi, 
který utrpěl podobné zranění předtím.

  Vukadinovič jde 
hostovat do Turecka
Srbský záložník Vukadin Vukadinovič odešel 
z pražské Sparty a do konce sezony bude hos-
tovat v Bolusporu, osmém týmu druhé turec-
ké ligy. Na Letnou přišel předloni v létě, avšak 
i kvůli častým zraněním se neprosadil. V nej-
vyšší soutěži odehrál jen deset zápasů a dal 
jednu branku. Celkem v české lize v barvách 
Sparty, Jablonce, Slavie a Zlína nastoupil 
k 116 zápasům a připsal si 11 gólů. 

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


76

66 7

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 5.2.2019
6/2019

Úterý 5.2.2019
6/2019 AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

KALENDÁRIUM

 DUŠAN UHRIN ST. 

pili. Samozřejmě to nejde bez pravidelného nácviku při trénincích, ale už to nese svoje 

ovoce. I když jsou výsledky prioritní, na ofenzivní herní projev Werderu se nechá koukat, 

a i fanoušky předváděná hra těší. Od brankářů vyžaduje, aby při týmovém presinku také 

oni byli vysoko, k čemuž je potřeba i jejich kvalitní hra nohama.

„VYHRÁNO SE ZÁCHRANOU ZDALEKA NEMÁME!“
Düsseldorf jako nováčka v průběhu podzimu kde kdo odepisoval, že po roce pomaže 

z bundesligy zpátky dolů do té druhé. Jenže Fortuna na konci starého roku a na začátku 

nového vyhrála čtyři zápasy za sebou, což ji odlepilo od dna tabulky, ale zdaleka ještě vy-

hráno nemáme, byť je tam několikabodový odstup. Vstup do jarních odvet už tak stopro-

centní nebyl, vítězství 2:1 v Augsburgu, čtyřbrankový nářez doma s Lipskem a v sobotu 

remíza 1:1 v Hoffenheimu, kde jsme mohli klidně i vyhrát. Při rozcvičce jsem se pozdravil 

a prohodil pár slov s Pavlem Kadeřábkem. Dal jsem řeč i s Grillitschem a Belfoldilem, kte-

ří ještě nedávno seděli se mnou v kabině Werderu. Ale po zápase jsem už s žádným z nich 

nemluvil, domácí byli zklamaní, protože po loňském třetím místě a účasti v Lize mistrů 

mají opět vysoké ambice, nerozhodný výsledek jim do jejich plánů moc nezapadal…

„ŽE BYCH CHYTAL V POHÁRU NA SCHALKE?“
Máme teď dost nabitý program. Ve středu večer hrajeme v Gelsenkirchenu osmifinále 

Německého poháru se Schalke, které je spolu s kolínskými „Kozly“ největším rivalem For-

tuny. A něco mi říká, že bych u toho mohl být v brance, ale to samozřejmě záleží na trené-

ru Funkelovi. V neděli nás čeká doma velmi důležitý zápas se Stuttgartem, který má sice 

nesrovnatelně kvalitnější kádr, ale v aktuální tabulce je třetí od konce, takže půjde, jak se 

říká, o šest bundesligových bodů. Pak jedeme do nedalekého Leverkusenu a hned potom 

hostíme další topící se tým - předposlední Norimberk!“ 

mě čeká další fotbalové dilema - co dál? Budu i s blížící se čtyřicítkou na krku pokračo-

vat v brankářské kariéře zpátky v Brémách nebo případně v Düsseldorfu, pokud se nám 

podaří udržet se v bundeslize? Nebo se začnu už naplno věnovat trenérské práci okolo 

brankářů ve Werderu, na který nedám dopustit, neboť jsou v něm korektní lidé. Nějaké 

náznaky zájmu mám dokonce i z Hamburku…

„LEPŠÍHO KOUČE JSEM NEPOTKAL…“
Jsem moc rád, že mi v obou klubech umožnili, abych se podílel na trénincích bran-

kářů a nejdřív si jejich náplň, kterou jsme dávali společně dohromady, vyzkoušel sám 

na sobě… Připadá mi to ideální model, jak propojit představy trenérů s konkrétní bran-

kářskou praxí, kterou mám za svoji dlouhou kariéru. Během ní jsem nepotkal lepšího 

kouče, než je Florian Kohlfeldt! Je o tři roky mladší než já, ale má jasnou vizi, jaký chce 

hrát fotbal, a hlavně ji trpělivě dokáže vysvětlit mladým i starším hráčům, aby to pocho-

JAROSLAV DROBNÝ * Narozen: 18. října 1979 * Výška: 192 cm * Váha: 90 kg * Stav: že-
natý, manželka Katarina, syn Iasonas (12), dcera Ilaeira (6) * Fotbalový post: brankář * 
Hráčská kariéra: TJ Žirovnice (1985-1993), SK České Budějovice (1993-1997), SK Chrudim 
(1998), TJ Vítkovice (1998), SK České Budějovice (1999-2001), Panionios Atény (Řecko, 2001-
2005), Fulham FC (Anglie, 2005-2006), ADO Den Haag (Nizozemsko, 2006), Ipswich Town 
(Anglie, 2006-2007), VfL Bochum (Německo, 2007), Hertha BSC Berlín (Německo, 2007-
2010), Hamburger SV (Německo, 2010-2016), Werder Brémy (Německo, 2016-2019), For-
tuna Düsseldorf (Německo, 2019-?) * Reprezentace: sedm zápasů, žádný gól * Největší 
úspěchy: mistr Evropy hráčů do 21 let (Švýcarsko 2002), vicemistr Evropy hráčů do 21 let 
(Slovensko 2000), postup do čtvrtfinále EURO 2012 v Polsku a na Ukrajině, účastník olym-
pijských her 2000 v Sydney, člen Klubu ligových brankářů týdeníku GÓL (2014)

 VE WERDERU SE JAROSLAV DROBNÝ PODÍLEL I NA TRÉNINCÍCH BRANKÁŘŮ. 
 BUDE SE TÉTO ČINNOSTI VĚNOVAT PO SKONČENÍ TÉTO SEZONY NAPLNO? A V JAKÉM MUŽSTVU? 

STALO SE...

 V ÉŘE PETRA ČECHA SE JAROSLAV DROBNÝ 
 DOSTAL DO REPREZENTAČNÍ BRANKY V SEDMI UTKÁNÍCH. 

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

5. ÚNORA

1904 Antonín Křišťál 1926 4/1

1916 Antonín Hájek - - - - - - - -

1922 Jiří Rubáš 1949-1952 6/0

1943 Dušan Uhrin st. - - - - - - - -

1953 Václav Krondl - - - - - - - -

6. ÚNORA

1934 Štefan Matlák 1959-1964 3/0

7. ÚNORA

1986 Martin Fillo 2009 3/0

8. ÚNORA

1912 Vojtěch Věchet 1937-1939 5/0

1944 Alexander Vencel st. 1965-1977 25/0

1974 Jakub Dovalil - - - - - - - -

9. ÚNORA

1905 Josef Kratochvíl-Kráťa 1925-1930 20/4

1912 Rudolf Vytlačil - - - - - - - -

1931 Josef Masopust 1954-1966 63/10

10. ÚNORA

1902 Josef Pleticha 1924-1931  9/0

1921 Teodor Reimann 1948-1954 5/0

1976 Miroslav Holeňák 2002 3/0

11. ÚNORA

1986 Andrej Kerič - - - - - - - -

  Komličenko 
už patří „Bolce“!
S osmnácti góly nejlepší střelec podzimní ligy 
Nikolaj Komličenko přestoupil z Krasnodaru 
do Mladé Boleslavi. Třiadvacetiletý útočník 
byl v středočeském klubu na hostování s opcí, 
kterou aktivoval a podepsal s ním smlouvu 
na tři a půl roku. Ruský forvard působí v české 
lize téměř dva roky. V podzimní části sezo-
ny 2016/2017 hostoval v Liberci. Po návratu 
do Krasnodaru poté v létě zamířil do Boleslavi.

  Bolek bude 
chytat v Trnavě
Brankář Petr Bolek se stal posilou Spartaku 
Trnava. Čtyřiatřicetiletý bývalý gólman Plzně, 
který se s Viktorií stal třikrát českým mistrem, 
podepsal se slovenským celkem smlouvu 
do léta 2020. Naposledy chytal MSFL v Dolním 
Benešově. Předtím hostoval v druholigovém So-
kolově, kam se přesunul z Plzně po prohřešku 
s řízením v opilosti. Na Slovensku už v minulosti 
působil - ve Zlatých Moravcích a hlavně v Seni-
ci, v jejímž dresu byl dokonce dvakrát vyhlášen 
nejlepším brankářem tamní ligy. 

  Konaté odešel 
do Dánska
Ofenzivní záložník Tiémoko Konaté po roce 
opustil Mladou Boleslav a posílil nováčka 
dánské ligy Vendsyssel. Osmadvacetiletý uni-
verzál z Pobřeží slonoviny v novém působišti 
podepsal půlroční smlouvu. Do Boleslavi přišel 
loni v únoru z pražské Sparty a uzavřel kon-
trakt do konce této sezony. Středočeský klub 
mu však po nepovedeném podzimu oznámil, že 
s ním nadále nepočítá. Dvojnásobný reprezen-
tant Pobřeží slonoviny v české nejvyšší soutěži 
celkem odehrál 97 zápasů, v nichž zaznamenal 
osm branek a 15 asistencí. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Sníh a mráz ligu nespálí?

Hemžení trenérů a kapitánů ligových týmů na stra- 
hovském sekretariátu FAČR, aby zde tradičně na-
čerpali čerstvé novinky z kuchyně rozhodčích, ne-
omylně signalizovalo, že start nejvyšší soutěže, 
tentokrát její jarní části, je už pomyslně za dveřmi. 
Za těmi opravdovými ležela jako reálná únorová ku-
lisa dvaceticentimetrová sněhová peřina…

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Plánovaný víkendový výkop samozřejmě nejvíc přidělává 

vrásky v těch klubech, které mají výhodu domácího prostře-

dí, což je za této klimatické konstelace docela diskutabilní jak 

z hlediska herního, tak s ohledem na stav vyhřívaného trávníku 

po skončení zápasu. Trenéři, kteří pobývali v minulých dnech se 

svými svěřenci na soustředění v Turecku, kde letos místo ob-

vykle příjemného počasí vydatně pršelo, musejí mít bezesné 

noci, protože o nějakém vyladění na přírodní trávě si mohli ne-

chat jen zdát… Hrát se (snad) bude, je však otázkou, jestli úplně 

na všech osmi stadionech.

Ostrý zápas potřebují jako sůl především oba zástupci 

v play off Evropské ligy Slavia a Plzeň, které příští čtvrtek če-

kají doma úvodní duely s belgickým Genkem a Dinamem Zá-

hřeb, neboť jejich soupeři do jara ve svých ligových soutěžích 

už vstoupili. A stará fotbalová pravda rok co rok potvrzuje, že 

výsledky v přípravných utkáních jsou podružné. Po podzimu dva 

největší aspiranti na titul, kteří si v posledních letech mistrov-

ský pohár mezi sebou předávají, budou chtít uspět na evrop-

ské, a hlavně české scéně, byť tentokrát není v banku jackpot 

v podobě přímého postupu do Champions League. Do dvou an-

glických týdnů je totiž termínově vklíněný jejich vzájemný duel 

v plzeňské Doosan Areně, který může dosavadní čtyřbodový 

náskok červenobílých téměř smazat, potvrdit, nebo zvýšit. Ale 

aby tato matematika platila, musejí slávisté porazit v Edenu 

Teplice a viktoriáni zvítězit v Mladé Boleslavi… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Stanciu odchází, 
Ngadeu zůstává

Dražší přestupy z české ligy do ciziny byly v minulos-
ti jen dva a pokaždé šlo o sparťany. V roce 2001 zaplatila 
Borussia Dortmund za talentovaného špílmachra Tomá-
še Rosického více jak půl miliardy korun, předloni odešel 
Bořek Dočkal do čínského celku Henan Jianye za 230 mi-
lionů. Že by majitel Sparty Daniel Křetínský obratem po-
užil stržené „petrodolary“ k jeho zpětnému vykoupení?

Naopak kamerunský obránce Michael Ngadeu, 
o kterého usiloval Fulham, nakonec zůstal v Edenu. 
Londýnský klub do čtvrteční půlnoci, kdy byla v anglic-
ké Premier League uzávěrka zimních přestupů, nestihl 
s defenzivním univerzálem červenobílých zdravotní pro-
hlídku, a tak z chystaného transferu sešlo, byť k němu 
dalo vedení Slavie souhlas. Fulham totiž nabídl za osma-
dvacetiletého stopera 116 milionů korun, což byla výše 
výstupní klauzule v hráčově kontraktu, který vyprší 
v červnu 2020. Je ale docela možné, že si „Cottagers“ 
svůj původní posilovací záměr ve finále rozmysleli, 
když se jim krátce předtím podařilo získat na hostování 
na stejný post z Hoffenheimu norského reprezentanta 
Havarda Nortveidta, který předtím hrával za jiné kluby 
z metropole nad Temží - West Ham a Arsenal… 

 NICOLAE STANCIU 
 OPOUŠTÍ SPARTU. 

 SLÁVISTY ČEKÁ NA STARTU JARA NEJEN SOBOTNÍ LIGOVÝ VÝKOP S TEPLICEMI, 
 ALE HNED NÁSLEDUJÍCÍ ČTVRTEK I PRVNÍ DUEL PLAY OFF EVROPSKÉ LIGY S GENKEM. 

 PLZEŇANÉ SE VE STEJNÝCH TERMÍNECH UTKAJÍ VENKU S MLADOU BOLESLAVÍ A POTÉ VE ŠTRUNCOVÝCH SADECH S DINAMEM ZÁHŘEB. 

AKTUÁLNĚ

Ve finiši příprav na blížící se začátek jarní 
části nejvyšší soutěže řešila obě pražská 
„S“ odchody dvou svých opor na zahraniční 
angažmá. Jen pouhý rok vydržel na Letné 
rumunský reprezentant Nicolae Stanciu. 
Pětadvacetiletý kreativní záložník, který no-
sil na podzim ve Spartě i kapitánskou pásku, 
přestoupil do Al Ahlí, bohatý saúdskoarabský 
klub z Džiddy poslal do letenské pokladny 
zhruba 200 milionů korun.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Těsně před začátkem jarní ligy odešel ze Sparty rumunský 

špílmachr Nicolae Stanciu do týmu Al Ahlí, naopak z přestupu 

kamerunského stopera Slavie Michaela Ngadeua do londýn-

ského Fulhamu nakonec sešlo.

KRESBA TÝDNE

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


Jeho kariéra se pohybuje po zdravé, stoupající trajektorii. Zprvu se 
záložník LUKÁŠ MASOPUST „obouchal“ v Jihlavě, následně herně vy-
rostl v Jablonci. V prosinci pak udělal další velký krok dopředu: upsal 
se ambiciózní Slavii. V nabitém kádru červenobílých se pokusí prosa-
dit, jako se mu to povedlo na předchozích štacích.

Lukáš Masopust: 

„Ve Slavii 
začínám 
od nuly!“

Lukáš Masopust: 

„Ve Slavii 
začínám 
od nuly!“

Foto: www.slavia.cz
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 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

 Ve Slavii máte za sebou první měsíc. Jste spokojený, jak 

se vaše nové angažmá doposud vyvíjí?

„Musím říct, že všechno probíhá podle představ, se kterými 

jsem do Slavie přicházel. Od Standy Tecla jsem věděl, jak funguje 

klub i kabina, nešel jsem tedy úplně do neznáma. Jsem spokojený, 

jak se věci mají.“

 Stihl jste už první gól. Zkasíroval vás pokladník?

„Měl jsem i kapitánskou pásku, takže to všechno naskákalo. 

Bylo ale už na čase, že jsem dal gól.“

 Zase tak dlouho v Edenu nejste...

„V každém přípravném zápase jsem měl minimálně jednu 

šanci, nemohl jsem se trefit. Až na soustředění v Portugalsku 

proti Brentfordu. Je fakt, že šancí mívám obligátně dost, takže 

nic nového.“

 Je pro vás přesun z provinčního Jablonce do Edenu vel-

ký skok?

„Jsem především typ člověka, který nerad mění zaběhnuté 

věci a zvyky. Bylo toho pro mě hodně nového. Jablonec mi při-

rostl k srdci, oproti Slavii je to ale malý klub. Je cítit, že Slavia 

je jinde ve všech směrech. Například aktivit s fanoušky je tady 

 HNED V PRVNÍM PŘÍPRAVNÉM MAČI PROTI ÚSTÍ NAD LABEM SI LUKÁŠ MASOPUST 
 NAVLÉKL KAPITÁNSKOU PÁSKU. A HRÁČSKÁ KASA SLÁVISTŮ BYLA RÁZEM PLNĚJŠÍ… 

 V JABLONCI PROŽIL LUKÁŠ MASOPUST SKVĚLÉ ČTYŘI ROKY, BĚHEM KTERÝCH 
 SI V 117 UTKÁNÍCH PŘIPSAL ŠESTNÁCT GÓLŮ A OSMNÁCT BRANKOVÝCH ASISTENCÍ. 

„Jsem kluk z vesnice, 
teď je holt ze mě 

Pražák.“

Foto: www.slavia.cz

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


1716

1616 17

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 5.2.2019
6/2019

Úterý 5.2.2019
6/2019

„Docela ano. Trenér Rada v Jablonci chtěl, abych hrál hodně 

z lajny. Ve Slavii zase musím hrát víc z prostředka, jsou tam i jiné 

náběhy. Musím se víc soustředit, kudy mám nabíhat a tak. Proto je 

moje hra zatím trošku kostrbatá. Ale zase to není nic, co bych se 

nenaučil, na co bych si nezvyknul.“

 Je fotbal v podání Slavie běhavější, agresivnější?

„Možná trochu agresivnější. Já měl ale vždycky pojetí hry cel-

kově založené na běhání, s tím problém vůbec nemám.“

 V Edenu je obrovská konkurence, kterou jste doposud 

nezažil. Jak si na ni jde přivyknout?

„V Jablonci jsem byl čtyři roky, za tu dobu jsem si vybudoval 

určitou pozici. Ve Slavii začínám vlastně od nuly, musím si pozici 

teprve vydobýt. Bude záležet jen na mně, jestli šanci využiju.“

 Jaký máte pocit z odehraných utkání?

„Upřímně, zatím to nebylo úplně ono, po hřišti jsem se spíš tou-

lal. Ale věřím, že se všechno bude zlepšovat.“

ROZHOVORROZHOVOR

 ZA PŘÍPRAVOU SE S NOVÝM KLUBEM VYPRAVIL LUKÁŠ DO ŠPANĚLSKA A PORTUGALSKA. 

mnohem víc než v Jablonci. Nebo spousta lidí najednou zjistila, 

že Masopust přestoupil do Slavie. Ale že hraju ligu šest let, už 

skoro nikdo neví.“

 Co na vás nejvíc dolehlo?

„Bylo to celkově takové složitější. Například stěhování. Máme 

ani ne dvouletého synka, museli jsme najít doktorku, navíc čeká-

me druhé dítě, takže jsme rovnou museli hledat i novou porodnici. 

(směje se) Plus do toho jiný herní systém, pochopit, kde se mám 

na hřišti pohybovat. A další maličkosti, třeba kudy jezdit na trénin-

ky. Vím, jde o hlouposti, ale změny prostě nemám rád.“

 Bydlel jste spíš v menších městech, nejdřív v Jihlavě, pak 

v Jablonci. Co s vámi dělá Praha?

„Jsem kluk z vesnice, teď je holt ze mě Pražák. Musím si hlavně 

zvyknout na cestování po městě. Standa Tecl je mi ale k dispozici, 

stará se o mě, abych nezabloudil. Na pokoji při soustředění spolu 

nebydlíme, má svého parťáka. Jsme s Vláďou Coufalem, taky on 

se o mě stará.“

 Vzpomínáte někdy s Teclem na společné štace v Jihlavě 

a v Jablonci?

„Každou chvíli. Říkáme si, že jsme si souzeni. Mydlíme občas 

playstation, samozřejmě fotbal. Většinou hrajeme spolu proti ně-

komu. Když dáme gól, děláme si ze soupeřů srandu, že válíme 

jako v Jihlavě nebo v Jablonci.“

 Cítíte nyní i vyšší zodpovědnost za klub? Slavia má ob-

rovský počet fanoušků.

„Ještě nezačala sezona, hrajeme jen přáteláky, tohle zatím 

k sobě nepouštím. Uvidíme, jestli to na mě jednou dolehne.“

 Je herní styl Slavie hodně odlišný oproti Jablonci?

 LUKÁŠ MASOPUST SVÁDÍ SOUBOJ S MARTINEM HAŠKEM Z BOHEMIANS. V ZIMĚ OBA ZMĚNILI DRES, 
 TAKŽE JEJICH DALŠÍ VZÁJEMNÉ STŘETNUTÍ MŮŽE BÝT UŽ POUZE V DERBY SLAVIE SE SPARTOU… 

Foto: www.slavia.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 Zmínil jste vaše zranění. Jste už stoprocentně fit?

„Koleno je v pořádku, nebolí mě už ani při střelbě. Před koncem 

podzimní části jsem v Jablonci krátce trénoval, stav kolene se je-

nom zlepšoval.“

 Kolik si dáváte procent, že vyběhnete v jarní premiéře 

proti Teplicím?

„Nedávám si žádná procenta. Dělám maximum, co umím, 

abych si místo vybojoval. Záleží na trenérovi Trpišovském, jak se 

rozhodne. Já se přizpůsobím.“

 Ve druhém kole na jaře čeká Slavii šlágr na hřišti Plzně. 

Napoví zápas o mistrovském titulu?

„Může. Pokud bychom zvítězili, bylo by to pro nás hodně zajíma-

vé. Uvidíme. Buď se náskok zmenší, naroste, nebo zůstane stejný. 

Jiné možnosti nejsou. Každopádně zápas bude moc důležitý.“

ROZHOVORROZHOVOR

 COBY NOVÁČEK V NÁRODNÍM TÝMU PLNIL LUKÁŠ MASOPUST SPOLEČNĚ 
 S TOMÁŠEM KALASEM LONI V BŘEZNU I MEDIÁLNÍ POVINNOSTI NA CHINA CUPU. 

 Je důvodem dlouhá herní pauza zaviněná zraněním ko- 

lene?

„Nechci se na zranění vymlouvat, ale přece jen jsem nehrál zá-

pas skoro tři měsíce. To se prostě musí trochu projevit. Navíc se 

peru s novým systémem, kolem mě noví spoluhráči. Je toho víc 

najednou.“

 Je znát i na tréninku, že Slavia patří mezi tuzemskou eli-

tu?

„Jakmile by člověk malinko polevil, byl by druhý. V tom je to od-

lišné oproti Jablonci. Ve Slavii je přes dvacet hráčů na stejné úrov-

ni, kádr je neskutečně široký. Nabitý fotbalisty, kteří by ve většině 

jiných českých klubů hráli v základní sestavě.“

 Jste v kontaktu s bývalými spoluhráči z Jablonce, který 

oslabil nejen vašim odchodem?

„Voláme si. Především doufám, že Tráva (záložník Michal Tráv-

ník) se rychle vyléčí ze zranění a bude zpátky na hřišti. Budu věřit, 

že Jablonec všechny odchody nahradí a bude se dál prát nahoře 

v tabulce.“

 Litujete trenéra Radu, že se mu skvěle fungující tým po-

měrně dost rozpadl?

„Byla by škoda, kdyby šel Jablonec herně dolů, bylo to na pod-

zim skvěle nastartované. Přišly změny, nedá se s tím holt nic dě-

lat. Takový je fotbal. Záleží, jak se s tím kluci poperou. Třeba tým 

pojede pořád stejně.“

 ZATÍM JEDINÝ REPREZENTAČNÍ START SI LUKÁŠ PŘIPSAL 26. BŘEZNA 2018 V UTKÁNÍ S DOMÁCÍ ČÍNOU. 

Lukáš Masopust
Narozen: 12. února 1993 * Výška: 179 cm * Váha: 75 kg * Stav: 

svobodný, přítelkyně Hana, syn Jakub (21 měsíců) 

Fotbalový post: záložník * Česká liga: 149 zápasů/ 21 gólů * Re-

prezentace: 1/ 0 * Hráčská kariéra: Sokol Božejov (1997-1999), 

Slovan Kamenice nad Lipou (1999-2004), Vysočina Jihlava (2004-

2015), FK Jablonec (2015-2018), Slavia Praha (2018-?)

Největší úspěchy: účastník základní skupiny Evropské ligy (2018), 

debut v reprezentačním A-týmu (2018), člen výběru do 20 let, 

účastník EURO U21 (2015)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 V PŘÍPRAVNÉM MAČI S BRENTFORDEM U23 ZAZNAMENAL LUKÁŠ MASOPUST PRVNÍ TREFU ZA „SEŠÍVANÉ“. 

 V Jablonci jste boj o titul nezažil, o to větší výzvou je pro 

vás dobýt ho se Slavií?

„Pochopitelně. Hrát nahoře, jako jsem zažil poslední rok v Jab-

lonci, je hrozně hezký. Vyhráváte skoro každý zápas, máte z fotba-

lu radost. Cítíte sílu z týmu. Na tohle se těším moc.“

 I na dobrý fotbal?

„Přesně tak, se spoustou gólů. Ve Slavii jsou dobří, chytří fot-

balisti, kteří umí dobře přihrát. Velkou motivací pro mě jsou ev-

ropské poháry. Zkusil jsem si na podzim s Jabloncem skupinu Ev-

ropské ligy, šlo o velký zážitek. Myslím, že jsme ostudu neudělali, 

odehráli jsme výborné zápasy. Těším se, že si poháry na podzim 

zase zahraju. Fantastické by bylo, kdyby šlo o Ligu mistrů. To by 

byla velká věc. Po reprezentaci je Champions League nejvíc, co 

může fotbalista dokázat. Bylo by fantastické si tuto soutěž zahrát 

a poslouchat před výkopy tu nádhernou znělku.“ 

„Ve Slavii musím hrát 
víc z prostředka,

jsou tam i jiné náběhy.“

Foto: www.slavia.cz

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/


2524

2424 25

FORTUNA:LIGAFORTUNA:LIGA
in

ze
rc

e inzerce
Úterý 5.2.2019

6/2019
Úterý 5.2.2019
6/2019

Sníh nesníh, mráz nemráz. Pokud počasí nena-
chystá mimořádně katastrofický scénář, ligové 
jaro se od pátku rozeběhne na plné obrátky. Nej-
vyšší soutěž poprvé neskončí po třiceti kolech, 
ale až po premiérové nadstavbě. Pronásledova-
telé lídrů Slavie a Plzně budou mít tedy více času 
zlikvidovat jejich velký náskok. Těšme se, ligové 
jaro v nové podobě začíná!

V pátek startuje
ligové jaro!

 VEPŘEDU SLÁVISTÉ, PLZEŇANÉ O KROK ZA NIMI. BUDE STEJNÉ POŘADÍ 
 PLATIT I PO SKONČENÍ LETOŠNÍHO LIGOVÉHO ROČNÍKU? 

 JABLONEČTÍ PLEJEŘI SE SE SPARŤANSKÝMI PŘETAHUJÍ O POHÁROVÉ PŘÍČKY. DOSÁHNOU NA NĚ OBA TÝMY? 

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

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

2. Plzeň 19 14 3 2 29:15 45

3. Ostrava 19 10 4 5 25:15 34

4. Jablonec 19 10 3 6 38:18 33

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

6. Zlín 19 9 3 7 25:22 30

7. Liberec 19 6 7 6 17:17 25

8. Teplice 19 7 4 8 21:25 25

9. Opava 19 7 2 10 26:30 23

10. Mladá Boleslav 19 6 4 9 36:36 22

11. Slovácko 19 7 0 12 21:31 21

12. Příbram 19 5 5 9 24:43 20

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

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

15. Karviná 19 4 3 12 24:37 15

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

PROGRAM 20. KOLA
08.02. 18:00 Dukla Praha - Ostrava

08.02. 18:00 Sigma Olomouc - Jablonec

09.02. 15:00 Karviná - Opava

09.02. 15:00 Liberec - Příbram

09.02. 15:00 Mladá Boleslav - Plzeň

09.02. 15:00 Zlín - Slovácko

09.02. 17:00 Slavia Praha - Teplice

10.02. 17:00 Sparta Praha - Bohemians 1905

VÝSLEDKY 19. KOLA
Plzeň - Karviná 2:1

Příbram - Sparta Praha 1:1

Bohemians 1905 - Liberec 0:0

Opava - Mladá Boleslav 2:1

Slovácko - Dukla Praha 1:0

Teplice - Zlín 2:1

Ostrava - Sigma Olomouc 0:0

Jablonec - Slavia Praha 0:2

VYCHYTANÉ NULY

9
Jan Laštůvka (Ostrava)

8 - Vlastimil Hrubý (Jablonec), Ondřej Kolář (Slavia) * 6 - Miloš Buchta (Olomouc), Stanislav Do-
stál (Zlín), Matúš Kozáčik (Plzeň), Filip Nguyen (Liberec), Florin Nita (Sparta), Filip Rada (Dukla) *  
4 - Aleš Hruška (Plzeň), Jan Šeda (Ml. Boleslav), Vojtěch Šrom (Opava)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

18
Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav)

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

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

42
Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav, 18 + 4)

28
Miroslav Stoch (Slavia, 11 + 4)

26,5
Michal Trávník (Jablonec, 8 + 7)

23,5 - Martin Doležal (Jablonec, 8 + 5) * 19,5 - Jean-David Beauguel (Zlín, 9 + 1) * 18,5 - Josef 
Hušbauer (Slavia, 4 + 7) * 18 - Benjamin Tetteh (Sparta, 9 + 0) * 16 - Lukáš Budínský (Karviná, 5 
+ 4), Tomáš Souček (Slavia, 5 + 4) * 15,5 - Nicolae Stanciu (Sparta, 4 + 5), David Vaněček (Tepli-
ce, 7 + 1) * 15 - Tomáš Přikryl (Ml. Boleslav, 3 + 6) * 14,5 - Jusuf Hilál (Bohemians 1905, 5 + 3), 
Jan Chramosta (Jablonec, 5 + 3), Tomáš Wágner (Karviná, 5 + 3) * 14 - Lukáš Masopust (Jablo-
nec, 4 + 4), Jaromír Zmrhal (Slavia, 4 + 4) * 13,5 - Guélor Kanga (Sparta, 6 + 1) * 13 - Nemanja 
Kuzmanovič (Opava, 5 + 2), Roman Potočný (Liberec, 5 + 2) * 12,5 - Jan Matoušek (Příbram, 4 
+ 3), Peter Olayinka (Slavia, 4 + 3) * 11,5 - Daniel Holzer (Ostrava, 2 + 5), Jakub Hora (Teplice, 5 
+ 1), Martin Nešpor (Olomouc, 5 + 1), Tomáš Smola (Opava, 5 + 1), Milan Škoda (Slavia, 5 + 1) * 
11 - Petr Ševčík (Liberec, 1 + 6) * 10,5 - Joel Kayamba (Opava, 3 + 3), Jan Rezek (Příbram, 3 + 3) 
* 10 - Antonín Fantiš (Příbram, 5 + 0), Róbert Matejov (Zlín, 2 + 4) * 9,5 - Milan Baroš (Ostrava, 
4 + 1), Dame Diop (Ostrava, 4 + 1), Robert Hrubý (Ostrava, 1 + 5), Jan Krob (Teplice, 1 + 5), Jan 
Kuchta (Slovácko, 4 + 1), Roman Procházka (Plzeň, 4 + 1), Miroslav Slepička (Příbram, 4 + 1), 
Ladislav Takács (Ml. Boleslav, 4 + 1) 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Argentinští snajpři řádili

Od příchodu argentinského kanonýra Gonzalo Higuaína si Chelsea sli-
bovala zlepšení produktivity a zkušený kanonýr v prvním ligovém duelu 
nezklamal - dvěma zásahy podpořil pětigólovou demolici Huddersfieldu. 
Zazářil také jeho krajan Sergio Agüero, jenž hattrickem popravil Arsenal. 

Obnovená spolupráce s oblíbeným trenérem Mauriziem Sarrim půjde Higuaínovi nej-

spíše k duhu, někdejší tahoun Realu Madrid odstartoval své londýnské angažmá nejlépe, 

jak mohl. Chelsea s ním na hrotu bez větších potíží rozdrtila Huddersfield 5:0 a posu-

nula se na čtvrtou příčku tabulky o dva body před pátý Manchester United, který pod 

vedením nového kouče Ole Gunnara Solskjaera pokračuje v rozletu, když zvítězil na půdě 

Leicesteru (1:0). Sedmou výhru z osmi duelů po nástupu norského trenéra zajistil obro-

zeným United už v 9. minutě Marcus Rashford, který ve svých 21 letech odehrál jubilejní 

sté utkání v dresu giganta z Manchesteru. V historii Red Devils se rychleji na tuto metu 

dostal jen legendární Ryan Giggs…

Šlágr kola se odehrál na Etihad Stadium, kam k duelu s Manchesterem City zavítal 

Arsenal. Favorizovaní Citizens potvrdili, že na Kanonýry umí a zdolali je počtvrté v řadě - 

hattrick útočníka Sergia Agüera jim vynesl hladký triumf 3:1. Gunners s gólmanem Pe-

trem Čechem jen na lavičce nepředvedli zrovna oslnivý výkon, v druhém poločase ani 

jednou nevystřelili na branku City! Kouč hostů Unai Emery tak neprolomil mizernou 

bilanci, kterou má s Pepem Guardiolou, ještě nikdy jej totiž neporazil (8 proher a 4 remí-

zy). Zatímco Arsenal klesl na šestou pozici, Citizens se drží na druhé příčce o dva body 

za lídry z Liverpoolu, Reds ale mají pondělní dohrávku na půdě West Hamu k dobru. Třetí 

remízu v řadě uhrálo Burnley, český forvard Matěj Vydra při dělbě bodů se Southampto-

nem (1:1) se na hřiště nepodíval.

 SERGIO AGÜERO TŘEMI GÓLY ZAŘÍDIL VÝHRU 
 MANCHESTERU CITY VE ŠLÁGRU NAD ARSENALEM. 

Remíza lídra nemrzela

Ani jeden z kvarteta týmů, které zastupovaly bundesligu v Champions 
League, nedosáhl ve třetím jarním kole na stoprocentní bodový zisk. 
V konečném účtování to asi nejméně mrzelo lídra z Dortmundu po remí-
ze 1:1 ve Frankfurtu, i když kapitán Marco Reus si asi dlouho po zápase 
ještě drbal hlavu, jak naložil se třemi vyloženými šancemi hned po ve-
doucím gólu, který mu parádní přihrávkou připravil Guerreiro. 

Borussia totiž svůj dosavadní náskok před obhájcem titulu o tento bod zvýšila, neboť 

Bayern nečekaně nezvládl druhý poločas v Leverkusenu, kde inkasoval tři branky. Sven 

Ulreich, který tentokrát nastoupil za zraněného Manuela Neuera, si prožil hodně hořký 

záskok. Vynucené střídání brankářů se odehrálo i v utkání Schalke-Mönchengladbach, 

ovšem z jiného důvodu. Domácí šli v 59. minutě do deseti, když gólman německé „jedena-

dvacítky“ Alexander Nübel, ze kterého kouč Domenico Tedesco v zimě udělal „jedničku“, 

při pozdním výběhu za šestnáctku srazil unikajícího Thorgana Hazarda, a uviděl červenou 

kartu. Z lavičky se tak musel zvednout zkušený Ralf Fährmann, který držel bezbrankový 

stav ještě pět minut před koncem. Ve zbývajícím čase však Borussia, která na jaře drží stá-

le čisté konto, dvakrát gólově udeřila a zásluhou lepšího skóre předstihla na druhé příčce 

úřadujícího mistra. Také vloni bronzový Hoffenheim utrpěl ztrátu v podobě domácí remízy 

s nováčkem z Düsseldorfu, která přibrzdila jeho stíhačku na špici tabulky.

Desetizápasové čekání na výhru ukončil Augsburg, který porazil díky hattricku Alfre-

da Finnbogasona doma 3:0 Mohuč.  Třicetiletý islandský forvard se střelecky probudil 

po dlouhé době, v září se rovněž třikrát trefil do sítě Freiburgu. Tentokrát vstřelil první dvě 

branky z penalt, na třetí mu přihrál český záložník Jan Morávek, který potřetí za sebou 

nastoupil v základní sestavě bavorského týmu. 

 MARCO REUS SICE POSLAL DORTMUND VE FRANKFURTU DO VEDENÍ, 
 JENŽE DOMÁCÍ JEŠTĚ DO POLOČASU DOKÁZALI SROVNAT NA KONEČNÝCH 1:1. 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Dortmund 20 15 4 1 51:20 49

2. M ǵladbach 20 13 3 4 41:18 42

3. Bayern 20 13 3 4 44:23 42

4. RB Lipsko 20 11 4 5 38:18 37

5. Frankfurt 20 9 5 6 40:27 32

6. Wolfsburg 20 9 4 7 29:27 31

7. Leverkusen 20 9 3 8 32:31 30

8. Hoffenheim 20 7 8 5 38:29 29

9. Hertha 20 7 7 6 31:31 28

10. Brémy 20 7 6 7 32:32 27

11. Mohuč 20 7 6 7 22:28 27

12. Schalke 20 6 4 10 24:29 22

13. Freiburg 20 5 7 8 26:34 22

14. Dusseldorf 20 6 4 10 22:39 22

15. Augsburg 20 4 6 10 29:33 18

16. Stuttgart 20 4 3 13 17:44 15

17. Norimberk 20 2 6 12 17:44 12

18. Hannover 20 2 5 13 18:44 11

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Liverpool 24 19 4 1 55:14 61
2. Manchester City 25 19 2 4 66:20 59
3. Tottenham 25 19 0 6 51:24 57
4. Chelsea 25 15 5 5 45:23 50
5. Manchester Utd. 25 14 6 5 49:35 48
6. Arsenal 25 14 5 6 51:36 47
7. Wolves 25 11 5 9 33:32 38
8. Watford 25 9 7 9 33:34 34
9. Everton 25 9 6 10 36:36 33

10. Bournemouth 25 10 3 12 37:44 33
11. Leicester 25 9 5 11 30:31 32
12. West Ham 24 9 4 11 30:37 31
13. Brighton 25 7 6 12 27:36 27
14. Crystal Palace 25 7 5 13 26:33 26
15. Newcastle 25 6 6 13 21:33 24
16. Southampton 25 5 9 11 27:42 24
17. Burnley 25 6 6 13 26:46 24
18. Cardiff 25 6 4 15 22:46 22
19. Fulham 25 4 5 16 25:55 17
20. Huddersfield 25 2 5 18 13:46 11

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Salah M. Liverpool 16 7
2. Aubameyang P. Arsenal 15 4
3. Agüero S. Manchester City 14 6
4. Kane H. Tottenham 14 4
5. Hazard E. Chelsea 12 10

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Jović L. Frankfurt 14 3
2. Reus M. Dortmund 13 6
3. Lewandowski R. Bayern 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. Finnbogason A. Augsburg 10 1

PROGRAM
PŘEDEHRÁVKA 27. KOLA

6.2. Everton - Manchester City

26. KOLO

9.2. Fulham - Manchester Utd., Crystal Palace - West Ham,
Huddersfield - Arsenal, Liverpool - Bournemouth,

Southampton - Cardiff, Watford - Everton, Brighton - Burnley
10.2. Tottenham - Leicester, Manchester City - Chelsea

11.2. Wolves - Newcastle

PROGRAM
21. KOLO

8.2. Mohuč - Leverkusen
9.2. Dortmund - Hoffenheim, Freiburg - Wolfsburg,
Hannover - Norimberk, Mönchengladbach - Hertha,

RB Lipsko - Frankfurt, Bayern - Schalke
10.2. Brémy - Augsburg, Dusseldorf - Stuttgart

VÝSLEDKY
25. KOLO

Manchester City - Arsenal 3:1 * Brighton - Watford 0:0
Leicester - Manchester Utd. 0:1 * Everton - Wolves 1:3
Cardiff - Bournemouth 2:0 * Burnley - Southampton 1:1

Crystal Palace - Fulham 2:0 * Chelsea - Huddersfield 5:0
Tottenham - Newcastle 1:0 * West Ham - Liverpool (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
20. KOLO

Stuttgart - Freiburg 2:2 * Augsburg - Mohuč 3:0
Schalke - Mönchengladbach 0:2

Frankfurt - Dortmund 1:1 * Hertha - Wolfsburg 0:1
Hoffenheim - Dusseldorf 1:1 * Leverkusen - Bayern 3:1

Norimberk - Brémy 1:1 * Hannover - RB Lipsko 0:3

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Real útočí a vyhlíží derby

Pro nás není nic nemožné! Borci Realu se perou s osudem a zachra-
ňují „ztracenou“ sezonu. Ukrojili manko na své hlavní rivaly, a pokud 
teď zvládnou madridské derby, vyskočí už na druhou příčku!

Měli zraněné hvězdy, hráli mizerně, odepsali je. Nabrali ztrátu, která se prý už nedala 

dohnat. „Jenže my jsme Real a budeme se prát až do konce!“ varoval škarohlídy kapitán 

Ramos. A už je to tady! „Bílý balet“ smazává ztrátu, utrhl se od pronásledovatelů, kterým 

dochází dech, a útočí na elitní duo. V sobotu jej čeká madridské derby a v případě výhry se 

vyhoupne na druhé místo před Atlético. „Pojedeme si pro vítězství,“ řekl Ramos po jasné 

výhře 3:0 nad ligovou senzací z Alávesu. Los Rojiblancos v 22. kole zklamali, když po sed-

mi letech padli na Betisu 0:1 gólem z penalty. Byla to první porážka od říjnového debaklu 

v Lize mistrů v Dortmundu. „Zápas byl jasný - pár šancí na obou stranách, my trefili tyč, 

oni rozhodli z penalty,“ krčil rameny kouč Simeone, který do útoku vyslal po Griezmannově 

boku posilu z Chelsea Moratu. „Během těch pár dnů s námi pracoval skvěle. Snad najde 

cestu ke střílení gólů, což teď hodně potřebujeme.“

Madridští promarnili šanci stáhnout manko na vedoucí Barcelonu na pouhé tři body, to 

se naopak navýšilo na bodů šest. Lídr tabulky totiž s Valencií alespoň remizoval 2:2, když 

Messi dvěma trefami smazal dvougólový deficit. „Když nevyhrajete, pokaždé máte pocit, 

že jste něco ztratili. Ale klíčové je, aby byl fit Leo,“ upozornil kouč Valverde na zdravotní 

trable argentinského tahouna. Barca může být i tak spokojená, protože už v týdnu rozdrtila 

ve čtvrtfinálové odvetě Španělského poháru Sevillu 6:1 a fanoušci se mohou těšit na úno-

rový semifinálový dvojzápas s Realem! A to navíc hned první březnovou sobotu tu bude 

i ligové El Clásico! Zato Sevilla prochází krizí, z posledních sedmi zápasů pět prohrála, ten-

tokrát 0:1 ve Vigu. To se díky tomu odpoutalo ze sestupových příček. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Barcelona 22 15 5 2 60:23 50
2. Atl. Madrid 22 12 8 2 32:14 44
3. Real Madrid 22 13 3 6 37:26 42
4. Sevilla 22 10 6 6 36:23 36
5. Getafe 22 8 8 6 25:18 32
6. Betis 22 9 5 8 26:26 32
7. Alaves 22 9 5 8 22:27 32
8. Valencia 22 6 12 4 24:20 30
9. Real Sociedad 22 8 6 8 27:25 30

10. Eibar 22 7 8 7 29:30 29
11. Levante 22 7 6 9 32:40 27
12. Ath. Bilbao 22 5 11 6 23:28 26
13. Valladolid 22 6 7 9 19:28 25
14. Espanyol 22 7 4 11 25:36 25
15. Celta Vigo 22 6 6 10 34:36 24
16. Girona 22 5 9 8 23:31 24
17. Leganes 21 5 8 8 20:26 23
18. Vallecano 21 6 5 10 25:36 23
19. Villarreal 22 3 10 9 23:31 19
20. Huesca 22 3 6 13 21:39 15

 VÝHRU REALU NAD ALAVESEM 3:0 NAČAL 
 ÚVODNÍ TREFOU MADRIDSKÝ ÚTOČNÍK KARIM BENZEMA. 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Messi L. Barcelona 21 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
6. Benzema K. Real Madrid 10 2

SERIE A

Poplach! Juve bez obrany!

Podobný týden nepamatují. Italští suveréni z Juventusu dostali ve dvou 
zápasech uplynulého týdne hned šest gólů! To je stálo vyřazení z Italské-
ho poháru i snížení náskoku v Serii A.

Kalamita! „Stará dáma“ přišla o tři elitní beky a najednou vzadu totálně hoří. Sotva 

během středečního čtvrtfinále Coppa Italia v Bergamu odkulhal ze hřiště lídr defenzívy  

Chiellini a přiřadil se tak k marodícím parťákům Bonuccimu s Barzaglim, domácí Atalan-

ta nasázela gigantovi tři góly a poslala ho potupně z kola ven. O víkendu v lize Juve sice 

doma vedl dvacet minut před koncem 3:1, jenže Parma využila průchoďák v jeho obraně 

a srovnala. „Jsem rád za své dva góly, ale výsledek je zklamáním. Nicméně není důvod 

panikařit,“ uklidňoval fanoušky Ronaldo.

Neapol doma smetla Sampdorii 3:0, čímž si nejspíš definitivně pojistila druhou příčku, 

navíc snížila ztrátu na lídra na devět bodů. Nadšení jejích příznivců ovšem zmrazila zpráva 

o rýsujícím se odchodu kapitána Hamšíka za lukrativním čínským angažmá. „Jednání pro-

bíhají. K Markovi chováme za jeho služby klubu obrovský respekt a bude-li si odchod přát, 

vyjdeme mu vstříc,“ řekl jasně kouč Ancelotti.

Inter potřetí v řadě prohrál, tentokrát dokonce doma s nebohou Boloňou 0:1, když i stře-

ly na bránu byly 3:7! Už v týdnu museli přitom Milánští skousnout vyřazení z poháru po pe-

naltovém dramatu s Laziem. Nerazzurri ve třech ligových mačích v novém kalendářním 

roce ještě nedali gól a kouč Spalletti je pod obrovským tlakem. „Když se musíme poprat 

s nepřízní osudu, něco nám pořád chybí. Jsem zvyklý na pískot tribun, nemám strach 

o místo. Vím, že hráči za mnou stojí,“ prohlásil trenér.

Ještě hůře je na tom jeho římský kolega Di Francesco, kterého v týdnu po pohárovém 

fiasku 1:7 ve Fiorentině musela chránit policie. Ani následná domácí ligová plichta 1:1 s AC 

Milán zuřící tifosi neobměkčila. Uplynulé kolo se vůbec neslo ve znamení remíz, Fiorentina 

i Turín zaznamenaly v Serii A už desátou. 

 SMUTNÝ CRISTIANO RONALDO, JÁSAJÍCÍ PLEJEŘI PARMY. 
 HOSTÉ DOKÁZALI V TURÍNĚ VYBOJOVAT NEČEKANOU REMÍZU 3:3. 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Juventus 22 19 3 0 46:15 60
2. Neapol 22 16 3 3 42:18 51
3. Inter 22 12 4 6 31:16 40
4. AC Milán 22 9 9 4 29:21 36
5. AS Řím 22 9 8 5 41:30 35
6. Sampdoria 22 9 6 7 39:29 33
7. Atalanta 21 9 5 7 47:30 32
8. Lazio 21 9 5 7 30:25 32
9. Fiorentina 22 7 10 5 33:25 31

10. Turín FC 22 7 10 5 27:22 31
11. Sassuolo 22 7 9 6 34:33 30
12. Parma 22 8 5 9 24:30 29
13. FC Janov 22 6 6 10 29:39 24
14. Spal 22 5 7 10 19:30 22
15. Cagliari 21 4 9 8 19:30 21
16. Udinese 22 4 7 11 18:30 19
17. Empoli 22 4 6 12 27:44 18
18. Bologna 22 3 8 11 17:34 17
19. Frosinone 21 2 7 12 16:42 13
20. Chievo 22 1 9 12 19:44 9

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Ronaldo C. Juventus 17 6
2. Quagliarella F. Sampdoria 16 6
3. Zapata D. Atalanta 15 3
4. Piatek K. AC Milán 14 0
5. Milik A. Neapol 12 1
6. Caputo F. Empoli 11 3
7. Immobile C. Lazio 11 2

PROGRAM
23. KOLO

8.2. Valladolid - Villarreal
9.2. Getafe - Celta Vigo, Atl. Madrid - Real Madrid,

Espanyol - Vallecano, Girona - Huesca
10.2. Leganes - Betis, Valencia - Real Sociedad,

Sevilla - Eibar, Ath. Bilbao - Barcelona
11.2. Alaves - Levante

PROGRAM
23. KOLO

7.2. Lazio - Empoli * 8.2. Chievo - AS Řím
9.2. Fiorentina - Neapol, Parma - Inter

10.2. Bologna - FC Janov, Atalanta - Spal,
Sampdoria - Frosinone, Turín FC - Udinese,
Sassuolo - Juventus, AC Milán - Cagliari

VÝSLEDKY
22. KOLO

Real Madrid - Alaves 3:0 * Eibar - Girona 3:0
Betis - Atl. Madrid 1:0 * Villarreal - Espanyol 2:2
Celta Vigo - Sevilla 1:0 * Barcelona - Valencia 2:2

Real Sociedad - Ath. Bilbao 2:1 * Levante - Getafe 0:0
Huesca - Valladolid 4:0 * Vallecano - Leganes (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
22. KOLO

AS Řím - AC Milán 1:1 * Inter - Bologna 0:1
FC Janov - Sassuolo 1:1 * Udinese - Fiorentina 1:1

Spal - Turín FC 0:0 * Juventus - Parma 3:3
Neapol - Sampdoria 3:0 * Empoli - Chievo 2:2
Frosinone - Lazio, Cagliari - Atalanta (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/


Edin Džeko

Posedlý 
fotbalem

Když EDINA DŽEKA ze Željezničaru Sarajevo vykoupily Teplice 
za „směšných“ 2,5 milionu Kč, jeden z funkcionářů bosenského 
klubu prohlásil, že Sarajevo udělalo s prodejem nepříliš perspek-
tivního hráče terno. Jak hluboce se mýlil! O necelých čtrnáct let 
později je z Džeka kapitán a střelecký rekordman bosenské repre-
zentace a jeden z nejobávanějších útočníků italské Serie A!

Edin Džeko

Posedlý 
fotbalem
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Zpravodajské rubriky Edin Džeko většinou plní tím, že znovu 

rozvlnil síť. V minulém týdnu však sportovní svět obletěl kvůli 

zkratu ve čtvrtfinále Coppa Italia, kdy se při drtivé porážce svého 

AS Řím s Fiorentinou (1:7) pustil do zuřivé hádky s hlavním roz-

hodčím Manganiellem, což mu vyneslo přímou červenou kartu 

a předčasný odchod do kabin. Navíc se zdálo, že bosenský forvard 

na sudího plivl, což však nakonec bylo při verdiktu disciplinární 

komise vyvráceno, takže Džeko za svůj výstup dostal pokutu 10 ti-

síc eur a stopku na dva pohárové zápasy.

FOTBALU NENÍ NIKDY DOST
Edin Džeko vyrůstal ve válkou sužované Bosně a fotbal tak pro 

něho a jeho vrstevníky byl jedinou velkou radostí. „Po skončení 

války jsme byli generace dětí s jednoduchými sny. Chtěli jsme 

hrát fotbal v míru. Nyní mám svůj fotbal a našel jsem mír. To je 

můj život. Chci hrát a sledovat každý zápas, který mohou. Sku-

tečně. Občas mě manželka přistihne, jak se v obýváku dívám 

na Serii A nebo Premier League a ptá se: ‚Není toho fotbalu už 

dost?‘ Jen se usmívám, vždyť by měla odpověď už vědět. Není, 

samozřejmě že fotbalu není nikdy dost,“ popisuje svou vášeň pro 

hru Džeko. Nedávný incident z bitvy s rivaly z Fiorentiny byl jas-

ným vyústěním frustrace, kterou vytáhlý snajpr v letošní sezoně 

prožívá. AS Řím znovu nenaplňuje předpoklady a v Serii A zao-

stává za nejlepšími, samotného Džeka často sužují zdravotní 

problémy, a když už je fit a nastoupí, příliš se mu střelecky neda-

ří. Vždyť v osmnácti ligových duelech vstřelil pouhé čtyři branky, 

z toho polovinu z nich na konci ledna při bitvě s Atalantou. To je 

na Džeka opravu slabá vizitka, rodák ze Sarajeva je zvyklý pohy-

bovat se v úplně jiných číslech… 

PLÍŠKOVA TREFA DO ČERNÉHO
Jak je v našich končinách dobře známo, pro velký fotbal jej ob-

jevil český trenér Jiří Plíšek. Na základě jeho tipu Džeka ze Žel-

jezničaru vykoupily Teplice v za 2,5 milionů Kč a o rok a půl později 

jej prodaly se ziskem 110 milionů Kč do německého Wolfsburgu! 

Za severočeský klub odehrál 43 ligových duelů, v nichž vstřelil 

velmi slušných 16 branek, následující angažmá u německých 

„Vlků“ jej pak vystřelilo mezi největší ofenzivní hvězdy kontinentu. 

Společně s Brazilcem Grafitem vytvořili nejúdernější útočné duo 

bundesligy a v sezoně 2008/09 zařídili Wolfsburgu senzační titul. 

Bosenský čahoun se na něm podílel 26 góly a deseti asistencemi 

v 32 ligových duelech, celkem se v historickém ročníku trefil 36x 

ve 42 utkáních a pod vedením přísného kouče Felixe Magatha tak 

naplno rozvinul svůj ohromný talent. Že se nejednalo o ojedinělý 

záblesk, potvrdil Džeko o rok později, kdy se s 22 bundesligový-

mi zásahy stal nejlepším kanonýrem nejvyšší německé soutěže 

a zajistil si přestup do Manchesteru City, který jej z Wolfsburgu 

vykoupil za 32 milionů eur, což byl historicky nejdražší přestup 

hráče z bundesligy. 

NASTARTOVAL TITULOVÝ OBRAT
V dresu Citizens se musel Edin Džeko popasovat s ohromnou 

konkurencí, trenér Roberto Mancini měl k dispozici do útoku 

také Téveze, Balotelliho, Adebayora či Agüera. Přesto se dokázal 

v Manchesteru prosadit a během čtyř a půl sezon pomohl City 

k dvěma ligovým titulům, triumfu v FA Cupu, Ligovému poháru 

i Community Shieldu. Velkou roli hrál Džeko v závěrečném a dnes 

již legendárním duelu sezony 2011/12 proti QPR, který Manches-

ter City musel vyhrát, aby získal první titul po dlouhých 44 letech. 

Ačkoliv domácí favorit nad sestupem ohroženým protivníkem 

brzy vedl, po přestávce hosté oslabeni o vyloučeného Bartona 

skóre otočili a sen Citizens o titulu se začal rozplývat. „Všichni 

jsme mysleli, že jsme to totálně zkazili. Po skvělé sezoně ztratíme 

vše během jediného utkání,“ vzpomíná Džeko na nervydrásající 

duel, který sledoval z lavičky náhradníků. Trenér Mancini jej ale 

v průběhu druhé půle poslal na trávník a Džeko nejprve trefil tyč-

ku a v druhé minutě nastavení přesnou hlavičkou vyrovnal na 2:2 

a vykřesal naději, kterou přetavil v titulovou euforii v 94. minutě ví-

těznou trefou Sergio Agüero. „Lidé se mě pořád ptají na gól Agüe-

ra, jaké to bylo být na hřišti. Abych byl upřímný, nejsilnější emocí 

byl pocit úlevy. Neumíte si představit, jaká to byla úleva, když míč 

rozvlnil síť. Celou sezonu jsme skvěle pracovali a jen pár vteřin 

nás dělilo od toho, abychom vše ztratili,“ popisuje Džeko euforický 

závěr vypjatého utkání.

 EDIN DŽEKO V NASTAVENÉM ČASE STŘÍLÍ DŮLEŽITÝ GÓL DO SÍTĚ QPR A VÝRAZNÝM ZPŮSOBEM SE TAK 
 PODEPISUJE POD ZISK ANGLICKÉHO TITULU, NA KTERÝ MANCHESTER CITY ČEKAL DLOUHÝCH 44 LET! 

 S BRAZILCEM GRAFITEM VE WOLFSBURGU VYTVOŘILI NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ OFENZIVNÍ DUO 
 BUNDESLIGY A SVÝMI GÓLY „VLKY“ DOTLAČILI K SENZAČNÍMU ZISKU NĚMECKÉHO TITULU. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 S ČESKÝM ÚTOČNÍKEM PATRIKEM SCHICKEM SE EDIN DŽEKO RADUJE ZE SVÉ DŮLEŽITÉ BRANKY, 
 KTEROU NASTARTOVAL SENZAČNÍ OBRAT VE ČTVRTFINÁLE LIGY MISTRŮ PROTI BARCELONĚ. 

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY

DOMOV NA TIBEŘE
Po úspěšné anglické misi se Džeko stal podruhé v kariéře 

„Vlkem“, když v srpnu 2015 odešel do AS Řím, v jehož dresu pálí 

„ostrými“ dosud. Celek z města na řece Tibeře si Džeko zamilo-

val: „Hrál jsem v mnoha zemích, ovšem jen v Římě si připadám 

jako doma. Bosna a Sarajevo jsou v mém srdci jasnou jedničkou, 

Řím je hned v závěsu druhý. Domov je pro mě místo, kde se cítím 

dobře, mohu se soustředit jen na fotbal a kde je má rodina šťast-

ná. Chtěl jsem do Serie A, abych se naučil jazyk, a vzniklo z toho 

něco opravdu hezkého.“ V římském velkoklubu se okamžitě stal 

jasnou ofenzivní jedničkou a svými góly pomáhá Giallorossi nahá-

nět vládce italského fotbalu Juventus, ačkoliv sesadit jej z trůnu 

se Římanům zatím nepodařilo. „Nejúžasnější je, že mohu takovou 

legendu, jakou je Francesco Totti, nazvat přítelem. Pořád mu ří-

kám, jaká je škoda, že jsem do Říma nepřišel dřív, pomohl by mi 

totiž nastřílet o mnoho více gólů! Nastupovat po jeho boku několik 

sezon výrazně zlepšilo mou hru,“ pochvaloval si spolupráci s řím-

skou ikonou, která v roce 2017 pověsila kopačky na hřebík.

NIKDY SE NEVZDAT
Také v dresu Giallorossi si Džeko prožil podobné herní zmrt-

výchvstání jako za City proti QPR: „Čtvrtfinále Ligy mistrů proti 

Barceloně je jedním z těch duelů, které můžete pustit dětem ze 

záznamu a říct: ‚Podívejte se na tenhle zápas a uvidíte, že se ni-

kdy nesmíte vzdát.‘ První utkání jsme prohráli 1:4 a dostat takový 

příděl od Barcelony, to si myslíte, že je konečná. V domácí odvetě 

jsem však brzy vstřelil se štěstím první gól a bouřící diváci nám 

začali dodávat energii. Po změně stran De Rossi proměnil pe-

naltu a vám krví projede: ´Možná? Můžeme?´ Běhali jsme, hráli 

jsme jak zvířata a osm minut před koncem Manolas střílí třetí 

gól. Neuvěřitelné. Byli jsme mrtví a probudili jsme se k životu. 

Může se to stát v Manchesteru, může se to stát v Římě. Může se 

to stát kdekoliv. To je fotbal,“ vzpomíná Džeka na loňské vyřazení 

katalánského giganta. 

SCHICK MU MÍSTO NESEBRAL
Za „Vlky“ vstřelil v 161 duelech 82 gólů, přidal 32 asistencí 

a podle trenéra Eusebia di Francesca patří mezi klíčové borce 

„Giallorossi“. Na to často doplácí český forvard Patrik Schick, 

z něhož římský velkoklub předloni učinil svou nejdražší posilu 

v historii, když jej vykoupil z janovské Sampdorie za 42 milionů eur 

jako potencionálního nástupce Džeka na hrotu útoku. Jenže kapi-

tán bosenské reprezentace, s níž si dokonce zahrál na mistrovství 

světa 2014, zatím českého konkurenta převyšuje, a když je zdra-

vý, odchovanec pražské Sparty většinou musí sledovat zápasy 

z lavičky náhradníků. V nedělním šlágru s AC Milán ale udělal 

Di Francesco výjimku a nasadil je do boje oba. Ani jeden z nich se 

však gólově neprosadil a jen tak potvrdili, že letos marně hleda-

jí ideální formu. Římani po remíze 1:1 zůstali v tabulce Serie A až 

na pátém místě a fanoušci giganta z „Věčného města“ doufají, že 

Džeko svou střeleckou fazónu brzy najde. Jinak by mohli v příští 

sezoně zůstat bez evropských pohárů… 

 HVĚZDNÝ KAMARÁD. SPOLUPRÁCI S LEGENDÁRNÍM FORVARDEM FRANCESCEM TOTTIM, 
 KTERÝ CELOU SVOU KARIÉRU ODEHRÁL V ŘÍMSKÉM DRESU, SI EDIN DŽEKO NEMOHL VYNACHVÁLIT. 

Edin Džeko
Narozen: 17. března 1986, Sarajevo * Výška: 193 cm * Pozice: 

útočník * Klub: AS Řím * Číslo dresu: 9 * Kariéra (roky, tým, zá-

pasy, góly): 2003-2005 Željezničar 42 / 4, 2005-2007 Teplice 48 / 

17, 2005 Ústí nad Labem (loan) 19 / 8, 2007-2011 VfL Wolfsburg 

142 / 85, 2011-2016 Manchester City 189 / 72, 2015-??? AS Řím 161 

/ 82; národní tým 2007-??? Bosna a Hercegovina 99 / 55

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 GÓLOVÉ RADOSTI SI V LETOŠNÍM ROČNÍKU SERIE A ZATÍM PŘÍLIŠ NEUŽIL. NAPRAVÍ SI V DRUHÉ POLOVINĚ SEZONY REPUTACI? 

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY

 VYTÁHLÝ FORVARD JE S 55 REPREZENTAČNÍMI GÓLY NEJLEPŠÍM STŘELCEM V HISTORII BOSENSKÉHO TÝMU. 
 TOMU DESETI ZÁSAHY V KVALIFIKACI POMOHL K ÚČASTI NA PRVNÍM VELKÉM TURNAJI - MISTROVSTVÍ SVĚTA V ROCE 2014! 

 NA PLZEŇ TO UMÍ! V ROCE 2016 JI SESTŘELIL HATTRICKEM V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ EVROPSKÉ LIGY 
 A STEJNÝ KOUSEK SE MU PROTI ZÁPADOČECHŮM POVEDL TAKÉ V LETOŠNÍM ROČNÍKU LIGY MISTRŮ… 

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

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

12. 2. 2019

http://www.gol.cz
http://www.upivrnce.cz/
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Zájezd na mistrovství světa 
v ragby Japonsko 2019

18. - 29. 9. 2019
Letecky: Praha-Dubaj-Tokio, Kansai-Dubaj-Praha

Ubytování v hotelech kategorie 4* a 3*
Vstupenky kategorie B na zápasy: Nový Zéland - Jižní Afrika, Irsko - Skotsko, Anglie - USA, Argentina - Tonga 

Cestovní kancelář FLY UNITED pořádá v září 2019 ve spoluprá-

ci s cestovní kanceláří JTB exkluzivní zájezd na mistrovství světa 

v ragby v Japonsku. Zájezd je koncipován pro skupinu účastníků, 

pro kterou je sestavený kulturní i sportovní program s návštěvou 

čtyř atraktivních zápasů MS.

Poznejte pulsující moderní metropoli Tokio či chrámové měs-

to Kamakura s velkou sochou Buddhy. Zažijte jízdu rychlovlakem 

Šinkasenem do historického Kjóta nabitého památkami UNESCO 

nebo si vychutnejte gurmánskou metropoli Ósaku s nejvyšší bu-

dovou Japonska.

Navštivte s námi jednu z nejhezčích zemí světa, která kromě 

mnoha krásných architektonických památek a bohaté historie na-

bízí výjimečné kulturní zážitky.

Cena zájezdu: 125.190,- Kč

Více informací na webu event.flyunited.cz

mailem na Matej.Vondrka@flyunited.cz

event.flyunited.cz

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


 ČESKÁ FUTSALOVÁ REPREZENTACE SE V CHRUDIMI A V KUTNÉ HOŘE UTKALA S UKRAJINOU. 
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Češi v prvním zápase s Ukrajinou neinkasovali. 

Dvakrát se trefil Seidler…

Česká futsalová reprezentace odehrála v úterý večer první utkání tohoto roku. 
V Chrudimi se střetla s Ukrajinou a vyprodaná hala viděla výhru 4:0.

 ČESKÝ TÝM PŘEDZÁPASEM V CHRUDIMI PODPOŘIL PROJEKT FUTSAL ZA ŽIVOT. 

z plachet,“ těšilo českého trenéra Tomáše Neumanna. „Naopak 

jsme sami měli mnoho šancí, kdy jsme mohli přidat další góly. 

Z obou stran to byl excelentní zápas. Jsem naprosto spokoje-

ný. Musím vyzdvihnout celý tým, protože všichni pracovali velmi 

dobře,“ chválil Neumann.

V Chrudimi bylo vyprodáno. Celý český tým si atmosféru uží-

val. „Byla úžasná. Podařilo se nám zaplnit celou halu a tímto 

bych chtěl pozvat všechny diváky do Kutné Hory, kde to směřu-

je k tomu, že bude vyprodáno také. My slibujeme, že stejně jako 

v Chrudimi dáme do zápasu srdce a pokusíme se znovu vyhrát,“ 

dodal Tomáš Neumann.

ČESKÝ TÝM PŘED VYPRODANOU HALOU 
V KUTNÉ HOŘE PODLEHL UKRAJINCŮM

Bojovali do konce, ale velký zvrat se nepovedl. Čeští futsalisté 

po úterní výhře 4:0 nad Ukrajinou sehráli ve středu v Kutné Hoře 

se stejným soupeřem druhé přípravné utkání. Tentokrát však 

s opačným výsledkem, když prohráli 2:4. „Byl to pro nás zápas 

blbec,“ hlesl po utkání Tomáš Vnuk.

Na rozdíl od duelu v Chrudimi, kdy vedli po první půli Češi 2:0, 

to tentokrát bylo opačně. V 5. minutě dostal pas za obranu Petro 

Šoturma a obstřelem na zadní tyč nedal Ondřeji Vahalovi šanci. 

V 15. minutě národní tým zariskoval, vysunul brankáře na útoč-

nou polovinu, ale přišel o míč a Sergej Malyško střelou přes celou 

palubovku zvýšil na 2:0. 

Další rána přišla pro svěřence Tomáše Neumanna zkraje dru-

hé půle, kdy se z trestného kopu zapsal mezi střelce Mikola Miki-

ťuk. Domácí se ale nevzdali a podporování zaplněnou kutnohor-

První poločas se českému celku povedl. Dvěma brankami se 

blýskl Michal Seidler. Na první mu nahrával Jan Janovský, který 

hrál svůj stý zápas v české reprezentaci. U druhé trefy asistoval 

Tomáš Vnuk. Ukrajinci zahrozili nejvážněji jen jednou, když na-

střelili tyč Gerčákovy brány. Druhý poločas začal ceremoniálem, 

při kterém obdržel Roman Mareš od Otakara Mesteka a Tomáše 

Neumanna dres za sto startů v reprezentaci. Ten si připsal v listo-

padu na turnaji ve Finsku v utkání s Ruskem. Ve druhé dvacetimi-

nutovce se na další góly čekalo až do samotného závěru. Ukrajina 

začala hrát tři a půl minuty před koncem power play. Nejprve zvý-

šil na 3:0 z desítky Kovács a výhru Čechů pečetil do prázdné brány 

Záruba. 

„Na začátku nás dvěma, třemi zákroky podržel Libor Gerčák, 

ale jinak jsme Ukrajince moc do hry nepustili. Dobře jsme bráni-

li, a i když jsme v úvodu měli po stranách nějaká okna v obraně, 

postupem času jsme je začali zavírat a tím jsme vzali hostům vítr 

 ČESKÝ TÝM PŘI HYMNĚ. 

ČESKÁ REPUBLIKA - UKRAJINA 4:0 (2:0)

Branky a nahrávky: 6. Seidler (Janovský), 11. Seidler (Vnuk), 39. Kovács (pk), 40. Záruba (Slo-
váček). Česká republika: Gerčák (Vahala) - Cupák, Holý, Záruba, Křivánek, R. Mareš, Rešetár, 
Slováček, Koudelka, Seidler, Kovács, Janovský, Vnuk. Trenér Tomáš Neuman.

ČESKÁ REPUBLIKA - UKRAJINA 2:4 (0:2)

Branky: 33. Seidler, 36. Vnuk - 5. Šoturma, 15. Malyško, 22. Mikiťuk, 40. Pedjaš. Česká repub-
lika: Vahala (Gerčák) - Cupák, Holý, Záruba, Křivánek, R. Mareš, Rešetár, Slováček, Koudelka, 
Seidler, Kovács, Janovský, Vnuk. Trenér Tomáš Neumann.

http://efutsal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://futsalliga.cz/
https://isport.blesk.cz/
http://futsalliga.cz/
https://futsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
https://futsal.fotbal.cz/
http://futsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
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skou halou se pokusili o velký zvrat. Ve 33. minutě snížil náskok 

hostů po přihrávce Lukáše Rešetára Michal Seidler, a když při 

power play skóroval o tři minuty později i Tomáš Vnuk, vypadalo 

to, že se Čechům podaří srovnat. Bohužel 15 sekund před kon-

cem při hře bez brankáře přišla ztráta a Olexandr Pedjaš upravil 

na konečných 4:2 pro Ukrajinu.

„Myslím si, že to pro nás byl zápas blbec. Měli jsme velkou 

smůlu, nedali jsme mnoho šancí. Ukrajinci měli před zápasem 

asi tříhodinové video, takže měli dobře načtené to, co nám v úterý 

v Chrudimi vycházelo, tedy hra přes střed. Tentokrát to více zaví-

rali a my bohužel neměli štěstí,“ zhodnotil zápas český futsalista 

Tomáš Vnuk.

Ten ve 36. minutě korigoval na 2:3, když při power play vymetl 

šibenici. „Záměr to nebyl. Tomáš Koudelka mi přihrál na dlouhou 

nohu, já chtěl přihrát před branku, ale míč mi snad otočil nohu, 

brankář asi čekal už přihrávku, a se štěstím to tam padlo,“ popsal 

svou trefu.

„Bohužel podle mě rozhodlo to, že jsme na začátku druhé půle 

dostali třetí gól ze standardky. Místo abychom šli tři na jedno-

ho, tak nám byl odpískaný faul a soupeř skóroval. I druhý gól byl 

smolný, stejně jako celý zápas, kterému by asi spíše slušela remí-

za než prohra,“ hlesl Vnuk.

Češi jak v úterý v Chrudimi, tak ve středu v Kutné Hoře hráli 

před vyprodanou halou. „Atmosféra byla v obou zápasech výbor-

ná. Skvěle zapracoval PR manažer Michal Pavlík a s ním i vedoucí 

mužstva Radek Klier, kteří si zaslouží pochvalu. Stejně tak musím 

pochválit diváky. V Kutné Hoře nám fandili, i když se prohrávalo. 

Škoda jen, že jsme i podruhé nevyhráli,“ mrzelo Vnuka. 

 DAVID CUPÁK (VLEVO) V UTKÁNÍ PROTI UKRAJINĚ PŘED VYPRODANOU KUTNOHORSKOU HALOU. 

www.futsalliga.cz

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

http://efutsal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://futsalliga.cz/
https://isport.blesk.cz/
http://futsalliga.cz/
http://www.chancefutsalliga.cz/
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Fotbalové asociace České republiky

https://futsalliga.cz/
https://futsal.fotbal.cz/
http://www.fotbal.cz
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Za kolik na Brazílii?

Ceny vstupenek na přípravný zápas českých reprezentantů s Brazílií, 
který se bude hrát 26. března večer v Edenu, budou stát v rozmezí od 990 
do 2490 korun. FAČR zahájí prodej lístků na utkání s nejúspěšnějším tý-
mem historie mistrovství světa v pondělí 25. února ráno. 

 TISKOVÁ KONFERENCE K UTKÁNÍ ČESKO - BRAZÍLIE PROBĚHLA ZA ÚČASTI (ZLEVA) REPREZENTAČNÍHO KOUČE 
 JAROSLAVA ŠILHAVÉHO, PŘEDSEDY FAČR MARTINA MALÍKA A ŘEDITELE ÚSEKU KOMUNIKACE MICHALA JURMANA. 

„O ceně lístků jsme interně dlouho diskutovali a myslím, že 

jsme se dokázali vejít do přiměřené cenové hladiny, která odpoví-

dá výjimečnosti utkání,“ konstatuje předseda FAČR Martin Malík 

a dodává: „Brazilský tým představuje nejvyšší možnou sportovní 

kvalitu i prestiž, v Česku se navíc představí po dlouhých deseti-

letích. Proto jsme se snažili najít kompromis mezi hodnotou ex-

kluzivního utkání a snahou udělat jej dosažitelným pro co možná 

největší počet našich fanoušků.“ Fotbalová asociace rozdělila 

vstupenky do tří kategorií. V nejnižší relaci budou stát 990 korun, 

v prostřední 1990 a v nejvyšší 2490. Vedle toho půjdou zakoupit 

tradičně VIP lístky a také varianta „Premium seats“ za 3890 ko-

run, v které fanoušci dostanou nejlepší místa na stadionu a také 

dárky od partnerů reprezentace. „Utkání s Brazílií bude pro 

všechny kluky i pro nás z realizačního týmu opravdovým svátkem. 

Moc si přejeme, aby si na stadion našel cestu co možná největší 

počet fanoušků z celé republiky, se kterými bychom mohli tuto vý-

jimečnou událost společně oslavit a kteří by nám zároveň pomohli 

v souboji se silným soupeřem,“ přiznává trenér Jaroslav Šilhavý. 

Prodej začne 25. února v 8:00 na webu www.vstupenkyfot-

bal.cz. Kdo si koupí lístek na Brazílii, bude mít slevu 20 procent 

na domácí utkání nadcházející kvalifikace mistrovství Evropy proti 

Bulharsku a Černé Hoře. Marketingové oddělení reprezentace 

zároveň chystá na zápas s Brazílií vlakové a autobusové zájezdy 

ze všech částí republiky až přímo k aréně Sinobo Stadium, cena 

v součtu se vstupenkou nepřekročí tři tisíce korun. 

Brazílie se představí na české půdě podruhé v historii a po-

prvé od roku 1956. „Kanárkům“ bude chybět kvůli zranění hlavní 

hvězda, útočník Neymar. Zápas s výkopem ve 20:45 bude násle-

dovat čtyři dny po úvodním duelu evropské kvalifikace proti Anglii 

ve Wembley a vysílat jej bude ČT sport. 

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

 ČESKOU DELEGACI VEDL PŘEDSEDA FAČR MARTIN MALÍK (VPRAVO), JEHOŽ DOPROVÁZEL GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ FAČR JAN PAULY. 

FAČR na dvoudenní setkání nejvyšších představitelů asocia-

cí tradičně reprezentovali předseda a generální sekretář, tedy 

Martin Malík s Janem Paulym. Stejně jako v minulých dvou le-

tech na summit dorazili také představitelé německého svazu, 

kteří se jej účastní jako pozorovatelé.

„Kdybych to shrnul do několika vět, tak šlo znovu o nesmír-

ně zajímavé a přínosné setkání. Coby asociace podobných pa-

rametrů máme rok co rok na řešení spoustu zásadních témat 

a společnou debatou se můžeme dobrat k rozumným závě-

rům. Německo coby pozorovatel a světový gigant k tomu vše-

mu může přispět svým úhlem pohledu. Obecně jsme probírali 

rozvoj fotbalu, hodně času zabrala také diskuse nad rozšíře-

ním evropských klubových soutěží od Ligy mistrů až po při-

pravovanou Evropskou ligu 2,“ přiblížil Martin Malík, předseda 

asociace.

V Budapešti došlo i na klasickou fotbalovou „politiku“. 

A v první řadě na blížící se kongres UEFA v Římě, který se usku-

teční již v závěru příštího týdne. „Představilo se nám celkem 

deset kandidátů, kteří se nyní budou ucházet o zvolení do Vý-

konného výboru UEFA. Účastníci našeho setkání se primárně 

zajímali o to, jaký benefit by přineslo jejich začlenění do výkon-

ného výboru pro naše asociace a jaký přínos by to znamenalo 

pro fotbal v jejich zemích. I z tohoto pohledu byla debata velmi 

užitečná a udělali jsme si představu o tom, která z kandidatur 

by našemu regionu mohla pomoci v dalším rozvoji,“ dodal Jan 

Pauly. Příští summit se uskuteční v únoru 2020 na Slovensku. 

Sedmý Summit 7 zemí 
proběhl v Budapešti

Budapešť se stala dějištěm tradičního setkání pěti středoevropských fot-
balových asociací z domácího Maďarska, České republiky, Polska, Sloven-
ska, Rakouska a také Švýcarska a Lichtenštejnska, které se již také staly 
pevnou součástí summitu pořádaného již od roku 2013. 

 SEDMÝ SUMMIT 7 ZEMÍ SE V MAĎARSKU USKUTEČNIL MINULÝ TÝDEN. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
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Miroslav Liba: „Spolupráce 
s krajem moc nefunguje…“

Již druhé čtyřleté období šéfuje jako předseda Středočeskému krajské-
mu fotbalovému svazu, který je co do počtu registrovaných členů suverén-
ně největším v Česku. Od prosince 2017 zaznívá jeho hlas i na jednáních 
Výkonného výboru FAČR. S někdejším ligovým a mezinárodním sudím MI-
ROSLAVEM LIBOU, který pravidelně cestuje coby delegát FIFA na špičkové 
zápasy Ligy mistrů a Evropské ligy, jsme si však tentokrát povídali o regio-
nálním fotbale a o konkrétních problémech, které ho trápí…

 PŘEDSEDA MIROSLAV LIBA PŘI PROJEVU NA VALNÉ HROMADĚ STŘEDOČESKÉHO KFS V BŘEZNU 2017. 

 KDE ŽE TY LOŇSKÉ SNĚHY JSOU ANEB ROZHODČÍ MIROSLAV LIBA S ASISTENTY PATRIKEM FILÍPKEM 
 A EVŽENEM AMLEREM NA STARÉM PLZEŇSKÉM STADIONU VE ŠTRUNCOVÝCH SADECH, KDE TEHDY VIKTORIA 
 S KAPITÁNEM MILANEM BARTESKOU HOSTILA PRAŽSKOU SLAVII, KTEROU PŘIVEDL NA TRÁVNÍK NAVRÁTILEC PAVEL KUKA. 

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

 Když se ohlédnete za rokem 2018, jaký ve středočeském 

fotbale byl?

„Řešili jsme hlavně soutěže, aby bez problémů běžely. Nic zá-

sadního, co by nás znepokojovalo, se v jeho průběhu neobjevilo, 

takže v tomto směru jsme spokojeni. Stoupá nám v rámci kra-

je i členská základna, což je strašně důležité a pozitivní. Máme 

nyní zhruba 54 tisíc členů. Co nás naopak netěší je nepříliš dobrá 

spolupráce s krajským úřadem. Po změně jeho vedení bohužel 

už nefungují některé projekty, které jsme předtím společně na-

stavili. Nechci tím říct, že sport vůbec nepodporuje, ale určitě 

ne takovým způsobem, jaký by si suverénně největší svaz v kraji 

zasloužil.“

 Máte nějaký konkrétní projekt na mysli, který je nyní, jak 

se říká, u ledu?

„Před pár lety jsme rozjeli naprosto transparentní projekt, kte-

rý se všem líbil a konkrétně pomáhal regionálním klubům tím, že 

jsme jim přispívali na dopravu mládeže k utkáním krajských sou-

těží, což je při velké rozloze Středočeského kraje pro ně dost velká 

finanční zátěž. Dostávali jsme ročně dva milióny korun, které jsme 

kompletně přerozdělili podle jasného klíče všem klubům, které si 

zažádaly o podporu na dopravu a doložily to příslušnými faktura-

mi. Kdo má víc mládežnických celků a jezdil delší štreky, dostal 

víc, kdo má družstev méně a nejezdil větší vzdálenosti, dostal míň 

peněz. Třeba se to někdy v budoucnu změní. Musíme být optimis-

té… Vlastní a sponzorské prostředky používáme k financování 

pohárových soutěží, stále víc se zaměřujeme na mládež. Podpo-

rujeme také soutěže slušnosti, jejichž vítězové získají po každé 

sezoně, myslím, nezanedbatelnou odměnu.“

 Velkou odezvu měla akce „Dnes první liga“, která trochu 

vyšuměla do ztracena!

„Byl to zajímavý projekt, který měl i velkou diváckou odezvu. 

Ale zároveň jeho uspořádání nebylo zrovna levné, takže na něj 

potřebujeme sehnat silnějšího partnera, který by to i finančně 

zaštítil. Jen z vlastních prostředků to nemůžeme utáhnout, je to 

o komerčních penězích. Když se nám je podaří zajistit, pak ho jistě 

znovu obnovíme.“

 Z podobného „těsta“ je i Můj fotbal…

„Ten děláme ve spolupráci s FAČR, jsou to přenosy z regionál-

ních soutěží. Loni bylo výročí v Loučeni, kde byl založen nejstarší 

fotbalový klub u nás. Zúčastnil se toho předseda FAČR a spousta 

dalších zajímavých osobností. Jsou to pěkné akce, které populari-

zují fotbal na té nejnižší úrovni. Pro klubové funkcionáře je to sice 

spousta práce navíc, ale pro hráče a zejména diváky je to nezapo-

menutelná událost být vidět v televizi. V Loučeni se jich sešlo šest 

nebo sedm stovek.“

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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 SPOLEČNOST ONDRÁŠOVKA PATŘÍ K DLOUHOLETÝM PARTNERŮM 
 STŘEDOČESKÉHO FOTBALU, TO SAMÉ PLATÍ I O VZTAZÍCH PŘEDSEDY 
 MIROSLAVA LIBY S GENERÁLNÍM ŘEDITELEM LIBOREM DUBOU. 

 Jedním z tradičních partnerů regionálního fotbalu je 

společnost Ondrášovka. Podporuje i fotbal ve středních Če-

chách?

„Je to výborný partner a její podpory regionálního fotbalu si 

velmi vážíme. Angažuje se v něm dlouhodobě, na jaře se budeme 

s generálním ředitelem Liborem Dubou bavit o dalších možnos-

tech vzájemné spolupráce.“

 Zápasy krajských soutěží, které skončí nerozhodným vý-

sledkem, bodově „rozsoudí“ v posledních sezonách penaltový 

rozstřel. Jaké ohlasy k této novince rezonují z klubů? 

„Máme s ním pozitivní zkušenosti. Všichni si na to rychle zvyk-

li, i když to ze začátku provázely spekulace typu, že se s tím bude 

podvádět a podobně. Funguje to dobře bez jakýchkoliv problémů, 

je to oživení pro diváky a jednobodový bonus pro úspěšnější tým. 

Je to krok správným směrem a není žádný důvod ho měnit.“ 

 Jako bývalý ligový a mezinárodní rozhodčí jistě pozorně 

vnímáte situaci kolem svých nástupců s píšťalkou. Netajíte se 

tím, že situace je dost alarmující!

„Obecně máme s rozhodčími problém v tom, že jich je nedo-

statečný počet. Dlouhodobě se dostáváme v této oblasti do velké 

krize.“

 Tušíte, co ji způsobilo?

„Na rozhodčí jsou kladeny čím dál vyšší nároky, pořád tady pa-

nuje negativní atmosféra vůči rozhodčím. I když nové získáváme, 

máme velkou úmrtnost, že nechtějí snášet týden co týden deho-

nestaci, aby na ně při řízení zápasů neustále někdo vulgárně řval, 

nadával jim do lumpů a podvodníků jenom proto, že jsou to roz-

hodčí daného utkání… Ve spolupráci s FAČR jsme zahájili nábory 

nových rozhodčích, které nám ale jen s bídou zalepí díry po těch, 

kteří s píšťalkou skončili. My jako největší kraj máme hodně sou-

těží včetně mládežnických a dnes stojíme před velkým problé-

mem, jak je vůbec rozhodčími obsadit! Pamatuji si, že když jsem 

začínal, tak jsem pískal zápasy sám, na úrovni kraje jsme bývali 

dva a jeden asistent buď z některého z týmů, nebo přišel nějaký 

místní sudí. Samozřejmě bych se k tomuto modelu nechtěl vra-

cet, ale když se něco zásadního nezmění, tak budeme stát před 

velkým problémem. Nyní s velkými obtížemi obsazujeme krajské 

soutěže, při střídání časů se stává, že rozhodčí po skončení jedno-

ho dopoledního zápasu následně jedou ještě pískat druhé odpo-

lední utkání. Nemáme ani kam sáhnout do okresů, kde také davy 

rozhodčích, a ještě k tomu na kvalitní úrovni nejsou. Jsme ve schi-

zofrenní situaci, bez rozhodčích se neobejdeme a jejich neustálým 

pranýřováním, zejména tím celoplošným a tendenčním děláme 

všechno pro to, aby s pískáním dříve nebo později sekli. Rozhodčí 

dělá chyby jako každý jiný člověk, jako hráč nebo trenér, kterým 

ale nikdo nepodsouvá, že to udělali úmyslně…“

 U trenérů regionálních klubů taková alarmující situace 

není?

„Kdo bude trénovat, je především věcí klubů a moc bychom se 

jim do toho neměli plést. Můžeme samozřejmě stanovit nějaké 

kvalifikační podmínky, které by trenéři na konkrétní úrovni soutě-

ží měli splňovat. Myslím si, že existuje určitý dluh FAČR vůči regio-

nálním klubům. Školení trenérů bylo dost drahou záležitostí, řada 

z nich navíc trénovala ve svém volném čase zadarmo a teď jsme 

po nich chtěli, aby si za proškolení zaplatili 2500 korun? Logicky 

se na to vykašlou, protože by to nejspíš museli dát ještě ze své-

ho. Měli bychom požadovat kvalitu, ale zároveň najít formu, aby to 

pro ně bylo i finančně únosné nebo úplně zdarma. Výkonný výbor 

FAČR na konci roku schválil, že od nové sezony by se tento vzdělá-

vací proces měl vrátit do gesce krajských fotbalových svazů.“

 Na co se ten středočeský kromě této oblasti prioritně za-

měří?

„Znovu budu iniciovat jednání s vedením Krajského úřadu, 

i když jsem z dosavadní spolupráce zklamaný, tak mi ani nic jiného 

jako předsedovi nezbývá. Není to o mně, ale o konkrétní pomoci 

suverénně největšímu sportovnímu svazu v kraji. A ruku v ruce 

s tím budeme shánět další partnery. Náš výkonný výbor schválil, 

že se ještě víc zaměříme především na podporu mládeže v nejniž-

ších článcích. To je základna každého sportu, fotbal nevyjímaje, 

na kterém se staví pyramida až po reprezentaci.“ 

http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.czechsporttravel.cz/
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Létající tým trenérů mládeže
Královéhradeckého KFS 

Na sklonku ledna vyrazil tým Létajících trenérů Královéhradeckého KFS ve složení 
Jan Míl, Michal Blažej a Otakar Rejfek do Předměřic nad Labem, kde předvedl ukáz-
kovou tréninkovou jednotku s dětmi mladší a starší přípravky, jejímž cílem bylo inspi-
rovat mládežnické trenéry místního klubu při stavbě tréninkových jednotek. 

Celkem 28 dětí absolvovalo trénink se zájmem a nadšením. 

Celý trénink byl provázen komentářem k obsahu, jednotlivým 

cvičením a hrám, k novým trendům a obecně všem tématům, 

které se dotýkají výchovy a sportovní přípravy malých fotbalistů. 

Součástí návštěvy Létajících trenérů v klubech je také diskuze 

s přítomnými trenéry, funkcionáři a rodiči. Na závěr byli trenéři 

odměněni potleskem dětí a přítomných rodičů, což je vždy nej-

větší odměnou. Zájem o návštěvu Létajících trenérů do této chvíle 

projevily kluby z Jaroměře, Dobrušky, Babí, Černilova, Chlumce n. 

C., Police n. M., Hořic, Lovčic, V. Poříčí a Libuně. Se všemi kluby se 

během jarní části tým Létajících trenérů Královéhradeckého KFS 

bude snažit dohodnout termín k uskutečnění této akce. 

 LÉTAJÍCÍ TRENÉŘI KRÁLOVÉHRADECKÉHO KFS PŘEDVÁDĚJÍ TRÉNINKOVOU JEDNOTKU S DĚTMI V PŘEDMĚŘICÍCH NAD LABEM. 

KFS Královéhradeckého kraje - www.khfotbal.cz

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