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Novinka: kdo nesmí do zdi?  10    Lloris spasil Spurs  40    Brazilci v plné síle  56

 TOMÁŠ 
 VACLÍK 

„Uplynulou sezonu jsem 
promarodil, třikrát za sebou 
mi prasknul stejný sval. O to víc 
si současného stavu vážím, “ 
říká obránce Slovanu Liberec.

 MATĚJ HYBŠ

„Udělali jsme si 
těžké jaro!“

Roman 
Skuhravý  „Věřím, že záchrana hratelná je!“  
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Vážení čtenáři!

Z fotbalu se používáním videorozhodčího stává 
čím dál tím více televizní sport. U obrazovek má 
totiž fanoušek přehled, co se vlastně na trávníku 
skutečně děje. Zato na tribunách stadionů přehled 
čím dál více ztrácí. V neděli jsem v televizi sledoval 
duel Bohemians - Slavia, v němž domácí „kloka-
ni“ vstřelili vedoucí gól favorizovaným hostům 
po skvěle zvládnuté brejkové situaci. Ochozy v Ďo-
líčku šílely nadšením, ale jen do okamžiku, než 
sudí Pavel Královec začal rukama před sebou zná-
zorňovat televizní obrazovku. Následovaly minuty, 
během nichž nervózní diváci na stadionu netušili, 
co se vlastně s pomocí videorozhodčího zkoumá. 
A pak se mohli domácí fanoušci zlostí vzteknout, 
když místo vedení museli sledovat odvolání gólu 
a nařízení penalty proti svým miláčkům, z níž šli 
do vedení slávisté. Nepolemizuji se správností 
verdiktu sudího Pavla Královce. Jen chápu roz-
hořčení příznivců zelenobílých, kteří nevěděli, ně-
kteří možná jen tušili, důvod rozhodnutí hlavního  
arbitra. Oproti divákům u televizních obrazovek, 
kteří při zhlédnutí opakovaných a zpomalených 
záběrů měli jasno. A teď si představte, že by v tom-
to duelu byla pomoc videorozhodčího zapotřebí 
třeba ještě třikrát. To by byla v ochozech divočina… 
Možnost přehledné videoprojekce na tuzemských 
stadionech je asi hudbou vzdálené budoucnosti. 
Ale také se vám líbí, když při přenosech z ame-
rického fotbalu (ne socceru) vysvětluje rozhodčí 
do mikrofonu fanouškům na stadionu důvody své-
ho verdiktu při „ošemetných“ situacích?

Příjemné fotbalové počtení na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„MŮŽEME BÝT NA SEBE HRDÍ“
„O sobotním zápase se Spartou jsem přemýšlel dlouho. Hráli jsme hodně dobře, sou-

peře jsme prakticky do ničeho nepustili, devadesát minut jsme ho přehrávali. Byť tedy 

od sparťanů po utkání padaly jiné názory, já jsem přesvědčený, že jsme byli lepší a měli 

jsme vyhrát. Na druhou stranu Sparta je poměrně zkušený mančaft, z minima vytěžila 

maximum. My jsme navíc neproměnili penaltu, což proti tak silnému týmu mrzí dvojná-

sobně. Ale když se budu držet toho, co jsme předvedli, můžeme být na sebe hrdí. Na ta-

kovém herním projevu můžeme stavět.

„BYL TO PŘÍJEMNÝ VEČER, AŽ NA VÝSLEDEK“
Od příchodu do Slovanu jsem nastoupil proti Spartě u Nisy poprvé. Z pozice bývalého 

sparťana byla moje vnitřní motivace o něco vyšší, ale zase nic přehnaného. Přece jen, v Li-

berci jsem už rok a půl, s přítelkyní tu bydlíme víceméně natrvalo. Sparta je pořád moje 

srdcová záležitost, na hřišti je to ale vždycky válka. Věřili jsme si, že ji můžeme doma po-

razit. Hráli jsme, co jsme chtěli, atmosféra byla úžasná. Potkal jsem se s kluky, se kterými 

jsem hrával na Letné, po zápase jsme prohodili pár slov. Byl to příjemný večer, jediné, co 

nevyšlo, byl výsledek. Zasloužili jsme si mnohem lepší.

 MATĚJ HYBŠ JE ODCHOVANCEM SPARTY, S NÍŽ ZÍSKAL 
 I MISTROVSKÝ TITUL. DO SLOVANU PŘESTOUPIL Z LETENSKÉHO TÝMU V ZÁŘÍ 2017. 

Fotbalový týden Matěje Hybše

„Se Spartou jsme 
měli vyhrát!“

Byl zklamaný, jako celý Liberec. Vzhledem k le-
tenské minulosti možná ještě o kousek víc. Obrán-
ce Slovanu MATĚJ HYBŠ těžko přijímal sobotní 
domácí porážku se Spartou, která byla v utkání 
herně níž. 

 MATĚJ HYBŠ PŘEKONAL NEPŘÍJEMNÉ ZRANĚNÍ 
 A PATŘÍ K ZÁKLADNÍM PILÍŘŮM LIBERECKÉ SESTAVY. 

  Baroš - 140 gólů!
Druhý nejlepší český reprezentační střelec 
Milan Baroš znovu posunul svůj ligový účet. 
V páteční předehrávce se Zlínem v Ostravě ho 
zarovnal kapitán domácího Baníku na 140 gólů 
v elitních soutěžích. Sedmatřicetiletý útočník 
měl ještě další příležitosti k otevření nové 
brankové desítky. V historickém pořadí Klubu 
ligových kanonýrů týdeníku GÓL předstihl 
tandem Antonín Panenka-Vladimír Hönig a již 
má na dostřel někdejšího ostrostřelce pražské 
Sparty Stanislava Grigu (141)!  

  Drobný dochytal…
Brankář Jaroslav Drobný má zlomenou ruku 
a za bundesligovou Fortunu Düsseldorf si 
v této sezoně už nezachytá. Devětatřicetiletý 
bývalý reprezentační gólman se zranil ve ví-
tězném utkání proti Norimberku. „Bohužel, 
Jaroslav už si v této sezoně nezahraje. Je to 
komplikovaná zlomenina,“ říká trenér dva-
náctého týmu německé ligy Friedhelm Fun-
kel. „Drobas“ přišel do Düsseldorfu v lednu 
z Brém a doma proti Norimberku (2:1) chytal 
za Fortunu v bundeslize podruhé, když zastou-
pil nemocného Michaela Rensinga. V Düssel-
dorfu, který je bundesligovým nováčkem, má 
člen Klubu ligových brankářů týdeníku GÓL 
smlouvu do konce sezony.

  Slovácko 
získalo Hološka
Bývalý slovenský reprezentant Filip Hološko 
se stal posilou prvoligového Slovácka. V týmu 
z Uherského Hradiště bude působit do konce 
sezony. Přichází jako volný hráč poté, co se 
dohodl na ukončení spolupráce se Slovanem 
Bratislava, a již zasáhl do závěrečných minut 
domácího duelu s Mladou Boleslaví. Pětatři-
cetiletý útočník nejde do neznáma. V české 
lize úspěšně působil na začátku své bohaté 
kariéry. V letech 2002-2005 hrál za Slovan 
Liberec, se kterým oslavil i zisk mistrovského 
titulu. Z dalších ligových primátů se pak rado-
val v Turecku v Beşiktaşi Istanbul a v Austrá-
lii, kde hrál za FC Sydney. Kromě zmíněných 
klubů oblékal ještě dresy Trenčína, Mani-
sasporu, Istanbul BB a Rizesporu. V národním 
týmu odehrál 65 utkání. V roce 2010 nechyběl 
při jediné účasti samostatného Slovenska 
na mistrovství světa v Jihoafrické republice. 

  Ben Chaim 
se léčí na Letné
Sparťanský útočník Tal Ben Chaim se po nece-
lých sedmi měsících vrátil z Izraele, kde léčil 
poraněné koleno. Devětadvacetiletý ofenzivní 
fotbalista začal v Praze s tréninkem, jeho ná-
vrat do zápasů je ale zatím stále ještě daleko. 
Na Letnou přišel z Maccabi Tel Aviv předloni 
v létě a stál v přepočtu 76 milionů korun, což 
z něj v té době udělalo nejdražšího hráče čes-
ké ligy. V minulé sezoně zasáhl do 18 kol, ale 
střelecky se neprosadil. V tomto ročníku ode-
hrál jen dva ligové zápasy, ve druhém na konci 
července v Jablonci si přivodil vážné zranění 
kolena. Od Sparty dostal svolení léčit se v Iz-
raeli, kde se v druhé polovině srpna podrobil 
operaci zkřížených vazů.

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 5.3.2019
10/2019

Úterý 5.3.2019
10/2019 AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

KALENDÁRIUM

 PAVEL SRNÍČEK 

„ZATÍM NEUMÍME ZVLÁDAT VELKÉ ZÁPASY“
Směrem k budoucnosti můžeme být v Liberci optimisti. Máme poměrně mladý tým, 

i když nám teď věkový průměr trochu zvýšil útočník Libor Kozák. (směje se). Ne, teď vážně, 

devětadvacet není ve fotbale vysoký věk. Zatím však neumíme zvládat velké zápasy, jako 

ten se Spartou. Nebo s Baníkem a Plzní. Také Viktorku jsme devadesát minut valili, ale 

nezískali jsme ani bod. Je to o zkušenostech, které nikde nekoupíte. Musíte je nabýt v ost-

rých zápasech. Byť jsme teď se Spartou prohráli, věřím, že jsme zase o kus dál. Takovými 

utkáními si prostě musíme projít.

„JSEM VDĚČNÝ ZA KAŽDÝ ZÁPAS“
Uplynulou sezonu jsem promarodil, o to víc si současného stavu vážím. Byl jsem mimo 

dlouho, třikrát za sebou mi prasknul stejný sval. Operací mi svitla naděje, klepu si na zuby, 

sval drží. Jsem vděčný za každý zápas, který odehraju bez problému. Měl jsem tehdy i čer-

né myšlenky, když se vám stane nepříjemnost potřetí za sebou, je to strašně frustrující. 

Dřív mi navíc vadilo, když jsem byl mimo třeba jen tři dny. Chtěl jsem být s týmem, trénovat, 

hrát. Na druhou stranu vás podobná událost donutí přemýšlet o jiných věcech, začnete mít 

i jiné zájmy. Nesmíte se hroutit, brát realitu pozitivně. V nepříjemném období mi pomohla 

rodina, přítelkyně, spoluhráči. Díky nim můžu zažívat zápasy, jako třeba teď se Spartou.“ 

„KAŽDÝ GÓL ZVEDNE SEBEVĚDOMÍ“
Dal jsem v letošní sezoně tři góly, za jeden ročník jsem nikdy víc nevstřelil. Poslední dvě 

branky nebyly složité, v šestnáctce jsem si při standardce jen našel míč. Jsem pochopitel-

ně šťastný, každý gól zvedne sebevědomí. Bylo mi kolikrát vyčítáno, že nemám čísla, mám 

proto radost, že jsem produktivní. Nicméně nevím, jestli to lze přičíst vyšší zkušenosti, 

nebo hernímu stylu Slovanu. V Liberci nás trenéři tlačí do ofenzívy, třeba to tím bude. Dou-

fám, že přidám ještě další branky i ze hry. Hodily by se. Bojujeme o účast ve skupině o titul, 

je pro nás obrovská motivace skončit do šestého místa.

MATĚJ HYBŠ * Narozen: 3. ledna 1993 * Výška: 181 cm * Váha: 70 kg * Stav: svobodný, 
snoubenka Lucie * Fotbalový post: obránce * Hráčská kariéra: AC Sparta Praha (1999-
2014), Vysočina Jihlava (2014-2015), AC Sparta Praha (2015-2016), FK Jablonec (2016-
2017), AC Sparta Praha (2017), Slovan Liberec (2017-?) * Česká liga: 108 zápasů/ 6 gólů * 
Největší úspěchy: mistr české ligy (2014), vítěz Českého poháru (2014), účastník EURO 
U21 (2015), člen reprezentačních výběrů do 16, 17, 18, 19 a 21 let

 V TÉTO SEZONĚ SI OBRÁNCE HYBŠ PŘIPSAL UŽ TŘI LIGOVÉ BRANKY. 

STALO SE...

 MATĚJ HYBŠ PROŠEL VŠEMI MLÁDEŽNICKÝMI REPREZENTAČNÍMI VÝBĚRY. 

  Hapalovy 
personální starosti
Český kouč slovenské reprezentace Pavel 
Hapal má před březnovým ostrým startem 
kvalifikace o postup na EURO 2020 (doma 
s Maďarskem a ve Walesu) dost personálních 
starostí. Trojlístek dlouholetých opor - třicát-
níků Martin Škrteľ, Tomáš Hubočan a Adam 
Nemec před pár dny oznámil ukončení své 
kariéry v národním týmu. Čtyřiadvacetiletý 
forvard bundesligového Norimberku Adam 
Zreľák, který vedl slovenský útok v listopa-
dovém epilogu skupiny B Ligy národů v Edenu 
proti Česku, si přetrhl přední vaz v koleně 
a bude minimálně šest měsíců mimo hru. 
A je ve hvězdách, v jaké aktuální formě do-
razí z Číny jedenatřicetiletý kapitán Marek 
Hamšík, který se po dvanácti letech rozlou-
čil s Neapolí a podepsal lukrativní kontrakt 
s klubem Dalian Yifang, v němž by si měl bě-
hem tří sezon vydělat devět milionů eur ročně, 
tedy trojnásobek toho, co naposledy pobíral 
pod Vesuvem… 

  Rezek si poranil koleno
Fotbalisté Příbrami přišli na několik týdnů 
o útočníka Jana Rezka. Jedna z hlavních opor 
středočeského nováčka má poraněné koleno 
a podle trenéra Josefa Csaplára bude mimo 
hru minimálně přes měsíc. „Má natržený po-
stranní vaz. Teď nosí ortézu, tři týdny bude bez 
pohybu, bez čehokoliv. Potom to už bude dva 
týdny nějak rozhýbávat,“ smutně konstatuje 
kouč. Šestatřicetiletý bývalý reprezentant 
patří k lídrům týmu. V této ligové sezoně na-
stoupil k 17 zápasům a dal čtyři góly stejně 
jako další marod útočník Miroslav Slepička. 
Lépe jsou na tom pouze Jan Matoušek a An-
tonín Fantiš s pěti brankami.

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

5. BŘEZNA

1906 Rudolf Krčil 1929-1935 20/0

1949 Josef Jurkanin 1967-1975 12/2

6. BŘEZNA

1954 Jaroslav Němec 1982-1985 4/0

7. BŘEZNA

1896 Karel Koželuh 1923 2/1

1904 Ladislav Ženíšek 1926-1935 22/0

1906 Jaroslav Burgr 1929-1939 57/0

1930 Václav Pavlis 1949.1952  2/0

1960 Jozef Chovanec 1984-1992 52/4

1971 Edvard Lasota 1995-1998 15/2

8. BŘEZNA

1962 Július Bielik 1983-1990 18/0

9. BŘEZNA

1969 Martin Frýdek st. 1991-1997 37/4

1990 Lukáš Hejda 2014 1/0

10. BŘEZNA

1968 Pavel Srníček 1994-2001 49/0

11. BŘEZNA

1944 Jozef Desiatnik 1970-1971 5/0

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


http://www.strompraha.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.czechsporttravel.cz/
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Další změny na obzoru

Fotbal v současné době prochází revoluční moder-
nizací pravidel a za pochodu s porodními bolestmi, 
se kterými se potýká i česká liga, se snaží dostat 
do krve zavedení videorozhodčího. Zkratka VAR je 
stále frekventovanějším pojmem a s každým přípa-
dem, v němž prostřednictvím lidské obsluhy mimo 
trávník vstoupil zásadně do hry, rostou počty jeho 
zastánců i odpůrců. Osvěta nezabírá u hráčů, ani 
u trenérů, natož pak u neproškolených fanoušků, 
kteří jsou většinou odkázáni pouze na informace 
zprostředkované médii všeho druhu.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

A jak je v naší kotlině dobrým zvykem, přidá se ke každé-

mu spornému momentu, vyvolávajícímu vášně, ještě třešnička 

na dortu v podobě podsouvání úmyslu…

Jak z této pasti ven, aby se postižení necítili poškozeni a úplně 

bezbranní proti tandemu arbitrů s píšťalkou a u videa? Co třeba 

zavést možnost challenge pro každý tým, kterou by si mohl po-

dobně jako v tenisu vzít jednu za zápas, nebo za poločas? Trenér 

by se podíval na inkriminovanou situaci na obrazovce a buď by mu 

VAR dal za pravdu, nebo by se aspoň zbavil předchozího pocitu 

křivdy. Časově by to, myslím, vyšlo stejně, možná by to koučové 

zvládli od laviček ještě rychleji než sudí ze hřiště. 

Pokrok se ani ve fotbale nezastaví. Ve spolupráci s německým 

fotbalovým svazem, kterou deklaroval předseda FAČR Martin 

Malík po návratu ze summitu FIFA v Římě, se snad v dohledné 

době podaří videorozhodčími pokrýt všechna prvoligová utkání. 

A další zásadní změny pravidel jsou již na obzoru a měly by platit 

již od nové sezony, neboť v minulých dnech je schválila Meziná-

rodní pravidlová komise IFAB ve skotském Aberdeenu. Fotbaloví 

rozhodčí nově při gólových situacích nebudou muset rozlišovat, 

jestli útočící hráč zahrál rukou úmyslně či neúmyslně, branka 

prostě platit nebude. Totéž se bude aplikovat i v případě, že se 

hráč dostane do šance s pomocí horní končetiny, gól rovněž pla-

tit nebude. 

Další schválenou novinkou je zákaz pro útočící hráče naru-

šovat při přímých kopech zeď, od které budou muset dodržovat 

minimální vzdálenost jednoho metru. IFAB si „posvítila“ i na kla-

sické natahování času při střídáních loudavou chůzí. Nyní budou 

muset hráči, pro které utkání skončilo, opustit trávník u nejbližší 

postranní čáry. Dvě změny se týkají i brankářů. Při penaltách jim 

bude stačit mít na čáře jen jednu nohu a při odkopech od branky 

nebude nutné, aby míč opustil velké vápno.

Docela se na rozdíl od rozhodčích na start sezony 2019/2020 

s těmito čerstvými novinkami těším! 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

„CITIZENS“ 
přestoupili k Pumě

O partnerství Pumy s Manchesterem 
City se začalo spekulovat loni na pod-
zim, kdy oznámil Arsenal, že od příštího 
ročníku přejde ke konkurenčnímu Adi-
dasu. Kontrakt by měl londýnským „Ka-
nonýrům“ vynést za pět let 300 milionů 
liber (8,8 miliardy korun). Smlouva Pumy 
s City by měla být druhá nejhodnotnější 
v britském fotbale po kontraktu měst-
ského rivala United s Adidasem, která 
je na 75 milionů liber ročně. Rekordní je 
partnerství Nike s Barcelonou na 140 mi-
lionů liber za rok. 

 NOVÉ DRESY MANCHESTERU 
 CITY UŽ S LOGEM PUMA. 

 „SEM NESMÍŠ!“ HRÁČ TÝMU, KTERÝ ZAHRÁVÁ TRESTNÝ KOP, 
 MUSÍ BÝT OD SEZONY 2020/21 VZDÁLEN OD ZDI NEJMÉNĚ JEDEN METR. 

 PŘI PENALTÁCH BUDOU OD NOVÉ SEZONY MUSET MÍT GÓLMANI NA BRANKOVÉ ČÁŘE JEN JEDNU NOHU. 

AKTUÁLNĚ

Úřadující anglický šampion Man-

chester City bude hrát od příští sezony 

v dresech Puma. Německý výrobce 

podepsal s klubem desetiletý kon-

trakt, který „Citizens“ přinese cel-

kově 650 milionů liber (19,4 miliardy 

korun). Je to výrazné vylepšení oproti 

současné smlouvě s Nike, od níž tým 

dostává 20 milionů liber ročně. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Trenér Bohemians 1905 Martin Hašek má těžké spaní z videoroz-

hodčího, neboť v jarní lize VAR zaúřadoval v neprospěch „Klokanů“ 

v obou pražských derby - na Letné se Spartou i doma se Slavií.

KRESBA TÝDNE

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


V létě přestoupil z Basileje do jedné z nejprestižnějších evropských 
soutěží - španělské La Ligy - a ještě k tomu do slavného klubu FC Se-
villa, který dlouhodobě hraje na její špici a sklízí i vavříny na evrop-
ské scéně. Český brankář TOMÁŠ VACLÍK ale tento nelehký výstup 
na vrchol své kariéry zvládl obdivuhodně. Hned od začátku sezony se 
stal jasnou klubovou „jedničkou“ a mezi tyče až na řídké výjimky ni-
koho jiného nepustil, i když v posledních týdnech se týmu z hlavního 
města Andalusie výsledkově vůbec nedaří a také za pár dnů třicetile-
tý gólman loví mnohem častěji míče ze své sítě…

Tomáš Vaclík:

„Udělali jsme si 

sami
těžké jaro…“

Tomáš Vaclík:

„Udělali jsme si 

sami
těžké jaro…“
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 VÁCLAV TICHÝ  SEVILLA/PRAHA 

 Sevilla v novém kalendářním roce nešlape jako na pod-

zim, z pěti posledních zápasů jste získali jediný bod… Čím si 

tuhle proměnu k horšímu vysvětlujete?

„Asi nikdo neví, čím to je. Po třinácti kolech jsme dokonce 

vedli španělskou La Ligu a vypadalo to, že čtvrté místo, které 

zajišťuje přímý postup do Champions League, v pohodě na konci 

sezony obsadíme. Ozývaly se i hlasy, že by to mohla být nejlep-

ší sezona Sevilly vůbec. Měli jsme v tu dobu také před dalšími 

týmy poměrně velký náskok, který se ale už bohužel rozplynul… 

Nedáváme góly, v posledních čtyřech zápasech venku jsme se 

trefili jen jednou, v sobotu v Huesce a ještě k tomu z penalty. 

Pamětníci, mezi které pochopitelně nepatřím, tvrdí, že se Se-

ville dlouhodobě na cizích hřištích nedaří. Možná na nás dolehla 

únava z ohromné porce soutěžních zápasů, které jsme v sezo-

ně odehráli. Je jich už pětačtyřicet, v tomto směru jsme nejspíš 

na špici mezi kluby v celé Evropě.“

 TOMÁŠ VACLÍK TEĎ SE SEVILLOU PROŽÍVÁ TĚŽKÉ OBDOBÍ. NA LIGOVOU VÝHRU ČEKÁ UŽ PĚT ZÁPASŮ.  V REPREZENTAČNÍM TÝMU SI TOMÁŠ VACLÍK ZATÍM PŘIPSAL 23 ZÁPASŮ. 

„Barcelona 
dokáže potrestat 
každou chybu!“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 Prohra na hřišti posledního týmu Huesca je asi z jiného 

soudku a nic na tom nemění, že jste gól, který vás obral aspoň 

o remízu, inkasovali v osmé minutě nastaveného času…

„Těsně před vypršením normální hrací doby nám videorozhodčí 

neuznal vedoucí gól na 2:1 a naopak potom úplně na konci nasta-

veného času jsme dostali branku na cestu domů… Nemáme nyní 

bohužel ani potřebné fotbalové štěstí, protože domácí vykopávali 

předtím snad třikrát míč z brankové čáry.“

 Jak Sevilla bodově přešlapuje na místě, tak vás některé 

týmy, které rovněž aspirují na start v pohárové Evropě, v tabul-

ce předběhly a další se dotáhly na záda!

„Je to realita, se kterou se musíme umět vypořádat. V nedě-

li dopoledne jsme měli trénink, v pondělí jsme dostali po dlouhé 

době volno, a potom pojedeme v jednom zápřahu až do repre-

zentačního srazu. A po návratu z něj bude v podobně nahuštěný 

program pokračovat. O čtvrté místo se bude hrát až do poslední-

ho kola, čekají nás nyní vesměs týmy, se kterými o něj bojujeme. 

V neděli doma Real Sociedad, pak jedeme do Barcelony na Espa-

nyol, po reprezentační pauze hrajeme dvakrát za sebou v Seville 

s Valencií a Alavesem. I ve zbývajících jarních kolech budeme mít 

soupeře, s nimiž hrajeme o Evropu - Getafe, Bilbao a mezi tím 

také doma sevillské derby s Betisem.“ 

ROZHOVORROZHOVOR

 LIONEL MESSI STŘÍLÍ JEDNU ZE SVÝCH TŘÍ BRANEK DO SÍTĚ 
 ČESKÉHO GÓLMANA PŘI VÝHŘE BARCELONY V SEVILLE 4:2 V 25. KOLE LA LIGY. 

 Vy jste také jen jednou udržel čisté konto!

„To je další důvod výsledkové krize, kterou nyní procházíme. 

Předtím jsme měli čtvrtou nebo pátou nejlepší obranu v La lize, 

teď inkasujeme laciné góly skoro v každém utkání. S námi si při-

psaly výhru i týmy ze dna tabulky - Villarreal, Celta Vigo a Huesca, 

které na ni předtím čekaly hrozně dlouho…“

 Nezachvacuje klubové vedení už panika, že by skvěle 

rozjetá sezona mohla skončit fiaskem?

„Panika není v klubu, ani v kabině. Všichni si uvědomujeme, jak 

jsme si sami udělali závěr sezony těžký. Zároveň ale věříme, že se 

nám podaří tohle období co nejdřív zlomit a překlenout.“

 O minulém víkendu mohla být zlomem případná domácí 

výhra nad Barcelonou, nad kterou jste ještě ve druhé půli vedli 

2:1, ale nakonec prohráli 2:4. Ve všech čtyřech gólech vaší síti měl 

prsty Lionel Messi - vstřelil hattrick a připsal si jednu asistenci!

„Myslím si, že zlomovým momentem byla moje špatná roze-

hrávka před vyrovnávacím gólem na 2:2. Odkop sice letěl skoro 

až na půlku, jenže přímo na nohu jednoho ze záložníků Barcy, 

který ihned založil rychlý útok do naší otevřené obrany a Messi 

mi svojí střelou nedal šanci na nápravu… Když chcete s Barce-

lonou výsledkově uspět, tak se musíte vyvarovat chyb, které do-

káže gólově trestat.“

 V LEDNU PROHRÁLI FOTBALISTÉ SEVILLY V MADRIDU S REALEM 0:2. 
 DRUHÝ GÓL INKASOVAL TOMÁŠ VACLÍK OD LUKY MODRIČE V 2. MINUTĚ NASTAVENÍ. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 Pomalu se už blíží březnový reprezentační dvojzápas - 

ve Wembley s Anglii a v Edenu s Brazílií. Kdybyste proti „kanár-

kům“ nechytal, tak vás by to nemuselo tolik mrzet jako ostatní 

spoluhráče, protože proti nim nastupujete ve španělské lize…

„Moc se těším se na obě utkání. Ve Wembley vstoupíme 

do nové kvalifikace o postup na EURO 2020 proti největšímu fa-

voritovi naší skupiny domácím Angličanům. Věřím, že uhrajeme 

dobrý výsledek a uděláme radost českým fanouškům, kteří se 

do Londýna chystají ve velkém počtu. Jak jsou důležité vstupy 

do kvalifikace, o tom jsme se přesvědčili v té minulé světové, 

ve které nám cestu aspoň do baráže zatarasily dvě podzimní 

bezbrankové remízy se Severním Irskem na Letné a s Ázer-

bájdžánem ve Vítkovicích. Nechám na trenérech, jak se rozhod-

nou, ve kterém zápase od nich dostanu důvěru.“ 

ROZHOVORROZHOVOR

 ANGAŽMÁ V SEVILLE SI TOMÁŠ VACLÍK VYCHYTAL SKVĚLÝMI VÝKONY 
 V BRANCE BASILEJE. VE ŠVÝCARSKU PŮSOBIL S REPREZENTAČNÍM PARŤÁKEM MARKEM SUCHÝM. 

 Kromě La Ligy vás čeká i Evropská liga, ve které se po-

druhé v krátké době podíváte „pracovně“ do Česka - po předko-

le s Olomoucí narazíte nyní v osmifinále na Slavii!

„Tohle mě vůbec nenapadlo, protože se už při losu osmifinále 

tymy nenasazovaly, tak byla velmi malá pravděpodobnost, že na-

razíme na Slavii. Sledovali jsme to v televizi po tréninku při obědě, 

a jak ty míčky v osudí ubývaly, tak mi nějaký vnitřní pocit říkal, že 

fakt můžeme dostat Slavii! Ta je nyní v úplně jiném rozpolože-

ní než my, viděl jsem její odvetu v Genku, kterou zvládla skvěle. 

Samozřejmě, že se mě po losu spoluhráči na pár věcí ptali, ale 

po předchozí zkušenosti, kterou si udělali v předkole s Olomoucí, 

moc dobře vědí, že nás čeká velmi těžký soupeř. Postupové šan-

ce jsou naprosto vyrovnané, chtěli bychom jít dál, ostatně Sevilla 

vzhledem k předchozím pěti triumfům v této soutěži nemůže mít 

ani nižší cíle.“

 Předchozím vyřazením římského Lazia jste vybočili z li-

gové bídy…

„Tohle je snad jediný klad těch dvou letošních měsíců, že jsme 

dokázali vyřadit Lazio Řím, které v italské Serii A bojuje o přímý 

postup do Ligy mistrů. Nyní v římském derby porazilo AS jasně 

3:0. Základ k postupu do osmifinále jsme položili výhrou v úvod-

ním zápase v Římě.“

 O POST REPREZENTAČNÍ JEDNIČKY BOJUJE TOMÁŠ VACLÍK (U MÍČE) 
 S JIŘÍM PAVLENKOU (VPRAVO) A TOMÁŠEM KOUBKEM (VLEVO). 

Tomáš Vaclík 
Narozen: 29. března 1989 * Výška: 189 cm * Váha: 87 kg * Stav: 

ženatý, manželka Martina, dcera Nicole (4) * Fotbalový post: 

brankář * Hráčská kariéra: FC Vítkovice (2007-2010), Viktoria 

Žižkov (2010-2011), Sparta Praha (2012-2014), FC Basilej (Švýcar-

sko, 2014-2018), FC Sevilla (Španělsko, 2018-?) * Reprezentace: 

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

ve Francii, třetí místo na EURO hráčů do 19 let (Česko 2008), bronz 

na EURO hráčů do 21 let (Dánsko 2011), postup do osmifinále Ligy 

mistrů (2017), mistr české ligy (2014), mistr švýcarské ligy (2015, 

2016, 2017), vítěz Poháru České pošty (2014)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 TOMÁŠ VACLÍK NASTUPUJE DO POSLEDNÍHO MAČE ČESKÉ REPREZENTACE, 
 V NĚMŽ SVĚŘENCI JAROSLAV ŠILHAVÉHO 19. LISTOPADU 2018 PORAZILI V PRAZE SLOVENSKO 1:0. 

 O pár dnů později máte kulaté třicáté narozeniny!

„Chtělo by to nějaký pěkný fotbalový dárek!“

 Váš dlouholetý parťák z Basileje a reprezentace stoper 

Marek Suchý je přesně na den o rok starší…

„Jsme spolu v pravidelném kontaktu, voláme si, píšeme si. Sle-

duji samozřejmě, jak se daří Basileji, kdybych za ni pár let nechy-

tal, sotva by přišla nabídka na angažmá v Seville. Je fajn, že Mára 

po srpnové operaci achillovky je už zase zpátky na hřišti. Když 

bude nominovaný na nadcházející reprezentační dvojzápas, určitě 

budeme na hotelu spát spolu na pokoji. Budeme mít dost času si 

pořádně popovídat.“

 Můžete ho pozvat s rodinou na dovolenou k sobě do Se-

villy!

„Klidně, ale až v létě po sezoně, která je ještě prodloužená 

o červnový kvalifikační dvojzápas doma s Bulharskem a Černou 

Horou. Nevím ale, jak to půjde termínově sladit s přípravou v klu-

bech, protože švýcarská liga začíná podstatně dřív než španělská. 

Je tady příjemné klima, třeba v prosinci bylo nebe bez mráčků, tep-

loměr ukazoval kolem patnácti stupňů. A když u nás v Česku mrzlo, 

tady bylo pořád teplo, krásně zelené trávníky, i proto do Andalusie 

jezdí spousta klubů v zimní přestávce na herní soustředění.“

 Zatím máte 86 čistých kont v české, švýcarské a španěl-

ské lize…

„V novém roce jsem přidal jen jedinou nulu, snad nějaké 

ve zbytku sezony ještě připojím. Dosáhnout na stovku nul, která 

znamená členství v prestižním Klubu ligových brankářů, mě hod-

ně motivuje!“ 

„Postupové 
šance se Slavií 

jsou vyrovnané…“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Celky na prvních třech místech tabulky v tomto kole 
nezaváhaly, takže bodové rozestupy mezi Slavií, Plzní 
a Spartou zůstaly beze změn. „Sešívaní“ porazili ve vr-
šovickém derby v Ďolíčku Bohemians 3:0, k čemuž úvod-
ním gólem přispěl Tomáš Souček, který svedl i tento 
souboj s „klokanem“ Filipem Haškem.

Na špici 
beze změn!První liga 

2018/19 
První liga 
2018/19 

 23. KOLO Na špici 
beze změn!
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Prožívá těžké období. A s ním i celá Dukla. Po so-
botním domácím debaklu s Olomoucí (0:4) zůsta-
la přikovaná ke dnu tabulky, její situace je kritic-
ká. Trenér ROMAN SKUHRAVÝ čtyřiadvacet hodin 
denně přemýšlí, jak z marastu ven.

Roman Skuhravý: „Věřím,
že záchrana hratelná je!“

 ROMAN SKUHRAVÝ VEDE DUKLU DO BOJE O HOLÝ PRVOLIGOVÝ ŽIVOT. 

 Co se vám honilo hlavou po vysoké prohře s Olomoucí?

„Zápas jsem si v neděli zanalyzoval, pohled na něj mám stejný jako bezprostředně 

po utkání. Fotbal přináší dvě tváře. Jednou jste nahoře, jednou dole. Našemu výkonu chy-

běla energie. I my jsme měli šance. Jenže pokud dostaneme branky v situacích, v nichž 

jsme v přečíslení o minimálně tři hráče, je to složité.“

 Jak si vysvětlujete první dva góly, při kterých vaši svěřenci dopřáli olomouckým 

střelcům trestuhodně luxusní prostor a čas na zakončení?

„Jde o věc, která Duklu trápí dlouhodobě. Taková ta živočišná jednoduchost, rvavost 

v osobních soubojích. Neřešit nic jiného, jenom souboj. Ubránit ho na sílu. Tohle nám chybí.“

 Jako hráč jste patřil mezi vyhlášené bojovníky. Vaří se vás krev, když vidíte u va-

šich svěřenců laxnost?

„Trenéřinu považuji za hrozně tvrdou řeholi. Přestože bych v takových situacích chtěl, 

v uvozovkách, někoho zabít, musím zachovat chladnou hlavu. Možná o to víc zlobu držím 

v sobě. Jde o situace, které mi nedělají dobře na duši. Nejhorší je, že jde o věci, které do-

stávají mužstvo níž a níž. Děláme si to sami. Kdyby nás k tomu donutil soupeř, neřeknu ani 

popel. Když pak vidím výkon Zlína na Baníku, nebo Opavu, jak se druhou půli rvala v Tepli-

cích... Takhle se hraje o záchranu. Tohle si musíme co nejrychleji uvědomit, hrajeme o holý 

život. Dnešní fotbal jde do agresivity, bez ní se nedá postavit úspěšný tým.“

 Máte k tomu však vhodné typy? Lze agresivitu ze současného kádru dostat?

„Teď musím být opatrný, jak s mužstvem jednat. Dva měsíce se o něco pokoušíme, evi-

dentně to nejde cestou, jakou jsme chtěli. Rozdíl mezi prvními dvěma zápasy na jaře a dvě-

ma dalšími je diametrální. Před týdnem v Liberci a nyní s Olomoucí jsme krutě nahlédli 

do zrcadla. Musím říct, že níž už to nejde. Především v plnění si defenzivních věcí. Bez toho 

se nemůžeme pohnout dál.“

 NA LAVIČKU PRAŽSKÉHO CELKU USEDL ROMAN SKUHRAVÝ LONI V ZÁŘÍ 
 KRÁTCE POTÉ, CO Z RODINNÝCH DŮVODŮ OPUSTIL TRENÉRSKÝ POST V OPAVĚ. 

ECHO 23. KOLA

  Video srazilo „klokany“
V Ďolíčku se fotbalisté Bohemians sice ne-

čekaně ujali vedení, jenže sudí Pavel Králo-

vec gól na popud videorozhodčího neuznal. 

Po zhlédnutí videa naopak za zákrok před-

cházející gólovému brejku domácích nařídil 

pokutový kop, po němž slávisté vedli 1:0. Do-

mácí se ze šoku nevzpamatovali a inkasovali 

poté ještě dvakrát.

  Jeden gól stačil
A to Viktorii i Spartě k tříbodovým ziskům. 

Kouč Západočechů Pavel Vrba po těžce vy-

bojované výhře přiznal, že Jablonečtí byli nej-

těžším soupeřem, který letos do Plzně přijel. 

Pražané zvítězili v Liberci po sedmi letech, což 

se jim podařilo i zásluhou brankáře Nity, jenž 

v 80. minutě za stavu 1:0 pro hosty chytil ost-

rostřelci Kozákovi penaltu.

  Zlín se probral
Od loňského 24. listopadu, kdy doma porazili 

Opavu 2:0, čekali Ševci až do pátku na další 

tříbodový mač. Po šesti marných pokusech 

jej nečekaně zvládli na Baníku, který si dělá 

ambice na třetí místo tabulky. Zlínští plejeři 

se vítězstvím 2:1 vrátili do elitní šestky.

  Dukla s Karvinou 
na chvostu
Pražané dostali za vyučenou od hráčů Sigmy, 

kteří jim před veselým tříbodovým návratem 

na Hanou nechali na Julisce čtyři góly. Kar-

viná padla v záchranářském klání v Příbrami 

1:2. Na předposledním místě ji dělí čtyři body 

od patnáctých Bohemians, Dukla nasbírala 

ještě o bod méně než Severomoravané.

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Slavia Praha 23 19 1 3 57:18 58

2. Plzeň 23 17 4 2 35:17 55

3. Sparta Praha 23 13 5 5 38:20 44

4. Ostrava 23 11 5 7 31:22 38

5. Jablonec 23 11 4 8 42:23 37

6. Zlín 23 10 3 10 29:29 33

7. Liberec 23 8 7 8 24:20 31

8. Mladá Boleslav 23 8 6 9 41:38 30

9. Teplice 23 8 5 10 25:32 29

10. Sigma Olomouc 23 8 4 11 25:34 28

11. Slovácko 23 9 1 13 25:36 28

12. Příbram 23 7 5 11 29:52 26

13. Opava 23 7 4 12 32:38 25

14. Bohemians 1905 23 5 7 11 20:32 22

15. Karviná 23 4 5 14 27:43 17

16. Dukla Praha 23 4 4 15 18:44 16

PROGRAM 24. KOLA
08.03. 18:00 Jablonec - Teplice

09.03. 15:00 Karviná - Bohemians 1905

09.03. 15:00 Mladá Boleslav - Příbram

09.03. 15:00 Opava - Slovácko

09.03. 15:00 Zlín - Dukla Praha

09.03. 17:30 Sparta Praha - Plzeň

10.03. 17:30 Slavia Praha - Ostrava

11.03. 18:00 Sigma Olomouc - Liberec

VÝSLEDKY 23. KOLA
Bohemians 1905 - Slavia Praha 0:3

Teplice - Opava 3:2

Liberec - Sparta Praha 0:1

Dukla Praha - Sigma Olomouc 0:4

Plzeň - Jablonec 1:0

Příbram - Karviná 2:1

Slovácko - Mladá Boleslav 1:1

Ostrava - Zlín 1:2

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STATISTIKA 23. KOLA

 V DALŠÍM LIGOVÉM KOLE ČEKÁ DUKLU 
 ROMANA SKUHRAVÉHO BITVA VE ZLÍNĚ. 

če rozvíjet. A umožní nám zůstat v soutěži. Od toho neustoupím, 

hráči to vědí. Jde ale o otázku jejich výběru. Ať je to, jak chce, 

na začátku nám vypadli klíčoví obránci, defenzívní řada nehraje 

tak, jako v přípravě.“ 

 Za čtrnáct dnů přivítáte na Julisce Karvinou. Upínáte se 

k tomuto zápasu, ve kterém budete mít zřejmě možnost odpou-

tat se z poslední příčky?

„Musíme dělat body s jakýmkoliv soupeřem. Ve čtrnáctém 

kole jsme se mohli dotáhnout na týmy před námi, bohužel se to 

nezdařilo. V této chvíli je holý fakt, že se bitva o záchranu scvrkla 

na minisouboj Dukla-Karviná. Buď my, nebo oni. Víte, fotbal mě 

v situaci, ve které jsme, zaměstnává celý den. Usínám s ním, vstá-

vám s ním. Děláme na Dukle pro úspěch maximum, nejsme ale 

odměněni, což je pro všechny frustrující. Jenže vzdát se umí kaž-

dý. Věřím, že záchrana hratelná je.“ 

 Co stojí za výkonnostním rozdílem?

„Jednoznačně mi to ukazuje na hlavu, na sebevědomí, sebe-

důvěru hráčů. Když si pouštím na videu klíčové situace... Zkrát-

ka, teď se musíme rozhodnout, s jakými typy konec sezony do-

hrajeme. Pro některé kluky to bude kruté. Nechci, aby to vyznělo 

jako klišé, ale boj o záchranu jsem už zažil, vím tedy dobře, jak 

výrazně se mění psychické rozpoložení hráčů. Musíme sáhnout 

po správných charakterech, kteří v našich očích složitou situaci 

ustojí, a jít s nimi do války.“

 Upozadíte vzhledem ke kritické situaci Dukly vaši filozo-

fii, tedy snahu o atraktivní herní pojetí?

„Ne. My jsme se pro něco rozhodli. Zvolili jsme způsob hry, 

podle něj vybrali kádr, o kterém jsme přesvědčeni, že bude hrá-

 PO ZIMNÍ PAUZE ZÍSKALI SVĚŘENCI ROMANA SKUHRAVÉHO VE ČTYŘECH ZÁPASECH POUHÝ BOD. 

ROMAN SKUHRAVÝ * Narozen: 6. ledna 1975 * Hráčská kariéra: 

Přerov nad Labem (1982-1987), Mladá Boleslav (1987-1993), FK 

Jablonec (1993-2000), Baník Ostrava (2000), FK Jablonec (2000-

2002), Varnsdorf (2003), Viktoria Plzeň (2003-2004) * Největší 

úspěchy: 3. místo v české lize (1996, 1997), vítěz domácího pohá-

ru (1998), 8 startů za reprezentační výběr do 21 let * Česká liga: 

173 zápasů/ 10 vstřelených gólů * Trenérská kariéra: FK Jablo-

nec (asistent, 2012-2013), FK Jablonec (hlavní kouč, 2013-2014), 

Dukla Praha (mládež, 2014-2015), Varnsdorf (2015), SFC Opava 

(2016-2018), Dukla Praha (2018-?) * Největší úspěchy: vítěz do-

mácího poháru (2013), vítěz Českého superpoháru (2013), finalista 

MOL Cupu (2017), postup do první ligy (2018)

 Bohemians 1905 - Slavia  0:3 (0:2)
Branky: 26. T. Souček (penalta), 45.+3 Milan Škoda (Coufal), 78. Hušbauer (samost. akce). Rozhodčí: 
Královec - I. Nádvorník, K. Hájek - Zelinka (video). ŽK: Krch, Vacek - Škoda, Hušbauer. Diváci: 4959.
Bohemians 1905: Fryšták - M. Dostál, Hůlka, Krch - F. Hašek (71. Marhún), Levin, Vacek, Bartek - 
Reiter (75. Záviška), Puškáč (75. Vodháněl), Vaníček. Trenér: M. Hašek.
Slavia: O. Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - T. Souček, A. Král (82. Traoré) - Masopust (65. Zmrhal), 
Hušbauer, Stoch - Milan Škoda (76. Olayinka). Trenér: Trpišovský.

 Teplice - Opava  3:2 (2:1)
Branky: 8. Hora (penalta), 36. Hora (Krob), 84. Kuchta (samostatná akce) - 44. Žídek (vyražený míč), 
88. Juřena (Smola). Rozhodčí: Ginzel - Mokrusch, Kožár. ŽK: Ljevakovič, Shejbal, Jeřábek, Vondrá-
šek, Kuchta, Hora, Trubač - M. Helebrand. Diváci: 2891.
Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, Krob - Hora, Ljevakovič (73. Hošek), T. Kučera, Moulis 
- Jindráček (67. Trubač), Žitný (55. Kuchta). Trenér: Hejkal.
Opava: Šrom - M. Helebrand (46. Schaffartzik), Simerský, Svozil, Žídek - Jurečka, Zavadil, Janetzký, 
Jan Řezníček (78. Juřena), Stáňa (58. Zapalač) - Smola. Trenér: Kopecký.

 Plzeň - Jablonec  1:0 (1:0)
Branka: 22. R. Procházka (odražený míč). Rozhodčí: E. Marek - Kubr, Hock - K. Hrubeš (video). ŽK: 
R. Procházka, Limberský, Bakoš - Sobol, Považanec. Diváci: 8975.
Plzeň: A. Hruška - Havel, R. Hubník, Pernica, Limberský - R. Procházka, Hrošovský - Kayamba 
(61. Pačinda), Hořava (89. J. Brabec), J. Kovařík - Beauguel (54. Bakoš). Trenér: Vrba.
Jablonec: V. Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka (88. Chramosta), Sobol - V. Kubista - Acosta (86. Pleš-
til), Trávník (83. T. Pilík), Považanec, Vatajelu - Martin Doležal. Trenér: P. Rada.

 Slovácko - Mladá Boleslav  1:1 (0:0)
Branky: 49. Zajíc (Reinberk) - 77. Přikryl (Bucha). Rozhodčí: Machálek - Caletka, Dresler. ŽK: Rein-
berk - Fulnek, T. Hájek, Přikryl, Hubínek, Tatajev. ČK: (74.) Tatajev. Diváci: 3419.
Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Michal Kadlec, Reinberk - L. Sadílek (80. Hološko), V. Daníček 
- Jan Navrátil, Janošek, Kalabiška - Zajíc. Trenér: Michal Šmarda.
Ml. Boleslav: Šeda - Křapka, T. Hájek, Jugas, Fulnek - Takács (66. Tatajev), Hubínek - Přikryl, 
Bucha (83. Wiesner), Ladra (52. Mešanovič) - Komličenko. Trenér: J. Weber.

 Dukla - Olomouc  0:4 (0:2)
Branky: 41. Kalvach (samostatná akce), 35. Zahradníček (odražený míč), 85. Nešpor (odražený míč), 
90. + 1 Kalvach (vyražený míč). Rozhodčí: Berka - Pelikán, D. Pospíšil. ŽK: Krunert, Ďurica - Sladký, 
Nešpor, Vepřek. Diváci: 1413.
Dukla: F. Rada - Raspopovič, Ďurica, Bezpalec - Miloševič (46. Hadaščok), Koval, Krunert (46. Gon-
zález), Douděra - Daniel Tetour (72. Djuranovič) - J. Podaný, Holenda. Trenér: R. Skuhravý.
Olomouc: M. Buchta - Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Plšek (82. P. Dvo-
řák), Kalvach, Texl (73. Falta) - Nešpor (87. Yunis). Trenér: V. Jílek.

 Příbram - Karviná  2:1 (1:0)
Branky: 2. Matoušek (samostatná akce), 87. Voltr (Antwi) - 78. Guba (Djordjevič). Rozhodčí: Nena-
dál - J. Paták, Horák. ŽK: Chaluš (Příbram). Diváci: 2167.
Příbram: Kočí - Nový, Chaluš, Tregler, Antwi - Kingue (85. Voltr), T. Jablonský (80. Keita) - Fantiš 
(65. Vůch), Květ, Mingazov - Matoušek. Trenér: Csaplár.
Karviná: Berkovec - Čolič, Krivák, Rundič, Djordjevič - Bukata, Faško - Budínský (46. Ba Loua), Jan 
Moravec (86. Dramé), Galuška (59. Guba) - Wágner. Trenér: Hrnčár.

 Liberec - Sparta  0:1 (0:0)
Branka: 56. Costa (Dočkal). Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Vitner - Královec (video). ŽK: Kozák, Po-
točný - Sáček, Costa, Zahustel. Diváci: 9546.
Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba (40. Koscelník), Karafiát, Hybš - Potočný, Breite (70. Musa), 
Oscar, Pešek - Sýkora (60. Nešický) - Kozák. Trenér: Hornyák.
Sparta: Nita - Zahustel, Plechatý, Costa, Matěj Hanousek - Sáček, M. Frýdek - Hložek, Dočkal 
(90. M. Hašek), Karlsson (64. Čivič) - Drchal (71. Tetteh). Trenér: Z. Ščasný.

 Ostrava - Zlín  1:2 (1:1)
Branky: 25. Baroš (Mešaninov) - 20. Jiráček (Poznar), 63. Poznar (Čanturišvili). Rozhodčí: Julínek 
- Moláček, M. Podaný. ŽK: R. Hrubý, V. Procházka, Baroš, Fleišman - Čanturišvili, Bačo, Rakovan, 
Poznar. ČK: (73.) R. Hrubý. Diváci: 9994.
Ostrava: Laštůvka - Pazdera, V. Procházka, Stronati, Fleišman - Kuzmanovič (79. Šindelář), Meša-
ninov (61. Fillo), R. Hrubý, Holzer (69. Granečný) - Baroš, Diop. Trenér: Páník.
Zlín: Rakovan - Libor Holík, P. Buchta, Bačo, Bartošák - Hlinka - Čanturišvili (89. Hronek), Jiráček, 
Podio (90. Hnaníček), Džafič - Poznar (82. Jakubov). Trenér: R. Pivarník.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 SPARŤANÉ SI TO S BANÍKEM ROZDALI V MINULÉM KOLE. V TOM PŘÍŠTÍM ČEKAJÍ OBA ZÁJEMCE 
 O TŘETÍ PŘÍČKU EXTRÉMNĚ NÁROČNÉ MAČE: PRAŽANÉ PŘIVÍTAJÍ PLZEŇ, OSTRAVANÉ JEDOU NA SLAVII! 

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „Mistr z Plzně znovu zvítězil nejtěsnějším rozdílem 1:0 doma nad Jabloncem a dá 
se říci, že dost šťastně. Severočeši i přes zimní odchody klíčových hráčů hrají nadá-
le velmi dobrý fotbal, ale nedaří se jim v koncovce, což se ještě markantněji ukázalo 
v minulém kole v Mladé Boleslavi. Sparta sice drží jako jediný tým v jarní části ligy 
stoprocentní bodovou bilanci, ale v Liberci k tomu potřebovala také pořádnou porci 
fotbalového štěstí. Slovan se na ni dobře připravil, včas k jejím hráčům přistupo-
val, byl důraznější v osobních soubojích a především v první půli měl herně jasně 
navrch. Pražané se po přestávce částečně zvedli, po standardní situaci Dočkala se 
dostali do vedení, když nabíhajícího Costu nepohlídal Kozák. Pro něj to byl hodně 
trpký zápas, neboť pár minut před koncem vystihl letenský brankář Nita, na kterou 
stranu kopne penaltu… V nedělním vršovickém derby byl rozhodujícím momentem 
neuznaný gól Bohemky kvůli předchozímu faulu v její šestnáctce, na který upozornil 
videorozhodčí, takže slávisté dostali výhodu pokutového kopu, který Souček pro-
měnil. S „Klokany“ tento verdikt, který byl v souladu s výkladem pravidel, očividně 
zatřásl, kdyby šli do vedení, svojí bojovností by svého červenobílého rivala mnohem 
víc potrápili. Nemyslím si, že by rozjetou Slavii o body obrali. Když ještě před odcho-
dem do kabin zvýšil Škoda na 2:0, nebylo o vítězi už pochyb.“   

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Oba zápasy v hlavním městě 
byly z hlediska gólové efekti-
vity jednostrannou záležitostí 
- olomoucké Sigmy na Julisce 
a lídra pražské Slavie ve vršo-
vickém derby v „Ďolíčku“. Čer-
venobílí zároveň odskočili dru-
hému Jablonci, který naopak 
podruhé v řadě vyšel střelecky 
naprázdno, na rozdíl patnácti 
branek. Ještě víc gólů padlo 
na teplických Stínadlech, kde 
je však lovili oba brankáři, jak 
domácích, tak Opavy.

1. Slavia 57 2,478
2. Jablonec 42 1,826
3. Ml. Boleslav 41 1,783
4. Sparta 38 1,652
5. Plzeň 35 1,522
6. Opava 32 1,391
7. Ostrava 31 1,348
8.-9. Zlín 29 1,261
8.-9. Příbram 29 1,261
10. Karviná 27 1,174
11.-13. Teplice 25 1,087
11.-13. Olomouc 25 1,087
11.-13. Slovácko 25 1,087
14. Liberec 24 1,043
15. Bohemians 1905 20 0,870
16. Dukla 18 0,783

 JEDNOU BRANKOU PROTI BOHEMIANS POMOHL 
 JOSEF HUŠBAUER SLAVII NA KÓTU 57 GÓLŮ. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Slávisté odskočili 
na patnáct branek

VYCHYTANÉ NULY

11
Ondřej Kolář (Slavia)

9 - Miloš Buchta (Olomouc), Jan Laštůvka (Ostrava) * 8 - Vlastimil Hrubý (Jablonec), Filip Nguyen 
(Liberec), Florin Nita (Sparta) * 6 - Stanislav Dostál (Zlín), Aleš Hruška (Plzeň), Matúš Kozáčik 
(Plzeň), Filip Rada (Dukla), Jan Šeda (Ml. Boleslav) * 5 - Matouš Trmal (Slovácko)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

20
Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav)

11 - Jean-David Beauguel (Zlín/Plzeň), Miroslav Stoch (Slavia) * 10 - Benjamin Tetteh (Sparta) * 
9 - Martin Doležal (Jablonec) * 8 - Jakub Hora (Teplice), Michal Trávník (Jablonec), Tomáš Souček 
(Slavia) * 7 - Guélor Kanga (Sparta), Michael Krmenčík (Plzeň), Nemanja Kuzmanovič (Opava/Ost-
rava), David Vaněček (Teplice), Tomáš Wágner (Karviná) * 6 - Milan Baroš (Ostrava), Dame Diop (Os-
trava), Josef Hušbauer (Slavia), Martin Nešpor (Olomouc), Tomáš Smola (Opava), Milan Škoda (Sla-
via) * 5 - Lukáš Budínský (Karviná), Vlastimil Daníček (Slovácko), Antonín Fantiš (Příbram), Jusuf 
Hilál (Bohemians 1905), Jan Chramosta (Jablonec), Jan Kuchta (Slovácko/Teplice), Jan Matoušek 
(Příbram), Lukáš Masopust (Jablonec/Slavia), Martin Nešpor (Olomouc), Roman Potočný (Liberec), 
Tomáš Poznar (Zlín), Roman Procházka (Plzeň), Tomáš Přikryl (Ml. Boleslav), Pavel Vyhnal (Zlín)

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU

(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

46
Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav, 20 + 4)

31
Miroslav Stoch (Slavia, 11 + 6)

26,5
Michal Trávník (Jablonec, 8 + 7)

25,5 - Martin Doležal (Jablonec, 9 + 5) * 23,5 - Jean-David Beauguel (Zlín/Plzeň, 11 + 1) * 22,5 - 
Josef Hušbauer (Slavia, 6 + 7) * 22 - Tomáš Souček (Slavia, 8 + 4) * 20 - Benjamin Tetteh (Sparta, 
10 + 0) * 19 - Tomáš Přikryl (Ml. Boleslav, 5 + 6) * 18,5 - Tomáš Wágner (Karviná, 7 + 3) * 17,5 - Ja-
kub Hora (Teplice, 8 + 1) * 17 - Nemanja Kuzmanovič (Opava/Ostrava, 7 + 2) * 16,5 - Tomáš Smola 
(Opava, 6 + 3) * 16 - Lukáš Budínský (Karviná, 5 + 4), Lukáš Masopust (Jablonec/Slavia, 5 + 4) * 
15,5 - Guélor Kanga (Sparta, 7 + 1), Nicolae Stanciu (Sparta, 4 + 5), David Vaněček (Teplice, 7 + 1) * 
15 - Milan Baroš (Ostrava, 6 + 2), Tomáš Smola (Opava, 6 + 2) * 14,5 - Jusuf Hilál (Bohemians 1905, 
5 + 3), Jan Chramosta (Jablonec, 5 + 3), Jan Matoušek (Příbram, 5 + 3) * 14 - Jaromír Zmrhal (Sla-
via, 4 + 4) * 13,5 - Dame Diop (Ostrava, 6 + 1), Martin Nešpor (Olomouc), Milan Škoda (Slavia, 6 + 
1) * 13 - Roman Potočný (Liberec, 5 + 2), Tomáš Poznar (Zlín, 5 + 2) * 12,5 - Peter Olayinka (Slavia, 
4 + 3), Jan Rezek (Příbram, 4 + 3) * 12 - Joel Kayamba (Opava/Plzeň, 3 + 4) * 11,5 - Daniel Holzer 
(Ostrava, 2 + 5), Jan Kuchta (Slovácko/Teplice, 5 + 1), Roman Procházka (Plzeň, 5 + 1) * 11 - Robert 
Hrubý (Ostrava, 1 + 6), Jan Krob (Teplice, 1 + 6), Petr Ševčík (Liberec, 1 + 6) * 10,5 - Martin Fillo 
(Ostrava, 3 + 3) * 10 - Lukáš Bartošák (Zlín, 2 + 4), Vlastimil Daníček (Slovácko, 5 + 0), Antonín 
Fantiš (Příbram, 5 + 0), Róbert Matejov (Zlín, 2 + 4), Pavel Vyhnal (Zlín, 5 + 0)

https://www.fotbal.cz/
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Jak v Ďolíčku úřadovalo video
  Bohemians 1905 - Slavia   0:3

Zmýlená neplatí! V 21. minutě duelu se sice „Klokani“ radovali 

z gólu Davida Puškáče (1), jenže po konzultaci s videorozhodčím 

branku domácích sudí Pavel Královec neuznal a naopak za před-

chozí faul v pokutovém území udělil kapitánovi zelenobílých Da-

niel Krchovi žlutou kartu a nařídil penaltu pro hosty (2)! Situaci 

na  trávníku sledovala nevěřícně z  tribuny legenda „Bohemky“ 

Antonín Panenka i další domácí fanoušci (3). Z pokutového kopu 

poslal Tomáš Souček slávisty do vedení 1:0 (4). Nejen s Danie-

lem Krchem ale s celou obranou domácích svedl hostující ka-

pitán Milan Škoda řadu soubojů (5) a těsně před poločasovým 

odchodem mužstev do kabin zvýšil vedení „sešívaných“ na 2:0. 

Ve středu pole se často utkávali domácí Kamil Vacek a Josef Hu-

šbauer (6), který v 73. minutě stanovil konečný stav vršovického 

derby na 3:0 pro hosty.

1)

2) 3)

6)

5)

4)



http://www.jutagrass.cz/
http://zastavsikanu.cz/
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Lloris v derby spasil Spurs 

Ačkoliv Tottenham do severolondýnské bitvy s Arsenalem nastupo-
val z třetího místa jako favorit, derby ve Wembley se více vydařilo hos-
tujícím Kanonýrům. Ti měli za vyrovnaného stavu v nastaveném čase 
dokonce výhodu pokutového kopu, jenže brankář Hugo Lloris pokus 
Aubameyanga vychytal a zachránil pro Spurs alespoň plichtu.  

Před dvěma týdny ztrácel Arsenal na Tottenham deset bodů, vítězství v derby by jej 

k úhlavnímu rivalovi přiblížilo na jediný bod. Jenže třetí ligovou porážku v řadě nakonec 

Spurs neutrpěli a udrželi Gunners na čtyřbodový distanc, ačkoliv měli nabuzení hosté 

prestižní duel velmi dobře rozehraný - už v 16. minutě Ramsey se po přiťuknutí Lacazetta do-

stal do samostatného úniku, který zkušeně zakončil a poslal Arsenal do vedení. Tottenham 

se ale nepoložil a nadále měl více ze hry, do vyložených šancí se však nedostával a vyrovnal 

až v 74. minutě, kdy se z penalty prosadil Kane. Stejnou příležitost dostal na druhé straně 

v nastavení Aubameyang, jeho pokus však gólman Lloris vyrazil a rozhodl tak o dělbě bodů. 

Dosud vedoucí Liverpool v Merseyside Derby jen bez branek plichtil na hřišti Evertonu 

a jeho zaváhání využil obhájce titulu z Manchesteru City, který se po triumfu 1:0 v Bourne-

mouthu dostal do čela tabulky. Premiéru na lavičce Leicesteru si odbyl někdejší lodivod Li-

verpoolu Brendan Rodgers a nebude na ní vzpomínat v dobrém, Lišky padly 1:2 gólem Graye 

z 92. minuty na půdě Watfordu. Sedmnáctý Southampton potrápil na Old Trafford favority 

z Manchesteru United, kterým těsnou výhru 3:2 a skok na čtvrtou příčku tabulky vystřelil 

minutu před koncem Romelu Lukaku. Český forvard Matěj Vydra proseděl domácí prohru 

Burnley 1:3 s Crystal Palace jen na lavičce náhradníků a od začátku nového roku tak v Pre-

mier League odehrál pouhých sedm minut při předcházející porážce s Newcastlem… 

 BRANKÁŘ TOTTENHAMU HUGO LLORIS CHYTÁ PENALTU ÚTOČNÍKA ARSENALU AUBAMEYANGA. 

Bayernu pomohli sousedé

Lukrativní sedmibodový náskok Dortmundu před obhájcem titulu 
Bayernem již patří minulosti, Borussia si udržela pozici lídra jen záslu-
hou lepšího skóre. Podruhé v sezoně prohrála, tentokrát v páteční pře-
dehrávce na hřišti Augsburgu, který balancuje nad sestupovými vodami. 

Hostům k bodům nepomohl ani návrat uzdraveného kapitána Marco Reuse, kontaktní 

gól tradičního žolíka Paco Alcácera na 1:2 už přišel příliš pozdě. Bavorskému velkoklubu 

přispěli k úspěšné stíhačce jeho místopisně nejbližší bundesligoví sousedé, kromě Aug-

sburgu to byl před dvěma týdny i poslední Norimberk, který uhrál s vestfálským favoritem 

v domácím prostředí bezbrankovou remízu…

Mnichovský obr nezaváhal proti druhé Borussii z Mönchengladbachu, která sice patří 

k jeho nejméně oblíbeným sokům, ale tentokrát ji na jejím vlastním hřišti vyprášil vysoko 

5:1! Dvěma trefami se o to zasloužil Robert Lewandowski, který se tak dotáhl v historickém 

pořadí zahraničních střelců v bundeslize na Claudia Pizarra. Oba mají nyní shodně na kon-

tě 195 branek, jenže propastný rozdíl je nejen ve věku (deset let), ale i v počtu zápasů, které 

k tomu oba elitní kanonýři potřebovali - nestárnoucí peruánský snajpr jich absolvoval 465, 

zatímco „Lewa“ jen 280… Nejsenzačnější výsledek 24. kola se zrodil v Gelsenkirchenu, kde 

Schalke 04 stejným výsledkem potupně podlehlo nováčkovi z Düsseldorfu, což bude s nej-

větší pravděpodobností labutí píseň mladého kouče Domenica Tedesca. 

 ROBERT LEWANDOWSKI POMOHL DVĚMA GÓLY K VÝHŘE BAYERNU 
 V MÖNCHENGLADBACHU 5:1 A SE 195 BRANKAMI SE ZÁROVEŇ DOTÁHL NA DOSUD 
 NEJLEPŠÍHO ZAHRANIČNÍHO STŘELCE V HISTORII BUNDESLIGY CLAUDIA PIZARRA. 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Dortmund 24 16 6 2 58:27 54
2. Bayern 24 17 3 4 56:27 54
3. RB Lipsko 24 13 6 5 43:20 45
4. M ǵladbach 24 13 4 7 43:30 43
5. Frankfurt 24 11 7 6 47:30 40
6. Leverkusen 24 12 3 9 43:35 39
7. Wolfsburg 24 11 6 7 39:31 39
8. Hertha 24 9 8 7 37:34 35
9. Hoffenheim 24 8 10 6 47:36 34

10. Brémy 24 8 9 7 39:35 33
11. Dusseldorf 24 9 4 11 31:42 31
12. Mohuč 24 8 6 10 27:38 30
13. Freiburg 24 6 9 9 34:40 27
14. Schalke 24 6 5 13 25:39 23
15. Augsburg 24 5 6 13 34:46 21
16. Stuttgart 24 5 4 15 24:52 19
17. Hannover 24 3 5 16 21:55 14
18. Norimberk 24 2 7 15 18:49 13

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Manchester City 29 23 2 4 76:20 71
2. Liverpool 29 21 7 1 64:15 70
3. Tottenham 29 20 1 8 56:30 61
4. Manchester Utd. 29 17 7 5 58:38 58
5. Arsenal 29 17 6 6 61:39 57
6. Chelsea 28 17 5 6 49:30 56
7. Wolves 29 12 7 10 37:35 43
8. Watford 29 12 7 10 41:41 43
9. West Ham 29 11 6 12 37:41 39

10. Everton 29 10 7 12 39:39 37
11. Leicester 29 10 5 14 35:41 35
12. Bournemouth 29 10 4 15 39:54 34
13. Crystal Palace 29 9 6 14 35:39 33
14. Newcastle 29 8 7 14 26:36 31
15. Brighton 28 8 6 14 30:41 30
16. Burnley 29 8 6 15 32:53 30
17. Southampton 29 6 9 14 32:49 27
18. Cardiff 29 7 4 18 25:57 25
19. Fulham 29 4 5 20 27:65 17
20. Huddersfield 29 3 5 21 15:51 14

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Agüero S. Manchester City 18 6
2. Salah M. Liverpool 17 7
3. Aubameyang P. Arsenal 16 4
3. Kane H. Tottenham 16 4

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Lewandowski R. Bayern 15 7
2. Jović L. Frankfurt 15 5
3. Reus M. Dortmund 13 6
4. Alcácer P. Dortmund 13 0
5. Haller S. Frankfurt 12 9
6. Poulsen Y. RB Lipsko 12 2
7. Werner T. RB Lipsko 11 2
8. Plea A. Mönchengladbach 10 3
9. Duda O. Hertha 10 2
9. Kramarič A. Hoffenheim 10 2

PROGRAM
25. KOLO

8.3. Brémy - Schalke
9.3. Bayern - Wolfsburg, Dortmund - Stuttgart,

Freiburg - Hertha, RB Lipsko - Augsburg,
Mohuč - Mönchengladbach

10.3. Hoffenheim - Norimberk, Hannover - Leverkusen
11.3. Dusseldorf - FrankfurtPROGRAM

30. KOLO

9.3. Crystal Palace - Brighton, Cardiff - West Ham,
Huddersfield - Bournemouth, Leicester - Fulham,
Newcastle - Everton, Southampton - Tottenham,

Manchester City - Watford
10.3. Liverpool - Burnley, Chelsea - Wolves,

Arsenal - Manchester Utd.

VÝSLEDKY
28. KOLO

Crystal Palace - Manchester Utd. 1:3 * Cardiff - Everton 0:3
Chelsea - Tottenham 2:0 * Liverpool - Watford 5:0

Manchester City - West Ham 1:0 * Arsenal - Bournemouth 5:1
Southampton - Fulham 2:0 * Newcastle - Burnley 2:0
Huddersfield - Wolves 1:0 * Leicester - Brighton 2:1

29. KOLO

Everton - Liverpool 0:0 * Watford - Leicester 2:1
West Ham - Newcastle 2:0 * Tottenham - Arsenal 1:1

Bournemouth - Manchester City 0:1 * Fulham - Chelsea 1:2
Brighton - Huddersfield 1:0 * Burnley - Crystal Palace 1:3
Manchester Utd. - Southampton 3:2 * Wolves - Cardiff 2:0

VÝSLEDKY
24. KOLO

Mönchengladbach - Bayern 1:5
Wolfsburg - Brémy 1:1 * Stuttgart - Hannover 5:1

Frankfurt - Hoffenheim 3:2 * Augsburg - Dortmund 2:1
Hertha - Mohuč 2:1 * Leverkusen - Freiburg 2:0

Norimberk - RB Lipsko 0:1 * Schalke - Dusseldorf 0:4

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Barca potupila Real! Dvakrát!

Zapomeňte na trofeje, nenecháme vám letos vůbec nic! Fotbalisté Bar-
celony dali vědět odvěkým rivalům z Realu Madrid, kdo že je doma jed-
ničkou. Během čtyř dnů dvakrát vyhráli na jejich půdě a letí za double!

Měl to být týden pravdy a pro Katalánce skončil báječně. V odvetě pohárového semifi-

nále umlčeli madridský Estadio Santiago Bernabéu, vyhráli 3:0 a v květnovém finále Copa 

del Rey si to rozdají s Valencií. V sobotu pak vzali „bílému baletu“ zbytek nadějí na zisk titulu 

a v 26. kole ligy opět na jeho hřišti vyhráli znovu bez inkasované branky, tentokrát 1:0. „Mi-

luju atmosféru v Madridu, vždy je to pořádně vyhecované. Není nic sladšího než tady získat 

tři body,“ smál se hostující obránce Piqué.

Dvanáct kol před koncem je Real o dvanáct bodů zpět. Fanoušci letos viděli hned čtyři 

El Clásika a Barca z nich vyšla se skóre 10:2. Navíc po 88 letech překlopila bilanci vzájem-

ných soubojů na svou stranu - 96 výher, 51 remíz, 95 proher. „Je to ostuda, že už jsme mimo 

hru o titul. Hráli jsme dobře, ale nestačilo to. Nedáváme góly,“ řekl kapitán Ramos, který 

předvedl další ze svých úletů, když rozbil loktem pusu Messimu! „Nebyl v tom úmysl, ale 

on to vzal špatně,“ komentoval následnou vřavu.

Druhou příčku si tak upevnilo Atlético, výhru v San Sebastianu zařídil dvěma trefami Mo-

rata. Hosté zvládli i půlhodinu v deseti. Sevilla prohrála potřetí za sebou, tentokrát na hřišti 

poslední Huesky 1:2 gólem z osmé minuty nastavení! Vaclík a spol. z posledních pěti ligo-

vých duelů uhráli pouhý bodík... „Je to hodně bolestivá porážka, nutně potřebujeme zastavit 

naše krvácení,“ hlesl zničený trenér Machín, jehož hoši se propadli až na šesté místo.

O čtvrtou příčku zajišťující Ligu mistrů se tak perou outsideři Getafe s Alavésem! Oba 

týmy shodně slavily venkovní výhry 2:1 na Betisu, resp. Villarrealu. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Barcelona 26 18 6 2 66:25 60
2. Atl. Madrid 26 15 8 3 38:17 53
3. Real Madrid 26 15 3 8 43:31 48
4. Getafe 26 11 9 6 34:23 42
5. Alaves 26 11 7 8 27:29 40
6. Sevilla 26 10 7 9 41:34 37
7. Valencia 26 7 15 4 27:21 36
8. Betis 26 10 6 10 30:32 36
9. Real Sociedad 26 9 8 9 30:27 35

10. Eibar 26 8 10 8 34:35 34
11. Ath. Bilbao 26 7 12 7 25:30 33
12. Espanyol 26 9 6 11 31:39 33
13. Girona 26 7 10 9 27:34 31
14. Leganes 25 7 9 9 26:31 30
15. Levante 25 8 6 11 37:45 30
16. Valladolid 26 6 8 12 20:34 26
17. Celta Vigo 26 6 7 13 36:44 25
18. Villarreal 26 4 11 11 27:35 23
19. Vallecano 26 6 5 15 28:45 23
20. Huesca 26 5 7 14 26:42 22

 IVAN RAKITIČ ZAŘÍDIL JEDINÝM GÓLEM VÝHRU BARCELONY V MADRIDU 
 A DVANÁCTIBODOVÝ NÁSKOK BARCY V LA LIZE PŘED REALEM. 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Messi L. Barcelona 25 11
2. Suarez L. Barcelona 16 5
3. Stuani C. Girona 15 0
4. Griezmann A. Atl. Madrid 12 7
5. Ben Yedder W. Sevilla 12 6
6. Charles Eibar 12 1
7. Mata J. Getafe 11 6

SERIE A

Červená divočina pro Juve

Zůstávají neporaženi a na cestě k osmému titulu v řadě už je nic ne-
může zastavit! Borci Juventusu ovládli šlágr italského ligového jara, 
když vyhráli na hřišti Neapole 2:1. Ale byla to pořádná divočina!

Hladoví domácí chtěli stáhnout manko na lídra na deset bodů a hlavně mu připravit prv-

ní porážku v lize. Jenže místo toho ztrácejí 16 bodů a je hotovo. Juventus má na kontě 23 

výher z 26 kol, což je nejvíce v historii Serie A! „Je to cenná výhra, Neapol hrála skvěle. Ale 

titul ještě nemáme,“ upozornil trenér vítězů Allegri. Bitvu gigantů ovlivnila sporná situace 

z 25. minuty, kdy domácí brankář Meret za vápnem skluzem zastavil Ronalda, za což viděl 

červenou. Opakovaný záznam ale faul neprokázal... Z následného přímáku se trefil Pjanič, 

oslabená Neapol do půle inkasovala i podruhé. Jenže po změně stran šel do sprch právě 

Pjanič, domácí snížili a Insigne v závěru z penalty napálil pouze tyč... „Výsledek je neza-

sloužený, jsem na své kluky pyšný,“ řekl domácí trenér Ancelotti a vinil rozhodčí, že sporné 

vyloučení Mereta nekonzultovali s videem.

Ve velkém obrození pokračuje milánský AC, který se po výhře 1:0 nad Sassuolem vy-

švihl už na třetí příčku! Rossoneri drží devítizápasovou sérii bez prohry a využili zaváhání 

městských rivalů z Interu, kteří padli 1:2 v Cagliari. „Sice jsme třetí, ale musíme zůstat 

nohama na zemi. Pořád u nás vidím hodně technických nedostatků,“ tlumil euforii kouč 

Gattuso. Patrik Schick nastoupil po zranění v římském derby na posledních osm minut, 

drtivé porážce 0:3 od Lazia ovšem nezabránil. „Je to strašně důležitá výhra pro postave-

ní v tabulce i naši morálku,“ jásal domácí střelec Immobile, zatímco AS se vzdaluje elitní 

čtyřka. „Tuto sezonu na tom nejsme dobře mentálně, náš přístup nebyl pozitivní,“ zlobil se 

kouč Di Francesco. Na elitní šestku po výhrách nadále útočí Atalanta i turínský FC. Šanci 

ale mají i borci Sampdorie - ti zvítězili nad Spalem 2:1. Oba jejich góly dal veterán Quaglia-

rella a s 19 brankami se dotáhl na lídra pořadí střelců Ronalda. 

 BRANKÁŘ ALEX MERET VIDÍ ČERVENOU KARTU A OSLABENÁ NEAPOL 
 Z NÁSLEDNÉHO PŘÍMÉHO KOPU INKASOVALA OD JUVENTUSU PRVNÍ BRANKU ZÁPASU. 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Juventus 26 23 3 0 55:16 72
2. Neapol 26 17 5 4 47:20 56
3. AC Milán 26 13 9 4 39:22 48
4. Inter 26 14 5 7 38:22 47
5. AS Řím 26 12 8 6 49:36 44
6. Lazio 25 12 5 8 36:27 41
7. Atalanta 26 12 5 9 54:37 41
8. Turín FC 26 10 11 5 33:22 41
9. Sampdoria 26 11 6 9 43:33 39

10. Fiorentina 26 8 12 6 41:32 36
11. Sassuolo 26 7 10 9 35:41 31
12. FC Janov 26 7 9 10 32:41 30
13. Parma 26 8 6 12 28:40 30
14. Cagliari 26 6 9 11 23:37 27
15. Udinese 25 6 7 12 21:32 25
16. Spal 26 5 8 13 23:39 23
17. Empoli 26 5 7 14 33:51 22
18. Bologna 26 3 9 14 20:40 18
19. Frosinone 26 3 8 15 19:49 17
20. Chievo 26 1 10 15 19:51 10

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Ronaldo C. Juventus 19 8
2. Quagliarella F. Sampdoria 19 6
3. Piatek K. AC Milán 18 0
4. Zapata D. Atalanta 16 4
5. Milik A. Neapol 14 1
6. Caputo F. Empoli 12 3
6. Immobile C. Lazio 12 3

PROGRAM
27. KOLO

8.3. Ath. Bilbao - Espanyol
9.3. Alaves - Eibar, Atl. Madrid - Leganes,
Barcelona - Vallecano, Getafe - Huesca

10.3. Celta Vigo - Betis, Girona - Valencia,
Levante - Villarreal, Sevilla - Real Sociedad,

Valladolid - Real Madrid

PROGRAM
27. KOLO

8.3. Juventus - Udinese
9.3. Parma - FC Janov, Chievo - AC Milán

10.3. Bologna - Cagliari, Frosinone - Turín FC,
Inter - Spal, Sampdoria - Atalanta,

Sassuolo - Neapol, Fiorentina - Lazio
11.3. AS Řím - Empoli

VÝSLEDKY
26. KOLO

Valencia - Ath. Bilbao 2:0 * Real Sociedad - Atl. Madrid 0:2
Betis - Getafe 1:2 * Eibar - Celta Vigo 1:0

Real Madrid - Barcelona 0:1 * Huesca - Sevilla 2:1
Villarreal - Alaves 1:2 * Espanyol - Valladolid 3:1

Vallecano - Girona 0:2 * Leganes - Levante (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
26. KOLO

Neapol - Juventus 1:2 * Atalanta - Fiorentina 3:1
FC Janov - Frosinone 0:0 * Spal - Sampdoria 1:2

Udinese - Bologna 2:1 * Turín FC - Chievo 3:0
Lazio - AS Řím 3:0 * AC Milán - Sassuolo 1:0

Empoli - Parma 3:3 * Cagliari - Inter 2:1

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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FORTUNA LIGA
1. Slovan Bratislava 21 17 4 0 51:17 55
2. Dun. Streda 21 12 5 4 40:26 41
3. Žilina 21 12 5 4 37:23 41
4. Ružomberok 21 9 8 4 34:20 35
5. Michalovce 21 8 5 8 25:31 29
6. Sereď 21 8 4 9 24:28 28
7. Trnava 21 7 4 10 27:25 25
8. Nitra 21 7 4 10 27:30 25
9. Trenčín 21 6 4 11 28:36 22

10. Podbrezová 21 6 3 12 22:33 21
11. Senica 21 3 6 12 19:41 15
12. Z. Moravce 21 4 2 15 18:42 14

Výsledky 21. kola: Slovan Bratislava - Trnava 2:0, Dun. Streda - Senica 1:0, Nitra - Sereď 0:2, 
Ružomberok - Michalovce 0:0, Trenčín - Podbrezová 1:1, Žilina - Z. Moravce 2:1

V 21. kole Fortuna ligy lákalo fanúšikov futbalu predovšetkým 143. ligové derby odvekých riva-
lov ŠK Slovan Bratislava a FC Spartak Trnava, ktorým sa otváral nový Národný futbalový štadión. 
A hneď pri jeho oficiálnej súťažnej premiére padol návštevnícky rekord v dejinách najvyššej slo-
venskej súťaže. Prišlo 22 500 divákov, čím bol prekonaný doterajší rekord, kedy ešte na pôvodné 
Tehelné pole v ročníku 1996/1997 v 14. kole prišlo 22 354 divákov na rovnaké derby (3:1).

Pred zápasom bol pripravený pre divákov sprievodný program, 

v rámci ktorého sa uskutočnilo aj defilé klubových legiend, medzi 

ktorými boli majstri Európy z roku 1976, víťazi Pohára víťazov po-

hárov z roku 1969 a federálni, resp. slovenskí majstri, či víťazi Čes-

koslovenského a Slovenského pohára. Štadión symbolicky otvorila 

jedna z legiend ŠK Slovan, Alexander Vencel st., ktorý symbolicky 

odovzdal kľúč od Tehelného poľa najmladšiemu futbalistovi ŠK 

Slovan, 5-ročnému hráčovi kategórie U6 Adamovi Kišovi.

Zápas, v ktorom sa stretol domáci horúci ašpirant na titul s mi-

nuloročným majstrom, sa hral vo vynikajúcej atmosfére. Po bez-

gólovom polčase rozhodol o víťazstve ŠK Slovan 2:0 svojím 18. 

a 19. gólom najlepší Fortuna ligový strelec, Slovinec Andraž Špo-

rar. Zápas priniesol aj sporné momenty. Za stavu 1:0 zastavil hlav-

ný rozhodca Pavol Chmura na pokyn postranného únik Yilmaza 

do šestnástky, pričom trnavský hráč nebol v postavení mimo hry. 

Komisia rozhodcov sa zrejme bude zaoberať aj nepotrestanými 

previneniami kanoniera Slovana. Ten najprv v prvom polčase po-

tiahol za bradu obrancu Spartaka pred očami bránkového rozhod-

cu (!) a televíznymi divákmi a v druhom polčase, dve minúty po pr-

vom góle, zbytočne dohrával súboj s pravým obrancom Abenom 

za postrannou čiarou, po čom vzplanuli vášne a došlo ku potýčkam 

medzi hráčmi. Žlté karty však dostali iba Abena a domáci Moha 

a ten, čo všetko spôsobil, Andraž Šporar ostal bez potrestania. 

Nielen fanúšik hostí, ale aj objektívny divák si musí položiť otázku, 

ako by sa asi vyvíjal zápas, keby musel v 58. minúte po druhej žltej 

karte Šporar opustiť hraciu plochu? Za stavu 1:0...

Škvrnou stretnutia bola neúčasť fanúšikov hostí, ktorí sa ho 

rozhodli bojkotovať z dôvodu nízkeho počtu lístkov (400 ks), ktoré 

im vedenie domáceho mužstva pôvodne ponúklo. Údajne z dôvo-

du nedokončeného sektora fanúšikov hostí. Fanúšikovia si bojkot 

nerozmysleli ani po zvýšení počtu lístkov na 1000 ks. A tak boli 

napokon v sektore fanúšikov hostí domáci fanúšikovia. Rešpek-

tovanie súpera je elementárnym prvkom športového súperenia 

a zodpovední za kauzu s lístkami si dnes určite spytujú svedomie. 

Za škvrnu slávnostného ceremoniálu možno považovať aj veľmi 

nízku účasť posledných federálnych majstrov z roku 1992, ktorých 

malo byť práve najviac na trávniku... Po zápase som vyspovedal 

generálneho manažéra FC Spartak Trnava Mariána Černého.

 Po abdikácii majiteľa klubu odišlo v zimnom prestupo-

vom období 14 hráčov z kádra, ktorí celkom úspešne odohrali 

skupinovú fázu ligy UEFA. Aké boli vaše prvé pocity, keď ste sa 

dozvedeli o odchodoch majiteľa a následne aj hráčov z klubu?

„Celé sa to odohralo veľmi rýchlo. Pán Poór oznámil svoj koniec 

dva týždne pred koncom jesennej časti a my sme boli postavení 

pred neľahkú úlohu - s obmedzeným rozpočtom pripraviť mužstvo 

na jarnú časť sezóny. Práve preto bol odchod veľkého počtu hráčov 

nevyhnutný. Aj keď mi bolo ľúto, že niektorí chalani museli odísť, je 

to súčasť futbalu a my sme sa museli pohnúť ďalej.”

 ZÁPAS MESIACA MAREC - DERBY MEDZI ŠK SLOVAN BRATISLAVA A FC SPARTAK TRNAVA. 

 Spartak však napriek radikálnej obmene kádra začal 

jar remízou v Žiline a víťazstvom doma nad Dunajskou Stredou 

a v poslednom kole základnej fázy Fortunaligy zohrá na Myjave 

rozhodujúci zápas s ŠKF Sereď o 6. miesto, a teda o účasť v elit-

nej skupine Fortuna ligy. Doplniť káder nebolo určite jednodu-

ché. Ste spokojný s výsledkom príchodov do kádra? Veríte si, že 

ešte zabojujete o „Európu“?

„Prestavať celý káder v priebehu pár týždňov dalo zabrať. Ja-

nuár bol naozaj hektický, veľmi veľa hráčov odišlo a takmer taký 

istý počet hráčov do tímu pribudol. S novým trénerom Á-čka Mi-

chalom Ščasným mali iba pár dní, resp. týždňov na zhratie sa. Sme 

presvedčení, že sme postavali kvalitné mužstvo, ktoré má na to, 

aby hralo v hornej polovici tabuľky. Prvé zápasy na jar ukázali, že 

sme schopní hrať vyrovnané partie s najlepšími slovenskými klub-

mi a v poslednom kole veríme, že porazíme Sereď a prenikneme 

do hornej skupiny Fortuna ligy, ktorá bude hrať o titul. Do Európy, 

by sme sa samozrejme chceli dostať a práve preto kladieme veľký 

dôraz na úspech v slovenskom pohári. V ňom nás čaká náročný zá-

pas v Košiciach, iba 4 dni po zápase so Sereďou. V mužstve vládne 

výborná atmosféra, hráči si veria a preto sme presvedčení, že s vý-

sledkami oboch zápasov budeme spokojní.“ 

 Peter Bzdúch, foto: SFZ/Fortuna liga

Slovan Bratislava mieri v 100-ročnici existencie za titulom

 GENERÁLNY MANAŽÉR FC SPARTAK TRNAVA MARIÁN ČERNÝ. 

 ANDRAŽ ŠPORAR PREKONÁVA PO DRUHÝ RAZ BORIVOJA RUSOVA. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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47www.GOL.cz Úterý 5.3.2019
10/2019

FOTBALOVÝ 
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

12. 3. 2019

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


Fotbalová asociace
České republiky

AKTUÁLNĚ
www.fotbal.cz

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


5150

50 51

AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ
in

ze
rc

e inzerce
Úterý 5.3.2019

10/2019
Úterý 5.3.2019
10/2019

www.fotbal.cz

Brazilci dorazí 
v nejsilnějším složení

V nominaci brazilské reprezentace na březnový přípravný zápas s Čes-
kem v Praze chybí zraněný kapitán Neymar, poprvé však byl povolán talen-
tovaný Vinícius Júnior z Realu Madrid. Po roce se také do národního týmu 
„Kanárků“ vrací zkušený obránce Daniel Alves z Paris St. Germain. 

 OSMNÁCTILETÝ MLADÍČEK VINÍCIUS JÚNIOR Z REALU MADRID SE V NOMINACI BRAZÍLIE OBJEVIL POPRVÉ. 

 MEZI NEJVĚTŠÍ HVĚZDY BRAZILSKÉHO VÝBĚRU PATŘÍ I ÚTOČNÍK LIVERPOOLU ROBERTO FIRMINO. 

Trenér Tite, jehož výběr nastoupí 23. března v Portu proti Pana-

mě a o tři dny později se představí na stadionu v Edenu, povolal 

i hvězdy v čele s brankářem Alissonem z Liverpoolu, jeho spolu-

hráčem Robertem Firminem, Gabrielem Jesúsem z Manchesteru 

City nebo Philippem Coutinhem z Barcelony. 

Pětinásobní mistři světa vyhráli všech šest přípravných zápasů 

od vyřazení Belgičany ve čtvrtfinále loňského světového šampio- 

nátu. Neymar si koncem ledna zranil nárt pravé nohy, s kterou 

měl dlouhodobé problémy už před rokem a měl tehdy co dělat, 

aby stihl mistrovství světa v Rusku. Nyní hvězdu Paris St. Germa-

in, vedle níž v nominaci chybějí například záložník Fernandinho 

z Manchesteru City a obránce Marcelo z Realu, čeká ještě zhruba 

měsíční přestávka. Osmnáctiletý Vinícius Júnior přišel do Madri-

du loni. Na přestupu se však Real s Flamengem dohodl už v květ-

nu 2017 a zaplatil za něj údajně 46 milionů eur, přestože do té doby 

mladý útočník za první tým nastoupil dvakrát jen jako náhradník. 

Za „Bílý balet“ dosud odehrál 25 zápasů a dal čtyři góly.  

NOMINACE BRAZÍLIE NA PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY 
S PANAMOU (23. BŘEZNA V PORTU) 
A ČESKEM (26. BŘEZNA V PRAZE)

Brankáři: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras). Obránci: 
Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos (všichni Paris St. Germain), Danilo (Manchester City), 
Miranda, Filipe Luís (oba Atlético Madrid), Éder Militao (Porto), Alex Sandro (Juventus). 
Záložníci: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Allan (Neapol), Felipe Anderson 
(West Ham), Lucas Paquetá (AC Milán), Arthur, Philippe Coutinho (oba Barcelona). Útoční-
ci: Everton (Grémio), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Richar-
lison (Everton), Vinícius Júnior (Real Madrid).

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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 NA SUMMITU V ŘÍMĚ SE PŘEDSEDA FAČR MARTIN MALÍK SETKAL S ŠÉFEM FIFA GIANNIM INFANTINEM. 

Summit FIFA v Římě

Fotbalová asociace ČR bude v projektu videorozhodčího spolupraco-
vat s německým svazem. Na summitu FIFA v Římě se na tom domluvili 
nejvyšší představitelé obou asociací. FAČR chce získat maximum zku-
šeností od svazu, který technologii využívá při všech zápasech nejvyš-
ší bundesligové soutěže. 

 NA SUMMITU FIFA ZASTUPOVALI FAČR JEJÍ PŘEDSEDA MARTIN MALÍK S GENERÁLNÍM SEKRETÁŘEM JANEM PAULYM. 

„Dohodli jsme se s německými kolegy na určité spolupráci, 

chceme od nich čerpat maximum informací a zkušeností. Zároveň 

bychom chtěli vyjádřit poděkování předsedovi německého svazu 

Reinhardu Grindelovi za nesmírně vstřícný postoj vůči takové spo-

lupráci,“ říká předseda FAČR Martin Malík. 

V české lize je momentálně videorozhodčí nasazen do tří zápa-

sů jednoho kola. V nadstavbové skupině o titul pro šest nejlepších 

týmů ho Ligová fotbalová asociace, která řídí profesionální sou-

těže, plánuje využít ve všech utkáních. Předseda představenstva 

Slavie Jaroslav Tvrdík v únoru vyzval k co nejrychlejšímu zavedení 

videa do všech zápasů nejvyšší soutěže a ke schůzce vybraných li-

gových partnerů a klubů. Zároveň dodal, že Pražané jsou ochotni 

podílet se na spolufinancování. 

V Římě probírali představitelé jednotlivých národních asocia-

cí projekt videa s předsedou komise rozhodčích FIFA Pierluigim 

Collinou. „Vzhledem k naší dlouhodobé snaze o rozvoj videoroz-

hodčího a také aktuální aktivitě Jaroslava Tvrdíka v oblasti co nej-

rychlejšího zavedení videa do všech utkání domácí nejvyšší sou-

těže jsme tyto přednášky využili k získání řady dalších a cenných 

informací,“ pokračuje šéf českého fotbalu. 

Na summitu se také řešilo možné rozšíření Ligy národů do ce-

losvětového měřítka. Dosud se nová soutěž, která do velké míry 

nahrazuje přípravné zápasy, hrála od loňského podzimu jen v Ev-

ropě. „FIFA samozřejmě reaguje na velmi úspěšný start Ligy ná-

rodů v rámci Evropy a připravuje její start v rámci konfederace 

CONCACAF (Severní a Střední Amerika). Ráda by jí tak dala určitý 

mezikontinentální přesah. Jde o zajímavou myšlenku, která však 

má už v tak nabitém kalendáři řadu logistických a termínových 

otazníků,“ konstatuje Malík a dodává: „Členské asociace UEFA 

však pověřily členy jejího výkonného výboru, aby vedli další jed-

nání a vyprecizovali všechny otázky. A to ještě předtím, než dojde 

k vyjádření podpory ze strany členských zemí UEFA,“ dodal. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Červnový dvojzápas 
na Letné a na Hané

Kvalifikační zápas o postup na mistrovství Evropy 2020 proti Bulharsku ode-
hraje česká reprezentace 7. června 2019 v Generali Areně v Praze na Letné. 
O tři dny později pak Černou Horu přivítá na Andrově stadionu v Olomouci.

 PO ÚVODNÍM BŘEZNOVÉM MAČI V ANGLII SEHRAJÍ V ČERVNU ČEŠTÍ REPREZENTANTI 
 DALŠÍ DVA KVALIFIKAČNÍ MAČE MISTROVSTVÍ EVROPY V PRAZE NA LETNÉ A V OLOMOUCI. 

 BUDE MÍT TÝM TRENÉRA JAROSLAVA ŠILHAVÉHO PO ČERVNOVÝCH DUELECH 
 DŮVOD K RADOSTI, JAKO PO LOŇSKÉ LISTOPADOVÉ VÝHŘE NAD SLOVENSKEM?  

„Jsem opravdu nadšený, že jsme se domluvili právě se Spartou 

a Olomoucí. Letenské vedení nám v případě zápasu s Bulharskem 

vyšlo maximálně vstříc a v situaci, kdy ústřední roli v národním 

týmu hraje například Bořek Dočkal, věřím, že si i ryze letenští 

fanoušci přijdou na své. Olomouc nás o pořadatelství požádala 

sama a jsem moc rád, že tak budeme moci být součástí oslav vý-

znamného jubilea v historii této tradiční klubové bašty moravské-

ho fotbalu,“ říká předseda FAČR Martin Malík.

Národní tým se na Letnou vrátí po téměř třech letech. Napo-

sledy hrál v Generali Areně v září 2016 úvodní kvalifikační utkání 

o postup na MS 2018 v Rusku proti Severnímu Irsku, které skonči-

lo bezbrankovou remízou. „Jsme rádi, že na Letné budeme hostit 

národní mužstvo. A věříme, že důležitou součástí týmu, který se 

představí v zápase proti Bulharsku na hřišti, budou i sparťané,“ 

konstatuje generální ředitel Sparty František Čupr.

Olomouc letos slaví sto let od založení klubu. I proto jsou zá-

stupci Sigmy rádi, že česká reprezentace bude Černou Horu hostit 

10. června právě na Andrově stadionu. „Kvalifikační zápas skvěle 

zapadá právě do oslav stého výročí od založení klubu,“ pochvaluje 

si marketingový manažer David Holly. A na obě červnová utkání už 

se těší i trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý: „Budou to pro nás 

možná klíčové zápasy celé kvalifikace. Proto věřím, že jak na Letné, 

tak potom v Olomouci nás ve velkém počtu podpoří fanoušci. A my 

je naopak potěšíme dobrými výkony i výsledky,“ zdůrazňuje kouč. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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Na „Kanárky“ přiletí!

Ve čtvrtek neformálně zavítal na strahovský sekretariát FAČR Pavel Ned-
věd. Držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy za rok 2003 poskytl 
v Síni slávy českého fotbalu, do které byl oficiálně uveden v roce 2015, rozhovor 
na nejrůznější aktuální témata. Převzal také osobně stříbrný odznak člena loni 
nově ustaveného Klubu ligových šampionů týdeníku GÓL.

 „Jak to, že nemám zlatý?“ podivoval se naoko viceprezident 

Juventusu. „Protože jste nevyhráli Ligu mistrů,“ zněla ve stejném 

duchu stručná odpověď, která připomněla stále bolavé místo v ji-

nak skvělými úspěchy vydlážděné kariéře českého internacionála, 

který kvůli trestu za žluté karty nemohl v roce 2003 v Manchesteru 

nastoupit jako největší opora „Staré dámy“ z Turína ve finále proti 

AC Milán. V něm Juventus podlehl svému velkému italskému ri-

valovi v penaltovém rozstřelu… Na další návštěvu Česka se chystá 

„Méďa“ na konci března. Důvod není těžké uhádnout. „Na zápas 

s Brazilci v Edenu rád přiletím. Už je to přes dvacet let, co jsem 

si proti nim s českým nároďákem zahrál na Poháru FIFA v Rijá-

du. V Juventusu působí několik brazilských reprezentantů, které 

uvidím v akci. Těším se i na náš národní tým, který pod trenérem 

Jardou Šilhavým po všech stránkách ožil. Bude to svátek celého 

českého fotbalu!“ zdůrazňuje jedna z jeho největší legend v celé 

historii, která je v pravidelném kontaktu s vedením FAČR. 

 PAVEL NEDVĚD PŘEBRAL OD ŘEDITELE GÓLU VÁCLAVA TICHÉHO 
 STŘÍBRNÝ ODZNAK LONI USTAVENÉHO KLUBU LIGOVÝCH ŠAMPIONŮ TÝDENÍKU GÓL. 

http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Z Valné hromady Královéhradeckého KFS 

V sále zastupitelstva Krajského úřadu se uskutečnila Valná hromada Královéhradeckého 
KFS, jejíž průběh tradičně řídil Miloš Židík. Na úvod přítomní poblahopřáli k životnímu jubi-
leu 60 let Lubomíru Douděrovi, který převzal ocenění od FAČR a Královéhradeckého KFS. 

Předseda výkonného výboru Královéhradeckého fotbalového 

svazu Václav Andrejs zhodnotil činnost VV a jeho komisí za uply-

nulé období od roku 2017 s výhledem do roku 2021. Postupně se 

mimo jiné zabýval sportovně technickou, grantovou a ekonomická 

oblastí. Významné jsou spolupráce s Nadačním fondem, podpo-

ra partnerů KKFS, výrazné podpory se trenérům mládeže v KFS 

a všech OFS kraje dostává od Krajského úřadu Královéhradecké-

ho kraje. Nárůst oproti roku 2017 byl zaznamenán v rámci progra-

mu „Můj klub“. Důležitá je propagace KFS v médiích jako jsou De-

ník, Gól, webové stránky, ve vínku KKFS je již 16. ročník vydávání 

týdeníku časopisu Fotbal v kraji, což je projekt v České republice 

ojedinělý. Rezerva je v propagaci dorostenecké a žákovské kopa-

né, která v řadě oddílů bojuje o přežití. 

Dalším rodinným stříbrem je Galavečer Královéhradecké-

ho KFS, jehož 9. ročník se počátkem letošního roku uskutečnil 

v Rychnově n. K. a jubilejní 10. pak proběhne v Hradci Králové. 

KKFS se potýká s poklesem počtu rozhodčích, a tak jsou pořádá-

ny nábory, semináře rozhodčích, k čemuž pomocnou ruku podal 

KÚ Královéhradeckého kraje. Nejen pro jaro 2019 chce KKFS udr-

žet klíčové projekty KFS. Důležitou novinkou je zavedení okres-

ních Grassroots trenérů mládeže, na které je možno se obracet. 

Třešničkou na dortu je účinkování výběru Královéhradeckého 

KFS v Regions Cupu, když bude letos reprezentovat ČR ve finále 

mistrovství Evropy v Bavorsku. 

Místopředseda VV KKFS Vladan Haleš přednesl zprávu o hos-

podaření za období 2017 až 2018. Miroslav Hofmann, předseda 

Nadačního fondu, připomněl, že i v letošním roce bude vypsána 

směrnice FPAM, a tak bude možno podávat žádosti o dotaci na po-

řádání mládežnických turnajů.   

Po skončení valné hromady následoval aktiv sekretářů a zá-

stupců klubů. Dominantními byly výstup z jednání pracovní skupi-

ny dalšího rozvoje kategorie dorostu, což přednesl Vladimír Bla-

žej, dále sekretář KKFS seznámil přítomné s přípravou jarní částí 

soutěží.  Lubomír Douděra

 V RÁMCI VALNÉ HROMADY OBDRŽEL OCENĚNÍ K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU DLOUHOLETÝ 
 SPOLUPRACOVNÍK GÓLU LUBOMÍR DOUDĚRA (DRUHÝ ZPRAVA). REDAKCE GÓLU SE PŘIPOJUJE KE GRATULANTŮM. 

KFS Královéhradeckého kraje - www.khfotbal.cz

http://www.fotbal.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
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www.futsalliga.cz

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

www.futsal.cz

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


Příští číslo Gólu vyjde 
v úterý 12. 3. 2019.

www.gol.cz

Vydává AS press s. r. o. Jednatel: Václav Tichý.

Redakce, výroba: Petr Trejbal - Tevis, 

Levitova 1369, 508 01 Hořice.

Grafická úprava, zlom: Rejman Fine Arts s. r. o.

Fotografie: Jan Tauber, 

Eduard Erben - CPA Czech Photo Agency. 

Video: zdroj www.youtube.com

Kresby: Milan Kounovský.

Uzávěrka čísla: 

pondělí 4. 3. 2019 ve 22:00 hodin. 
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FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ
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