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„Asi je na mně znát frustrace 
z reality. Nejsem jako Brazilci, 
kteří jsou vysmátí od ucha 
k uchu celé měsíce, “ říká 
útočník reprezentace a Burnley.

 MATĚJ VYDRA

Jadon 
Sancho 

Na londýnské 
trase

  Anglický klenot z ulice  
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Vážení čtenáři!

Aktuální vydání Gólu vychází s jednodenním 

zpožděním, k čemuž jsme přistoupili právě z toho 

důvodu, aby byl aktuální… Včera večer totiž se-

hrál český fotbalový tým druhý mač v březnovém 

termínu určeném pro reprezentační zápasy kva-

lifikační i přípravné. Páteční vstup do bojů o EURO 

2020 v Anglii se svěřencům Jaroslava Šilhavého 

hrubě nevydařil a po debaklu 0:5 byli fanoušci zvě-

daví, zda v přípravném klání proti dalšímu kolosu 

světového fotbalu Brazílii si reprezentanti napraví 

reputaci. V Edenu se jim to částečně podařilo, ne-

boť po výkonnostně i výsledkově povedené první 

půli přišli alespoň o cennou remízu až v poslední 

desetiminutovce. V obou zápasech se národním 

dresu představili Tomáš Souček a Matěj Vydra. 

Záložník Slavie si v rozhovoru pro Gól pochvaloval, 

že proti „kanárkům“ si na trávníku jeho mateřské-

ho stadionu čeští plejeři ověřili, že mohou kvalitní 

partii sehrát i proti celku světového kalibru. Útoč-

ník anglického Burnley se našim čtenářům zase 

svěřil se svými poznatky nejen z národního týmu, 

ale i ze zákulisí Premier League. Zatímco Matěj 

si nejprestižnější světovou ligovou soutěž již vy-

zkoušel, rozsvěcující se mladičká star anglické re-

prezentace si v ní paradoxně ještě nekopla. Proč? 

Podívejte se na náš Profil hvězdy s názvem Jadon 

Sancho: Anglický klenot z ulice.

Krásné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„NA „KANÁRKY“ JSME SE MOC TĚŠILI“
„Zahrát si proti Brazílii je mimořádné. Moc jsme se na zápas těšili, chtěli jsme na-

pravit debakl v Anglii. Myslím, že se nám to i přes porážku povedlo. Škoda, že jsme hned 

zkraje druhé půle inkasovali smolný vyrovnávací gól, po kterém soupeř ožil. Smůlu jsme 

měli také v Anglii, kde jsme si tři góly dali sami. V první půli jsme se prakticky pořád 

bránili, ale nešlo o záměr, soupeř nám víc nedovolil. Anglii vyrostla nová skvělá gene-

race hráčů, ne náhodou se na loňském mistrovství světa dostali až do semifinále. Jsem 

přesvědčený, že budou lepší a lepší.

V ANGLII SE PTALI NA POBORÁKOVY VLASY
Když jsem odlétal na sraz, poskytl jsem rozhovor anglické asociaci. Vyptávali se na čes-

ký tým a také jsme mluvili o Češích v Premier League. Za našeho nejlepšího fotbalistu, 

který kdy působil v anglické lize, považují jednoznačně Petra Čecha, potom Tomáše Ro-

sického. A pamatují si Karla Poborského. Ptali se, jestli má Poborák pořád dlouhé vlasy. 

Na Ostrovech má velké jméno. Díky angažmá v Manchesteru United i legendárnímu lobu 

proti Portugalsku na mistrovství Evropy v roce 1996, kde to nároďák dotáhl až do finále 

do Wembley. Tam jsem se chtěl nyní předvést, moje situace v Burnley totiž není ideální. 

 DO ZÁPASU VE WEMBLEY NASKOČIL VYDRA OD DRUHÉHO POLOČASU, 
 V NĚMŽ ČESKÝ TÝM INKASOVAL TŘI BRANKY PŘI PORÁŽCE 0:5. 

Fotbalový týden Matěje Vydry

„Nejsem jako Brazilci…“

V létě se po dvou letech vrátil do Premier League, 
z Derby County ho za osm milionů eur (240 milionů 
korun) vykoupilo Burnley. Útočník Matěj Vydra se 
těšil na zápasy proti světovým hvězdám. Realita je 
však jiná, po nadějném úvodu český reprezentant 
leští lavičku. Náladu si nespravil ani v národním 
týmu, který dostal pět gólů v Anglii, a tři v duelu 
s Brazílií.

 MATĚJ VYDRA SI PROTI ANGLIČANŮM PŘIPSAL PĚTADVACÁTÝ START ZA NÁRODNÍ TÝM. 

  Výhry (a prohry) 
českých trenérů
Fotbalisté Kazachstánu při soutěžní premiéře 
svého nového trenéra Michala Bílka na úvod 
kvalifikace EURO 2020 doma překvapivě 
porazili Skotsko 3:0. Bývalý kouč české 
reprezentace, který tým převzal v lednu, 
tak navázal na únorovou vítěznou přípravu 
s Moldavskem (1:0). Kazachům na umělé trá-
vě v Astaně skvěle vyšel začátek a dvakrát 
nachytali obranu soupeře. Nečekaně hladké 
vítězství 117. týmu žebříčku FIFA korunoval 
v 51. minutě Zajnutdinov umístěnou hlavič-
kou. V minulé kvalifikaci o postup na mis-
trovství světa 2018 v Rusku přitom Kazaši 
nevyhráli ani jednou. V deseti zápasech dali 
jen šest gólů a získali pouze tři body za remí-
zy. Také český kouč Slovenska Pavel Hapal si 
připsal v úvodním duelu kvalifikace mistrov-
ství Evropy vítězství, když v Trnavě jeho tým 
zvítězil v derby nad Maďarskem 2:0. Domácí 
poslal do vedení ve 42. minutě spoluhráč Vla-
dimíra Daridy z berlínské Herthy Ondrej Duda 
po přihrávce Alberta Rusnáka, při gólové po-
jistce pět minut před koncem si oba hráči role 
vyměnili. V nedělních dalších kvalifikačních 
duelech již oba čeští trenéři tak úspěšní neby-
li. Slováci prohráli gólem Jamese už z 5. mi-
nuty 0:1 v Cardiffu s Walesem a Kazachstán 
podlehl doma Rusku vysoko 0:4.

  Čech jedenáctým 
nejlepším cizincem
Brankář Petr Čech skončil jedenáctý v anketě 
BBC o nejlepšího zahraničního hráče v historii 
Premier League, která se hraje od roku 1992. 
V hlasování více než čtvrt milionu fanoušků 
zvítězil suverénně bývalý francouzský útoč-
ník Thierry Henry. Někdejší hvězda Arsenalu 
získala 45 procent hlasů a výrazně předčila 
i druhého Portugalce Cristiana Ronalda, kte-
rý prožil nejlepší roky kariéry až po odchodu 
z Manchesteru United do Realu Madrid. Pěti-
násobný nejlepší fotbalista světa obdržel 14 
procent hlasů. Jen o procento méně dostala 
bývalá ikona Manchesteru United Francouz 
Eric Cantona. Čech získal dvě procenta hlasů 
a skončil druhý mezi brankáři za Dánem Pete-
rem Schmeichelem, celkově šestým mužem 
ankety s pěti procenty hlasů. Šestatřicetiletý 
český gólman v letech 2004 až 2015 v dresu 
Chelsea získal čtyřikrát ligový titul. Nyní chy-
tá čtvrtou sezonu za Arsenal a v létě ukončí 
kariéru. Ve 202 zápasech udržel čisté konto, 
což je rekord soutěže. Čtyřikrát získal v Pre-
mier League cenu pro brankáře s nejvyšším 
počtem zápasů bez obdrženého gólu, což do-
kázal už jen Joe Hart.

  Delegát Liba 
v jednom kole
Na nedostatečné pracovní vytížení v březno-
vém mezinárodním kalendáři si rozhodně ne-
může stěžovat český delegát Miroslav Liba. 
UEFA ho totiž pověřila dohledem na výkony 
arbitrů ve dvou atraktivních duelech – na Nou 
Campu v odvetě osmifinále Ligy mistrů Bar-
celona-Lyon (5:1) a v úvodním utkání kvalifi-
kace mistrovství Evropy 2020 v Bruselu, kde 
se ve skupině I střetla Belgie, bronzový tým 
z loňského světového šampionátu, s jeho po-
řadatelem a čtvrtfinalistou Ruskem (3:1). 

 MICHAL BÍLEK 

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

 JAN KOLLER 

stejná, v útoku se prakticky nic nemění. Nebudu lhát, zažívám opravdu velké rozčarování. 

Nejvíc frustrující na tom je, bude to možná znít blbě, ale za devadesát minut na Liverpoo-

lu se k ničemu nedostaneme, já přijdu na minutu a přihraju na gól. Nebo s Leicesterem. 

Prohráváme, jdu na hřiště na dvě minuty a mám víc střel než tři naši útočníci dohromady.

„V ZIMĚ SE OBJEVILO ŠEST NABÍDEK“
Snažil jsem se kvůli nároďáku najít si v lednu hostování. Marně. Musím být asi trpělivý 

a víc se usmívat. A čekat, až něco přijde. V zimě se objevilo šest nabídek. Dvě z druhé 

anglické ligy, něco z Itálie a Turecka. Ale trenér řekl, že jsem jiný typ útočníka než ostatní 

a že mě chce mít v kádru. K tomu všemu nás čeká tvrdý boj o záchranu. Do konce an-

glické ligy zbývá sedm kol, v posledních čtyřech nás čekají Chelsea, Manchester City, 

Everton a Arsenal. Jestli tam v té době budeme namočení, děj se vůle boží. Na závěr se 

lehce zmíním o City. Je to neskutečný válec. Jsou neuvěřitelně silní v kombinaci, v útoku 

mají trpaslíka Agüera, který dá gól ze všeho. Pak Saného, který uteče snad i Boltovi, 

a na druhé straně Sterlinga.“ 

„NEVÍM, CO V BURNLEY DĚLÁM ŠPATNĚ“
Prakticky nehraju, když už nastoupím, tak na poslední dvě minuty. Nevím, proč trenér 

Dyche takhle střídá. Ale on rozhoduje. Bavil jsem se s ním, dělám prý všechno správ-

ně. Na tréninku se mu líbím, ale zápasy má zřejmě vymyšlené jinak takticky. Nakonec 

řekl jednu zajímavou věc. Prý se na trénincích málo usmívám. Což je jediné negativní, 

co na mě má. Po příchodu do Burnley jsem nastoupil dvakrát v řadě, oba zápasy jsme 

vyhráli. Pak mě zničehonic, bez udání důvodu, vyndal. Nevěděl jsem a nevím, co se stalo, 

co dělám špatně. Pak mi sdělil, že se málo směju.

„NEJSEM JAKO VYSMÁTÍ BRAZILCI“
Jestli se teď nutím do úsměvu? Občas tam úsměv je. Ale nejsem jako Brazilci, kteří 

jsou vysmátí od ucha k uchu celé měsíce. Asi je na mně znát frustrace z reality. Čekání je 

dlouhé. Je zvláštní, že jakmile mě trenér vyndal, dvanáct kol jsme nevyhráli. A sestava je 

MATĚJ VYDRA * Narozen: 1. května 1992 * Výška: 182 cm * Váha: 76 kg * Stav: svobod-
ný * Fotbalový post: útočník * Hráčská kariéra: TJ Chotěboř (1999-2003), Vysočina Jihlava 
(2003-2009), Baník Ostrava (2010), Udinese Calcio (Itálie, 2010-2011), Club Bruggy (Belgie, 
2011), Udinese Calcio (Itálie, 2012), Watford FC (Anglie, 2012-2013), West Bromwich Albion 
(Anglie, 2013–2014), Watford FC (Anglie, 2014-2015), Reading FC (Anglie, 2015-2016), Derby 
County (2016-2018), Burnley (2018-?) * Reprezentace: 25 zápasů, 5 gólů * Největší úspě-
chy: nejlepší hráč druhé anglické ligy (2012) vítěz ankety Talent roku (2013)

 V SESTAVĚ BURNLEY SE MATĚJ VYDRA OBJEVIL 
 V JEDENÁCTI UTKÁNÍCH. Z POSLEDNÍCH ČTYŘ DUELŮ PREMIER LEAGUE 
 NASTOUPIL TŘIKRÁT A ZAHRÁL SI V NICH POUZE ČTRNÁCT MINUT. 

STALO SE...

 MATĚJ VYXDRA SE RADUJE Z GÓLU, KTERÝM NA KONCI ZÁŘÍ 
 POMOHL BURNLEY K VÝHŘE 4:0 NAD BOURNEMOUTHEM. 

  Poborský a Šmicer 
ambasadory EURO 2020
Bývalí čeští reprezentanti Karel Poborský a Vla-
dimír Šmicer byli vybráni mezi ambasadory mis-
trovství Evropy, které v roce 2020 při příležitosti 
60. výročí šampionátu přivítá dvanáct evrop-
ských měst. Jména 34 ambasadorů zveřejnila 
UEFA. Oba internacionálové na EURO 1996 v An-
glii pomohli českému týmu až k postupu do fi-
nále, kde podlehl „zlatým gólem“ 1:2 Německu. 
Poborský, který slavným lobem rozhodl čtvrtfi-
nále s Portugalskem, poté zamířil do Manches-
teru United. Šmicer už před turnajem přestoupil 
do Racingu Lens a v roce 2005 vyhrál Ligu mis-
trů s Liverpoolem. Dalšími ambasadory jsou na-
příklad Alessandro del Piero, Marcel Dessaily, 
Ruud Gullit, Thierry Henry, Jürgen Klinsmann, 
Patrick Kluivert, Henrik Larsson, Brian Laudrup, 
Luís Figo, Lothar Matthäus, Robert Pirés, Peter 
Schmeichel, Alan Shearer, David Trezeguet, Xavi 
Hernández nebo Gianluca Zambrotta. 

  Hamšík vyhrál poosmé
Slovenským Fotbalistou roku se stal už po-
osmé v kariéře Marek Hamšík. Anketu deníku 
Pravda a Slovenského fotbalového svazu vy-
hrál pošesté za sebou, předtím ocenění získal 
ještě v letech 2009 a 2010. Jednatřicetiletý 
záložník čínského klubu Ta-lien I-fang, do kte-
rého přestoupil v únoru z Neapole, zvítězil se 
ziskem 350 bodů, druhé místo obhájil se ztrátou 
36 bodů obránce Interu Milán Milan Škriniar. 
Třetí skončil rovněž stejně jako vloni záložník 
Stanislav Lobotka z Celty Vigo. Do první desít-
ky se dostali pouze hráči ze zahraničních lig. 
Na deváté příčce se umístil záložník Miroslav 
Stoch z pražské Slavie a jedenáctý skončil pl-
zeňský středopolař Patrik Hrošovský. Nástup-
cem Pavla Hapala na pozici Trenéra roku se 
stal srbský kouč Nestor El Maestro, pod jehož 
vedením získala Trnava mistrovský titul.

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

BŘEZEN
27. BŘEZNA

1902 Josef Jelínek I 1921-1927 14/2

1950 Anton Ondruš 1974-1980 58/9

28. BŘEZNA

1911 Oldřich Rulc 1933-1938 17/2

29. BŘEZNA

1988 Marek Suchý 2010-? 39/1

1989 Tomáš Vaclík 2012-? 23/0

30. BŘEZNA

1939 Jozef Bomba 1960-1970 13/0

1972 Karel Poborský 1994-2006 118/8

1973 Jan Koller 1999-2009 91/55

31. BŘEZNA

1894 Antonín Hojer 1920-1930 35/3

1967 Ĺubomír Luhový 1990-1993 2/0

DUBEN
1. DUBNA

1931 Ladislav Kačáni 1953-1962 20/3

1953 Pavol Biroš 1974-1977 9/0

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Jeden poločas nestačí

Dlouho očekávaný dvojzápas české reprezenta-
ce s giganty světového fotbalu Anglií a Brazílií je 
za námi. Nelze samozřejmě srovnávat duel o kvalifi-
kační body, a ještě k tomu venku, s přípravným me-
zistátním střetnutím na domácí půdě, přesto v nich 
můžeme vystopovat dvě zásadní pojítka. S přehna-
ným herním respektem vás dříve nebo později sou-
peř dostane na kolena a nemusejí proti vám stát 
na hřišti tak „velká zvířata“. A když mu ještě sami 
nabídnete triviální chyby v defenzívě, tak jdete té-
měř s železnou jistotou vstříc porážce.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého se takhle prezentovali 

ve třech ze čtyř poločasů. Kiksy způsobily těžkou páteční poráž-

ku ve Wembley, v úterý v Edenu pak komunikační i přihrávková 

disharmonie kolem vlastní šestnáctky v podání dvou nejzkušeněj-

ších obránců Gebre Selassieho a Suchého vydláždila na začátku 

druhé půle Robertu Firminovi snadnou cestu k vyrovnání, které 

následně převrátilo dosavadní psychické rozpoložení viditelně 

na stranu „kanárků“. Když se k tomu o pár minut později přidala 

vynucená střídání opor ve středu hřiště stopera Čelůstky, záložní-

ka Daridy a hrotového útočníka Schicka, vypadl český národní tým 

definitivně ze sympatického herního rytmu, kterým do přestávky 

zaskočil bohorovně působící brazilské hvězdy, takže šel po pre-

miérové reprezentační trefě Pavelky zaslouženě do kabin s jedno-

brankovým náskokem a za potlesku tribun.

Vydařený jeden poločas však na úspěšný a cenný výsledek ne-

stačil, byť se Brazilci gólově prosadili až v závěrečné desetiminu-

tovce, kdy se dvěma dorážkami do opuštěné Pavlenkovy branky 

trefil střídající Gabriel Jesus. Pro samotné hráče a trenérský štáb 

přinesla obě utkání spoustu poznatků. Negativních je třeba se vy-

varovat, na těch pozitivních se nechá stavět do budoucna. V nej-

bližším termínovém horizontu to jsou dva červnové kvalifikační 

zápasy doma s Bulharskem a Černou Horou, které mohou být 

klíčem k postupu na EURO 2020.

Úterní večerní šlágr s Brazílií však měl pro český fotbal velmi 

příjemnou odpolední předehru. Na závěrečné turnaje mistrov-

ství Evropy totiž postoupily oba juniorské reprezentační výběry! 

„Sedmnáctka“ se může po čtyřleté pauze těšit na květnový šam-

pionát v Irsku, „devatenáctka“ se v červenci představí mezi elit-

ní kontinentální osmičkou v Arménii. Před dvěma lety si tehdejší 

výběr trenéra Jana Suchopárka, který je na lavičce i současného 

týmu, odvezl bronz z Gruzie. A jeden z jeho největších pilířů Alex 

Král debutoval proti pětinásobným mistrům světa v reprezentač-

ním „áčku“! 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Skilzzy maskotem 

EURO 2020

Před 55 tisíci diváků ho na trávníku 
doprovodili jedni z nejlepších světových 
freestylistů Liv Cookeová a Tobias Becs, 
kteří společně předvedli triky s míčem. „Ať 
už se hraje v parku nebo na nejvyšší úrovni, 
ať je to fotbal nebo freestyle, jde o to vyjádřit 
se s míčem u nohy,“ uvedla evropská fotba-
lová unie UEFA na webu. EURO 2020 se bude 
na oslavu 60 let od prvního kontinentálního 
šampionátu hrát od 12. června do 12. čer-
vence v Německu (Mnichov), Ázerbájdžánu 
(Baku), Dánsku (Kodaň), Anglii (Londýn), 
Irsku (Dublin), Itálii (Řím), Nizozemsku 
(Amsterdam), Rumunsku (Bukurešť), Rusku 
(Petrohrad), Skotsku (Glasgow), Španělsku 
(Bilbao) a v Maďarsku (Budapešť). 

 TRENÉRU JAROSLAVU ŠILHAVÉMU PŘINESLY DUELY V ANGLII A S BRAZÍLIÍ 
 HODNĚ STUDIJNÍHO MATERIÁLU. JAK SE TO PROJEVÍ NA HŘE REPREZENTACE, 
 SE UKÁŽE PŘI ČERVNOVÉM POKRAČOVÁNÍ EVROPSKÉ KVALIFIKACE. 

 DVACETILETÝ ALEX KRÁL UŽ ZAŽIL 
 „BRONZOVÝ“ ÚSPĚCH NA ME S VÝBĚREM DO 19 LET. 
 TEĎ BOJUJE O PREMIÉROVÝ START 
 NA EURO S NÁRODNÍM A-TÝMEM. 

AKTUÁLNĚ

Maskotem mistrovství Evropy 2020,  

které se bude hrát ve dvanácti zemích, 

je chlapec Skilzzy. Postavička tech-

nicky vybaveného hráče je inspirová-

na freestylem a pouličním fotbalem. 

Maskot byl představen před výko-

pem nedělního kvalifikačního utká-

ní mezi Nizozemskem a Německem  

v Amsterdamu.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Proti dvěma fotbalovým obrům během pouhých čtyř dnů 

nastoupil český národní tým - v pátek ve Wembley se střetl 

s domácí Anglií a v úterý večer v pražském Edenu s Brazílií. 

KRESBA TÝDNE

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


Životní sezona. Záložník TOMÁŠ SOUČEK uhání se Slavií za mis-
trovským titulem, navíc si s červenobílými zahraje čtvrtfiná-
le Evropské ligy proti slavné Chelsea. Vybojoval si i pevné mís-
to v reprezentaci, se kterou musel skousnout pětigólový debakl 
v kvalifikační premiéře na půdě Anglie. V úterý pak porážku v pří-
pravě s Brazílií.

Tomáš Souček: 

„Snad na Chelsea 

dopadnu 
líp než 
ve Wembley!“

Tomáš Souček: 

„Snad na Chelsea 

dopadnu 
líp než 
ve Wembley!“
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 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

 „Spravili jste si zlepšeným výkonem s Brazílií chuť 

po debaklu z Wembley?

„Je důležité, že jsme si dokázali, že můžeme hrát solidní par-

tii i s takovým týmem. Praktikovali jsme náročný styl, Brazilce 

jsme vysoko napadali, nevěděli si s tím rady. Po první půli jsme 

zaslouženě vedli. Je škoda, že jsme hned na začátku druhého 

poločasu dostali gól na jedna jedna. Soupeř se chytil, nakonec 

utkání otočil.“

 Kdo z Brazilců na vás udělal největší dojem?

„V televizi sleduju Coutinha a Firmina. Barcelona a Liverpool, 

kde tito kluci působí, hrají úžasný fotbal. V Edenu oba potvrdili 

extratřídu.“

 Vzhledem k výjimečnému soupeři byl značný zájem 

o vstupenky. Kolik se na vás obrátilo známých?

„Kamarádů byly najednou tisíce, každý chtěl lístek. Na Brazí-

lii jsem sháněl pro rodinu a pro opravdové kamarády. Povedlo se 

mi sehnat sedmdesát vstupenek. S Chelsea, se kterou budeme 

hrát brzy se Slavií v Evropské lize, je podobný zájem. Lidem, které 

mám rád, chci pomoct, aby se na zápas dostali.“

 Národnímu týmu se vůbec nepovedl se ani vstup do kva-

lifikace, v pátek jste prohráli v Anglii vysoko 0:5. Bylo na lepší 

výsledek?

„První poločas jsme moc nezachytili, báli jsme se hrát. Jak 

aktivně jsme vstoupili do druhého poločas, tak jsme měli hrát 

od začátku. Měli jsme i nějaké šance, ale oni nás potrestali. Mají 

velkou kvalitu.“

 V TOMTO OKAMŽIKU ČELIL TOMÁŠ SOUČEK V EDENU BRAZILSKÉ PŘESILE.  V UTKÁNÍCH S ANGLIÍ A BRAZÍLIÍ SI TOMÁŠ SOUČEK PŘIPSAL REPREZENTAČNÍ STARTY ČÍSLO 17 A 18. 

„ V první půli 
v Anglii jsme se

báli hrát…“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 Nedávno jste se Slavií v osmifinále Evropské ligy vyřadili 

Sevillu. V čem byli Angličani o tolik šikovnější?

„Byla to podobná kvalita. Všichni ti hráči jsou na nejvyšší úrov-

ni. Rozdíl byl v tom, že se Slavií jsme měli štěstí, zatímco teď se 

proti nám obrátilo. Jestli chcete takové zápasy zvládnout, potře-

bujete se vydat, vymáčknout ze sebe maximum a zároveň je nutná 

kapka štěstí.“ 

 Angličané k vám strašně rychle přistupovali. Měli jste 

minimum času na rozehrávku, viďte?

„Jo, to bylo znát. To je prostě jejich kvalita. Oni jak ztratí míč, 

chtějí ho rychle zpátky. A svoji rychlost zároveň využívají i při úto-

čení, takže se k nim těžko dostanete.“ 

 Jaké pokyny jste vlastně dostali za stavu 0:3? Zabránit 

ještě většímu debaklu?

„Pořád jsme nechtěli úplně zalézt, chtěli jsme spíš hrát, ale 

po třetím gólu to bylo těžké.“

 Osahal jste si anglický fotbal nejvyšší úrovně. Za tři týd-

ny se do Londýna vrátíte se Slavií, čeká vás odveta čtvrtfinále 

Evropské ligy proti Chelsea. Očekáváte na Stamford Bridge stej-

ně těžký zápas?

„Jsem rád, že jsem si to mohl teď v Anglii vyzkoušet. Atmosféra 

ve Wembley byla fantastická. Oni jsou fotbaloví fanatici, bylo nád-

herné to zažít. Co se týká herního stylu, anglický nároďák prak-

tikuje podobný jako Chelsea. Rychlé kraje a silného středního 

ROZHOVORROZHOVOR

 V ZÁPASE S ANGLIČANY TVOŘIL TOMÁŠ SOUČEK DVOJICI DEFENZIVNÍCH ZÁLOŽNÍKŮ SPOLEČNĚ S DAVIDEM PAVELKOU. 

 Kdy jste pochopil, že se rýsuje debakl?

„Ve druhém poločase se nám docela povedlo na soupeře vletět, 

vytvořili jsme si dvě tři slibné příležitosti, ale góly z toho bohužel 

nebyly. Když chcete s Angličany uhrát dobrý výsledek, musí se 

vám všechno sejít. My jsme naopak při třech inkasovaných bran-

kách měli velkou smůlu.“ 

 Největší šancí byla vaše hlavička zkraje druhého poloča-

su, která proletěla těsně vedle tyče.

„Škoda, že míč neskončil v síti. Hrálo by se nám hned líp, kdy-

bychom snížili na rozdíl jediného gólu. Mohlo nás to nakopnout, 

dát naději.“

 Místo toho jste dostali třetí branku.

„To už se pak těžko otáčelo. Uznávám, že Anglie si zasloužila 

vyhrát, ale určitě ne pětigólovým rozdílem.“

 Na podzim se národní mužstvo pod novým koučem Šilha-

vým herně i výsledkově zvedlo. Zlepšila se atmosféra v kabině. 

Neobáváte se, že debakl z Wembley s týmem negativně zamává?

„Musíme se ze zápasu poučit, odstranit špatné věci, pro příš-

tě se vyvarovat chyb. Angličané mají kvalitní mužstvo, doma jsou 

ještě silnější, když je podporuje plné Wembley. Ale hrát se s nimi 

dalo, byly pasáže, kdy jsme měli šance.“

 Jenže hned v úvodu kvalifikace jste se dostali do nepří-

jemné situace. V červnovém dvojutkání s Bulharskem a Černou 

Horou budete mít nůž na krku.

„O krk určitě nepůjde. O prvním zápase jsme věděli, že bude 

strašně těžký. Prohrálo se sice v Anglii, ale nic zvláštního se ne-

děje. Máme před sebou další soupeře, se kterými prostě potřebu-

jeme získávat body.“

 JE DOBOJOVÁNO. PO DEBAKLU 0:5 SI VE WEMBLEY PODÁVÁ TOMÁŠ SOUČEK RUCE S PROTIHRÁČI. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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trošku odlišné styly. V Seville jsou spíš individualisté, Chelsea má 

obrovskou vnitřní sílu. Co se týká stylu Slavie, nic na něm měnit 

nebudeme. I proti Chelsea to zkusíme jako se Sevillou. Rozdáme 

si s nimi otevřenou partii.“

 Máte v Chelsea oblíbeného hráče?

„Nedávno do Chelsea přišel můj oblíbený hráč z Arsenalu 

Cesc Fábregas. Bohužel už tam ale není. Můj velký obdiv má Eden 

Hazard. Je to extratřída. Může být brzy nejlepší fotbalista světa. 

Nebo Willian, Pedro, hráči s obrovskou kvalitou, na svých postech 

jedni z nejlepších na světě.“

 Bude pro vás výzva, postavit se Hazardovi?

„Asi se na hřišti budeme potkávat, bude si pravděpodobně 

sbíhat do středu. Čekají mě pikantní souboje. Je pro nás, slá-

ROZHOVORROZHOVOR

 TOMÁŠ SOUČEK V ÚNOROVÉM ZÁPASE V PLZNI. SLÁVISTÉ V NĚM S OBHÁJCEM TITULU 
 SICE PADLI 0:2, ALE V TABULCE MAJÍ NA ZÁPADOČECHY AKTUÁLNĚ NÁSKOK LUXUSNÍCH DEVÍTI BODŮ. 

útočníka. Věřím, že se nám se Slavií povede v Londýně výsledkově 

mnohem líp než ve Wembley.“

 Kapacita Stamford Bridge je sice oproti Wembley polo-

viční, nicméně atmosféra bude neméně bouřlivá.

„Těším se moc. Kéž by i u nás byl každý zápas vyprodaný... 

V Anglii přijde plný stadion na jakéhokoli soupeře. Přijede Čes-

ko a ve Wembley je devadesát tisíc diváků. Nádhera. Víme, že 

i na Slavii bude na Stamford Bridge vyprodáno. Je neuvěřitelné, 

jak lidi fotbal na Ostrovech žerou.“

 Je Chelsea vyšší level než Sevilla?

„Myslím, že o krůček výš je. Sevilla sice za posledních sedm let 

vyhrála pětkrát Evropskou ligu, ale Chelsea je Chelsea. Jsou to 

 „SEŠÍVANÁ“ EUFORIE. KAPITÁN SLAVIE TOMÁŠ SOUČEK JÁSÁ S TRENÉREM 
 JINDŘICHEM TRPIŠOVSKÝM PO SENZAČNÍM POSTUPU PŘES SEVILLU DO ČTVRTFINÁLE EVROPSKÉ LIGY. 

Tomáš Souček
Narozen: 27. února 1995 * Výška: 190 cm * Váha: 84 kg * Stav: svo-

bodný, přítelkyně Natalie, dcera Tereza (2 měsíce) * Fotbalový 

post: záložník * Hráčská kariéra: Havlíčkův Brod (2000-2004), 

Slavia (2004-2014), Viktoria Žižkov (2015), Slavia (2015-2017), Slo-

van Liberec (2017), Slavia (2017-?) * Česká liga: 99 zápasů/ 18 gólů 

* Reprezentace: 17/2 * Největší úspěchy: debut v české reprezen-

taci (2017), postup do čtvrtfinále Evropské ligy (2019), mistr české 

ligy (2017), postup na EURO U21 (2017), hattrick v ligovém utkání 

s Ostravou (2016), člen reprezentačních výběrů do 19, 20 let

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 TOMÁŠ S PŘÍTELKYNÍ NATALIÍ NA BŘEZNOVÉM VYHLÁŠENÍ FOTBALISTY ROKU 2018. V PRESTIŽNÍ ANKETĚ ZÍSKAL SKVĚLÉ TŘETÍ MÍSTO. 

visty, čest utkat se s takovým klubem. Pokud s Chelsea ode-

hrajeme solidní zápasy, posuneme se zase o kus dál.“

 Slavii se významně daří i v české lize, pět kol před kon-

cem máte devítibodový náskok. Nelitujete, že je nadstavba?

„Pokud by nebyla nadstavba, bylo by to jednodušší. Kdyby-

chom dvakrát vyhráli, slavili bychom titul, neboť máme s Plzní 

lepší bilanci ze vzájemných zápasů. Ale už od začátku sezony 

jsme věděli, že nadstavba bude. Pokud titul zvládneme, o to 

větší radost pak budeme mít.“

 Je titul i tak blízko?

„Tým má sílu, daří se nám v lize i v pohárech. Nejen výsled-

kově, ale i herně. Dáváme hodně gólů. Ale pořád musíme být 

pokorní, nic nepodcenit. Máme k titulu nakročeno, ale hotovo 

není, hraje se ještě o třicet bodů.“

 Pomohla vám paradoxně porážka v Plzni zkraje jara?

„Kdybychom ten zápas vyhráli, třeba by byl náš náskok ještě 

větší. Ale pak jsme dokázali přejít v Evropské lize přes Genk 

i Sevillu. Jsem radši za prohru s Plzní a vítězné pohárové zá-

pasy.“ 

„I jako proti Seville 
si to rozdáme s Chelsea 

v otevřené partii!“

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

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
http://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
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Až příliš krutá porážka…

Čeští fotbalisté v úvodním utkání kvalifikace o postup na EURO 2020 
utrpěli v Anglii debakl 0:5 a zaznamenali nejvyšší porážku v samostat-
né historii. Pod úvodní čtyři góly čtvrtého týmu loňského světového 
šampionátu v Rusku se ve Wembley podepsal Raheem Sterling. Nej-
prve ve 24. minutě otevřel skóre, v závěru první půle vybojoval penal-
tu, z níž zvýšil Harry Kane, a v 62. a 68. minutě zkompletoval hattrick. 
V závěru si dal vlastní gól Tomáš Kalas.

 DO ÚVODNÍ KVALIFIKAČNÍ BITVY VE WEMBLEY PŘIVEDLI SVÉ TÝMY KAPITÁNI HARRY KANE A VLADIMÍR DARIDA. 
 OSAMOCENÝ ÚTOČNÍK PATRIK SCHICK ČASTO ČELIL PŘESILE ANGLICKÝCH ZADÁKŮ. 

Zraněného českého kapitána Dočkala v záloze podle očekává-

ní nahradil Darida a právě on vyslal ve 23. minutě první a jedinou 

českou střelu v úvodním dějství, která ale mířila mimo. Jinak byli 

od úvodu na míči hlavně Angličané a příliš je nevykolejilo ani zra-

nění Diera, jenž musel už v 17. minutě střídat. Ve 24. minutě Albion 

z první vážné šance udeřil. Kane vysunul kolmicí Sancha, asistent 

rozhodčího pustil mírný ofsajd a záložník Dortmundu našel před 

brankou volného Sterlinga, který doklepl míč ve skluzu do sítě. 

Ofenzivní hvězda Manchesteru City se podepsala i pod druhý 

gól. Sterling se v nastaveném čase první půle dostal do sevření 

mezi Kadeřábka s Kalasem, upadl a portugalský rozhodčí Dias 

po menším váhání nařídil dost přísnou penaltu. Kanonýr Kane 

zvýšil na 2:0, byť si Pavlenka na míč sáhl. Hosté měli po přícho-

du střídajícího Vydry lepší start do druhé půle. V 51. minutě chy-

běly Součkovi po hlavičce po přímém kopu ke snížení centimetry 

a poté v dobré pozici trefil střed branky Pavelka. Následně ale 

opět přidali domácí. Sanchovu střelu ještě zastavil obránce No-

vák, ale v 62. minutě se míč odrazil ke Sterlingovi a ten obstřelil 

Pavlenku k tyči. Hvězda Manchesteru City byla při chuti a za šest 

minut zkompletovala střelou tečovanou o záda Čelůstky první re-

prezentační hattrick. Snížit mohl Schick, ale těsně minul. Na dru-

hé straně pak zasáhl Pavlenka, ale přesto ještě jednou inkasoval, 

když v 84. minutě vyrazil střelu jen do Kalase, od jehož nohy se 

míč smolně dostal do sítě… 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 JIŘÍ PAVLENKA INKASOVAL OD ANGLIČANŮ PĚT GÓLŮ. 

 TAKHLE SI KOUČ JAROSLAV ŠILHAVÝ 
 MAČ V ANGLII URČITĚ NEPŘEDSTAVOVAL… 

ANGLIE - ČESKO 5:0 (2:0)
Branky: 24. Sterling, 45.+2 Kane z penalty, 62. Sterling, 68. Sterling, 84. Kalas vlastní. Rozhodčí: 
Dias - Tavares, Soares (všichni Portugalsko). ŽK: Kadeřábek, Schick (oba Česko). Diváci: 82.575.

Anglie: Pickford - Walker, Keane, Maguire, Chilwell - Alli (63. Rice), Dier (17. Barkley), Henderson - 
Sancho, Kane, Sterling (70. Hudson-Odoi). Trenér: Southgate.

Česko: Pavlenka - Kadeřábek, Čelůstka, Kalas, F. Novák – T. Souček, Pavelka - Gebre Selassie, 
Darida (67. Masopust), Jankto (46. Vydra) - Schick (82. Milan Škoda). Trenér: Šilhavý.

JAK TO VIDĚL TRENÉR JAROSLAV ŠILHAVÝ? 

„Pro nás je to trošku kruté. Ačkoliv naši hráči dostali pět gólů, myslím, že 
celý zápas pracovali. Nicméně jsme dělali hloupé chyby. Kvalita soupeře byla 
veliká, stejně jako střelecké dispozice ofenzivních hráčů Sterlinga a spol. a rych-
lost mladých hráčů. Při jejich eliminaci jsme tahali za kratší konec. Byť nás první 
poločas přehrávali v  držení míče, myslím, že moc šancí neměli. Druhá branka 
z penalty nás trochu nalomila. Druhý poločas jsme chtěli hrát útočně, s výsled-
kem něco udělat. Myslím, že jsme měli na to, abychom aspoň jeden gól vstřelili, 
příležitosti na to byly. Naproti tomu jsme dostávali takové nešťastné a kuriózní 
góly. Když jsme to otevřeli, Angličané jsou tak kvalitní, že se dokázali prosadit. 
Věřím, že se z toho otřepeme, a naopak nás to posílí.“

Wembley roste do krásy!

Kdo z českých fanoušků absolvoval všechny tři výjezdy s reprezen-
tačním týmem k utkáním ve fotbalovém svatostánku ve Wembley 
od EURO 1996 až po páteční kvalifikační duel nového ročníku mistrov-
ství Evropy 2020 nemohl věřit vlastním očím, jak se nejslavnější ang-
lický stadion, a hlavně jeho okolí k nepoznání proměnily.

 DO WEMBLEY DORAZILY PODPOROVAT ČESKOU REPREZENTACI TISÍCOVKY FANOUŠKŮ. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 SUDÍ DIAS NAŘIZUJE V NASTAVENÉM ČASE PRVNÍHO POLOČASU 
 PŘÍSNOU PENALTU, Z NÍŽ ŠLI DOMÁCÍ PO RÁNĚ HARRYHO KANEA DO VEDENÍ 2:0. 

 MLADÍČEK SANCHO (V SOUBOJI S TOMÁŠEM SOUČKEM) PŘIPRAVIL ÚVODNÍ BRANKU ZÁPASU. 

menout na předchozí opakující se nezdary či výbuchy na závě-

rečných turnajích. Koncepčnost ve výchově mládeže začíná nést 

svoje sladké ovoce, angličtí fotbaloví teenageři dominují na juni-

orských šampionátech a ti nejlepší se již prosazují i v reprezen-

tačním „áčku“. Stačí si jen zpětně připomenout, jak v pátečním 

pětigólovém večeru motal hlavu i nohy hostujícím hráčům debu-

tant Jadon Sancho…

Šest tisíc českých fanoušků to mělo ze svého sektoru, který 

naplnili do posledního místečka, před sebou jako na dlani. I oba 

inkasované góly v prvním poločase, které však měly odér spor-

ných verdiktů portugalských arbitrů při ofsajdové pozici přihrá-

vajícího rychlíka Sancha a naskakujícího Sterlinga do bránícího 

dvojbloku Kadeřábka s Kalasem před brankářem Pavlenkou. 

Po přestávce pak zblízka sledovali, jak Schick, Souček či Pavelka 

pálí slibné příležitosti, které mohly do té doby jednostranný prů-

běh zápasu ještě případně zdramatizovat. A na téměř stometro-

vou vzdálenost viděli, jak jejich krajané v kopačkách sami nabídli 

hostitelům další tři laciné branky… Přesto vydrželi neúnavně 

povzbuzovat až do závěrečného hvizdu, za což si vysloužili velký 

dík hráčů i trenéra Šilhavého.

 VÁCLAV TICHÝ  LONDÝN 

Finále s Německem, které v prodloužení rozhodl šťastný „zlatý 

gól“ Olivera Bierhoffa, se hrálo ještě na starém Wembley, pama-

tujícím i nejslavnější triumf kolébky fotbalu o třicet let dříve proti 

stejnému soupeři. Vedl k němu dlouhý a široký bulvár, po kterém 

se valily tisíce natěšených příznivců obou týmů. V okolí byly volné 

plochy, sloužící jako parkoviště pro stovky autobusů, kterými se 

spousta z nich přepravila z kontinentální Evropy i do metropole 

nad Temží.

Zásadní rekonstrukce se protahovala a prodražovala. Český 

národní tým byl jedním z prvních, který si v létě 2008 na novém 

Wembley zahrál, a sahal zde dokonce po senzační vítězné loupeži. 

Vyrovnávací gól na 2:2 , který vstřelil Joe Cole, padl až ve druhé 

minutě nastaveného času, ale i tak hosté vraceli z Londýna v pozi-

tivní náladě z úspěšného vystoupení i výsledku.

Kdy se opět podívají do Wembley? Jedna blízká, ale zároveň 

také ještě hodně vzdálená možnost existuje. Sedm zápasů „ces-

tovního“ mistrovství Evropy 2020 (tři utkání ve skupině, jedno 

osmifinále, obě semifinále a finále) se totiž odehraje od poloviny 

června do poloviny července právě na tomto ikonickém londýn-

ském stadionu. Samostatná česká reprezentace od EURO 1996 

ještě nikdy nechyběla na kontinentálním šampionátu a k šesti 

dosavadním startům v řadě chce přidat sedmý, jiný cíl ostatně 

ani nemůže mít. Krutá vstupní prohra 0:5 s jasným lídrem kvali-

fikační skupiny, který si podobně dominantně počínal i v pondělí 

večer na horké půdě v Černé Hoře, na tom nic nemění. Do začát-

ku EURO 2020, na němž budou Angličané patřit spolu s obháj-

ci světového zlata a finalisty posledního domácího evropského 

šampionátu Francouzi k největším favoritům, se každopádně 

ještě výrazněji promění tvář okolí stadionu ve Wembley. Čilý 

stavební ruch a rozestavěnost dalších architektonicky zajíma-

vých budov, které doplní novotou vonící hotely a obchodní centra, 

výmluvně signalizuje, že tato oblast Londýna dál roste do krásy 

a brzy se stane další novou dominantou desetimilionové metro-

pole britského království… 

Do celosvětového pozornosti se dostal proměněný stadion 

s charakteristickým obloukem nad tribunami při olympijských 

hrách 2012, považovaných za nejvydařenější v jejich novodobé 

historii, aniž by k tomu organizátoři potřebovali megalomanské 

projekty. Naopak dopředu počítali s následným využitím nových 

sportovišť, a tak se například hlavní olympijský stadion stal do-

movem fotbalistů West Hamu United, kteří opustili svůj zastaralý 

stánek v Upton Parku, na němž tvrdil muziku v obraně „Kladivá-

řů“ na začátku milénia Tomáš Řepka…

Od té doby uteklo v Temži hodně vody, obrazně i té fotbalo-

vé. Anglie se může pyšnit nejen nejkvalitnější klubovou soutěží 

na světě, kterou bezesporu Premier League je, ale v posledních 

letech konečně šplhá výkonnostně strmě vzhůru i její reprezen-

tace. Potvrdila to i čtvrtým místem na loňském mistrovství světa 

v Rusku, kterým dali svěřenci kouče Garetha Soutghate zapo-

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Cenná remíza na dosah

Čeští fotbalisté podlehli v přípravném utkání v Praze hvězdné Brazílii 1:3 
a po pátečním debaklu 0:5 od Anglie na úvod evropské kvalifikace prohráli 
i s druhým gigantem. Trenér Šilhavý udělal čtyři změny v sestavě oproti 
pátečnímu debaklu 0:5 v Anglii. Do zahajovací jedenáctky se nově dostali 
slávisté Coufal, Masopust a Zmrhal a stoper Suchý. Brazilský trenér Tite 
po sobotní remíze 1:1 s Panamou postavil prakticky nejsilnější tým včetně 
ofenzivních hvězd Firmina s Coutinhem.

 DAVID PAVELKA SI PŘIPSAL PRVNÍ GÓL V NÁRODNÍM TÝMU, KTERÝ VŠAK NAKONEC NESTAČIL ANI NA REMÍZU. 

 VLADIMÍR DARIDA NA TRÁVNÍKU BOJOVAL OPĚT S KAPITÁNSKOU PÁSKOU, ALE PRO SVALOVÉ ZRANĚNÍ MUSEL HŘIŠTĚ OPUSTIT PŘEDČASNĚ. 

Češi se historicky nejúspěšnějšího týmu mistrovství světa 

nezalekli a v první půli podali mnohem odvážnější výkon než 

ve Wembley. Ve 22. minutě Schick z přímého kopu překvapivě 

mířil po zemi pod zdí a brankář Liverpoolu Alisson měl hodně 

práce, aby míč vytáhl. V 37. minutě se český tým dočkal vedení. 

Masopust potáhl míč středem, hostující Allan jej tečoval do běhu 

Pavelkovi a ten střelou zpoza vápna otevřel skóre. Ve dvacátém 

reprezentačním utkání se dočkal premiérové trefy.

    Po přestávce poslal Šilhavý na trávník Gebre Selassieho 

místo Nováka a obránce Brém se uvedl nejhůře, jak mohl. V 49. 

minutě poslal nepřesnou přihrávku zpět na Suchého, před kte-

rého se natlačil Firmino a sám před Pavlenkou srovnal. Poté 

kvůli zranění střídali Darida, který zastoupil stejně jako v Anglii 

zraněného kapitána Dočkala, a stoper Čelůstka. Na trávník se 

dostal Kúdela, který v den 32. narozenin prožil debut za národ-

ní tým. V 61. minutě mohl otočit stav Coutinho, ale Pavlenka 

vyrazil balon na roh. 

Český gólman si blýskl i v 77. proti Neresovi. Mezitím naskočil 

k premiéře v reprezentačním „áčku“ domácí mladík Král. Sedm 

minut před koncem už Brazilci otočili stav. Po Danilově kolmici 

přihrál Neres střídajícímu Gabrielu Jesusovi a ten doklepl míč 

do prázdné branky. V 90. minutě pak útočník Manchesteru City 

po další pěkné kombinaci nadvakrát překonal Pavlenku. Domácí 

hráče i tak vyprovázel ze hřiště potlesk. 

REPREZENTACEREPREZENTACE

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 ZÁKLADNÍ SESTAVA, V NÍŽ ČEŠTÍ FOTBALISTÉ VYBĚHLI DO PRESTIŽNÍHO MAČE S BRAZÍLIÍ.  NEZAPOMENUTELNÝ DEBUT. MLADÍK ALEX KRÁL JEJ ABSOLVOVAL PROTI BRAZILCŮM! 

 I PŘES PORÁŽKU SE JAROSLAVU ŠILHAVÉMU HODNOTIL 
 MAČ S BRAZÍLII MNOHEM LÉPE NEŽ DUEL V ANGLII. 

   ČESKO - BRAZÍLIE 1:3 (1:0)
Branky: 37. Pavelka – 49. Firmino, 83. Gabriel Jesus, 90. Gabriel Jesus. Rozhodčí: Hategan - Sovre, 
Gheorghe (všichni Rumunsko). ŽK: Casemiro, Richarlison (oba Brazílie). Diváci: 19.116.

Česko: Pavlenka - Coufal, Suchý, Čelůstka (58. Kúdela), F. Novák (46. Gebre Selassie) – T. Souček, 
Pavelka (69. A. Král) - Masopust, Darida (56. M. Frýdek), Zmrhal (84. Jankto) - Schick (52. Vydra). 
Trenér: Šilhavý.

Brazílie: Alisson - Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro - Allan, Casemiro (71. Arthur), 
Paquetá (46. Everton) - Richarlison (63. Neres), Firmino (87. Fabinho), Coutinho (71. Gabriel Jesus). 
Trenér: Tite.

JAK TO VIDĚL TRENÉR JAROSLAV ŠILHAVÝ? 

„Myslím, že jak já, tak i diváci mohli vidět velké úsilí od nás, hlavně v prvním 
poločase i kvalitu. Dokázali jsme Brazilce dostat do úzkých, hráli jsme vysoko, 
s naším vysokým napadáním měli Brazilci problémy. Podařilo se nám vstřelit gól, 
měli jsme i další šance. První poločas byl z naší strany velmi povedený. Na začát-
ku druhé půle jsme bohužel dostali nešťastný gól, který jsme soupeři sami nabíd-
li. Zdravotní problémy tří čtyř hráčů nás donutily k vystřídání. Po těch změnách 
už to nebylo tak kompaktní, Brazilci poté ukázali své umění. Když jsme jim to 
otevřeli a naše sestava byla taková rozházená, dostali se do vedení a pak přidali 
ještě třetí gól. Ale celkově musím hráče pochválit, byť jsme prohráli. Chtěli jsme 
si udobřit diváky a věřím, že se nám to povedlo.“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C SKUPINA D

ZÁPASY SKUPINY

22.3.2019 18:00 Bulharsko - Černá Hora 1:1

22.3.2019 20:45 Anglie - ČESKO 5:0

25.3.2019 20:45 Černá Hora - Anglie 1:5

25.3.2019 20:45 Kosovo - Bulharsko 1:1

7.6.2019 20:45 ČESKO - Bulharsko ?:?

7.6.2019 20:45 Černá Hora - Kosovo ?:?

10.6.2019 20:45 ČESKO - Černá Hora ?:?

10.6.2019 20:45 Bulharsko - Kosovo ?:?

7.9.2019 15:00 Anglie - Bulharsko ?:?

7.9.2019 15:00 Kosovo - ČESKO ?:?

11.9.2019 20:45 Černá Hora - ČESKO ?:?

11.9.2019 20:45 Anglie - Kosovo ?:?

11.10.2019 20:45 Černá Hora - Bulharsko ?:?

11.10.2019 20:45 ČESKO - Anglie ?:?

14.10.2019 20:45 Bulharsko - Anglie ?:?

14.10.2019 20:45 Kosovo - Černá Hora ?:?

14.11.2019 20:45 ČESKO - Kosovo ?:?

14.11.2019 20:45 Anglie - Černá Hora ?:?

17.11.2019 18:00 Kosovo - Anglie ?:?

17.11.2019 18:00 Bulharsko - ČESKO ?:?

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Anglie 2 2 0 0 10:1 6

2. Bulharsko 2 0 2 0 2:2 2

3. Kosovo 1 0 1 0 1:1 1

4. Černá Hora 2 0 1 1 2:6 1

5. ČESKO 1 0 0 1 0:5 0

 RAHEEM STERLING SE NA VÝHŘE 5:0 ANGLIE NAD ČESKEM PODÍLEL HATTRICKEM! 

 TOMÁŠ KALAS PROŽIL VE WEMBLEY NERADOSTNÝ VEČER. 
 PŘIPSAL SI DOKONCE I NEPOPULÁRNÍHO „VLASTENCE“. 

ZÁPASY SKUPINY

22.3.2019 20:45 Lucembursko - Litva 2:1

22.3.2019 20:45 Portugalsko - Ukrajina 0:0

25.3.2019 20:45 Lucembursko - Ukrajina 1:2

25.3.2019 20:45 Portugalsko - Srbsko 1:1

7.6.2019 20:45 Ukrajina - Srbsko ?:?

7.6.2019 20:45 Litva - Lucembursko ?:?

10.6.2019 20:45 Ukrajina - Lucembursko ?:?

10.6.2019 20:45 Srbsko - Litva ?:?

7.9.2019 15:00 Srbsko - Portugalsko ?:?

7.9.2019 15:00 Litva - Ukrajina ?:?

10.9.2019 20:45 Litva - Portugalsko ?:?

10.9.2019 20:45 Lucembursko - Srbsko ?:?

11.10.2019 20:45 Ukrajina - Litva ?:?

11.10.2019 20:45 Portugalsko - Lucembursko ?:?

14.10.2019 20:45 Litva - Srbsko ?:?

14.10.2019 20:45 Ukrajina - Portugalsko ?:?

14.11.2019 20:45 Srbsko - Lucembursko ?:?

14.11.2019 20:45 Portugalsko - Litva ?:?

17.11.2019 15:00 Srbsko - Ukrajina ?:?

17.11.2019 15:00 Lucembursko - Portugalsko ?:?

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Ukrajina 2 1 1 0 2:1 4

2. Lucembursko 2 1 0 1 3:3 3

3. Portugalsko 2 0 2 0 1:1 2

4. Srbsko 1 0 1 0 1:1 1

5. Litva 1 0 0 1 1:2 0

ZÁPASY SKUPINY

23.3.2019 15:00 Gruzie - Švýcarsko 0:2

23.3.2019 15:00 Gibraltar - Irsko 0:1

26.3.2019 20:45 Irsko - Gruzie 1:0

26.3.2019 20:45 Švýcarsko - Dánsko 3:3

7.6.2019 18:00 Gruzie - Gibraltar ?:?

7.6.2019 18:00 Dánsko - Irsko ?:?

10.6.2019 20:45 Dánsko - Gruzie ?:?

10.6.2019 20:45 Irsko - Gibraltar ?:?

5.9.2019 20:45 Gibraltar - Dánsko ?:?

5.9.2019 20:45 Irsko - Švýcarsko ?:?

8.9.2019 18:00 Gruzie - Dánsko ?:?

8.9.2019 18:00 Švýcarsko - Gibraltar ?:?

12.10.2019 20:45 Gruzie - Irsko ?:?

12.10.2019 20:45 Dánsko - Švýcarsko ?:?

15.10.2019 20:45 Gibraltar - Gruzie ?:?

15.10.2019 20:45 Švýcarsko - Irsko ?:?

15.11.2019 20:45 Dánsko - Gibraltar ?:?

15.11.2019 20:45 Švýcarsko - Gruzie ?:?

18.11.2019 20:45 Gibraltar - Švýcarsko ?:?

18.11.2019 20:45 Irsko - Dánsko ?:?

ZÁPASY SKUPINY

21.3.2019 20:45 Nizozemsko - Bělorusko 4:0

21.3.2019 20:45 Severní Irsko - Estonsko 2:0

24.3.2019 20:45 Nizozemsko - Německo 2:3

24.3.2019 20:45 Severní Irsko - Bělorusko 2:1

8.6.2019 18:00 Estonsko - Severní Irsko ?:?

8.6.2019 18:00 Bělorusko - Německo ?:?

11.6.2019 20:45 Německo - Estonsko ?:?

11.6.2019 20:45 Bělorusko - Severní Irsko ?:?

6.9.2019 20:45 Estonsko - Bělorusko ?:?

6.9.2019 20:45 Německo - Nizozemsko ?:?

9.9.2019 20:45 Estonsko - Nizozemsko ?:?

9.9.2019 20:45 Severní Irsko - Německo ?:?

10.10.2019 20:45 Bělorusko - Estonsko ?:?

10.10.2019 20:45 Nizozemsko - Severní Irsko ?:?

13.10.2019 20:45 Bělorusko - Nizozemsko ?:?

13.10.2019 20:45 Estonsko - Německo ?:?

16.11.2019 20:45 Německo - Bělorusko ?:?

16.11.2019 20:45 Severní Irsko - Nizozemsko ?:?

19.11.2019 20:45 Německo - Severní Irsko ?:?

19.11.2019 20:45 Nizozemsko - Estonsko ?:?

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Severní Irsko 2 2 0 0 4:1 6

2. Německo 1 1 0 0 3:2 3

3. Nizozemsko 2 1 0 1 6:3 3

4. Estonsko 1 0 0 1 0:2 0

5. Bělorusko 2 0 0 2 1:6 0

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Irsko 2 2 0 0 2:0 6

2. Švýcarsko 2 1 1 0 5:3 4

3. Dánsko 1 0 1 0 3:3 1

4. Gibraltar 1 0 0 1 0:1 0

5. Gruzie 2 0 0 2 0:3 0

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


3938

3838 39

in
ze

rc
e inzerce

Středa 27.3.2019
13/2019

Středa 27.3.2019
13/2019 KVALIFIKACE ME 2020 KVALIFIKACE ME 2020

SKUPINA E SKUPINA F SKUPINA G SKUPINA H SKUPINA I SKUPINA J

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Slovensko 2 1 0 1 2:1 3

2. Wales 1 1 0 0 1:0 3

3. Maďarsko 2 1 0 1 2:3 3

4. Chorvatsko 2 1 0 1 3:3 3

5. Ázerbájdžán 1 0 0 1 1:2 0

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Španělsko 2 2 0 0 4:1 6

2. Švédsko 2 1 1 0 5:4 4

3. Rumunsko 2 1 0 1 5:3 3

4. Malta 2 1 0 1 2:3 3

5. Norsko 2 0 1 1 4:5 1

6. Faerské ostrovy 2 0 0 2 2:6 0

ZÁPASY SKUPINY

21.3.2019 20:45 Rakousko - Polsko 0:1
21.3.2019 20:45 Makedonie - Lotyšsko 3:1
21.3.2019 20:45 Izrael - Slovinsko 1:1
24.3.2019 18:00 Izrael - Rakousko 4:2
24.3.2019 18:00 Polsko - Lotyšsko 2:0
24.3.2019 18:00 Slovinsko - Makedonie 1:1
7.6.2019 20:45 Rakousko - Slovinsko ?:?
7.6.2019 20:45 Makedonie - Polsko ?:?
7.6.2019 20:45 Lotyšsko - Izrael ?:?

10.6.2019 20:45 Makedonie - Rakousko ?:?
10.6.2019 20:45 Lotyšsko - Slovinsko ?:?
10.6.2019 20:45 Polsko - Izrael ?:?
5.9.2019 20:45 Izrael - Makedonie ?:?
5.9.2019 20:45 Rakousko - Lotyšsko ?:?
5.9.2019 20:45 Slovinsko - Polsko ?:?
9.9.2019 20:45 Lotyšsko - Makedonie ?:?
9.9.2019 20:45 Polsko - Rakousko ?:?
9.9.2019 20:45 Slovinsko - Izrael ?:?

10.10.2019 20:45 Rakousko - Izrael ?:?
10.10.2019 20:45 Makedonie - Slovinsko ?:?
10.10.2019 20:45 Lotyšsko - Polsko ?:?
13.10.2019 20:45 Polsko - Makedonie ?:?
13.10.2019 20:45 Slovinsko - Rakousko ?:?
13.10.2019 20:45 Izrael - Lotyšsko ?:?
16.11.2019 18:00 Slovinsko - Lotyšsko ?:?
16.11.2019 18:00 Rakousko - Makedonie ?:?
16.11.2019 18:00 Izrael - Polsko ?:?
19.11.2019 20:45 Makedonie - Izrael ?:?
19.11.2019 20:45 Lotyšsko - Rakousko ?:?
19.11.2019 20:45 Polsko - Slovinsko ?:?

ZÁPASY SKUPINY

21.3.2019 20:45 Chorvatsko - Ázerbájdžán 2:1

21.3.2019 20:45 Slovensko - Maďarsko 2:0

24.3.2019 15:00 Wales - Slovensko 1:0

24.3.2019 15:00 Maďarsko - Chorvatsko 2:1

8.6.2019 15:00 Chorvatsko - Wales ?:?

8.6.2019 15:00 Ázerbájdžán - Maďarsko ?:?

11.6.2019 18:00 Ázerbájdžán - Slovensko ?:?

11.6.2019 18:00 Maďarsko - Wales ?:?

6.9.2019 20:45 Slovensko - Chorvatsko ?:?

6.9.2019 20:45 Wales - Ázerbájdžán ?:?

9.9.2019 18:00 Ázerbájdžán - Chorvatsko ?:?

9.9.2019 18:00 Maďarsko - Slovensko ?:?

10.10.2019 20:45 Chorvatsko - Maďarsko ?:?

10.10.2019 20:45 Slovensko - Wales ?:?

13.10.2019 18:00 Maďarsko - Ázerbájdžán ?:?

13.10.2019 18:00 Wales - Chorvatsko ?:?

16.11.2019 18:00 Ázerbájdžán - Wales ?:?

16.11.2019 18:00 Chorvatsko - Slovensko ?:?

19.11.2019 20:45 Slovensko - Ázerbájdžán ?:?

19.11.2019 20:45 Wales - Maďarsko ?:?

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Polsko 2 2 0 0 3:0 6

2. Izrael 2 1 1 0 5:3 4

3. Makedonie 2 1 1 0 4:2 4

4. Slovinsko 2 0 2 0 2:2 2

5. Rakousko 2 0 0 2 2:5 0

6. Lotyšsko 2 0 0 2 1:5 0

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Francie 2 2 0 0 8:1 6

2. Turecko 2 2 0 0 6:0 6

3. Albánie 2 1 0 1 3:2 3

4. Island 2 1 0 1 2:4 3

5. Andorra 2 0 0 2 0:5 0

6. Moldavsko 2 0 0 2 1:8 0

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Belgie 2 2 0 0 5:1 6

2. Kypr 2 1 0 1 5:2 3

3. Rusko 2 1 0 1 5:3 3

4. Kazachstán 2 1 0 1 3:4 3

5. Skotsko 2 1 0 1 2:3 3

6. San Marino 2 0 0 2 0:7 0

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Itálie 2 2 0 0 8:0 6

2. Řecko 2 1 1 0 4:2 4

3. Bosna a Herc. 2 1 1 0 4:3 4

4. Finsko 2 1 0 1 2:2 3

5. Arménie 2 0 0 2 1:4 0

6. Lichtenštejnsko 2 0 0 2 0:8 0

ZÁPASY SKUPINY

23.3.2019 18:00 Malta - Faerské ost. 2:1
23.3.2019 18:00 Švédsko - Rumunsko 2:1
23.3.2019 18:00 Španělsko - Norsko 2:1
26.3.2019 20:45 Malta - Španělsko 0:2
26.3.2019 20:45 Norsko - Švédsko 3:3
26.3.2019 20:45 Rumunsko - Faerské ost. 4:1
7.6.2019 20:45 Faerské ost. - Španělsko ?:?
7.6.2019 20:45 Norsko - Rumunsko ?:?
7.6.2019 20:45 Švédsko - Malta ?:?

10.6.2019 20:45 Faerské ost. - Norsko ?:?
10.6.2019 20:45 Malta - Rumunsko ?:?
10.6.2019 20:45 Španělsko - Švédsko ?:?
5.9.2019 20:45 Norsko - Malta ?:?
5.9.2019 20:45 Rumunsko - Španělsko ?:?
5.9.2019 20:45 Faerské ost. - Švédsko ?:?
8.9.2019 15:00 Španělsko - Faerské ost. ?:?
8.9.2019 15:00 Rumunsko - Malta ?:?
8.9.2019 15:00 Švédsko - Norsko ?:?

12.10.2019 18:00 Faerské ost. - Rumunsko ?:?
12.10.2019 18:00 Malta - Švédsko ?:?
12.10.2019 18:00 Norsko - Španělsko ?:?
15.10.2019 20:45 Faerské ost. - Malta ?:?
15.10.2019 20:45 Rumunsko - Norsko ?:?
15.10.2019 20:45 Švédsko - Španělsko ?:?
15.11.2019 20:45 Norsko - Faerské ost. ?:?
15.11.2019 20:45 Rumunsko - Švédsko ?:?
15.11.2019 20:45 Španělsko - Malta ?:?
18.11.2019 20:45 Malta - Norsko ?:?
18.11.2019 20:45 Španělsko - Rumunsko ?:?
18.11.2019 20:45 Švédsko - Faerské ost. ?:?

ZÁPASY SKUPINY

23.3.2019 20:45 Bosna - Arménie 2:1
23.3.2019 20:45 Itálie - Finsko 2:?
23.3.2019 20:45 Lichtenštejnsko - Řecko ?:2
26.3.2019 20:45 Arménie - Finsko 0:2
26.3.2019 20:45 Bosna - Řecko 2:2
26.3.2019 20:45 Itálie - Lichtenštejnsko 6:0
8.6.2019 18:00 Arménie - Lichtenštejnsko ?:?
8.6.2019 18:00 Finsko - Bosna ?:?
8.6.2019 18:00 Řecko - Itálie ?:?
11.6.2019 20:45 Řecko - Arménie ?:?
11.6.2019 20:45 Itálie - Bosna ?:?
11.6.2019 20:45 Lichtenštejnsko - Finsko ?:?
5.9.2019 20:45 Arménie - Itálie ?:?
5.9.2019 20:45 Bosna - Lichtenštejnsko ?:?
5.9.2019 20:45 Finsko - Řecko ?:?
8.9.2019 18:00 Arménie - Bosna ?:?
8.9.2019 18:00 Finsko - Itálie ?:?
8.9.2019 18:00 Řecko - Lichtenštejnsko ?:?

12.10.2019 18:00 Bosna - Finsko ?:?
12.10.2019 18:00 Itálie - Řecko ?:?
12.10.2019 18:00 Lichtenštejnsko - Arménie ?:?
15.10.2019 20:45 Finsko - Arménie ?:?
15.10.2019 20:45 Řecko - Bosna ?:?
15.10.2019 20:45 Lichtenštejnsko - Itálie ?:?
15.11.2019 18:00 Arménie - Řecko ?:?
15.11.2019 18:00 Finsko - Lichtenštejnsko ?:?
15.11.2019 18:00 Bosna - Itálie ?:?
18.11.2019 20:45 Řecko - Finsko ?:?
18.11.2019 20:45 Itálie - Arménie ?:?
18.11.2019 20:45 Lichtenštejnsko - Bosna ?:?

ZÁPASY SKUPINY

22.3.2019 20:45 Albánie - Turecko 0:2
22.3.2019 20:45 Andorra - Island 0:2
22.3.2019 20:45 Moldavsko - Francie 1:4
25.3.2019 18:00 Turecko - Moldavsko 4:0
25.3.2019 18:00 Andorra - Albánie 0:3
25.3.2019 18:00 Francie - Island 4:0
8.6.2019 15:00 Island - Albánie ?:?
8.6.2019 15:00 Moldavsko - Andorra ?:?
8.6.2019 15:00 Turecko - Francie ?:?
11.6.2019 20:45 Albánie - Moldavsko ?:?
11.6.2019 20:45 Andorra - Francie ?:?
11.6.2019 20:45 Island - Turecko ?:?
7.9.2019 18:00 Island - Moldavsko ?:?
7.9.2019 18:00 Francie - Albánie ?:?
7.9.2019 18:00 Turecko - Andorra ?:?

10.9.2019 20:45 Albánie - Island ?:?
10.9.2019 20:45 Francie - Andorra ?:?
10.9.2019 20:45 Moldavsko - Turecko ?:?
11.10.2019 20:45 Andorra - Moldavsko ?:?
11.10.2019 20:45 Island - Francie ?:?
11.10.2019 20:45 Turecko - Albánie ?:?
14.10.2019 20:45 Francie - Turecko ?:?
14.10.2019 20:45 Island - Andorra ?:?
14.10.2019 20:45 Moldavsko - Albánie ?:?
14.11.2019 20:45 Turecko - Island ?:?
14.11.2019 20:45 Albánie - Andorra ?:?
14.11.2019 20:45 Francie - Moldavsko ?:?
17.11.2019 20:45 Albánie - Francie ?:?
17.11.2019 20:45 Andorra - Turecko ?:?
17.11.2019 20:45 Moldavsko - Island ?:?

ZÁPASY SKUPINY

21.3.2019 20:45 Kazachstán - Skotsko 3:0
21.3.2019 20:45 Belgie - Rusko 3:1
21.3.2019 20:45 Kypr - San Marino 5:0
24.3.2019 15:00 Kazachstán - Rusko 0:4
24.3.2019 15:00 San Marino - Skotsko 0:2
24.3.2019 15:00 Kypr - Belgie 0:2
8.6.2019 18:00 Rusko - San Marino ?:?
8.6.2019 18:00 Belgie - Kazachstán ?:?
8.6.2019 18:00 Skotsko - Kypr ?:?
11.6.2019 16:00 Kazachstán - San Marino ?:?
11.6.2019 16:00 Belgie - Skotsko ?:?
11.6.2019 16:00 Rusko - Kypr ?:?
6.9.2019 20:45 Kypr - Kazachstán ?:?
6.9.2019 20:45 San Marino - Belgie ?:?
6.9.2019 20:45 Skotsko - Rusko ?:?
9.9.2019 20:45 Rusko - Kazachstán ?:?
9.9.2019 20:45 San Marino - Kypr ?:?
9.9.2019 20:45 Skotsko - Belgie ?:?

10.10.2019 16:00 Kazachstán - Kypr ?:?
10.10.2019 16:00 Belgie - San Marino ?:?
10.10.2019 16:00 Rusko - Skotsko ?:?
13.10.2019 15:00 Kazachstán - Belgie ?:?
13.10.2019 15:00 Kypr - Rusko ?:?
13.10.2019 15:00 Skotsko - San Marino ?:?
16.11.2019 15:00 Kypr - Skotsko ?:?
16.11.2019 18:00 Rusko - Belgie ?:?
16.11.2019 18:00 San Marino - Kazachstán ?:?
19.11.2019 20:45 Belgie - Kypr ?:?
19.11.2019 20:45 San Marino - Rusko ?:?
19.11.2019 20:45 Skotsko - Kazachstán ?:?

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

Anglický 
klenot 
z ulice 

Má před sebou zářnou budoucnost, dokonce se může stát prvním an-
glickým fotbalistou, jehož cena pokoří hranici sta milionů eur. Tolik by 
za JADONA SANCHA mohl na dřevo vysázet slavný Manchester Uni-
ted, jenž kolem klenotu vestfálské Borussie Dortmund dlouhou dobu 
krouží a snaží se jej zlákat k návratu zpět na Ostrovy.   

Jadon Sancho

Anglický 
klenot 
z ulice 
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Pokud by aktuálně druhý mančaft bundesligové tabulky Dort-

mund zlomil k jeho prodeji, přestup na Old Trafford by byl pikantním 

návratem Sancha do Anglie – do týmu osminásobného německého 

šampiona totiž odešel jako velká naděje oblékající modrobílý dres 

rivalů z Manchesteru City! Dortmund ale zatím tlaku Red Devils 

neustoupil, a tak jeden z největších talentů anglického i světového 

fotbalu momentálně stále válí v žlutočerném dresu a své vysoké 

kvality nyní předvedl v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 

také českým fanouškům – po jeho přihrávce Sterling otevřel skóre 

utkání a načal nakonec pětigólovou demolici mančaftu Jaroslava 

Šilhavého na legendárním stadionu Wembley…

GANGŮM SE VYHNUL, 
MYSLEL JEN NA FOTBAL!

Fotbalu se jako jeden z mála dnešních evropských hráčů nau-

čil na ulici, betonové plácky v Kenningtonu jej byly plné. „Jediné, 

co jsem chtěl dělat po škole, bylo hrát fotbal. Kolem mě se po-

hybovala spousta lidí, kteří prováděli mnoho špatností, já jsem 
 S MÍČEM SI JADON SANCHO ROZUMÍ NÁRAMNĚ. 

se s nimi ale nikdy nezapletl,“ vzpomíná Sancho na své začátky. 

„Každý den myslím na to, co by se stalo, kdybych se nesoustředil 

jen na fotbal,“ vypráví, jak je šťastný, že se nepřidal k žádnému po-

uličnímu gangu a místo toho kopal do meruny. A to mu šlo náram-

ně! V zápolení se staršími protihráči si vytříbil techniku, neustále 

se snažil o obcházení soupeřů a brzy se stal – společně s největ-

ším kamarádem Reissem Nelsonem, jenž momentálně válí v Hof-

fenheimu – lokální „hvězdičkou“, jíž bez faulu téměř nejde odebrat 

balón a která se baví tím, že zkouší nasadit jesle každému, kdo 

se na ni koukne. „Vždy jsem chtěl být fotbalista, na kterého se fa-

noušci podívají, a on jim svými kousky vyrazí dech, tak, jako se to 

stávalo mně, když jsem sledoval Ronaldinha. Jednou chci být jako 

on,“ prohlásil v rozhovoru pro server Goal. Není tak divu, že se 

brzy zapojil i do organizovaného fotbalu, laso mu hodili zástupci 

Watfordu, v jehož akademii Sancho vyrazil vstříc hvězdám… 

WATFORD MU BYL MALÝ
S mančaftem z okraje Londýna už Sancho nějakou dobu tré-

noval, aby ale mohl podepsat tzv. „školácký kontrakt“ a nastoupit 

do jeho akademie, muselo mu být osm let. Když dosáhl požadova-

ného věku, mládežnický trenér Watfordu Deave Godley se nato-

lik obával, aby Sancha nezlákal do svých řad Arsenal či Chelsea, 

že vyzvedl Jadona a jeho rodinu na vlakovém nádraží a dovezl je 

do klubových kanceláří k podpisu smlouvy svým autem. 

„Měl talent a sebedůvěru ve své schopnosti, navíc ale hodně 

trénoval a vždy s míčem u nohy. Zdálo se mi, že prostě pořád 

hraje fotbal, a proto je tak technicky vyspělý,“ charakterizuje 

Sancha jeho první kouč. „Prostě jsem vždy cítil, že když budu 

trénovat víc než ostatní, budu také víc vynikat,“ popisuje svůj 

přístup k fotbalu rodák z Camberwellu. V mládežnických tý-

mech Watfordu se Sancho stal tahounem a svými výkony při-
 PRÁVĚ OBRÁNCI FILIPU NOVÁKOVI PO KOLMICI KANEA UPLÁCHL A PŘIPRAVIL ÚVODNÍ GÓL ANGLIE PRO STERLINGA V KVALIFIKACI O POSTUP NA ME. 

 S VLADIMÍREM DARIDOU SVÁDÍ BITVY NA BUNDESLIGOVÝCH PAŽITECH, TENTOKRÁT SE VŠAK STŘETLI NA MEZINÁRODNÍM POLI. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 PREMIÉROVÝ ZÁPAS V DRESU BORUSSIE ODEHRÁL PROTI FRANKFURTU (2:2) 
 A BRZY SE STAL NEPOSTRADATELNÝM ČLENEM DORTMUNDSKÉ SESTAVY.  

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY

lákal zájem skutečných anglických velkoklubů a ve čtrnácti 

jej Watford za 66 tisíc liber (při splnění určitých podmínek se 

přestupová částka mohla vyšplhat na půl milionu liber) pustil 

do Manchesteru City. 

GUARDIOLA ŠLÁPL VEDLE 
Také v bleděmodrém dresu nadále převyšoval vrstevníky 

a společně s Brahimem Díazem a kamarádem Philem Fode-

nem, po jejichž boku válel v mládežnických týmech City, se měl 

stát budoucím tahounem úřadujícího anglického šampiona. Jen-

že v létě 2017 se s Citizens nedohodl na nové smlouvě, ačkoliv 

mu byl nabízen plat 35 tisíc liber týdně (zhruba 1 milion korun). 

Nedostal totiž záruky ohledně herního vytížení v A-týmu, a tak 

se nový kontrakt zdráhal podepsat. Za trest jej trenér Pep Gu-

ardiola nevzal na předsezónní soustředění do USA, Sancho se 

vrátil do juniorky a požádal o odchod. 

DORTMUND ŠEL NAJISTO 
Rozkolu v kádru City šikovně využila dortmundská Borussia, 

která za Sancha zaplatila osm milionů eur a sedmnáctiletého 

šikulu okamžitě zařadila do A-týmu. A bundesligový mančaft 

dobře věděl, koho kupuje, anglické mladíky mají německé celky 

skvěle zmapované. A to i díky tomu, že v říjnu 2016 se anglická re-

prezentace do 17 let v Pule zúčastnila Chorvatského poháru, kde 

nastoupila proti stejně starým mladíkům z Chorvatska, Řecka 

a také Německa. „Three Lions“ turnaji naprosto dominovali – tři-

krát vyhráli, vstřelili 16 gólů a výběr Německa roznesli 8:1. Právě 

Sancho patřil mezi opory anglického týmu, a když se o rok později 

naskytla příležitost získat jeho podpis, Dortmund neváhal. V jeho 

stopách se následně vydali další – kamarád Reiss Nelson v sou-

časnosti válí v Hoffenheimu, Emile Smith Rowe hraje za Lipsko, 

Reece Oxford obléká dres Augsburgu a Calluma Hudson-Odoie 

v posledních měsících mocně lanaří mnichovský Bayern…       

REPREZENTAČNÍ REKORDMAN
Přestup do Dortmundu se pro Jadona Sancha ukázal být trefou 

do černého. Vestfálský klub je proslulý tím, že z mladíků vytváří 

hvězdy, a zdá se, že opakující se scénář bude platit i pro velkou ang-

lickou naději. Od sedmnácti hrává Sancho bundesligu, od osmnác-

ti je nezpochybnitelným členem základní sestavy Dortmundu, jenž 

v letošní sezoně útočí na německý titul. A samotný Sancho prožívá 

průlomový ročník – čerstvě devatenáctiletý křídelník má v žlu-

točerném dresu na kontě senzačních devět branek a sedmnáct 

asistencí! Navrch se zabydluje v národním týmu Albionu, za který 

loni v říjnu proti Chorvatsku nastoupil jako vůbec první hráč naro-

zený v novém tisíciletí. S bývalým spoluhráčem ze City Sterlingem 

a hvězdným snajprem Harry Kanem tvoří v anglické reprezentaci 

ofenzivní trio, z něhož jde strach a které může Three Lions vystří-

let dlouho očekávaný úspěch. Kariéru má Jadon Sancho skvěle 

rozjetou, vystoupá až do výšin, které si jako mladík vysnil?  

 MANCHESTER CITY PŘEDLONI V LÉTĚ VYMĚNIL ZA DORTMUND, KDE SE DÍKY 
 SKVĚLÝM VÝKONŮM VYPRACOVAL DO ANGLICKÉHO NÁRODNÍHO TÝMU. 

Jadon Sancho
Jméno: Jadon Malik Sancho * Narozen: 25. března 2000, Cam-
berwell * Výška: 180 cm * Pozice: křídlo * Klub: Borussia Dort-
mund * Číslo dresu: 7 * Kariéra (roky, tým, zápasy, góly): 2017 
Borussia Dortmund II 3 / 0, 2017–? Borussia Dortmund 47 / 10, ná-
rodní tým 2018–? Anglie 4 / 0

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 

2. 4. 2019

http://www.gol.cz
http://www.upivrnce.cz/
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Jaroslav Vacek: „Fotbal potřebuje 
nový informační systém!“

Český fotbal v posledních letech rozhodně neprochází i ve finanční rovi-
ně idylickým obdobím. Přesto vedení FAČR přikročilo k zásadnímu inter-
nímu kroku, kterým je vytvoření úplně nového informačního systému, byť 
ten stávající neslouží největšímu sportovnímu svazu příliš dlouho. JARO-
SLAV VACEK, který má z titulu funkce vedoucího oddělení IT tuto změnu 
„na krku“, v rozhovoru detailně vysvětluje, proč je tato změna nutná, a zá-
roveň koriguje mediální spekulace, kolik to bude stát…

 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ IT NA FAČR JAROSLAV VACEK MÁ NA STAROSTI TVORBU NOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU. 

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

 Proč mění FAČR informační systém, který byl poměrně 

nedávno dokončený a hotový?

„Náš systém rozhodně hotový není. Obecně platí, že žádný sys-

tém není nikdy hotový. Každý systém velmi rychle stárne díky vý-

voji okolního světa. Někomu to může připadat divné, že nehmotný 

software, který se nemění, přestává časem spolehlivě fungovat. 

Je to dáno změnami technologií a souvisejících systémů, na které 

žádný software nemohl být předem připraven. Někdy stačí drob-

nosti, jako třeba změna webového prohlížeče, a systém se začne 

projevovat jinak. Proto si společnosti zajišťují tzv. údržbu systému, 

která zajišťuje změny systému tak, aby se jeho funkcionality ne-

měnily a nezhoršovaly. U nás je zásadnější jiný důvod, proč systém 

není hotový, a to je nedostatečná automatizace agend. Velké množ-

ství činností, které je možné automatizovat, se provádí manuálně 

nebo za pomocí excelů a jiných pomocných aplikací, což prodražu-

je správu všech systémů. Mimo jiné se to projevuje nekonečným 

proudem různých uživatelských požadavků na náš systém.“

 Uživatelé jsou ale spokojeni se stávajícím systémem!

„Pokud jsou uživatelé spokojeni, je to samozřejmě dobrá zpět-

ná vazba. Znamená, že rozhraní s uživateli je nastaveno dobře. 

Uživatel však vidí jakýsi povrch, vidí pouze uživatelské rozhraní. 

Nevidí vnitřek systému, architekturu a nevidí práci, která je za tím 

a mimo informační systém.“

 Nechá se to přeložit, že je současný systém špatně na-

vržený?

„Systém vznikal ve složitých podmínkách. Neexistovala ucele-

ná představa, byly pouze útržkovité fragmenty. To, že vznikl fun-

gující informační systém, který pokryl původní nesourodé poža-

davky, je jednoznačně ohromný úspěch. Právě díky systému se 

udělal pořádek v členské základně. Máme unikátní evidenci aktiv-

ně hrajících hráčů. Nemáme tzv. mrtvé duše, což je důležité také 

ve vztahu FAČR k Ministerstvu mládeže, školství a tělovýchovy. 

Systém obsahuje kompletní informace o všech zápasech ve všech 

soutěžích. Za rok to znamená 70 tisíc utkání. Momentálně v infor-

mačním systému spravujeme 53 tisíc uživatelů, z toho jsou 4 tisíce 

rozhodčích. Denně máme 40 tisíc přihlášení do systému. Je mož-

né si tedy udělat obrázek o rozsahu systému a jak velký má přínos 

pro automatizaci dříve papírových agend. Doba však pokročila 

a my díky současnému informačnímu systému máme představu 

o změnách, které bychom chtěli realizovat. Vidíme, které činnosti 

se dělají zbytečně mimo informační systém. Inspirujeme se také 

fungujícími systémy v zahraničí, včetně inspirace z UEFA.“

 Proč tedy nepokračujete v rozvoji současného systému?

„Změnu bude nutné provést v samém jádře informačního sys-

tému. Musíme navrhnout novou architekturu systému, vytvořit 

nový technický design. Někdy se prostě vyplatí stavět na zelené 

louce než pokračovat ve změnách stávajícího. Současný infor-

mační systém bude samozřejmě k dispozici pro využití na tvorbě 

nového systému.“

  Jaké zásadní konkrétní změny to jsou?

„Současný informační systém například nepodporuje plně 

agendu pro trenéry. Pro ně máme samostatný oddělený systém, 

který by měl být nyní určitě součástí nového systému. Chceme, 

aby plně pokrýval agendy všech subjektů ve fotbale - hráčů, 

trenérů, rozhodčích, fyzioterapeutů atd. Nový informační sys-

tém nebude pouze evidenční, ale bude podporovat tok informací 

a znalostí směrem ke všem zmíněným subjektům. Další klíčovou 

oblastí je bezpečnost. Například nyní FAČR vynakládá nemalé fi-

nanční prostředky na procesní pokrytí GDPR. Dalším důležitým 

faktorem je zajištění kontinuity. Současný informační systém 

nemá žádnou dokumentaci! Byl totiž vyvíjen externími programá-

tory… To je velmi závažné bezpečnostní riziko, takže součástí no-

vého informačního systému prostě musí být i potřebná dokumen-

tace. Možná bude překvapením, že současný systém není jediným 

informačním systémem ve společnosti FAČR. Existuje poměrně 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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velký počet systémů, aplikací a softwarových nástrojů, které jsou 

používány a IT je spravuje. Všechny tyto systémy a aplikace musí 

mezi sebou spolupracovat. Problémem je heterogenita, tedy ne-

sourodost, což značně prodražuje správu a podporu od IT. Cílem 

nového systému je výrazně snížit tuto nesourodost.“

 Můžete naznačit nebo prozradit, jak toho chcete dosáh-

nout?

„Chceme přejít do modelu, že se o systém bude starat externí 

dodavatel. Nejsme IT firma a nemůžeme zaměstnávat všechny 

role, které vývoj a údržba moderního informačního systému vy-

žadují. Nastavíme také správný model rozvoje systému. Přejde-

me od ad-hoc rozvoje k rozvoji řízenému. Během projektu na nový 

systém vznikne pracovní skupina, kde budou zástupci nejen ze 

strahovského sekretariátu FAČR, ale také z regionů, kteří po-

mohou přispět s požadavky na nový systém a zároveň také k jeho 

prezentaci a propagaci do fotbalového hnutí.“

 Říkal jste, že informační systém vyvíjeli a stále vyvíjejí 

externisté…

„Informační systém nám vyvíjejí externí programátoři, kteří 

však pracují v režimu interního vývoje. Za vývojový proces zod-

povídá FAČR. V tomto režimu nemůžeme efektivně obsáhnout 

všechny role, které se na vývoji mají podílet, tj. analytik, architekt, 

technický designer, programátor, tester atd. Mimochodem sou-

časní programátoři mají často roli, která jím nenáleží. Vytváře-

jí podklady pro reporty, což určitě není práce vývojáře a také to 

svědčí o tom, že systém není hotov.“

 V médiích se objevila suma 50 milionů korun, kterou by 

měl nový informační systém stát. Sedí?

„Částka 50 milionů nemá žádnou relevanci. Při veřejné zakázce 

musíme uvést nějaké konkrétní číslo. Není to ale jen cena díla, ob-

sahuje náklady na následnou podporu (údržbu + rozvoj) po dobu 

čtyř let po dokončení díla. Tedy jsou to náklady pokrývající období 

šesti až sedmi let. Odhadnuté suma mj. vycházela ze zkušeností 

se stávajícím systémem. Současné náklady na údržbu činí ročně 

2,8 milionu korun bez rozvoje informačního systému. Součástí 

nového systému bude možnost příjmu z reklamy, který sníží rea-

lizovanou investici, resp. náklady na provoz. Máme už připravený 

marketingový plán. Další návratnost očekáváme z automatizace 

dosud ručně dělaných agend, tedy kapacitní úspory. Nový systém 

má naopak přinést úspory a efektivnější podporu soutěží fotbalu. 

Víme, co děláme. Cílem je přilákat uživatele, rozšířit o další tech-

nologie a integrovat s ostatními systémy. Naší strategií je automa-

tizace a modernizace.“

 Máte stejné jméno a příjmení jako dlouholetý „ministr 

financí“ českého fotbalu, jehož marketingová firma Pragosport 

vlastní televizní práva na obě profesionální ligové soutěže… 

Jste jedna rodina nebo je to jen náhoda?

„Je to samozřejmě jen shoda jmen. Řadu let jsem pracoval jako 

manažer IT v mezinárodních korporacích. Řídil jsem různé pro-

jekty a některé z nich byly také implementace nového systému. 

Moje vzdělání je matematické a ekonomické. Od listopadu 2018 

jsem vedoucím oddělení IT na FAČR.“ 

 JAROSLAV VACEK 

AKTUÁLNĚ
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Teplice jsou kolo před koncem v čele tabulky 

a vyzvou Chrudim

Povedlo se. Zvládli tíhu okamžiku. Futsalisté Svarogu Teplice vyhráli pá-
teční zápas v Uherském Hradišti a kolo před koncem základní části vedou 
tabulku o bod před Chrudimí. Shodou okolností se Severočeši utkají v po-
sledním kole právě s ERA-PACKem. Na domácí palubovce!

 PLZEŇ DÁL BOJUJE O PÁTÉ MÍSTO PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI. VYHRÁLA V ČESKÉ LÍPĚ. 

Tepličtí zvítězili v Uherském Hradišti vysoko 7:3. „Věděli jsme, 

že je pro nás tento zápas extrémně důležitý. Výhra nám zaručova-

la šanci poprat se v posledním kole o první místo. To by nám za-

jistilo skvělou výchozí pozici do play off,“ líčil teplický Nene a na-

vázal: „Odehráli jsme po většinu času dobrý zápas a vyhráli, ale 

dopustili jsme se i několika chyb, které by se v dalších zápasech 

neměli opakovat. Gratuluji celému týmu k tomu, co jsme dokázali. 

Teď už se můžeme připravovat na zápas zápasů.“

Chrudim ani Sparta v pátek nehrály. Východočeši 21. kolo pře-

dehrávali v televizním utkání se Slavií (3:3). Sparta naopak kolo 

dohraje ve středu, kdy před kamerami ČT Sport vyzve Mělník 

(20:15).

Play off si zajistil i tradiční klub Helas Brno, který v klíčové bitvě 

přetlačil Liberec po výsledku 8:3. „Zápas jsme rozhodli už v prv-

ním poločase, který jsme vyhráli tři-nula. V druhé půli nás Liberec 

potrestal třemi góly až v závěrečné power play. Jinak jsme si při-

psali zasloužené vítězství,“ oddychl si trenér Brňanů Tomáš Galia. 

 NOVÁČEK Z LIBERCE SI PLAY OFF NEZAHRAJE. 

http://efutsal.cz/
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O konečné páté místo v základní části srdnatě bojuje i Plzeň, jež 

si pomohla výhrou 6:2 v České Lípě. „Rozhodl asi první gól, po-

kud bychom ho dostali my, bylo by to složitější. V druhé půli už se 

do hry dostali všichni hráči a zápas se jen dohrával,“ uvedl plzeň-

ský futsalista Michal Holý.

 HELAS SI ZAHRAJE PLAY OFF. 
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VÝSLEDKY 21. KOLA VARTA FUTSAL LIGY

HELAS BRNO – FTZS LIBEREC 8:3 (3:0)

Branky: 2. Mužík, 6. a 25. Ovčačík, 19. Cupák, 28. a 29. Presl, 32. a 35. Štolba – 
27., 31. a 36. Němec.

BAZOOKA CF UHERSKÉ HRADIŠTĚ – SVAROG FC TEPLICE 3:7 (1:5)

Branky: 9. Čtvrtníček, 28. Németh, 34. Ťok – 
4., 20. a 34. Djaelson, 17. Novotný, 19. a 38. Nene, 20. Teka.

FC DÉMONI ČESKÁ LÍPA – SK INTEROBAL PLZEŇ 2:6 (1:3)

Branky: 31. Hrubý, 28. Havrda – 6. Křemen, 7., 21. a 26. Rešetár, 20. Buchta, 29. Štrajt. 

Předehráno: FK ERA-PACK CHRUDIM – SK SLAVIA PRAHA 3:3 (0:1)

Branky: 23. D. Drozd, 30. Slováček, 39. Max – 10. Leovski, 30. Radovanovič, 40. Krasnič.

DALŠÍ PROGRAM VARTA FUTSAL LIGY

Dohrávka 21. kola: Sparta Praha – Mělník (středa 20:15, živě ČT Sport).

22. kolo (pátek 20:00): Slavia Praha – Mělník, Teplice – Chrudim, 
Sparta Praha – Helas Brno (v Kutné Hoře), Plzeň – Uherské Hradiště, 

VŠB-TU Ostrava – Česká Lípa.

TABULKA VARTA FUTSAL LIGY
1. Teplice 19 17 0 2 120:50 51

2. Chrudim 19 16 2 1 115:25 50

3. Sparta Praha 18 15 0 3 157:40 45

4. Slavia Praha 19 12 3 4 92:53 39

5. Plzeň 19 9 1 9 104:59 28

6. Mělník 18 8 2 8 71:98 26

7. Helas Brno 19 5 2 12 53:72 17

8. Česká Lípa 19 5 1 13 49:107 16

9. Uherské Hradiště 19 4 2 13 64:96 14

10. Liberec 20 4 1 15 68:151 13

11. VŠB-TU Ostrava 19 2 0 17 44:186 6

http://efutsal.cz/
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Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

www.futsal.cz
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Sedmnáctka jede 
na mistrovství Evropy!

Reprezentační výběr do 17 let má za sebou závěrečný zápas elitní fáze 
kvalifikace o postup na evropský šampionát proti Nizozemsku. Již před zá-
pasem měly oba týmy jistý postup na závěrečný šampionát. I přes dobrý 
start do utkání nakonec český výběr tomu domácímu podlehl 2:5.

 TRENÉR VÝBĚRU DO SEDMNÁCTI LET VÁCLAV KOTAL MŮŽE TÝM CHYSTAT NA ZÁVĚREČNÝ TURNAJ. 

 REPREZENTACE U17 SI Z NIZOZEMSKA PŘIVEZL POSTUP NA EVROPSKÝ ŠAMPIONÁT. 

Hned v šesté minutě se dostal před pokutové území domácí-

ho týmu Michal Ševčík a i díky teči jednoho z obránců poslal míč 

za záda brankáře a Češi vedli rychle 1:0. Do konce prvního po-

ločasu se ale podařilo domácím vyrovnat díky gólu Brobbeyho. 

A v úvodní části druhého poločasu Nizozemci český tým vůbec 

nešetřili, když se prosadili střelecky hned třikrát v rozmezí od 53. 

do 62. minuty, kdy se trefili postupně Sankoh, Taabouni a podruhé 

v zápase Brobbey.

Ve dvaasedmdesáté minutě se navíc krásně z přímého kopu 

trefil Sontje Hansen a zvýšil již na rozdíl čtyř branek. O šest minut 

později byl po úniku stažen ve vápně Filip Šilhart, který následně 

sám proměnil penaltu a korigoval výsledek na 2:5.

Nizozemci se stali prvním týmem, který dokázal svěřencům 

trenéra Václava Kotala vstřelit v rámci této kvalifikace gól. V po-

změněné sestavě nakonec český celek podlehl Nizozemsku 2:5. 

Ve skupině 2 tak obsadil druhé místo se šesti body ovšem na jisto-

tě postupu na závěrečný šampionát to nic nezměnilo. 

„Potkali jsme se se soupeřem, který bude patřit k největším fa-

voritům mistrovství Evropy. Musíme sportovně přiznat, že soupeř 

vyhrál zaslouženě a byl lepší. I když jsme dostali tři góly ze stan-

dardních situací, což také zkreslilo vývoj. Ale přesto, soupeř vy-

hrál zaslouženě, předčil nás v podstatě ve všem. Výsledek vyznívá 

pro nás ještě dobře, protože vítězství domácích mohlo být klidně 

i vyšší,“ hodnotil zápas trenér Václav Kotal. 

KVALIFIKACE ME U17 - ELITNÍ FÁZE

ČESKO U17 - NIZOZEMSKO U17 2:5 (1:1)

Hráno: 26. 3. 2019. Branky: 6. Ševčík, 78. Šilhart (pen.) – 23. Brobbey, 53. Sankoh, 57. Taabouni, 62. 
Brobbey, 72. Hansen. ŽK: Toula, Starý, Pech – Ünüvar.

ČR: Stejskal - Koželuh (67. Kůrka), Starý, Matys, Šimek - Freisinger (67. Hroník), Hájek (46. Ritter) - 
Šilhart, Ševčík (67. Svoboda), Pech - Toula. 

Nizozemsko: Raatsie - Van der Sloot, Kasanwirjo, Sankoh, Maatsen - Proper (73. Daniels), Taa-
bouni (65. van Ottele), Taylor - Hansen, Brobbey, Ünüvar (64. Allouch).

PŘEDCHOZÍ ZÁPASY ČR V ELITNÍ FÁZI KVALIFIKACE

ČESKO U17 – SEVERNÍ IRSKO U17 2:0 (0:0)

Hráno: 23. 3. 2019. Branky: 48. Hroník, 71. Pech. ŽK: Toula – Stewart, Scott, Mckiernan.

ČR: Horníček – Koželuh, Starý, Hellebrand, Kůrka (90. Šimek) – Hroník (88. Ševčík), Hájek – Hložek, 
Ritter, Šíp (64. Pech) – Svoboda (64. Toula).

Severní Irsko: Mee – Scott, S. McClelland, K. McClelland, Stewart (75. Deveney) – Johnston, Boy-
le – O‘Neil (53. Hunter), Taylor, Crowe (75. McKiernan) – Brown (9. Wylie).

IZRAEL U17 – ČESKO U17 0:1 (0:1)

Hráno: 20. 3. 2019. Branky: 33. Hložek. ŽK: Elimelech, Arbel - Ritter. Rozhodčí: Birsan – Grigoriu 
(oba Rumunsko), Krijt (Nizozemsko).

Izrael: Musajof – Elimelech, Ben Hamo, Arbel, Bitton – Haruš, Zargary (74. Azoulay), Berkovič (90. 
Torgeman) – Hanzis (80. Eshetie), Gabaj (74. Roizman), Podgoreanu.

ČR: Horníček – Koželuh, Starý, Hellebrand, Kůrka – Hroník (90. Matys), Hájek – Hložek, Ritter, Šíp 
(68. Pech) – Svoboda (85. Toula).

KONEČNÁ TABULKA

1. Nizozemsko 3 3 0 0 12:2 9

2. ČESKO  3 2 0 1 5:5 6

3. Izrael 3 0 1 2 0:3 1

4. Severní Irsko 3 0 1 2 0:7 1

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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Skvělé! Devatenáctka 
postupuje na ME!

Česká reprezentace do 19 let to dokázala! Ačkoliv na úvod elitní fáze kvalifika-
ce podlehla Anglii vysoko 1:4, ve zbývajících dvou utkáních kvalifikace dvakrát 
vyhrála, ovládla svou skupinu a postupuje na mistrovství Evropy!

 KOUČ JAN SUCHOPÁREK SI MŮŽE ODŠKRTNOUT SPLNĚNÝ POSTUPOVÝ ÚKOL. 
 V ELITNÍ FÁZI KVALIFIKACE NECHAL JEHO SVĚŘENCI ZA SEBOU ANGLIČANY A DÁNY! 

 REPREZENTAČNÍ VÝBĚR DO DEVATENÁCTI LET SI ZAHRAJE NA ČERVNOVÉM ME V ARMÉNII. 

Tým trenéra Jana Suchopárka tak navázal na reprezentaci 

do 17 let, jejíž postup na EURO byl potvrzen v úterý odpoledne 

o pár hodin dříve..

Český tým si zachoval naději na postup díky výhře 3:1 nad Dán-

skem v druhém utkání. Řekové zároveň porazili Anglii. Závěrečné 

zápasy měli jasný scénář – český tým musel vyhrát a doufat, že 

Angličané neporazí Dánsko.

Češi do zápasu s Řeckem nevstoupili dobře a od 10. minuty 

prohrávali po gólu Emmanouilidise. Jenže ve 27. minutě vyrovnal 

Tomáš Zlatohlávek po rohovém kopu a v 60. minutě poslal český 

výběr do vedení 2:1 Pavel Hezoučký, jenž přišel na hřiště od začát-

ku druhého poločasu.

V souběžně hraném utkání Dánsko dvakrát vedlo nad Anglií, 

ale přemožitel českého celku z prvního zápasu dokázal dvakrát 

srovnat. V 87. minutě mohl přidat třetí gól českého týmu Tomáš 

Kepl, ale z pokutového kopu netrefil branku. Zatímco v zápase 

Česka s Řeckem se nastavovalo pět minut, Dánové s Angličany 

hráli čtyři minuty nad rámec devadesáti minut. A v páté minutě 

nastavení proměnil penaltu kapitán David Heidenreich a zvýšil 

na konečných 3:1 pro český tým! Ve stejnou dobu byl ukončen zá-

pas Dánsko – Anglie za nerozhodného stavu 2:2, což znamenalo 

postup reprezentace do 19 let na evropský šampionát! Závěrečný 

turnaj ME se koná v Arménii v době od 14. do 27. července. 

KVALIFIKACE ME U19 - ELITNÍ FÁZE

ČESKO U19 - ŘECKO U19 3:1 (1:1)

Hráno: 26. 3. 2019. Branky: 27. Zlatohlávek, 60. Hezoučký, 90+5. Heidenreich z pen. – 10. Emma-
nouilidis. ŽK: Zlatohlávek, Kovář - Michailidis.

ČR: Kovář – Míka, Heidenreich, Zima, Fukala – Macháček, Slaměna (80. Solil) – Konopásek (79. Hö-
nig), Šulc, Ostrák (46. Hezoučký) – Zlatohlávek (63. Kepl).

Řecko: Nikopolidis (31. Mandas) – Antzoulas (70. Michailidis), Tsiggaras, Diamantis – Lyratzis, Mpo-
tos, Gaitanis (69. Gkargkalatziadis), Meliopoulos (39. Neofytidis), Tsaousis – Emmanouilidis, Shehu.

PŘEDCHOZÍ ZÁPASY ČR V ELITNÍ FÁZI KVALIFIKACE

ČESKO U19 – DÁNSKO U19 3:1 (1:0)

Hráno: 23. 3. 2019. Branky: 13. Solil, 46. a 85. Šulc – 58. Frederiksen. ŽK: Hezoučký – Olsen.

ČR: Kovář – Fukala, Zima, Heidenreich, Konopásek – Solil (84. Slaměna), Macháček – Ostrák 
(87. Honig), Šulc, Hezoučký (87. Míka) – Kepl (66. Zlatohlávek).

Dánsko: Bernat – Olsen (46. Sorensen), M. Jensen, Gudmann (74. Bidstrup), L. Klitten (53. Frede-
riksen) – Madsen, Nartey (82. Kaastrup) – O. Klitten, V. Jensen, Damsgaard – Kaufmann (82. Hogh)

ANGLIE U19 – ČESKO U19 4:1 (1:1)

Hráno: 20. 3. 2019. Branky: 11. a 56. Saka, 49. Gallagher, 85. Loader – 10. Selnar. ŽK: Macháček, 
Solil. Rozhodčí: Stegemann – Schaal (oba Německo), Radić (Chorvatsko).

Anglie: Bursik – Aarons, Guehi, Panzo, Sessegnon – Gibbs-White (90. Harper), Gallagher (90. McE-
achran) – Poveda (67. Lamptey), Gomes (73. Nmecha), Saka (67. Appiah) – Loader.

Česko: Kovář – Fukala, Heidenreich, Zima, Šnajdr (46. Konopásek) – Slaměna (73. Solil), Krunert 
(46. Macháček) – Hönig, Šulc, Selnar (68. Hezoučký) – Kepl (81. Zlatohlávek).

KONEČNÁ TABULKA

1. ČESKO 3 2 0 1 7:6 6

2. Řecko 3 1 1 1 5:6 4

3. Anglie 3 1 1 1 7:5 4

4. Dánsko 3 0 2 1 5:7 2

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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Středočeši vychovávají mladé brankáře

Na stadionu v Praze 9 - Kolodějích se uskutečnila úvodní akce pro-
jektu Brankářské akademie Daniela Zítky, na které s bývalým repre-
zentačním gólmanem a současným asistentem v pražské Spartě spo-
lupracuje Středočeský krajský fotbalový svaz.

 DANIEL ZÍTKA PEČLIVĚ DOHLÍŽEL NA PRŮBĚH CELÉ AKCE, KTERÁ NESE JEHO JMÉNO. 

 Z OKRESU PRAHA-VÝCHOD PŘIJELO NA STADION V KOLODĚJÍCH 42 MLADÝCH BRANKÁŘŮ. 

„Dorazilo 42 brankářů z oddílů z okresu Praha-východ, kte-

rým se věnovalo v nafukovací hale v Kolodějích deset trenérů, 

takže na jednoho připadalo čtyři až pět kluků ve věku 9 až 18 let. 

Měli jsme pro ně připravených deset stanovišť. Vedl jsem jen 

rozcvičku a pak jsem dohlížel na jednotlivá pracoviště,“ přibližu-

je Daniel Zítka průběh i svoji konkrétní roli. Někdejší opora An-

derlechtu Brusel, se kterým získal čtyři belgické tituly, se čtyři 

roky trenérsky věnuje chytání. „K této specializaci mě přivedl 

Pavel Srniček,“ připomíná svého o pár let staršího učitele, rov-

něž skvělého českého brankáře.

Premiérová akce se nakonec neuskutečnila na hřišti, ale 

v nedaleké nafukovací hale. „Venku bylo bohužel šílené počasí, 

tak jsme vzali zavděk zdejší prostornou halou. Mladé branká-

ře jsme si vyzkoušeli, jak na tom aktuálně jsou, ukazovali jsme 

jim správné pohyby. Bylo to fajn, dohromady to trvalo 75 minut, 

na závěr jsme si pak udělali i krátké vyhodnocení,“ shrnuje napl-

něný program, jemuž přihlíželi i rodiče chlapců, kteří je do dě-

jiště přivezli. „Určitě byli zvědaví, co s nimi budeme provádět. 

Myslím si, že je velmi důležité, jak funguje trojúhelník rodiče-

-klub-okresní fotbalový svaz, abychom o talentované brankáře 

zbytečně z nějakých důvodů nepřicházeli. Už v raném věku se to-

tiž musíme věnovat technice chytání, aby kluci nezískali špatné 

návyky. Již několikrát jsem zažil, jak propastný rozdíl je v tomto 

směru mezi gólmany z výkonnostního fotbalu a z mládežnických 

týmů ligových klubů,“ přidává konkrétní zkušenost z brankářské 

trenérské praxe.  

Celý projekt Brankářské akademie Daniela Zítky zastřešuje 

Středočeský KFS, takže v příštích týdnech a měsících se stej-

ná akce uskuteční i v dalších okresech tohoto největšího kraje. 

„Rozhodli jsme se spolupracovat na tomto projektu, protože ho 

považujeme za prospěšný, abychom pomáhali už od žákovských 

let systematicky vychovávat kvalitní brankáře, kterými se český 

fotbal dlouhodobě pyšní,“ zdůrazňuje předseda krajského svazu 

Miroslav Liba, sám rovněž bývalý gólman, a dodává: „Příští akce 

se bude konat v úterý 9. dubna odpoledne v Poděbradech pro 

brankáře z klubů z okresu Nymburk.“ 

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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Grassroots trenéři mládeže 
pomáhají klubům v okresech

Fotbalová asociace České republiky reaguje na nepříznivý vývoj přede-
vším v okresním fotbale, který zasáhl celoevropský trend úbytku týmů 
i hráčů. Již půl roku proto v jednotlivých okresech působí tzv. Grassroots 
trenéři mládeže (GTM OFS), kteří jsou k dispozici pro konzultace, rady 
a trenérskou metodiku především malým a středně velkým klubům.

 DO MALÝCH A STŘEDNÍCH KLUBŮ JEZDÍ GRASSROOTS TRENÉŘI JIŽ V 72 OKRESECH. 

 GRASSROTS TRENÉŘI ABSOLVUJÍ PRAVIDELNÁ ŠKOLENÍ. 

Celkový plánovaný počet GTM OFS je 80, aktuálně jsou aktivní 

v 72 ze 76 okresů a 4x v Praze, ve čtyřech okresech ještě probí-

há výběr. Tito trenéři jsou zodpovědní především za mládežnic-

ký a neprofesionální fotbal a jsou klubům a trenérům k dispozici 

s řešením jejich aktuálních problémů.

Společně s kluby GTM hledají cesty, jak zvýšit a následně udr-

žet členskou základnu, důležitou součástí jejich práce je i vzdě-

lávání a inspirace trenérů, učitelů tělesné výchovy, ale i rodičů. 

Výrazně tak doplňují a podporují činnost již dlouhá léta fungujících 

14 krajských Grassroots trenérů mládeže (GTM KFS) FAČR.

„Na této úrovni chceme vyjít vstříc klubům a být jim k dispozici, 

především pak ale vytvářet prostředí, které děti povede k pohybu. 

Avšak takové prostředí, kde budou děti muset i samy tvořit a pře-

mýšlet a ne, že jim stále budeme říkat, co a jak mají dělat. I ten-

to přístup nám pak může děti od sportu odrazovat, protože děti 

potřebují také určitou svobodu v rozhodování,“ přiblížil filozofii 

fungování GTM Jiří Kotrba, ředitel oddělení rozvoje fotbalu FAČR.

„Okresní trenéři mládeže jsou součástí strategického plánu 

FAČR, působit jich v ČR bude až 80 a doplnili tak všechny pro-

jekty a myšlenky, které jsme za poslední roky realizovaly. Jejich 

náplní práce bude komplexní servis pro kluby v jejich okrese tak, 

abychom společnými silami dokázali být nápomocni v základ-

ních patrech fotbalu,“ řekl Otakar Mestek, vedoucí Grassroots 

úseku FAČR.

Abychom zajistili jednotný přenos myšlenek do klubů, s těmito 

trenéry pravidelně absolvujeme interní školení, a to jak teoretické, 

tak i praktické, včetně vyhodnocování činnosti, aby naše společná 

práce byla co nejvíce efektivní. Samozřejmě se zajímáme i o názo-

ry přímo z okresů a krajů od předsedů, ale i z jednotlivých klubů,“ 

doplnil Michal Blažej, Grassroots manažer Fotbalové asociace.

Kluby se mohou na tyto krajské a okresní Grassroots trenéry 

mládeže kdykoli obrátit pro radu, inspiraci i pomoc. 

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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 ŠKOLA V POHYBU SEZNAMUJE DĚTI ZÁBAVNOU FORMOU PŘEDEVŠÍM S VŠEOBECNOU POHYBOVOU PRŮPRAVOU. 

Škola v pohybu zavítala na více než 600 míst

Fotbalová asociace ČR realizuje v rámci tohoto projektu návštěvy trenérů mlá-
deže, kteří mohou inspirovat učitele tělesné výchovy novými prvky se zaměře-
ním na všeobecnou pohybovou průpravu a organizací hodin tělesné výchovy.

Návštěvy trenérů mládeže mají ze strany škol skvělé zpět-

né vazby, pro učitele jsou tyto metody i samotná cvičení velkou 

inspirací do další práce. „Děkujeme za velmi příjemný den, už 

odpoledne vládl na nádvoří fotbal, moc děkujeme a těšíme se 

na další spolupráci,“ napsala například ředitelka ZŠ a MŠ v Kla-

tovech. „Jsem moc ráda za ukázky, které jsem viděla, děti takto 

tělocvik baví a mně také. Kolegyním jsem předala i letáčky s další 

inspirací,“napsala jedna z učitelek ZŠ Budyně.

„Na základě včerejší ukázky mi prosím dovolte vyjádřit velký 

dík za profesionální přístup a obohacující ukázku práce s dětskou 

skupinou v našich podmínkách školy,“ napsali zástupci vedení ZŠ 

a MŠ Bratislavská ve Varnsdorfu.

Skvělý ohlas měli trenéři FAČR i ze základní a mateřské školy 

Brná v Ústí nad Labem. „Vaší činností u nás byli učitelé i děti nad-

šeni. Někteří učitelé už začali zkoušet některé prvky, které u vás 

viděli, ve svých hodinách TV. Děti se na hodinu moc těšily a také se 

jim hodina pod Vaším vedením líbila. Jednohlasně jsme říkali, že 

takových akcí do škol je potřeba čím více, tím lépe. V dnešní době 

zažíváme samé projekty, někdy už si říkáme, kdy máme učit? To 

pro případ Vaší aktivity neplatí, tady je přínos jednoznačný, a to 

především pro učitele, kteří by mohli získat jiné metody výuky TV, 

budou- li chtít.“

Návštěvu školy některého z trenérů FAČR je možné si objednat 

na webu projektu Můj první gól v sekci Škola v pohybu, k dispozi-

ci jsou zde i metodické materiály ke stažení. Případně je možné 

kontaktovat Grassroots trenéry mládeže přímo na kontaktech 

uvedených níže.

Součástí projektu ŠKOLA V POHYBU jsou i půldenní semináře 

pro učitele tělesné výchovy a vedoucí pohybových kroužků. Tyto 

semináře jsou tvořeny teoretickou i praktickou částí, během kte-

rých účastníci kurzu informace nejen slyší a vidí, mohou si je ale 

i na vlastní kůži vyzkoušet. 

Tyto semináře proběhnou v roce 2019 dva v každém kraji, před-

pokládány jsou měsíce duben a listopad. Více informací a kontakty 

naleznete na odkazu níže. 

 S PROJEKTEM ŠKOLA V POHYBU SE UŽ V PRAXI SEZNÁMILO VÍCE NEŽ 600 ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL. 

 „Tuto nabídku školám a školkám dáváme, protože bychom 

rádi ve spolupráci s učiteli zvýšili úroveň pohybových dovedností 

dětí, a aby už u malých dětí byla získávána láska a vztah k pohybu 

a sportu. Nejedná se pouze o fotbalový projekt, vše je zaměřeno 

na všeobecnou pohybovou průpravu, a to především hravou a zá-

bavnou formou, při které jsou děti v neustálém aktivním zapojení 

bez čekání a prostojů. Návštěvy realizují naši Grassroots trenéři 

mládeže, kteří mají s prací s dětmi mnohaleté zkušenosti a mo-

hou tak učitelům poskytnout nové nápady, inspiraci, ale třeba 

i pohled na sportování dětí,“ přiblížil záměr projektu Michal Blažej 

z Grassroots úseku FAČR. „A je skvělé, že tuto možnost již využilo 

přes 600 základních a mateřských škol, toto číslo se ale ještě ur-

čitě bude výrazně zvyšovat a se školami navážeme trvalejší spo-

lupráci,“ dodal ještě Michal Blažej.

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://mujfotbal.fotbal.cz/grassroots-treneri-mladeze-ofs/p246
https://mujfotbal.fotbal.cz/grassroots-treneri-mladeze-ofs/p246
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Unikátní projekt podporuje 
mladé fotbalisty v Hradci

Vysvětlit nutnost správných stravovacích a pitných režimů pro vrcholový 
sport dětem i rodičům, sledovat tělesnou kondici mladých sportovců nebo 
kompletně nastavit vhodné složení jídelníčků.  A také přednášky, měření 
a konzultace s rodiči. To vše patří do ojedinělého projektu na podporu mlá-
dežnického fotbalu, který probíhá v Hradci Králové.

 ODBORNÝ GARANT NUTRIČNÍ PORADNY FITBEE PAVEL SUCHÁNEK A GENERÁLNÍ ŘEDITEL ONDRÁŠOVKA A.S. 
 LIBOR DUDA SE PODÍLEJÍ NA PROJEKTU PODPORY MLÁDEŽNICKÉHO FOTBALU V HRADCI KRÁLOVÉ. 

 MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA FC HRADEC KRÁLOVÉ RICHARD JUKL PŘI LOSU FINÁLOVÉHO TURNAJE ONDRÁŠOVKA CUPU KATEGORIE U11. 

Program pro komplexní výživové poradenství pro mladé fotba-

listy, jehož partnerem je společnost ONDRÁŠOVKA, je zaměřen 

na zdravou výživu, stravování a pitný režim v FC Hradec Králové 

u hráčů mládežnických kategoriích U7-U19. „Vzhledem k tomu, 

jak intenzivně naši kluci trénují, potřebujeme, aby se správně 

a zdravě stravovali. Ojedinělé projekty v naší Fotbalové akademii 

jsou zaměřené právě na to. Věříme, že se vyplatí z pohledu výkon-

nosti a konkurenceschopnosti našich mladých hráčů i s ohledem 

na jejich budoucí přechod do seniorských profesionálních kate-

gorií,“ říká místopředseda představenstva FC Hradec Králové 

Richard Jukl. 

Výsledkem těchto aktivit má být nejen osvojení si správných 

stravovacích a pitných návyků, ale i prokázání zvýšené výkonnos-

ti, lepší tělesná kondice, eliminace únavy a v neposlední řadě sní-

žení počtu zranění mladých hráčů. Projekt s klubem realizuje tým 

profesionálních nutričních terapeutů pod vedením Pavla Suchán-

ka, se kterým spolupracuje řada vrcholových sportovců, včetně 

mládežnických fotbalových reprezentací U15-U21. 

„Naším úkolem je vysvětlovat nutnost správných stravovacích 

a pitných režimů pro vrcholový sport hráčům i rodičům, prová-

dět pravidelná měření tělesného složení a změn v čase, nastavit 

správná složení jídelníčků včetně pitných režimů nebo kontrolo-

vat jejich dodržování. A samozřejmě také poradit, opravit chyby 

a odhalit špatné stravovací návyky,“ vysvětluje Pavel Suchánek. 

Od spuštění projektu už s mladými fotbalisty i jejich rodiči usku-

tečnil několik přednášek, stovky měření a osobních konzultací, 

společně také upravili jídelníčky a stravovací režimy. Díky tomu 

došlo i k zásadnímu zlepšení při následných měřeních. 

Smysluplnosti projektu si cení i partner projektu, společnost 

ONDRÁŠOVKA: „Dlouhodobě vnímáme skvělou práci s mládeží, 

která probíhá v Hradci Králové.  Současně jsme s panem dokto-

rem Suchánkem v kontaktu v oblasti zdravého stravování fotba-

listů při Ondrášovka Cupu. Když jsme zjistili, že se zde rýsuje dal-

ší možná spolupráce, neváhali jsme a podpořili ji,“ uvedl ředitel 

společnosti Libor Duba. „ONDRÁŠOVKA podporuje mládežnický 

sport již řadu let, cílem je začlenění našich minerálek do každo-

denního režimu v míře a množství, které je pro tělo prospěšné,“ 

dodává Libor Duba. 

Jak projekt mladým fotbalistům prospívá, se budou moci pře-

svědčit i diváci základních skupin finálového turnaje Ondrášov-

ka Cupu kategorie U11, který bude v Hradci Králové odehrán 11. 

a 12. května. 

SLOŽENÍ SKUPIN ONDRÁŠOVKA CUPU 2018/2019 – KATEGORIE U11

SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C SKUPINA D

FC Hradec Králové CU Bohemians Praha Viktoria Plzeň SK Kladno

Sigma Olomouc FC Vítkovice 1919 Zbrojovka Brno FC Slovácko

FK Čáslav AC Sparta Praha Cidlina Nový Bydžov ŽĎAS Žďár nad Sázavou

ŠSK Bílovec FC Zlín Fotbal Třinec SK Slavia Praha

FK Pardubice FK Mladá Boleslav Dyn. Č. Budějovice 1. HFK Olomouc

FK Dukla Praha FC Tempo Praha FK Teplice FC Slovan Liberec

FOTO: Josef Štěpán

FOTO: Josef Štěpán
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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/
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https://event.flyunited.cz/
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FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

78 Středa 27.3.2019
13/2019 www.GOL.cz

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

	Gól č. 13/2019
	Obsah
	Můj týden: Matěj Vydra: „Nejsem jako Brazilci…“
	Aktuálně: Jeden poločas nestačí
	Rozhovor: Tomáš Souček: „Snad na Chelsea dopadnu líp než ve Wembley!“
	Reprezentace: Až příliš krutá porážka…
	Reprezentace: Wembley roste do krásy!
	Reprezentace: Cenná remíza s Brazilci na dosah 
	Kvalifikace ME 2020: Program a výsledky
	Profil hvězdy: Jadon Sancho: Anglický klenot z ulice
	Aktuálně: Jaroslav Vacek: „Fotbal potřebuje nový informační systém!“
	Futsal: Teplice jsou kolo před koncem v čele tabulky a vyzvou Chrudim
	Reprezentace U17: Sedmnáctka jede na mistrovství Evropy!
	Reprezentace U19: Skvělé! Devatenáctka postupuje na ME!
	Aktuálně: Středočeši vychovávají mladé brankáře
	Aktuálně: Grassroots trenéři mládeže pomáhají klubům v okresech
	Aktuálně: Škola v pohybu zavítala na více než 600 míst
	Mládežnický fotbal: Unikátní projekt podporuje mladé fotbalisty v Hradci 

