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„S jarem bych měl být osobně 
spokojený. Pravidelně nastupuju, 
jsem v jedenadvacítce. Ale chybí 
mi góly, loni jsem jich vstřelil víc, “ 
říká záložník Bohemians.

 ANTONÍN VANÍČEK

Tomáš 
Smola 

„Hrát se dá 
s každým!“
  „Na prdelky teď není čas!“  
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Vážení čtenáři!

Na tuzemské prvoligové scéně panuje setrvalý 

stav. Slavia a Plzeň svorně vyhrály a nadále vévo-

dí tabulce, probíhají dílčí bitvy o účast v elitní nad-

stavbové šestce a o únik z té poslední záchranář-

ské. Ve skupině o titul by rozhodně neměli chybět 

svěřenci Petra Rady. Zkušený šedesátiletý jablo-

necký kouč vede Jablonec opět směrem evropské 

poháry a Gólu poskytl rozhovor po bezbrankové 

remíze v Podještědském derby v Liberci. Samo-

zřejmě nejen o tomto prestižním mači. Zato druzí 

dva respondenti Gólu mají zcela odlišné starosti. 

Antonín Vaníček, dvacetiletý záložník Bohemians 

a české reprezentační „Lvíče“, v rubrice Můj týden 

vypráví, proč se „Klokani“ momentálně ocitli až 

na čtrnácté příčce a musí mít starosti o záchranu. 

Pro o deset let staršího útočníka Tomáše Smolu 

je probíhající sezona první prvoligová. Opavě po-

mohl nejvyšší soutěž vykopat a nyní se jí se zatím 

osmi vstřelenými góly pokouší také udržet. Tři 

kola před koncem základní části má opavský no-

váček o tři body více než Vaníčkovi Bohemians, ale 

z jedenácté příčky mu k úniku ze záchranářské 

skupiny chybí pět bodů na desáté Teplice. A pro 

Gól severomoravský ostrostřelec přiznává, kolik 

branek by ještě chtěl vstřelit a že se spoluhráči 

myslí hlavně na vytvoření co největšího záchra-

nářského bodového „polštáře“.

Tak příjemné gólové počtení! 

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„BOLESLAV JSME MĚLI PORAZIT“
„S Boleslaví jsme uhráli bezbrankovou remízu, další domácí ztráta moc bolí. Druhý po-

ločas jsme soupeře valili, měli jsme šance, spousty centrů, střely, závary. Jednoznačně 

jsme měli Boleslav porazit. Moje neproměněná šance mě samozřejmě hodně mrzí. Kluky 

jsem nepodržel, mohl jsem dát gól a utkání rozhodnout. Je sice pravda, že jsem pálil v pl-

ném běhu po přihrávce ze strany, nebylo jednoduché zakončit. Ale tohle prostě musím dá-

vat. Pokud chci ve fotbale stoupat výš, takové situace musím vyřešit. Snažil jsem se umístit 

míč k tyči, gólman Šeda ale dobře zasáhl.

„TRÁPÍ NÁS KONCOVKA“
Před týdnem jsme předvedli výborný výkon v Plzni, ve středu jsme vyřadili v domácím 

poháru rozjetou Olomouc. Teď jsme Boleslav, která na jaře ještě neprohrála, celou druhou 

půli tlačili. Zásadní věc, která nás trápí, je špatná koncovka. Říkám už delší dobu, že kdyby 

se hrál fotbal na předvedené výkony, jsme možná v první šestce. Jenže se hraje na góly, 

které prostě nedáváme. Je ubíjející, když nejsme bodově odměněni. Každý týden nás sice 

chválí, ale to nám body nepřinese. Máme naštěstí super kabinu, nezlomí nás to, dokážeme 

se podržet. Snad sérii už brzy zlomíme. Jde to jediným způsobem: vítězstvím.

 ČTVRTFINÁLOVÝ POHÁROVÝ MAČ PROTI OLOMOUCI SE ANTONÍNU VANÍČKOVI 
 VYDAŘIL. VSTŘELIL JEDINÝ A TEDY POSTUPOVÝ GÓL DOMÁCÍCH. 

Fotbalový týden Antonína Vaníčka

„Snad už sérii 
brzy zlomíme!“

Ve dvaceti letech je oporou Bohemians 1905 
i české jedenadvacítky. Stal se nejlepším hrá-
čem klokanů za měsíc březen a Mužem neděl-
ního ligového zápasu s Mladou Boleslaví. Přesto 
má záložník ANTONÍN VANÍČEK na duši chmury. 
Důvod? Výsledkové a střelecké trápení zelenobí-
lých u Botiče, kde v lize nevyhráli 13x v řadě.

 ANTONÍN VANÍČEK LITUJE SVÉ NEPROMĚNĚNÉ ŠANCE PROTI BOLESLAVI. 
 „KLOKANI“ JSOU PO DUKLE DRUHÝM NEJHŮŘE STŘÍLEJÍCÍM TÝMEM V LIZE. 

  Koubek si zachytá
finále v Paříži!
Fotbalisté Stade Rennes s Tomášem Koub-
kem v brance postoupili do finále Francouz-
ského poháru. Dvojnásobní vítězové soutěže 
vyhráli v semifinále na hřišti Lyonu 3:2. 
Českého reprezentačního gólmana překonali 
ve druhém poločase Bertrand Traoré a z pe-
nalty Moussa Dembélé, kteří pokaždé zlik-
vidovali jednobrankovou ztrátu, tři minuty 
před koncem ale rozhodl Ramy Bensebaini. 
Bretaňský klub je ve finále posedmé, poháro-
vou soutěž vyhrál v letech 1965 a 1971. Jeho 
soupeřem bude 27. dubna v Paříži obhájce pr-
venství a ligový lídr Paris St. Germain, který 
podle očekávání vyřadil Nantes.

  Necid završil 
nizozemský půltucet
Český útočník nizozemského Haagu Tomáš 
Necid se opět zapsal mezi střelce Eredivisie, 
třebaže do ligového utkání s Utrechtem na-
skočil až v závěrečné čtvrthodince. V 83. mi-
nutě zvýšil na 4:0, domácí tým nakonec zvítězil 
5:0. Pro devětadvacetiletého forvarda z širšího 
kádru reprezentace to byl již šestý gól v této 
sezoně, pět z nich vstřelil v jarních duelech. 

  Papadopulos ukončil 
gólový půst
První ligovou trefu v kalendářním roce 
a celkové pátou v této sezoně Ekstraklasy 
si v předposledním kole základní části pol-
ské nejvyšší soutěže připsal na hřišti Wisly 
Krakow český útočník Piastu Gliwice Michal 
Papadopulos. Bývalý reprezentační útočník, 
který v neděli oslaví 34. narozeniny, v jarních 
odvetách začíná zápasy většinou na lavičce 
náhradníků. Tentokrát vystřídal v 63. minutě 
Parzyszeka a v 79. vyrovnal po přihrávce Jod-
lowiece na konečných 2:2. 

  Kapitán Suchý trefil bod
Reprezentační obránce Marek Suchý vstřelil 
v 28. kole švýcarské ligy gól a pomohl fotba-
listům Basileje k domácí remíze 1:1 s Luga-
nem. Jednatřicetiletý stoper se v této sezoně 
trefil podruhé, premiérovou branku si připsal 
v minulém kole o posledním březnovém ví-
kendu, kdy pohotovou dorážkou trestného 
kopu zajistil Basileji deset minut před koncem 
výhru 1:0 v Lucernu.  Lugano poslal do vede-
ní v 67. minutě střídající Sadiku povedenou 
ranou do horního růžku. Za osm minut však 
basilejský kapitán zachránil svému týmu 
alespoň bod, když tentokrát po rohovém kopu 
zblízka dorazil svoji vlastní střelu.

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

 KAREL KROUPA Potěšila mě cena pro nejlepšího hráče Bohemky za březen i ta pro Muže zápasu s Bo-

leslaví. Rád bych podobných, ale i cennějších trofejí získal víc. Při tréninku i v zápasech 

makám, výsledek přichází. Snad to bude pokračovat.

„KVALIFIKACI O EURO 2021 VIDÍM OPTIMISTICKY“
Už třetím rokem jsem v reprezentační jedenadvacítce. Teď začal nový cyklus, v září 

vstoupíme do kvalifikace o EURO 2021. První čtyři zápasy máme doma, bude potřeba 

toho využít. Máme výborný tým, v březnu jsme na soustředění ve Španělsku dali čtyři 

góly dvacítce Mexika, ale mohlo jich být klidně sedm. Kvalifikaci vidím víc než optimistic-

ky. Všichni z mužstva hrajeme ligu, naší velkým snem je zahrát si na EURO. Podepíšu se 

pod to, co nedávno prohlásil brankář Martin Jedlička. Že máme vynikající tým, můžeme 

dokázat velké věci.“ 

„MOL CUP JE OBROVSKOU MOTIVACÍ“
Obrovskou motivací je pro nás MOL Cup, zahrát si finále by byla fantazie. Přepsali by-

chom historii Bohemky. Možná škoda, že semifinále nehrajeme doma, ale v Ostravě. Když 

to ale zlehčím, vzhledem k naší bilanci u Botiče je vlastně los příznivý. Moc jsme doufali, že 

jsme domácí špatnou šňůru zlomili středečním pohárovým triumfem nad Sigmou. Po ně-

kolika měsících jsme doma vyhráli, po dlouhé době jsme dali u Botiče gól. Ale teď v lize 

jsme zase najeli do starých kolejí. Je však příjemné vědět, že herně zvládáme. Rveme se, 

naše vnitřní síla je obrovská.

„HERNĚ JSEM VÝŠ NEŽ LONI“
S jarem bych měl být osobně spokojený. Je srovnatelné s uplynulou sezonou - pravi-

delně nastupuju, jsem v jedenadvacítce. Ale chybí mi góly, loni jsem jich vstřelil víc. Letos 

pouze jeden, v MOL Cupu Olomouci, který ale zase rozhodl o našem postupu do semifinále. 

Herně jsem však o něco výš, cítím se dobře, běhá mi to. 

ANTONÍN VANÍČEK * Narozen: 22. dubna 1998 * Výška: 180 cm * Váha: 70 kg * Stav: svobod-
ný * Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: FSC Libuš (2005-2007), Sparta Krč (2007-
2008), Bohemians Praha 1905 (2008-?) * Česká liga: 37 zápasů/ 3 góly * Největší úspěchy: 
člen reprezentačních výběrů do 16, 17, 18, 19 a 21 let, semifinalista MOL Cupu (2019)

 TALENTOVANÝ ZÁLOŽNÍK BYL ČLENEM VŠECH MLÁDEŽNICKÝCH VÝBĚRŮ 
 AŽ DO SOUČASNÉHO TÝMU REPREZENTAČNÍ JEDENADVACÍTKY. 

STALO SE...

 K ÚPLNÉMU ÚSMĚVU CHYBÍ ANTONÍNU VANÍČKOVI VÍCE 
 VSTŘELENÝCH BRANEK A LEPŠÍ POSTAVENÍ BOHEMIANS V TABULCE. 

  Brémy v semifinále 
Německého poháru
I když jim los Německého poháru zrovna ne-
přál, dokázali fotbalisté Brém po osmifinálo-
vém penaltovém vyřazení Dortmundu uspět 
ve čtvrtfinále i na další horké půdě v Gelsen-
kirchenu, tentokrát už v normální hrací době, 
v níž porazili domácí Schalke 2:0. V brance 
hostů udržel čisté konto český reprezentační 
brankář Jiří Pavlenka, jeho krajan a parťák 
obránce Theo Gebre Selassie sledoval duel 
výjimečně jen z lavičky náhradníků. V boji 
o finále bude mít Werder už výhodu domácího 
prostředí, kde 23. nebo 24. dubna přivítá loň-
ského finalistu, mistrovský Bayern Mnichov!

  Kvarteto prodloužilo 
na Stínadlech
Fotbalové Teplice si pojistily služby hned čtyř 
klíčových hráčů. Se severočeským celkem 
prodloužili smlouvy kapitán Admir Ljevako-
vič, brankář Tomáš Grigar a záložníci Tomáš 
Kučera s Aloisem Hyčkou. Čtyřiatřicetiletý 
Ljevakovič působí na Stínadlech od roku 
2007, takže bosenského záložníka čeká už 
třináctá sezona. „U něj záleželo celou dobu 
pouze na zdraví. Byli jsme domluveni, že 
si vždy na jaře sedneme a případně o rok 
prodloužíme smlouvu s teplickou legendou, 
kterou již teď bezesporu je,“ říká sportov-
ní ředitel Štěpán Vachoušek. Skoro stejně 
dlouho v Teplicích působí i šestatřicetiletý 
Grigar a bývalý gólman pražské Sparty se 
klubu jako Ljevakovič upsal na rok. Sedma-
dvacetiletý Kučera zamířil na sever Čech 
před třemi lety po působení v Jihlavě nebo 
Plzni a teď podepsal smlouvu do léta 2022. 
Univerzál Hyčka přišel předloni z Brna a jeho 
nová smlouva skončí v létě 2021.

inzerce

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

10. DUBNA

1921 Jiří Zmatlík 1946 2/0

1948 Igor Novák 1972-1974 6/1

12. DUBNA

1956 František Jakubec 1981-1984 25/0

1958 Karel Stromšík 1980-1982 4/0

13. DUBNA

1947 František Cipro - - - - - - - -

1965 Michal Bílek 1987-1995 35/11

1976 Václav Koloušek 2002 5/1

14. DUBNA

1985 Michal Papadopulos 2008-2010 6/0

1992 Jiří Pavlenka 2016-? 10/0

15. DUBNA

1927 Josef Crha 1953-1956 13/3

1950 Karel Kroupa 1974-1980 21/4

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Postupový paradox 
a odstraněné tabu 

I když je za dveřmi další konfrontace s koléb-
kou fotbalu, tentokrát klubová, neboť los čtvrt-
finále Evropské ligy proti sobě svedl aktuálně 
nejlepší český tým pražskou Slavii a londýnskou 
Chelsea, stále se ještě na nejrůznějších fórech 
pitvají příčiny nedávného debaklu reprezentač-
ního týmu 0:5 v úvodním utkání kvalifikace EURO 
2020 ve Wembley s Angličany.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Jak už to v desetimiliónovém národě trenérů léta letoucí bývá, 

nejvíc byl na pranýři ten, kterého po jeho podzimním příchodu 

a záchraně ve skupině B nové Ligy národů většina z nich vynášela 

do nebe jako spasitele. Jenže zázraky se dějí jenom v pohádkách, 

a nikoliv v každodenní realitě nejpopulárnějšího sportu této pla-

nety. Jaroslav Šilhavý nestrčil před fundovanou i populistickou 

kritikou odborníků (u některých z nich by byly měl být tento pojem 

v uvozovkách…) hlavu do písku, ani ji neodrážel otřepanými fráze-

mi. Srdnatý výkon jeho svěřenců v první půli v Edenu proti Brazil-

cům, byť se nehrálo o kvalifikační body, ulomil nejostřejší hroty 

a také aspoň částečně narovnal hodně pošramocené sebevědomí 

hráčů po kruté anglické lekci. Kouč a jeho nejbližší spolupracov-

níci z realizačního týmu tříbí získané poznatky, aby se mužstvo 

dokázalo z těchto trpkých zkušeností poučit.

Ve stejnou dobu jako „áčko“ pobývala v Anglii i reprezentač-

ní „devatenáctka“, která zde absolvovala druhou fázi kvalifikace 

o postup na mistrovství Evropy. Mladí Češi prohráli v prvním zá-

pase s hostiteli vysoko 1:4 a podle slov bývalého skvělého bran-

káře Luďka Mikloška, který utkání sledoval a seděl na tribuně 

ve Wembley jen pár řad před námi, to byl ještě hodně milosrdný 

výsledek. Ostatně i trenér Jan Suchopárek duel lapidárně při-

rovnal ke hře kočky s myší. Přesto si v červenci zahrají v Arménii 

mezi elitní evropskou osmičkou jeho chlapci, protože Angličané 

následně jen dvakrát remízovali…

Na aktuálním propastném rozdílu mezi oběma zeměmi jak 

na dospělé, tak i mládežnické úrovni tento postupový paradox nic 

nemění. Jaroslav Šilhavý ve víkendovém rozhovoru pro MFDnes 

zmínil i recept, jak se postavit fotbalovým velmocím, kterou An-

glie v současné době bezesporu je. A zároveň konkrétně pouká-

zal i na jedno obcházené tabu. „Musíme vsadit hlavně na týmovou 

práci, na pracovitost a odvahu. Anglie a spousta dalších zemí těží 

také z toho, že mají týmy složené z různých etnik. Afroameričané 

nebo Hispánci mají jiná svalová vlákna, zatímco u nás se rodí je-

den typ hráčů. Když jsem viděl v tunelu před zápasem Angličany, 

říkal jsem si: „Jak mohou být takhle nařachaní?“ 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Renovace stadionu 
Santiago Bernabéu

„Nový Santiago Bernabéu bude nejlepší 
stadion na světě,“ prohlašuje sebevědomě 
šéf „Bílého baletu“. Podle vedení madridské-
ho velkoklubu rekonstrukce nijak neovlivní 
budoucí program domácích zápasů Realu. 
Většina velkých prací je totiž naplánována 
na období mezi sezonami. Na kapacitě 80 tisíc 
diváků se příliš měnit nebude, fanoušci se ale 
dočkají modernějšího prostředí. Kompletní 
proměnou projde venkovní fasáda stadionu 
i jeho okolí. Náklady na renovaci španělská 
média odhadují na více než půl miliardy eur. 
Real o přestavbu usiluje už řadu let, předchozí 
projekty ale vždy narazily na odpor zástupců 
města. Schválení se dočkal až poslední plán, 
na němž klub pracoval od roku 2009. Původně 
měly práce započít už v roce 2017 a hotovo 
mělo být příští rok. 

 NOVÁ PODOBA 
 SANTIAGO BERNABÉU. 

 THEODOR GEBRE SELASSIE JE JEDINÝ ČESKÝ REPREZENTANT SE SMÍŠENÝMI KOŘENY. 
 OTEC POCHÁZÍ Z ETIOPIE, MATKA JE ČEŠKA. V DUELU S ANGLIÍ SE UTKAL S ÚTOČNÍKEM 
 RAHEEMEM STERLINGEM, V JEHOŽ KRVI PROUDÍ JAMAJSKÁ KREV. 

 VYCHÁZEJÍCÍ OFENZIVNÍ HVĚZDIČKA ANGLICKÉHO VÝBĚRU JADON SANCHO SE NARODILA 
 V LONDÝNĚ RODIČŮM Z TRINIDADU A TOBAGA. VE WEMBLEY ČELIL JEJÍM NÁJEZDŮM TAKÉ TOMÁŠ KALAS. 

AKTUÁLNĚ

Real Madrid začne s dlouho avizova-
nou renovací stadionu Santiago Berna-
béu v květnu po skončení této sezony 
španělské ligy. Slavná aréna z roku 
1947, která už v minulosti prošla řadou 
úprav, se při modernizaci dočká mimo 
jiné zatahovací střechy. Práce by měly 
podle předsedy Realu Florentina Péreze 
trvat tři až čtyři roky. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Fotbalisty Slavie čekají anglické týdny, a tak není divu, že jejich tre-

nér Jindřich Trpišovský přemýšlí, jak uspět ve čtvrtfinále Evropské 

ligy s londýnskou Chelsea a ve dvou derby se Spartou. 

KRESBA TÝDNE

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


Patří k nejzkušenějším ligovým trenérům a také klubových štací vy-
střídal dost. Na každé byl PETR RADA navzdory menší postavě nepře-
hlédnutelný - svým temperamentním koučinkem, ze kterého neubral 
ani se šedesátkou na krku. Trénoval obě pražská „S“ i reprezentační 
„áčko“, největšího úspěchu dosáhl loni v Jablonci, který jarním fini-
šem dovedl k premiérovému přímému postupu do skupiny Evropské 
ligy. Také v letošní sezoně se Severočeši navzdory zimnímu odchodu 
několika opor pohybují mezi elitní šestkou a spřádají plány na zúroče-
ní získaných zkušeností v pohárové Evropě.  

Petr Rada:

„Hrát 
se nechá 
s každým!“

Petr Rada:

„Hrát 
se nechá 
s každým!“
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 VÁCLAV TICHÝ  JABLONEC 

 Tušil jste po vydařeném podzimu, že v zimním přestup-

ním termínu přijdete o několik klíčových hráčů?

„Nechalo se to čekat, hráli jsme dobrý fotbal jak v české lize, 

tak ve skupině Evropské ligy. Jablonec nemůže ekonomicky kon-

kurovat třem nejsilnějším tuzemským klubům - Spartě, Slavii 

a Plzni, naopak z těchto transferů naplňuje rozpočet. Jako trenér 

přeji hráčům, aby si přestupem po všech stránkách polepšili, když 

jim je čtyřiadvacet-pětadvacet let a mají v lize už něco odkopáno. 

Samozřejmě to byl citelný zásah do obrany, kde nám zmizela její 

levá polovina Lischka s Hanouskem, ale za největší ztrátu považu-

ji odchod Masopusta. To je hráč s dvojími plícemi, který odvádí pro 

tým obrovské penzum práce. Rychlostně je velmi dobře vybavený, 

mívá sice problémy s prvním kontaktem s míčem, ale na tom se 

nechá zapracovat. Když jsem ho viděl v utkáních s Genkem a Se-

villou, patřil k nejaktivnějším hráčům Slavie. Jeho absence ovliv-

nila v úvodu jara i výkony Holeše, se kterým byli na pravém kraji 

ohromně sehraní, takže některé situace v utkáních řešili automa-

ticky a téměř poslepu.“  

 Také špílmachr Michal Trávník nestihl začátek jarní ligy 

kvůli zraněnému kolenu. Slavia dokonce chtěla získat na hosto-

vání hrotového útočníka Martina Doležala…

„Oproti nedávné minulosti se nám zranění nevyhýbají, na sou-

středění v Portugalsku si přetrhli křížové vazy v koleně během 

dvou dnů dva defenzivní hráči - Štěpánek a Jankovič, pro které ta-

hle sezona bohužel předčasně skončila. „Tráva“ (Michal Trávník) 

naštěstí dopadl lépe, měl je jenom natažené. V zimě se spekulova-

lo, že on bude první na odchodu, protože se mu na podzim dařilo, 

střílel góly nebo je asistencemi připravoval, zabydlel se v repre-

 PETR RADA SE V LIBERCI DRŽÍ NEVĚŘÍCNĚ ZA HLAVU, JAKOU ŠANCI JEHO SVĚŘENCI V PODJEŠTĚDSKÉM DERBY ZASE ZAHODILI… 

 V JABLONCI PŮSOBÍ PETR RADA OD LEDNA 2018 JIŽ PODRUHÉ. PŘEDTÍM NA SEVERU ČECH TRÉNOVAL TŘI ROKY OD ŘÍJNA 2003. 

„Rychlé kraje jsou 
v současném fotbale 

velmi důležité!“

zentaci. Nakonec v Jablonci dál pokračuje, ale bylo cítit, že na něm 

leží psychická deka. Dostává se postupně zpátky do někdejší for-

my, a protože je v nejlepších fotbalových letech, věřím, že dostane 

nabídku, která bude zajímavá pro něj i pro klub, aby mohl odejít. 

U Doležala, který se na podzim dostal i do národního týmu, jsem 

se tehdy vyjádřil, že nemůže jít někam na pár měsíců hostovat. 

Pokud by se šéfové Slavie a Jablonce domluvili na přestupu, bylo 

by to jiné a já jako trenér bych to musel pouze akceptovat. Ale dost 

dobře si nedovedu představit, že by Míra Pelta pustil i jeho a záro-

veň jsme chtěli hrát na špici ligy a o další účast v Evropské lize.“ 

 Tomáš Hübschman v nedávném rozhovoru pro Gól pro-

hlásil, že je dobře, že hráči, kteří dostali šanci v základní sesta-

vě, už nějaký čas v týmu byli. Souhlasíte?

„On vidí zevnitř tu chemii, kterou v týmu potřebujete mít, aby 

nedošlo k výraznému výkonnostnímu propadu. Břečku jsme loni 

v létě dělali výhledově, v tu dobu na tom byli s Lischkou téměř 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 Jubilejní padesáté podještědské derby skončilo v neděli 

v Liberci bezbrankovou remízou stejně jako na podzim v Jablon-

ci. Tento výsledek asi má větší cenu pro vás!

„Slovan má v týmu řadu kvalitních hráčů, usiluje také o první 

šestku. První půle derby byla dost opatrná, po přestávce se nám 

povedl dobrý vstup, byli jsme aktivní a nepustili jsme, myslím, do-

mácí do nějaké vážnější šance. Ty svoje jsme stejně jako v před-

chozím utkání venku na Slovácku neproměnili, takže jsme si 

připsali podruhé bezbrankovou remízu. Chtěli jsme samozřejmě 

vyhrát, ale bodu si ceníme, protože je plusový.“

 S dostatečným bodovým polštářem se držíte v první 

šestce. Kryje se toto umístění se sezonními plány?

„Po povedeném loňském jaru, kdy jsme vyšplhali až na třetí 

příčku, a velmi solidním podzimu, kdy jsme navíc hráli i skupinu 

Evropské ligy, jsme si jiný cíl ani dát nemohli. Do konce základní 

části sice zbývají ještě tři zápasy, ale mezi elitní šestkou bychom 

se měli udržet.“

 Které jarní ztráty vás mrzí nejvíc?

„Asi domácí remíza s Opavou, nad kterou jsme dvakrát vedli, 

ale nedokázali jsme si výhru pohlídat.“

 V neděli hostíte topící se pražskou Duklu, ve které jste 

prožil prakticky celou svoji hráčskou kariéru, a jejíž branku hájí 

váš syn Filip. Potom jedete do vršovického „Ďolíčku“ a končí-

te doma s ostravským Baníkem, který je vaším konkurentem 

v souboji o čtvrtou příčku…

„Vesměs to budou těžké zápasy, i když třeba doma proti posled-

ní Dukle se to někomu může zdát jako jasná záležitost. V „Ďolíčku“ 

dokáží fanoušci neúnavně Bohemku po celé utkání bez ohledu 

na to, jak se vyvíjí, povzbuzovat a jsou opravdu pověstným dva-

náctým hráčem. V téhle sezoně se „Klokanům“ doma moc nedaří 

v koncovce, proto potřebují každý bod, aby se vyhnuli hrozící ba-

ráži. Baník udělal oproti loňsku, kdy se zachraňoval až v posled-

ním kole, velký skok. Měl famózní začátek podzimu, přezimoval 

na třetím místě. Má silného majitele, podporu města, což v minu-

ROZHOVORROZHOVOR

 I KDYŽ NYNÍ KOUČOVAL V DERBY JABLONECKÉ FOTBALISTY, V LIBERCI PETR RADA TRÉNOVAL 
 OD ŘÍJNA 2010 DO ČERVENCE 2011, KDY ZAMÍŘIL DO DALŠÍHO SEVEROČESKÉHO CELKU - TEPLIC. 

stejně, asi málokdo čekal, byť hrával za „jedenadvacítku“, že se 

tak prosadí, že ho v zimě koupí Sparta. Tím pádem Břečka ne-

dostával tolik příležitostí, pořád na sobě ale pracoval, je to i cha-

rakterově dobrý kluk. Říkal jsem mu, že jeho čas a šance přijdou, 

což se na jaře také stalo. Sobola jsme získali na roční hostování, 

protože jsme neměli v týmu klasického leváka, ale spíš jsme s ním 

počítali na levý kraj zálohy než obrany, kde Eda nyní po odchodu 

Matěje Hanouska nastupuje. Na 99 procent se v létě vrátí do Šach-

taru, který už sondoval, jestli by nemohl přijít dříve… Také Acosta 

čekal na svoji šanci, Jovovič se nad sebou sám zamyslel a odvá-

dí víc pro tým než dříve. Těší mě i výkony Kratochvíla, který má 

slibný potenciál. Vatajelua jsem znal ještě ze Sparty, je to šikovný 

fotbalista, který potřebuje herní praxi, aby ustálil svoji výkonnost. 

Dokáže dát dobrý centr do šestnáctky, jeho vzájemná spolupráce 

se Sobolem funguje, v současném fotbale jsou rychlé kraje velmi 

důležité. Nesmím zapomenout na Hovorku, u kterého jsme akti-

vovali opci a který má přece jen víc zkušeností než zmínění hráči.“   

 V posledních třech ligových utkáních jste ani jednou ne-

inkasovali, takže i defenzíva už funguje podle vašich představ?

„Naše defenzíva pracuje poměrně dobře, spíš nás na jaře trápí 

efektivita v ofenzívě. Do čeho jsme na podzim kopli, tak z toho byl 

většinou gól, teď nám to tolik nepadá, i když se do šancí dostává-

me. Třeba v Mladé Boleslavi jsme si jich vypracovali mnohem víc 

než domácí, a nakonec jsme prohráli gólem v nastaveném čase, 

po němž rozhodčí zápas ukončil. Tuhle porážku jsme dost těžce 

kousali. Pro mě je podstatné, že do složení obrany, pokud nemá 

někdo karty nebo nějaký aktuální zdravotní problém, nemusím 

sahat. Klíčovým hráčem je „Hybša“ (Tomáš Hübschman) na postu 

defenzivního záložníka. Když jsem do Jablonce přišel, tak hrával 

ve stoperské dvojici, kde to pro něj i vzhledem k přibývajícím le-

tům není to pravé ořechové. Myslím si, že českou ligu mám dlou-

hodobě dobře přečtenou. Lepší hráč na této pozici než on v ní není! 

Výborně čte hru, má fotbalovou chytrost, kterou získal ve spoustě 

těžkých zápasů, které za deset let za Šachtar odehrál, zpracuje si 

balon prvním dotekem, dokáže v soubojích využívat nejen zkuše-

nosti, ale pozičně i svoje tělo, takže dostává minimum žlutých ka-

ret. Nedovedu si představit i do budoucna naši hru bez něj ve stře-

du hřiště, i když mu je sedmatřicet let… Věřím, že v Jablonci bude 

pokračovat, protože pořád má týmu co dát! Je to velký profesio-

nál, jako byli Pavel Nedvěd nebo Karel Poborský, se kterými jako 

mladý hrával. Pro mě osobně věk fotbalisty nehraje žádnou roli, 

hlavní kritériem je jeho výkonnost, přístup a charakter.“ 

 JE DOBOJOVÁNO A PETR RADA SI PODÁVÁ PO REMÍZE 0:0 RUKU S KOUČEM SLOVANU ZSOLTEM HORNYÁKEM. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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ligové fotbalisty zblízka na vlastní oči. Takhle se to dělá i v zahra-

ničí, zažil jsem to před lety v Německu.“

 Na podzim jste premiérově okusil evropské poháry. Co 

jste si z nich jako zkušený trenér odnesl za poznatky?

„Evropské poháry jsou pro naše kluby nejen fotbalovou kon-

frontací, ale také příležitostí, jak vylepšit svoje ekonomické pří-

jmy. Předloni Zlín a vloni Jablonec měly možnost přímého postu-

pu do skupinové fáze Evropské ligy. Myslím si, že jsme nepropadli 

herně, je to o koncentraci, přesvědčili jsme se, že hrát se nechá 

s každým. Neměli jsme sice skupinu s top-týmy, ale i tak jejich 

roční rozpočty byly několikanásobně vyšší, než mají Sparta nebo 

Slavia, o Jablonci ani nemluvě. Byly to pro nás všechny ohromné 

zkušenosti, které jsme během podzimu nasbírali. Abyste je moh-

li zúročit, tak musíte hrát evropské poháry pravidelně každý rok, 

i pro hráče je to ideální možnost, jak se fotbalově zviditelnit.“ 

 Pokud se znovu chcete s jabloneckým týmem poprat 

o postup do skupinové fáze Evropské ligy, tak vás o prázdnino-

vých měsících čekají předkola…

„Projít úspěšně předkoly Evropské ligy je mnohem těžší, než 

pak hrát její skupinu. Hlavně v závěrečném play off narazíte 

ROZHOVORROZHOVOR

 V TRENÉRSKÉ VIZITCE PETRA RADY SE VYJÍMÁ I POZICE ASISTENTA TRENÉRA 
 KARLA BRÜCKNERA A POTÉ HLAVNÍHO LODIVODA ČESKÉ REPREZENTACE. 

losti nebývalo, i hodně široký kádr. Také fanoušci chodí ve velkém 

počtu na stadion ve Vítkovicích a vyjíždějí i na venkovní zápasy. 

Na jaře ho postihla menší krize, která ale potká každý tým. Po-

vzbudil ho postup do semifinále MOL Cupu přes Liberec a víken-

dová ligová výhra doma nad Teplicemi. Ve hře o pohárovou Evropu 

je ve dvou soutěžích.“

 Jak se připravujete na premiérovou nadstavbu?

„Myslím si, že větší zápasové zatížení hráči zvládnou, i když 

bude záležet na tom, jak mají jednotlivé kluby široký kádr. Nad-

stavba by měla přispět k ještě dramatičtějšímu vyvrcholení sezo-

ny, když to vezmu z našeho pohledu, tak pokud zůstaneme v elitní 

šestce, tak nás čeká ještě pět dalších zápasů s nejlepšími ligovými 

týmy, tedy i se Slavií, Spartou a Plzní. To je vždycky týmová moti-

vace sama o sobě a věřím, že i diváci budou chodit ve velkém po-

čtu na stadiony včetně toho jabloneckého.“ 

 Už jste se s Miroslavem Peltou domluvil na pokračování 

smlouvy, která vám v červnu končí?

„Ještě jsme se k tomu nedostali, třeba si sedneme po skončení 

základní části ligy, máme dost času. Jsem v Jablonci rád, znám 

lidi v klubu i v jeho zázemí, mám dobrý realizační tým. Chtěl bych 

pokračovat, a pokud o to bude mít zájem vedení klubu, myslím si, 

že se domluvíme na prodloužení končící smlouvy.“

 Lze předpokládat, že zůstanete. Neobáváte se podobně 

masivního letního exodu hráčů?

„Do léta je ještě dost daleko, ale určitě v naší kabině jsou kvalit-

ní hráči, o které bude zájem…“

 Start nového ligového ročníku je o týden dřív, kvůli nad-

stavbové části sezona skončí později, takže bude kratší nejen 

dovolená, ale i příprava…

„Takhle je to termínově nastavené a musíme tomu přizpůsobit 

jak délku dovolené, tak program letní přípravy. V tomto období 

jsou i u nás kvalitní terény, takže za nimi a za soupeři nemusíte 

jezdit za každou cenu na soustředění do zahraničí. Naopak bych 

řekl, že by týmy měly vyrazit do menších českých měst, aby se víc 

přiblížili fotbalovým fanouškům, zejména mládeži, aby viděla hrát  PETR RADA NA JABLONECKÉ LAVIČCE V LISTOPADOVÉM DUELU EVROPSKÉ LIGY S RENNES, KTERÝ JEHO TÝM SMOLNĚ PROHRÁL 0:1. 

Petr Rada 
Narozen: 21. srpna 1958 * Hráčská kariéra: Dukla Praha (1979-
1988), Fortuna Düsseldorf (Německo, 1988-1990), Rot-Weiss Essen 
(Německo, 1990-1991), Dukla Praha (1991), Toronto Blizzards (Kana-
da, 1991-1992), Jahn Regensburg (Německo, 1992), Chmel Blšany 
(1992-1993), Fortuna Düsseldorf (Německo, 1993-1995), Bohemians 
Praha 1905 (1995-1996) * Reprezentace: 11 zápasů, 2 góly
Trenérská kariéra: Fortuna Düsseldorf (Německo, 1996-1997, asis-
tent trenéra), Slavia Praha (1997-1998, asistent trenéra), Slavia Pra-
ha (1998), Slavia Praha (1998-2000, asistent trenéra), reprezentace 
ČR (1998-2001, asistent trenéra), FK Teplice (2000-2001), Viktoria 
Plzeň (2001-2002), Chmel Blšany (2003, asistent trenéra), FK Jablo-
nec (2003-2007), reprezentace ČR (2006-2008, asistent trenéra), FK 
Teplice (2007-2008), reprezentace ČR (2008-2009), Slovan Liberec 
(2010-2011), FK Teplice (2011-2012), Slavia Praha (2012-2013), Vy-
sočina Jihlava (2013-2014), FK Teplice (2015), 1. FK Příbram (2016), 
Sparta Praha (2017), FK Jablonec (2017-?) * Největší úspěch: třetí 
místo v lize a přímý postup do skupinové fáze Evropské ligy (2018)

„Lepší defenzivní 
záložník než „Hybša“ 
v české lize není…“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 PETR RADA JE PROTOTYPEM EMOTIVNÍHO TRENÉRA. KAM DOVEDE 
 V ZIMĚ OSLABENÝ JABLONECKÝ CELEK V TÉTO OPĚT NADĚJNĚ ROZEHRANÉ SEZONĚ? 

s největší pravděpodobností opravdu na top soupeře. Ale jak už 

jsem řekl, hrát se dá s každým!“

  Řekněte mi, jak moc jste po permanentním koučinku, 

který k vám neodmyslitelně patří, unavený? Jak tenhle stres 

odbouráváte? Po zápasech vás ještě většinou čeká zpáteční 

cesta do Prahy…

„Věk se samozřejmě zastavit nedá, bolí mě kolena, což je po-

zůstatek hráčské kariéry. Já už jiný nebudu, jsem zvyklý zápasy 

u lavičky prožívat, a kdybych najednou přestal, tak by si všichni 

kolem včetně hráčů asi mysleli, že jsem pod prášky nebo jsem 

se zbláznil… Když zápas skončí, tak jsem schopný se normálně 

bavit i s hráči soupeře, na které jsem třeba něco křikl. Při ne-

dělním derby v Liberci jsem houkl po jednom zákroku na Potoč-

ného, pak i Breiteho. Oba jsem v minulosti trénoval, s prvním 

jsem si to vysvětlil už o přestávce, s druhým po utkání. Mám je 

rád a jsem rád, že se ke mně hlásí, i když už je jako trenér ne-

vedu. Po těch devadesáti minutách bývám dost unavený, a ještě 

mě pak čeká cesta domů. Šestkrát v týdnu to je 300 kilometrů. 

Pokud prohrajeme, tak si v autě zpětně přehrávám celé utkání, 

kde se staly chyby, že jsme výsledkově neuspěli. Ale pokud remi-

zujeme nebo vyhrajeme, tak se nad asfaltem obrazně vznáším, 

někdy mi ani nepřipadá, že mám v ruce volant… Jízda je pro mě 

ten nejlepší relax. Takhle to prý dělával i legendární trenér Vác-

lav Ježek, se kterým jsem se jako hráč nikdy nepotkal, že třeba 

autem vyrazil v noci z Prahy do Karlových Varů. Někdy taky ne-

jedu rovnou domů, ale pokračuji třeba do Plzně. Jednou jsem se 

dokonce otáčel až v Norimberku!“  

„Pozápasová jízda 
autem domů je pro mě 

nejlepší relax!“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Padesáté Podještědské derby mezi Libercem a Jab-
loncem přineslo hlavně boj. Ani jeden z velkých rivalů 
nedokázal - stejně jako v podzimním mači - skórovat, 
a tak si v tabulce v boji o elitní nadstavbovou skupinu 
polepšili pouze o jediný bod.

První liga 
2018/19 
První liga 
2018/19 
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Jubilejní derby 
bez branek
Jubilejní derby 
bez branek
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Ve třiceti letech zažívá premiérovou sezonu v prv-
ní lize, útočník TOMÁŠ SMOLA si v ní vede skvěle. 
Muž, který nejvyšší soutěž pro Opavu pomohl vyko-
pat, má na kontě už osm gólů. Devátý v uplynulém 
kole přidat nemohl, kvůli karetnímu trestu sledo-
val duel v Příbrami (porážka 1:3) z tribuny. 

Tomáš Smola: „Na prdelky

teď není čas!“

 V OPAVĚ PŮSOBÍ TOMÁŠ SMOLA O LÉTA 2016. 
 V JEJÍM DRESU PREMIÉROVĚ ZAŽÍVÁ PRVOLIGOVÉ MAČE. 

 Co jste viděl z tribuny u Litavky?

„Myslím, že za druhý poločas jsme si prohrát zasloužili. Bohužel nás poznamenal gól 

do šatny, kdy jsme nepohlídali standardku. Hlavičkoval nejmenší hráč Příbrami, což by se 

stávat nemělo. Po druhé brance byla naše hra taková neorganizovaná, Příbram chodila 

do brejků. Za druhou půli brala tři body zaslouženě.“

 Mrzí prohra v Příbrami o to víc, že jste pošilhávali po účasti ve druhé skupině 

nadstavbové části?

„Abych řekl pravdu, hrajeme především o záchranu. Chceme mít před startem nad-

stavby co největší bodový polštář.“

 Vybízí k mírnému optimismu, že v posledních třech kolech hrajete dvakrát doma 

(Olomouc, Sparta), kde jste silní?

„Je pro nás výhoda, že máme dva zápasy doma, kde se nám daří. Ženou nás vynikající 

fanoušci. Ale na druhou stranu, ligové týmy jsou silné, uvidíme, na co budeme mít. Musí-

me koukat hlavně na následující utkání s Olomoucí. Potřebujeme ho zvládnout a pak se 

připravit na derby s Baníkem. Ostrava také není v bůhvíjaké formě, derby by tedy mohlo 

být vyrovnané.“

 V LÉTĚ OKUSIL TOMÁŠ SMOLA I ATMOSFÉRU V EDENU A SOUBOJE S JOSEFEM HUŠBAUEREM. 
 SLÁVISTICKÝ KAPITÁN PŘISPĚL K PORÁŽCE HOSTŮ 1:3 DVĚMA BRANKAMI. 

ECHO 27. KOLA

  Vedoucí duo nezaváhalo
Lídři ze Slavie rozstříleli na Julisce do-
mácí Duklu 5:1 a odskočili plzeňským 
stíhačům na odstup deseti bodů. Jenže 
viktoriáni jej hned den poté ubojovaným 
těsným vítězstvím 1:0 na Slovácku vrátili 
do původní sedmibodové podoby.

  Opět bezgólové derby
V Liberci se fanoušci přišli podívat na Pod-
ještědské derby s pořadovým číslem 50. 
Ale rovněž jako na konci října v Jablonci 
se gólu nedočkali. Po bojovné první půli 
se režie zápasu ujali převážně hosté, jenže 
je venku opět zradila koncovka.

  Přestřelka na Hané 
pro domácí
Sigma pokračuje v jarní spanilé jízdě, 
během níž si připsala již šestou výhru 
a padla pouze s Jabloncem a na Spar-
tě. O záchranu se rvoucí svěřenci kouče 
Straky z Karviné dokázali dvakrát náskok 
domácích zlikvidovat, avšak na gól Yunise 
z 62. minuty už odpověď nenašli. Olomou-
čané už už klepou na brány elitní šestky…

  Na klopýtnutí zapomněli
Sparťanští fotbalisté odčinili jedinou jarní 
bodovou ztrátu v podobě porážky v mi-
nulém kole v Boleslavi, když v pondělní 
dohrávce zdolali Zlín. „Ševci“ udrželi 
bezbrankový stav jen do poločasu, po pře-
stávce dvakrát kapitulovali a druhou 
porážkou v řadě potvrdili sešup z elitní 
skupiny o titul.

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Slavia Praha 27 22 2 3 69:20 68

2. Plzeň 27 19 4 4 40:25 61

3. Sparta Praha 27 16 5 6 47:23 53

4. Jablonec 27 13 6 8 47:24 45

5. Ostrava 27 12 6 9 35:30 42

6. Mladá Boleslav 27 10 8 9 46:40 38

7. Sigma Olomouc 27 11 4 12 33:39 37

8. Liberec 27 9 9 9 27:23 36

9. Zlín 27 11 3 13 31:35 36

10. Teplice 27 10 5 12 31:38 35

11. Opava 27 8 6 13 37:43 30

12. Slovácko 27 9 3 15 27:41 30

13. Příbram 27 8 5 14 32:60 29

14. Bohemians 1905 27 6 9 12 25:35 27

15. Karviná 27 5 5 17 32:51 20

16. Dukla Praha 27 5 4 18 22:54 19

PROGRAM 28. KOLA
12.04. 18:00 Teplice - Bohemians 1905

13.04. 15:30 Karviná - Zlín

13.04. 15:30 Opava - Sigma Olomouc

13.04. 15:30 Slovácko - Příbram

13.04. 18:00 Plzeň - Ostrava

14.04. 15:30 Jablonec - Dukla Praha

14.04. 18:00 Slavia Praha - Sparta Praha

15.04. 18:00 Mladá Boleslav - Liberec

VÝSLEDKY 27. KOLA
Slovácko - Plzeň 0:1

Bohemians 1905 - Mladá Boleslav 0:0

Liberec - Jablonec 0:0

Ostrava - Teplice 3:1

Sigma Olomouc - Karviná 3:2

Dukla Praha - Slavia Praha 1:5

Příbram - Opava 3:1

Sparta Praha - Zlín 2:0

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STATISTIKA 27. KOLA

 V UTKÁNÍ 25. KOLA NA BOHEMIANS PŘISPĚL TOMÁŠ SMOLA 
 PO VÝSLEDKU 0:0 K REMÍZOVÉMU BODU OPAVY. 

 Nelitujete, že jste ligu nehrál dřív?

„To je osud. Myslím, že bych šanci v první lize ani nedostal, kdy-

bych ji tady v Opavě nepomohl vykopat. Rád bych poukázal na dru-

hou ligu. Běhá v ní spousta fotbalistů, kteří mají vyšší kvalitu než 

ti, které ligové kluby vodí z ciziny zadarmo. Například Petráň 

z Pardubic, Ledecký v Budějovicích a další zajímaví hráči. Nevím, 

proč v první lize nedostávají přednost oni.“

 V zimě z Opavy odešli dva důležití hráči - záložník Joel 

Kayamba a útočník Nemanja Kuzmanovič. Neobával jste se, že 

to s týmem zamává víc?

„Zase dostali šanci jiní kluci, kteří můžou ukázat, že střídali ne-

právem. Jasně, Joel byl rozdílový hráč, s Kuzmou jsme několik let 

hráli v útoku, byli jsme sehraní. Dokáže gól dát nebo ho připravit, 

jeho čísla chybějí. Nesmím ale zapomenout ani na Davida Pušká-

če, který odešel do Bohemky. Je to výborný fotbalista i kluk, také 

on nám chybí.“ 

 Pod bývalým koučem Romanem Skuhravým jste předvá-

děli ofenzívní fotbal, pod jeho nástupcem Ivanem Kopeckým se 

soustředíte spíš na obranu. To kvůli postavení v tabulce?

„Snažíme se hrát na brejky, což se nám v posledních zápa-

sech moc nedaří. Většina kluků hraje ligu první rok, ať chceme 

nebo ne, dopadá na nás tlak. V důsledku toho nám chybí lehkost, 

spíš se soustředíme na standardky, které nám vycházejí. Rveme 

to teď spíš silou.“

 Nemrzí vás zpětně, že jste na podzim museli do nucené-

ho azylu v Brně? Bodů jste mohli mít víc...

„Na azyl se nechceme vůbec vymlouvat, je to za námi. Jsme si 

vědomi, že jsme doma v Opavě silní, jsem přesvědčený, že bychom 

bodů měli jinak víc. Ale jde o věc, kterou neovlivníme, je proto zby-

tečné se jí zaobírat.“

 Osobně prožíváte parádní sezonu, vstřelil jste už osm 

gólů. Na kolik se cítíte?

„V premiérové sezoně není jednoduché dostat se na takové 

číslo, málokdo ho dosáhne. Musím být pokorný, jsem spokojený 

i za osm branek. Pochopitelně, kdybych se dostal na deset, byla 

by to fantazie.“

 Po vstřelení gólu jste na podzim předváděl úsměvné 

oslavy. Například jste imitoval francouzského útočníka Griez- 

manna. Proč už to nyní nepraktikujete?

„Abych řekl pravdu, na prdelky teď není čas. Spíš se snažíme 

koncentrovat na zápas než kvůli srandičkám něco podcenit.“

 V KVĚTNU 2017 SAHAL TOMÁŠ SMOLA S OPAVSKÝMI SPOLUHRÁČI PO ŽIVOTNÍM ÚSPĚCHU. 
 ALE TEHDY DRUHOLIGOVÝ KLUB PADL VE FINÁLE MOL CUPU V OLOMOUCI SE ZLÍNEM TĚSNĚ 0:1. 

TOMÁŠ SMOLA * Narozen: 19. ledna 1989 * Výška: 191 cm * Váha: 

84 kg * Fotbalový post: útočník * Hráčská kariéra: FK Louny 

(1995-2000), FK Teplice (2000-2003), FK Louny (2003-2007), Cho-

mutov (2007-2013), Bohemians 1905 (2013), Ústí nad Labem (2013-

2016), SC Opava (2016-?) * Česká liga: 24 zápasů/ 8 gólů * Největší 

úspěchy: postup do první ligy (2018)

 Slovácko - Plzeň  0:1 (0:1)
Branka: 28. Hrošovský (penalta).  Rozhodčí: E. Marek - Koval, M. Podaný - Orel (video). ŽK: Havlík, 
Franič, Divíšek, Hofmann - Chorý, R. Procházka, Bakoš, A. Hruška. Diváci: 5173.
Slovácko: Trmal - Juroška (83. Hološko), Hofmann, Michal Kadlec (15. Franič), Divíšek - Jan Navrá-
til - V. Daníček, Havlík, Jaroslav Diviš (70. Harba), Kalabiška - Zajíc. Trenér: Svědík.
Plzeň: A. Hruška - Řezník, R. Hubník, J. Brabec, Limberský - R. Procházka, Hrošovský - J. Kopic 
(90. Bakoš), A. Čermák (74. Hořava), Kayamba (83. J. Kovařík) - Chorý. Trenér: Vrba.

 Liberec - Jablonec  0:0
Rozhodčí: Houdek - J. Paták, Ratajová. ŽK: Potočný, Musa - Trávník, Považanec, Břečka. Diváci: 
6856.
Liberec: Nguyen - Fukala, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Potočný (73. Mara), Breite, Oscar, Malinský - 
Sýkora (56. Pešek) - Musa (84. Pázler). Trenér: Hornyák.
Jablonec: V. Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol - Hübschman - Jovovič (83. Acosta), Trávník 
(88. T. Pilík), Považanec, Vatajelu (59. Kratochvíl) - Martin Doležal. Trenér: P. Rada.

 Ostrava - Teplice  3:1 (3:1)
Branky: 14. Kuzmanovič (Granečný), 22. Kuzmanovič (Diop), 26. Diop (Jirásek) - 24. Hora (Jindrá-
ček). Rozhodčí: Ardeleanu - Myška, Kožár. ŽK: Fillo, Granečný - Hyčka, Kuchta, Hošek. Diváci: 
10.786.
Ostrava: Laštůvka - Fillo, V. Procházka, Stronati, Fleišman - Holzer, A. Jánoš, Jirásek (88. Mešani-
nov), Granečný - Kuzmanovič (90. J. Bolf), Diop (90. J. Šašinka). Trenér: Páník.
Teplice: Grigar - Vondrášek (76. Knapík), Jeřábek, Čmovš, Hyčka - Ljevakovič (46. Hošek), Soungole 
(34. Trubač) - Jindráček, Hora, Žitný - Kuchta. Trenér: Hejkal.

 Bohemians 1905 - Mladá Boleslav  0:0
Rozhodčí: Lerch - D. Pospíšil, Vitner. ŽK: L. Pokorný, Vaníček - Matějovský, Tatajev, Túlio. Diváci: 
4401.
Bohemians 1905: Fryšták - Hůlka, Krch, L. Pokorný - M. Dostál, Levin, Jindřišek (60. Vacek), Bar-
tek - Reiter (86. Vodháněl), Puškáč (76. Júsuf), Vaníček. Trenér: M. Hašek st.
Ml. Boleslav: Šeda - Fulnek, Klíma, Jugas, Túlio - Hubínek, Tatajev - Bucha (58. D. Mašek), Matě-
jovský (86. P. Mareš), Wiesner (68. Ewerton) - Přikryl. Trenér: J. Weber.

 Olomouc - Karviná  3:2 (2:1)
Branky: 2. Jemelka (Falta), 42. Falta (přímý kop), 61. Yunis (Sladký) - 9. Budínský (Wágner), 55. Lingr 
(Záhumenský). Rozhodčí: Pechanec - Kubr, Vaňkát. ŽK: Yunis - Záhumenský. Diváci: 4145.
Olomouc: M. Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Texl (62. Lalkovič), Kalvach, Plšek, Falta 
- P. Dvořák (88. Polom), Yunis (70. Nešpor). Trenér: V. Jílek.
Karviná: Berkovec - Čolič, Dreksa (67. Bukata), Rundič, Záhumenský - Smrž, Budínský - Guba 
(75. Letič), Lingr (87. Suchan), Ba Loua - Wágner. Trenér: Straka.

 Dukla - Slavia  1:5 (0:3)
Branky: 77. Douděra (Marek Hanousek) - 13. Masopust (Milan Škoda), 18. Stoch (Masopust), 22. Hu-
šbauer (Stoch), 53. Hušbauer (Milan Škoda), 90.+1 T. Souček (Hušbauer). Rozhodčí: Franěk - Vlas-
juk, Kříž - Adam (video). ŽK: J. Podaný (Dukla). ČK: (87.) Holenda (Dukla). Diváci: 7765.
Dukla: F. Rada - Bezpalec, Ďurica (80. Dancák), D. Souček - Douděra, Doumbia, Marek Hanousek, 
J. Podaný - Lukáš Holík (74. Djuranovič), Holenda, Hadaščok (62. González). Trenér: R. Skuhravý.
Slavia: O. Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil (66. Frydrych) - T. Souček, A. Král - Masopust 
(64. Ševčík), Hušbauer, Stoch - Milan Škoda (74. Van Buren). Trenér: Trpišovský.

 Příbram - Opava  3:1 (1:0)
Branky: 42. Mingazov (Nový), 53. Fantiš (Mingazov), 58. M. Helebrand vlastní - 57. Kingue vlastní. 
Rozhodčí: Královec - I. Nádvorník, K. Hájek. ŽK: Kingue - Jurečka, Zapalač. Diváci: 2132.
Příbram: Kočí - Nový, Chaluš, Tregler, T. Jablonský - Mingazov (64. Antwi), Květ (85. Soldát), Kingue, 
Jan Rezek - Matoušek - Fantiš (89. Voltr). Trenér: R. Nádvorník.
Opava: Fendrich - Schaffartzik, Simerský, Svozil, Helebrand (81. Manzia) - Zavadil, Jursa - Jurečka, 
Janetzký (66. Stáňa), Zapalač - Juřena (60. Opoku). Trenér: Kopecký.

 Sparta - Zlín  2:0 (0:0)
Branky: 67. Hložek (Karlsson), 70. Tetteh (Kanga). Rozhodčí: Zelinka - Hrabovský, Novák - Franěk 
(video). ŽK: Kanga - Čanturišvili, Hnaníček. Diváci: 9325.
Sparta: Nita - Zahustel, Štetina, Costa, Matěj Hanousek - Hložek, Sáček, Kanga, M. Hašek (57. Pla-
všič), Karlsson (89. Čivič) - Drchal (62. Tetteh). Trenér: Z. Ščasný.
Zlín: Rakovan - Matejov (80. Džafič), Buchta, Gajič, Bartošák - Čanturišvili, Jiráček, Hnaníček 
(89. Jakubov), Hlinka, Libor Holík - Železník (72. Vyhnal). Trenér: R. Pivarník.

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


30

3030

FORTUNA:LIGA
in

ze
rc

e
Úterý 9.4.2019
15/2019

 PO REMÍZOVÉM DERBY HOSTÍ JABLONEC V PŘÍŠTÍM KOLE POSLEDNÍ DUKLU 
 A LIBEREČTÍ SE O ELITNÍ NADSTAVBOVOU ŠESTKU BUDOU PRÁT V PŘÍMÉM SOUBOJI V MLADÉ BOLESLAVI. 

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „V malém pražském derby, které v pátek otevřelo 27. kolo, jsem čekal, že posled-
ní Dukla vedoucí Slavii přece jen víc potrápí. Ale už za půl hodinu bylo o vítězství 
červenobílých rozhodnuto… Proto mi připadaly trochu divné pochvaly domácímu 
týmu za předvedený otevřený fotbal… Slávisté v současné době nemají v české lize 
konkurenci, je v podstatě jedno, jakou sestavu zvolí trenér Trpišovský, neboť na vý-
konu, výsledku a střelecké efektivitě to prakticky není vůbec znát!  Nyní mají před 
sebou perné týdny, ve kterých dvakrát nastoupí proti londýnské Chelsea ve čtvrt-
finále Evropské ligy a dvakrát v prestižním derby proti Spartě v Edenu - nejdřív o li-
gové body a pak o postup do finále MOL Cupu, který vloni po dlouhé době vyhráli. 
Mistrovská Plzeň nejtěsnějším vítězstvím v Uherském Hradišti nad Slováckem udr-
žela sedmibodovou ztrátu, ale předvedeným výkonem moc nepřesvědčila. Z jejího 
týmu vyčníval pouze Kayamba, který zařídil penaltu a dvakrát po přestávce ideálně 
nacentroval svým spoluhráčům, aby přidali hlavou gólovou pojistku. A protože se to 
Chorému a Kopicovi nepovedlo, museli se viktoriáni strachovat až do závěrečného 
hvizdu. Přesto si myslím, že druhé místo v lize udrží, protože Sparta svůj potenciál 
úplně nenaplňuje a bodově nejspíš také nebude stoprocentní.“      

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://fotbalservis.cz/
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V malém pražské derby na Ju-
lisce, ve kterém se střetl suve-
rénně nejproduktivnější tým s tím 
nejhorším, jednoznačně domino-
vali červenobílí. Po pěti brankách 
do sítě Dukly vyhlížejí slávisté už 
gólovou sedmdesátku, k dosaže-
ní této mety jim schází už jediná 
přesná trefa. Naopak na dvou 
stadionech - v Liberci v podještěd-
ském derby s Jabloncem  a ve vr-
šovickém „Ďolíčku“, kde se před-
stavila Mladá Boleslav - se diváci 
ani jednoho gólu nedočkali.

1. Slavia 69 2,556
2. Sparta 47 1,741
3. Jablonec 47 1,741
4. Ml. Boleslav 46 1,704
5. Plzeň 40 1,481
6. Opava 37 1,370
7. Ostrava 35 1,296
8. Olomouc 33 1,222
9.-10. Příbram 32 1,185
9.-10. Karviná 32 1,185
11.-12. Zlín 31 1,148
11.-12. Teplice 31 1,148
13.-14. Liberec 27 1,000
13.-14. Slovácko 27 1,000
15. Bohemians 1905 25 0,926
16. Dukla 22 0,815

 I SOUČKOVA TREFA POMOHLA SLAVII K ÚČTU 69 VSTŘELENÝCH GÓLŮ! 

GÓLOVÁ JÍZDA

Slávisté vyhlížejí 
sedmdesátku

VYCHYTANÉ NULY

13
Ondřej Kolář (Slavia)

11 - Vlastimil Hrubý (Jablonec) * 10 - Miloš Buchta (Olomouc), Filip Nguyen (Liberec), Florin Nita 
(Sparta) * 9 - Jan Laštůvka (Ostrava) * 8 - Jan Šeda (Ml. Boleslav) * 7 - Aleš Hruška (Plzeň) 

NEJLEPŠÍ STŘELCI

21
Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav)

13 - Jean-David Beauguel (Zlín/Plzeň) * 12 - Miroslav Stoch (Slavia) * 11 - Jakub Hora (Teplice), 
Guélor Kanga (Sparta), Benjamin Tetteh (Sparta) * 10 - Martin Doležal (Jablonec) * 9 - Josef Hu-
šbauer (Slavia), Nemanja Kuzmanovič (Opava/Ostrava), Michal Trávník (Jablonec), Tomáš Souček 
(Slavia) * 8 - Tomáš Smola (Opava), Tomáš Wágner (Karviná) * 7 - Lukáš Budínský (Karviná), Dame 
Diop (Ostrava), Michael Krmenčík (Plzeň), Lukáš Masopust (Jablonec/Slavia), Martin Nešpor (Olo-
mouc), Milan Škoda (Slavia), David Vaněček (Teplice) * 6 - Milan Baroš (Ostrava), Antonín Fantiš 
(Příbram), Jan Kuchta (Slovácko/Teplice), Tomáš Poznar (Zlín)

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

51
Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav, 21 + 6)

34,5
Miroslav Stoch (Slavia, 12 + 7)

33
Josef Hušbauer (Slavia, 9 + 10)

29 - Jean-David Beauguel (Zlín/Plzeň, 13 + 2), Martin Doležal (Jablonec, 10 + 6) * 28,5 - Michal 
Trávník (Jablonec, 9 + 7) * 26,5 - Guélor Kanga (Sparta, 11 + 3) * 24 - Tomáš Souček (Slavia, 9 + 
4) * 23,5 - Jakub Hora (Teplice, 11 + 1) * 22 - Tomáš Přikryl (Ml. Boleslav, 5 + 8), Benjamin Tetteh 
(Sparta, 11 + 0), Tomáš Wágner (Karviná, 8 + 4) * 21,5 - Lukáš Masopust (Jablonec/Slavia, 7 + 5) * 
21 - Nemanja Kuzmanovič (Opava/Ostrava, 9 + 2) * 20,5 - Tomáš Smola (Opava, 8 + 3) * 20 - Lukáš 
Budínský (Karviná, 7 + 4) * 18,5 - Milan Škoda (Slavia, 7 + 3) * 17 - Dame Diop (Ostrava, 7 + 2) * 
15,5 - Nicolae Stanciu (Sparta, 4 + 5), Martin Nešpor (Olomouc, 7 + 1), David Vaněček (Teplice, 7 + 
1), Jaromír Zmrhal (Slavia, 4 + 5) * 15 - Milan Baroš (Ostrava, 6 + 2), Tomáš Poznar (Zlín, 6 + 2) * 14,5 
- Jusuf Hilál (Bohemians 1905, 5 + 3), Jan Chramosta (Jablonec, 5 + 3), Jan Matoušek (Příbram, 5 + 
3), Peter Olayinka (Slavia, 5 + 3) * 13,5 - Jan Kuchta (Slovácko/Teplice, 6 + 1) * 13 - Roman Potočný 
(Liberec, 5 + 2) * 12,5 - Robert Hrubý (Ostrava, 1 + 7), Jan Rezek (Příbram, 4 + 3) * 12 - Šimon Falta 
(Olomouc, 3 + 4), Antonín Fantiš (Příbram, 6 + 0), Joel Kayamba (Opava/Plzeň, 3 + 4) * 11,5 - Daniel 
Holzer (Ostrava, 2 + 5), Roman Procházka (Plzeň, 5 + 1) * 11 - Patrik Hrošovský (Plzeň, 4 + 2), Jan 
Krob (Teplice, 1 + 6), Tomáš Ladra (Ml. Boleslav, 4 + 2), Petr Ševčík (Liberec, 1 + 6) * 10,5 - Martin 
Fillo (Ostrava, 3 + 3), Lukáš Hůlka (Ml. Boleslav/Bohemians 1905, 3 + 3), Marek Matějovský (Ml. 
Boleslav, 3 + 3) * 10 - Lukáš Bartošák (Zlín, 2 + 4), Vlastimil Daníček (Slovácko, 5 + 0), Uroš Djura-
novič (Dukla, 5 + 0), Tomáš Chorý (Plzeň, 5 + 0), Róbert Matejov (Zlín, 2 + 4), Pavel Vyhnal (Zlín, 5 
+ 0) * 9,5 - Tomáš Holeš (Jablonec, 4 + 1), Dávid Guba (Karviná, 4 + 1), Libor Kozák (Liberec, 4 + 1), 
Pavel Moulis (Teplice, 4 + 1), Miroslav Slepička (Příbram, 4 + 1), Ladislav Takács (Ml. Boleslav, 4 + 1)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.het.cz/
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Venkovní trable Arsenalu nekončí

Zatímco před svými fanoušky Kanonýři válí, venku je to v jejich po-
dání jedna velká mizérie. V Goodison Parku chtěli svěřenci Unaie Eme-
ryho ukázat, že jsou na náročný finiš v boji o Ligu mistrů připraveni, 
jenže s Evertonem padli 0:1 a situaci si notně zkomplikovali.     

Hrát pouze doma, bojovali by o titul. Vždyť jenom borci Manchesteru City ukořistili před 

svými fanoušky v letošní sezoně víc bodů než Arsenal. Jenže venku se Kanonýři trápí - vy-

hráli jen pět zápasů (pouze jeden od listopadu!), neudrželi ani jedno čisté konto a pouze pět 

týmů v duelech mimo svůj stadion inkasovalo víc gólů než oni! A v liverpoolském Goodison 

Parku znovu potvrdili, že jim venkovní duely nevoní - během celého duelu jen dvakrát za-

mířili přesně mezi tři tyče, překonat brankáře Pickforda se jim však nepodařilo. A jelikož 

se za Toffees prosadil Jagielka, hvězdný Arsenal padl 0:1 a klesl na čtvrté místo tabulky. 

Udržet poslední příčku, z níž se jde do Ligy mistrů, nebude pro Kanonýry jednoduché, 

stejně bodů na kontě jako oni mají rivalové z Chelsea a šestý Manchester United je zpět 

jen o dva body. Navíc ve zbytku sezony Arsenal čeká ještě šest duelů a čtyři z nich musí 

odehrát venku! To není pro fanoušky Gunners příliš povzbudivá zpráva… Druhým sestupu-

jícím týmem se po drtivé porážce 1:4 s Watfordem stal nejhůř bránící tým soutěže Fulham 

(76 inkasovaných branek), naopak Burnley s Matějem Vydrou na lavičce náhradníků vy-

hrálo v Bournemouthu (3:1) druhý duel v řadě a sestupovým příčkám se vzdálilo na rozdíl 

osmi bodů. Do čela tabulky se po vítězství 3:1 v Southamptonu vrátil Liverpool, druhý Man-

chester City má ale zápas k dobru, o víkendu totiž bojoval o účast ve finále FA Cupu, kam 

nakonec přes Brighton (1:0) postoupil. 

 VETERÁN PHIL JAGIELKA POHOTOVOU DORÁŽKOU ROZHODL O PORÁŽCE ARSENALU S EVERTONEM. 

Exhibice v jubilejním derby

V sobotní podvečer se fotbaloví fanoušci v mnichovské Allianz Areně, 
celém Německu a dalších více jak 200 zemích, do kterých šel televizní 
přenos, těšili na jubilejní sté derby dvou velkých rivalů Bayernu s Dort-
mundem. Domácí obhájce titulu, který aktuálně ztrácel na Borussii dva 
body, se chtěl v tomto šlágru vyšvihnout zpátky na pozici lídra bundes-
ligy, a přiblížit se tak sedmé mistrovské korunovaci v řadě. 

První (a zároveň i poslední…) velkou šanci měli hosté, ale Dahoud orazítkoval jen le-

vou tyč Neuerovy branky, ve zbývajícím čase to už byla jednostranná záležitost svěřenců 

trenéra Kovače, postupně se měnící s přibývajícími góly místy až v exhibici. Dortmundská 

„slepená“ obrana, do které se sice vrátil po zranění zkušený Piszczek, totiž hořela jako 

papír a reálnou hrozbu opakování posledního debaklu 0:6 v bavorské metropoli neodvrá-

tilo ani několik skvělých zákroků gólmana Bürkiho. Tentokrát byli hostitelé o jednu trefu 

milosrdnější, jejich kanonýr Robert Lewandowski přišel lacino jak k dovršení hranice dvou 

stovek bundesligových branek, tak zároveň i k otevření té třetí…

Nebylo to však jediné „bůro“ v tomto 28. kole, stejným výsledkem skončilo páteční utká-

ní Mainzu s Freiburgem, který před týdnem uhrál doma remízu 1:1 s Bayernem a pomohl 

tak na dálku Dortmundu k návratu do čela! Jak se ukázalo jen dočasnému, ale mezi obě-

ma aspiranty zůstává jen jednobodový rozdíl, takže případné zaškobrtnutí na zbývajících 

šesti schodech do mistrovského „nebe“ může mít fatální následky. Borussia kromě své 

stoprocentní bilance v tomto půltuctu zápasů, kterou podle losu rozhodně nebude pro ni 

jednoduché splnit, musí spoléhat ještě na pomoc jiných… 

 DVĚ TREFY PŘI TRIUMFU 5:0 BAYERNU NAD DORTMUNDEM POMOHLY 
 ROBERTU LEWANDOWSKÉMU NA BUNDESLIGOVOU GÓLOVOU METU 201. 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Bayern 28 20 4 4 74:28 64
2. Dortmund 28 19 6 3 66:35 63
3. RB Lipsko 28 16 7 5 53:22 55
4. Frankfurt 28 15 7 6 56:31 52
5. M ǵladbach 28 14 6 8 47:35 48
6. Wolfsburg 28 13 6 9 47:42 45
7. Hoffenheim 28 11 11 6 58:39 44
8. Brémy 28 11 10 7 50:40 43
9. Leverkusen 28 13 3 12 50:48 42

10. Düsseldorf 28 11 4 13 38:52 37
11. Hertha 28 9 8 11 41:46 35
12. Mohuč 28 9 6 13 33:48 33
13. Freiburg 28 7 11 10 38:48 32
14. Schalke 28 7 5 16 29:46 26
15. Augsburg 28 6 7 15 37:54 25
16. Stuttgart 28 5 6 17 27:60 21
17. Norimberk 28 3 8 17 23:53 17
18. Hannover 28 3 5 20 25:65 14

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Liverpool 33 25 7 1 75:20 82
2. Manchester City 32 26 2 4 83:21 80
3. Tottenham 32 21 1 10 60:34 64
4. Arsenal 32 19 6 7 65:40 63
5. Chelsea 32 19 6 7 55:34 63
6. Manchester Utd. 32 18 7 7 61:43 61
7. Leicester 33 14 5 14 46:44 47
8. Wolves 32 13 8 11 40:39 47
9. Everton 33 13 7 13 46:42 46

10. Watford 32 13 7 12 47:47 46
11. West Ham 32 12 6 14 41:48 42
12. Crystal Palace 33 11 6 16 39:43 39
13. Bournemouth 33 11 5 17 44:61 38
14. Burnley 33 10 6 17 40:60 36
15. Newcastle 33 9 8 16 31:43 35
16. Brighton 31 9 6 16 32:46 33
17. Southampton 32 8 9 15 36:53 33
18. Cardiff 32 8 4 20 28:61 28
19. Fulham 33 4 5 24 30:76 17
20. Huddersfield 33 3 5 25 19:63 14

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Agüero S. Manchester City 19 7
2. Salah M. Liverpool 18 7
3. Aubameyang P. Arsenal 17 5

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Lewandowski R. Bayern 21 7
2. Jović L. Frankfurt 17 5
3. Alcácer P. Dortmund 16 0
4. Reus M. Dortmund 15 6
5. Kramarič A. Hoffenheim 15 3
6. Poulsen Y. RB Lipsko 15 2
7. Haller S. Frankfurt 14 9
8. Werner T. RB Lipsko 13 5
9. Belfodil I. Hoffenheim 13 2

PROGRAM
29. KOLO

12.4. Norimberk - Schalke
13.4. Brémy - Freiburg, Hannover - Mönchengladbach,

RB Lipsko - Wolfsburg, Stuttgart - Leverkusen,
Dortmund - Mohuč

14.4. Hoffenheim - Hertha, Düsseldorf - Bayern,
Frankfurt - AugsburgPROGRAM

34. KOLO

12.4. Leicester - Newcastle
13.4. Tottenham - Huddersfield, Brighton - Bournemouth,

Burnley - Cardiff, Fulham - Everton,
Southampton - Wolves, Manchester Utd. - West Ham

14.4. Crystal Palace - Manchester City, Liverpool - Chelsea
15.4. Watford - Arsenal

VÝSLEDKY
DOHRÁVKA 27. KOLA

Chelsea - Brighton 3:0

DOHRÁVKA 31. KOLA

Tottenham - Crystal Palace 2:0

33. KOLO

Everton - Arsenal 1:0 * Bournemouth - Burnley 1:3
Huddersfield - Leicester 1:4 * Newcastle - Cr. Palace 0:1
Southampton - Liverpool 1:3 * Manch. City - Cardiff 2:0
Watford - Fulham 4:1 * Wolves - Manchester Utd. 2:1 

Chelsea - West Ham (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
28. KOLO

Mönchengladbach - Brémy 1:1
Augsburg - Hoffenheim 0:4 * Bayern - Dortmund 5:0
Hertha - Düsseldorf 1:2 * Leverkusen - RB Lipsko 2:4
Schalke - Frankfurt 1:2 * Stuttgart - Norimberk 1:1
Wolfsburg - Hannover 3:1 * Mohuč - Freiburg 5:0

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Šlágr rozhodl o titulu

I poslední tajenky kolem mistrovského titulu jsou, zdá se, vyřešeny. 
V souboji lídrů La Ligy vedoucí Barcelona porazila 2:0 druhé Atlético 
a na cestě za 25. ligovým triumfem už ji sotva něco zastaví.

Nikdo už nepochybuje: počtvrté za posledních pět let budou šampióny. „Ano, je hotovo! 

Barcelona bude mít titul, a nejen to. Podle mě jsou na cestě získat treble, ovládnou i Copa 

del Rey a Champions League,“ poklonil se přemožiteli trenér Simeone. Jeden ze šlágrů 

španělského jara rozhodl úlet útočníka Costy, který vynadal rozhodčímu, a Barca hrála 

hodinu přesilovku. Až pět minut před koncem skóroval Suárez, pojistku přidal po sólu 

Messi. „Atlético je jeden z nejlepších týmů světa, ale ukázali jsme srdce,“ řekl Suárez.

To vytasila Barca už v týdnu, kdy ve vloženém kole dvěma góly v nastavení zachráni-

la plichtu 4:4 ve Villarrealu. Opět se ukázalo, jak nenahraditelný je Messi. A klubový boss 

Bartomeu už avizuje vylepšení stávající smlouvy. „Chceme podepsat novou. Pořád je mla-

dý, pořád se zlepšuje, boří hranice. Dokonce mu aplaudují i na cizích stadiónech fanoušci 

rivalů,“ upozornil prezident. Mluví se o pohádkovém pětiletém kontraktu s příjmem pět 

a čtvrt miliardy korun!

Navzdory porážce Los Rojiblancos drží druhou příčku, protože v týdnu prohráli i městští 

rivalové z Realu - 1:2 ve Valencii. Bylo to první klopýtnutí nového kouče Zidana. O víkendu 

mohlo přijít další, ale poločasové manko s Eibarem otočil po změně stran dvěma góly Ben-

zema. „Čeká nás hodně práce,“ přiznal Zidane, který údajně po sezoně chystá velkou čistku 

v kádru. Dvě výhry 2:0 vrátily do bojů o Ligu mistrů Sevillu. Její nový trenér Caparrós, který 

před třemi týdny nahradil Machína, po zápase s Valladolidem oznámil, že trpí chronickou 

leukémií. „Ale to mi nebrání v tom, abych pokračoval v práci, žiju normální život,“ řekl.

Valencia překvapivě padla na hřišti předposledního Vallecana a přišla o svou rekordní 

sérii 17 utkání bez porážky. Ze sestupových příček prchá Vigo, které z posledních tří zápa-

sů posbíralo sedm bodů! 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Barcelona 31 22 7 2 81:31 73
2. Atl. Madrid 31 18 8 5 45:21 62
3. Real Madrid 31 19 3 9 55:37 60
4. Getafe 31 13 11 7 38:27 50
5. Sevilla 31 14 7 10 51:37 49
6. Valencia 31 10 16 5 33:26 46
7. Alaves 31 12 9 10 32:38 45
8. Ath. Bilbao 31 10 13 8 33:35 43
9. Betis 31 12 7 12 36:40 43

10. Real Sociedad 31 10 10 11 37:38 40
11. Leganes 31 10 10 11 31:35 40
12. Eibar 31 9 12 10 41:43 39
13. Espanyol 31 10 8 13 35:45 38
14. Girona 31 8 10 13 33:43 34
15. Levante 31 8 9 14 44:56 33
16. Celta Vigo 31 8 8 15 45:53 32
17. Valladolid 31 7 9 15 24:43 30
18. Villarreal 31 6 12 13 39:45 30
19. Vallecano 31 7 6 18 34:54 27
20. Huesca 31 5 9 17 35:55 24

 LIONEL MESSI POTVRDIL V DUELU S ATLÉTIKEM MADRID 
 VÝHRU BARCELONY 2:0 POJIŠŤOVACÍM DRUHÝM GÓLEM. 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Messi L. Barcelona 33 12
2. Suarez L. Barcelona 20 6
3. Stuani C. Girona 18 0
4. Benzema K. Real Madrid 17 5
5. Ben Yedder W. Sevilla 16 7
6. Aspas I. Celta Vigo 15 4
7. Griezmann A. Atl. Madrid 13 8

SERIE A

A příště už oslavy!

Chybí jim už jen bodík. Fotbalisté Juventusu se co nevidět stanou po-
osmé v řadě mistry Itálie. K jistotě titulu jim stačí bod v závěrečných 
sedmi utkáních. Povede se jim to už v sobotu na hřišti Spalu?

Jejich dominance je dechberoucí. Sice opět najeli na lehce úsporný režim - všechny tři 

výhry za uplynulý týden byly těsné, ale tři body z toho vykvetly pokaždé. Naposledy doma 

proti milánskému AC sice lídr ještě po hodině hry prohrával, ale pak Dybala z penalty 

a mladík Kean duel otočili. „Ten kluk se pořád zlepšuje, je radost se na něj dívat,“ chválil 

střelce kouč Allegri a odmítl, že by měl po pěti letech na lavičce Juventusu zaječí úmysly. 

„Chci být jako Sir Alex Ferguson,“ připomenul éru slavného kouče v Manchesteru United 

trvající 26 let... Zato Milánští poté, co se parádní jízdou vyhoupli až na třetí příčku, skomí-

rají. Z posledních čtyř zápasů urvali jen bod a v ohrožení je nejen Liga mistrů, ale pohárové 

Evropa obecně. Skvělou střeleckou formu si alespoň drží polský kanonýr Piatek, který dal 

v Turíně 21. gól v sezoně a dostihl v čele tabulky střelců Quagliarellu ze Sampdorie.

Druhá Neapol ztrácí na Juve už dvacet bodů. V týdnu prohrála senzačně 1:2 v Empoli, 

o víkendu pak doma jen plichtila s Janovem 1:1, přestože vedla a soupeř hrál v desíti. „Mu-

síme se rychle probudit, jinak dopadneme špatně nejen v lize, ale i v Evropské lize proti 

Arsenalu!“ zuřil kouč Ancelotti. Třetí Inter remizoval s Bergamem 0:0 a doma podruhé 

za sebou nedal gól. Na San Siru se poprvé po pauze objevil bývalý kapitán Icardi, který byl 

kvůli neochotě podepsat nový kontrakt vyřazen z kádru. Argentinský střelec ale své dvě 

tutovky zahodil. Atalanta naopak bodově dohonila čtvrtý AC, navíc má lepší skóre.

Do boje o Ligu mistrů se opět vrátil AS Řím, který je pouze o bod zpět. Těsnou výhru 

Římanů na Sampdorii zařídil De Rossi po hlavičce Patrika Schicka. Český reprezentant 

odehrál proti svému bývalému klubu celý zápas. 

 DEVATENÁCTILETÝ MOISE KEAN ZAŘÍDIL VÍTĚZNOU TREFU JUVENTUSU V DUELU S AC MILÁN. 
 V POSLEDNÍCH TŘECH UTKÁNÍCH SERIE A SKÓROVAL ITALSKÝ MLADÍČEK TŘIKRÁT! 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Juventus 31 27 3 1 64:20 84
2. Neapol 31 19 7 5 58:27 64
3. Inter 31 17 6 8 47:25 57
4. AC Milán 31 14 10 7 45:30 52
5. Atalanta 31 15 7 9 64:41 52
6. AS Řím 31 14 9 8 56:45 51
7. Lazio 30 14 7 9 44:32 49
8. Turín FC 31 12 13 6 40:28 49
9. Sampdoria 31 13 6 12 51:41 45

10. Fiorentina 31 8 15 8 46:39 39
11. Sassuolo 31 8 12 11 46:51 36
12. Cagliari 31 9 9 13 30:43 36
13. Parma 31 9 7 15 33:50 34
14. FC Janov 31 8 10 13 35:49 34
15. Udinese 30 8 8 14 30:43 32
16. Spal 31 8 8 15 28:44 32
17. Empoli 31 7 7 17 40:59 28
18. Bologna 30 6 9 15 28:47 27
19. Frosinone 31 5 8 18 25:56 23
20. Chievo 30 1 11 18 21:61 11

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Quagliarella F. Sampdoria 21 7
2. Piatek K. AC Milán 21 0
3. Zapata D. Atalanta 20 5
4. Ronaldo C. Juventus 19 8
5. Milik A. Neapol 16 2
6. Immobile C. Lazio 14 4
7. Caputo F. Empoli 14 3

PROGRAM
32. KOLO

13.4. Espanyol - Alaves, Huesca - Barcelona,
Atl. Madrid - Celta Vigo, Sevilla - Betis

14.4. Valladolid - Getafe, Ath. Bilbao - Vallecano,
Real Sociedad - Eibar, Girona - Villarreal,

Valencia - Levante
15.4. Leganes - Real Madrid

PROGRAM
32. KOLO

13.4. Spal - Juventus, AS Řím - Udinese, AC Milán - Lazio
14.4. Turín FC - Cagliari, Fiorentina - Bologna,

Sampdoria - FC Janov, Sassuolo - Parma,
Chievo - Neapol, Frosinone - Inter

15.4. Atalanta - Empoli

VÝSLEDKY
31. KOLO

Betis - Villarreal 2:1 * Celta Vigo - Real Sociedad 3:1
Levante - Huesca 2:2 * Valladolid - Sevilla 0:2
Getafe - Ath. Bilbao 1:0 * Alaves - Leganes 1:1

Barcelona - Atl. Madrid 2:0 * Vallecano - Valencia 2:0
Real Madrid - Eibar 2:1 * Girona - Espanyol 1:2

VÝSLEDKY
31. KOLO

Neapol - FC Janov 1:1 * Inter - Atalanta 0:0
Lazio - Sassuolo 2:2 * Cagliari - Spal 2:1

Udinese - Empoli 3:2 * Fiorentina - Frosinone 0:1
Sampdoria - AS Řím 0:1 * Juventus - AC Milán 2:1
Parma - Turín FC 0:0 * Bologna - Chievo (hráno po uzávěrce)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 CHRUDIM VSTOUPILA DO PLAY OFF VÝHROU. 

Foto: Ivana Hošková

http://futsalliga.cz/
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Start play off. Favorité nezaváhali. 
Teplice jsou blízko semifinále…

Fanoušci se dočkali. Play off VARTA futsal ligy v týdnu odstartova-
lo pěti čtvrtfinálovými bitvami. Papíroví favorité nezaváhali a postavili 
základní stavební kámen postupového schodu. 

 RADOST CHRUDIMSKÉHO ÉVERTONA A ROMANA MAREŠE (VPRAVO). 

Nejblíže semifinále jsou po prvním hracím týdnu Teplice, které 

nejprve doma porazily Helas Brno těsně 6:4, ale v páteční odvetě 

na palubovce soupeře vyhrály vysoko 10:0. „Od začátku zápasu 

jsme měli vše pod kontrolou. Nastoupili jsme plně koncentrovaní 

a Brno nepustili k ničemu. Teď už se jenom soustředit na páteč-

ní zápas, kde můžeme čtvrtfinále uzavřít,“ řekl po druhém duelu 

teplický Jiří Baran. Svarog by v případě výhry byl prvním semifi-

nalistou. 

Dobře začala play off i Sparta. Doma zvítězila jasně 8:2 nad 

Českou Lípou a v úterý hraje odvetu před kamerami ČT Sport. 

Sparťan Kristijan Grbeša ale s prvním zápasem spokojený nebyl: 

„Myslím si, že jsme dneska neodehráli dobrý zápas. Nejspíš jsme 

začali s myšlenkou, že půjde o jednoduché utkání. Nakonec jsme 

první zápas série vyhráli, což je to nejdůležitější. Každopádně 

od úterý musíme hrát lépe.“

 MĚLNÍK SVOU PREMIÉRU V PLAY OFF PROHRÁL 1:10.  

VÝSLEDKY ČTVRTFINÁLE PLAY OFF 
VARTA FUTSAL LIGY

1. ZÁPASY: Slavia Praha - Interobal Plzeň 4:2 (8. Směřička, 18. Radovanovič, 25. a 40. Záruba 
- 19. Holý, 40. Křemen), Svarog Teplice - Helas Brno 6:4 (3. a 23. Taverna, 4. Daniel, 7. Teka, 31. 
a 38. Djaelson - 1. a 22. P. Lidmila, 28. Ovčačík, 31. V. Cupák), ERA-PACK Chrudim - Olympik 
Mělník 10:1 (1. a 36. Éverton, 6., 7. a 38. Felipe, 6. D. Drozd, 19. Max, 26. Slováček, 29. Koudelka, 
39. P. Drozd - 34. Šuba), Sparta Praha - Česká Lípa 8:2 (1., 12., 20. a 34. Seidler, 4. Grbeša, 21. Wil-
de, 27. Novak, 33. Vnuk - 13. Semerád, 26. Rott).

2. ZÁPAS: Helas Brno - Svarog Teplice 0:10 (1. Tato, 4., 18. a 34. Černý, 7. Baran, 10. Daniel, 24. 
a 38. Novotný, 30. a 30. Djaelson, stav série 0:2).

DALŠÍ PROGRAM VARTA FUTSAL LIGY

Úterý 9. dubna: Česká Lípa - Sparta Praha (2. zápas, 20:10, živě na ČT Sport).

Pátek 21. dubna: Sparta Praha - Česká Lípa (3. zápas, 20:00), 
Svarog Teplice - Helas Brno (3. zápas, 20:00).

Foto: Ivana Hošková

Foto: Ivana Hošková
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Slavia zahájila soubojem s Plzní play off jako vůbec první. 

V úterním duelu si připsala důležitou výhru 4:2. „Byl to těžký zá-

pas jako každý rok v play off,“ uznal sešívaný futsalista Martin 

Směřička a pokračoval: „Proti Plzni bylo potřeba bránit bez vel-

kých chyb, což se nám většinou dařilo, i když ne úplně vždy, ale 

v těch situacích nám pomohl brankář Karpiak. Podařilo se nám 

útočnou sílu Plzně eliminovat a zvítězit.“

Obhájce titulu si v pátečním TV utkání smlsnul na Mělníku. 

Chrudim doma vyhrála vysoko 10:1. „Měli jsme kolísavé vý-

sledky, v úvodním čtvrtfinále jsme ale rozhodli velmi rychle již 

v první půli. Navíc jsme si otestovali nové herní varianty. Bylo 

důležité po dvou porážkách znovu zvítězit, naše práce tím ale 

rozhodně nekončí,“ zdůraznil kouč ERA-PACKu Felipe Conde. 

 TRENÉR ERA-PACKU FELIPE CONDE MOHL BÝT SPOKOJENÝ. 

www.futsalliga.cz

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

Foto: Ivana Hošková
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MOL CUP: v semifinále derby „S“ , 
Baník vyzve Bohemians

V semifinále MOL Cupu 2018/2019 dojde na derby pražských „S“, hrát se 
bude na hřišti Slavie. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Bohemians Praha 
1905 s Baníkem Ostrava a hrát se bude na hřišti Baníku. Rozhodl o tom pá-
teční los v sídle FAČR na Strahově. Oficiálním hracím dnem semifinálových 
zápasů je středa 24. dubna, finále je na programu 22. května.

 DUEL SLAVIE SE SPARTOU JE HLAVNÍM TAHÁKEM SEMIFINÁLE MOL CUPU. 

 ČLEN PŘEDSTAVENSTVA SPARTY ADAM KOTALÍK ODPOVÍDÁ PO LOSU 
 SEMIFINÁLE NA OTÁZKY ŘEDITELE ODDĚLENÍ KOMUNIKACE FAČR MICHALA JURMANA. 

Slavia vede ligu a usiluje o první double v samostatné historii. 

Se Spartou ji čekají tři vzájemné souboje v krátké době - příští ne-

děli se oba rivalové utkají v lize, potom proti sobě nastoupí v pohá-

ru a následně i v nové nadstavbové části nejvyšší soutěže.

Pro Spartu, která v lize ztrácí na Slavii ze třetího místa propast-

ných 15 bodů, je pohár poslední reálnou možností na zisk trofe-

je v této sezoně. Letenští si zahrají semifinále MOL Cupu poprvé 

od roku 2016 a z celkového prvenství se naposledy radovali před 

pěti lety.

„Přání bylo hlavně hrát doma, což se nám opět nesplnilo. Zá-

pas v Edenu je asi ten nejtěžší, který může kterýkoliv tým potkat. 

Ale pojedeme tam s cílem postoupit. Jako sparťan moc nechcete 

třikrát za sebou jet do Edenu, ale musíme se s tím vyrovnat a ty 

zápasy zvládnout,“ řekl člen představenstva Sparty Adam Kotalík. 

LOS SEMIFINÁLE MOL CUPU

SK Slavia Praha - AC Sparta Praha

FC Baník Ostrava - Bohemians Praha 1905

CESTA DO SEMIFINÁLE

Slavia: 3. kolo - Ústí nad Labem 2:0, osmifinále - MFK Chrudim 3:1, 
čtvrtfinále - MFK Karviná 5:0.

Sparta: 3. kolo - Slavoj Polná 4:1, osmifinále - SFC Opava 0:0, 4:3 pen, 
čtvrtfinále - FK Teplice 2:2, 4:2 pen.

Bohemians: 2. kolo - FK Dobrovice 3:0, 3. kolo - SK Dynamo České Budějovice 1:0, 
osmifinále - 1.FK Příbram 2:1, čtvrtfinále - SK Sigma Olomouc 1:0.

Baník Ostrava: 2. kolo - SK Uničov 2:0, 3. kolo - FK Baník Sokolov 2:1, 
osmifinále - FC Viktoria Plzeň 3:2 po prodloužení, 
čtvrtfinále - FC Slovan Liberec 2:1 po prodloužení.

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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 BANÍK OSTRAVA ZASTUPOVAL NA LOSU SPORTOVNÍ ŘEDITEL MAREK JANKULOVSKI. 

„Pohár je dnes soutěž, ve které jsme trofeji nejblíže. Dva zápasy 

od trofeje, takže tomu určitě dáme prioritu,“ dodal.

Ostrava se představí mezi posledními čtyřmi celky poháru po 13 

letech, Bohemians 1905 dokonce vůbec poprvé v samostatné his-

torii. Oba vzájemné ligové duely v této sezoně vyhrál aktuálně pátý 

Baník - v srpnu zvítězil nad momentálně třináctými „Klokany“ 

v Ďolíčku 1:0 a doma poté 2:0. „Předchozí roky jsme hodně hrá-

vali venku, jsme rádi, že teď hrajeme doma. Papírově je Bohemka 

nejschůdnější, ale pozor, hráli jsme s nimi dvě vyrovnaná utkání. 

Víme, o co hrajeme, že je ve hře postup do 3. předkola Evropské 

ligy. A to je motivace pro všechny, pro hráče, pro vedení, pro celé 

město,“ uvedl sportovní ředitel Baníku Marek Jankulovski.

„Postup do semifinále je velký úspěch, ale já doufám, že půjde-

me ještě dál. Bude to těžké, ale popereme se o to. Chceme mini-

málně do finále,“ řekl ředitel Bohemians Darek Jakubowicz.

Vedoucí tým ligy Slavia postoupil do semifinále po jednoznačné 

výhře 5:0 nad Karvinou. Druhé pražské „S“ se naopak na postupu 

do semifinále pořádně nadřelo. Sparta totiž vyrovnala na 2:2 díky 

Václavu Drchalovi až v nastavení druhého poločasu prodloužení, 

aby následně uspěla v penaltovém rozstřelu. Prodloužení potře-

boval na postup také Baník Ostrava, jenž otočil duel s Libercem 

a díky gólům Baroše a Šašinky vyhrál 2:1. Posledním semifina-

listou jsou pražští Bohemians, kteří v domácím utkání vyhráli 1:0 

díky trefě Antonína Vaníčka. 
www.fotbal.cz

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky
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Los ME U17: Češi se utkají 
s Irskem, Belgií a Řeckem

Reprezentační výběr do 17 let zná složení základní skupiny květnového 
mistrovství Evropy. To se koná v Irsku od 3. do 19. května a český tým se 
utká ve skupině s domácím Irskem, Belgií a Řeckem. Na závěrečný turnaj 
se kromě pořádajícího Irska kvalifikovaly také Rakousko, Belgie, Česko, 
Anglie, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Itálie, Nizozemsko, 
Portugalsko, Rusko, Španělsko a Švédsko.

 PODAŘÍ SE ČESKÝM MLADÍKŮM POSTOUPIT ZE SKUPINY DO ČTVRTFINÁLE EURO U17 V IRSKU? 

 VÁCLAV KOTAL (VPRAVO) SE SVÝMI TRENÉRSKÝMI PROTĚJŠKY Z TÝMŮ, S NIMIŽ SE ČESKÝ TÝM UTKÁ VE SKUPINĚ C MISTROVSTVÍ EVROPY. 

Šestnáct týmů bylo rozděleno do čtyř skupin, zápasy ve skupi-

nách se budou hrát od 3. do 10. května, následně čtvrtfinále 12. 

a 13. května. Semifinále se hraje 16. května a finále 19. května.

„Když se podíváme na rozlosování skupin B a D, tak je tam kon-

centrace nejkvalitnějších týmů, takže pro nás to vypadá relativně 

jednodušeji. U mládeže je ale klíčové podat zodpovědný výkon. My 

se určitě popereme o postup do čtvrtfinále, kde by nás čekal sou-

peř právě ze skupin B a D, to jsem se trochu orosil, když jsem viděl 

případné soupeře. Ale uděláme všechno pro postup ze skupiny,“ 

uvedl trenér Václav Kotal. 

S Irskem se výběr trenéra Václava Kotala utkal loni v listopadu 

v přípravě, kdy díky dvěma gólům Davida Pecha a jednomu zása-

hu Filipa Šilharta zvítězil 3:2. Proti Belgii si česká sedmnáctka za-

hrála naposledy před čtyřmi lety a s Řeckem dokonce před deseti.

Turnaj zároveň slouží také jako „kvalifikace“ na světový šam- 

pionát hráčů do 17 let, který byl přesunut do Brazílie. Na mistrov-

ství světa sedmnáctiletých postoupí pět evropských týmů.

Český tým se na Euro dostal po čtyřech letech a teprve podru-

hé za posledních devět. Jeho nejlepším výsledkem na turnaji je 

druhé místo z roku 2006. Na mistrovství světa sedmnáctka star-

tovala pouze v roce 2011. 

SLOŽENÍ ZÁKLADNÍCH SKUPIN 
ME U17 2019 V IRSKU

Skupina A: Irsko, Belgie, Česko, Řecko.

Skupina B: Nizozemsko, Francie, Anglie, Švédsko.

Skupina C: Island, Portugalsko, Maďarsko, Rusko.

Skupina D: Španělsko, Itálie, Německo, Rakousko.

Rozpis zápasů ve skupině bude znám 9. dubna.

http://www.fotbal.cz
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Po úvodní prohře 
vysoké vítězství!

Český reprezentační výběr do 15 let sehrál dvě přípravná utkání s irskými 
vrstevníky. Po úvodní těsné porážce si v odvetě spravil chuť. Zatímco v úte-
rý svěřenci trenéra Václava Mrázka s irským týmem prohráli 0:1, ve čtvr-
teční odvetě zvítězili vysoko 5:1.

 ČEŠTÍ MLADÍCI V SESTAVĚ, V NÍŽ NASTOUPILI DO ČTVRTEČNÍ VÍTĚZNÉ ODVETY S IRSKÝM TÝMEM. 

 REPREZENTANTI A REALIZAČNÍ TÝM CELKU U15. 

Gólovou potenci našli čeští mladíci až ve čtvrtek, kdy se stře-

lecky prosadili hned třikrát v úvodních pětadvaceti minutách. 

Skóre otevřel v jedenácté minutě Lukáš Mašek, o pět minut 

později zvýšil Josef Stárek a ve 24. minutě upravil skóre na 3:0 

Matyáš Korselt. Krátce po změně stran se podruhé v utkání tre-

fil Stárek a zvýšil na rozdíl čtyř branek. V 67. minutě se podařilo 

soupeři snížit, když stejně jako v prvním zápase skóroval za Ir-

sko Michael Leddy. Konečnou podobu výsledku dali ale Češi, 

když se podruhé v zápase střelecky prosadil v 79. minutě Matyáš 

Korselt a český tým vyhrál 5:1. 

ČESKO U15 - IRSKO U15 5:1 (3:0)

Branky: 11. Mašek, 16. a 45. Stárek, 24. a 79. Korselt - 67. Leddy. Sestava ČR: Charvát - Michl, 
Kukučka, Stárek, Tomeška (60. Labík) - Samek (60. Zapletal) - Ambros (66. Osmani), Mašek (66. Be-
ran), Korselt, Cahel - Levčík (60. Jurčenko).

ČESKO U15 - IRSKO U15 0:1 (0:0)

Branka: 59. Leddy. Sestava ČR: Janota - Tomeška (33. Michl), Kukučka, Samek (61. Stárek), Labík 
- Kos (69. Cahel) - Ambros, Beran (61. Mašek), Zapletal, Osmani (69. Korselt) - Jurčenko (61. Levčík).

Foto: Radek Samsa

Foto: Radek Samsa
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Ceny Dr. Václava Jíry 2018: 
Vojáček, Dudl, Boreček a Zuska

Ceny Václava Jíry v hlavní kategorii získali za loňský rok bývalý reprezentant 
Rostislav Vojáček, někdejší dlouholetý vedoucí národního týmu Jaroslav Dudl 
a dva kluboví archiváři, sparťan Václav Boreček a slávista Karel Zuska. 

 SPOLEČNÉ FOTO Z PŘEDÁVÁNÍ CEN DR. VÁCLAVA JÍRY ZA ROK 2018: (ZLEVA) GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ FAČR JAN PAULY, 
 VÁCLAV BOREČEK, KAREL ZUSKA, ROSTISLAV VOJÁČEK, STANISLAV DUDL A PŘEDSEDA FAČR MARTIN MALÍK. 

 SLAVNOST TRADIČNĚ PROBĚHLA V NÁDHERNÝCH PROSTORÁCH BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA. 

Všechny čtyři stejně jako předchozí laureáty vyznamenala 

Fotbalová asociace ČR za to, jak celoživotně přispěli k rozvoji 

českého fotbalu. Předání cen se uskutečnilo v Břevnovském 

klášteře v Praze.

Sedmdesátiletý Vojáček drtivou většinu kariéry odehrál 

v Baníku Ostrava, za který si připsal na pozici stopera 380 li-

gových zápasů, což je dosud klubový rekord. Se Slezany zís-

kal tři mistrovské tituly v letech 1976, 1980 a 1981. Za česko-

slovenskou reprezentaci nastoupil k 40 utkáním a získal bronz 

na mistrovství Evropy v roce 1980.

Šestašedesátiletý vystudovaný diplomat Dudl působil jako 

vedoucí národního týmu od konce roku 1995 do loňského září. 

Pracoval po boku deseti reprezentačních trenérů a zúčastnil 

se šesti evropských a jednoho světového šampionátu. Celkem 

byl vedoucí týmu v 256 utkáních národního celku. Dělal také 

delegáta UEFA. „Musím zmínit především Euro 1996, tam jsem 

byl fotbalově nezkušený, ale úspěch byl obrovský,“ připomněl 

Dudl nečekané stříbro českého týmu z evropského šampionátu 

v Anglii.

Devětasedmdesátiletý Boreček je kronikářem Sparty už té-

měř 30 let. V dorostu přitom hrával za Slavii. „Já jsem začínal 

ještě, když byla Slavia na Letné. Teď jsem sparťan, ale Slavia 

musí být také,“ řekl Boreček. Oceněn byl i jeho o rok mlad-

ší slávistický kolega Zuska, který pracuje jako archivář čer-

venobílých od února 1995. Je jedním z tvůrců popisků a textů 

v nedávno vzniklém slávistickém muzeu na stadionu v Edenu. 

„S panem Borečkem se známe 25 let, my archiváři, to je asi to 

jediné, co mezi Slavií a Spartou funguje,“ vtipkoval Zuska. 

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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Zájezd na mistrovství světa 
v ragby Japonsko 2019

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

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

Cestovní kancelář FLY UNITED pořádá v září 2019 ve spoluprá-

ci s cestovní kanceláří JTB exkluzivní zájezd na mistrovství světa 

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

pro kterou je sestavený kulturní i sportovní program s návštěvou 

čtyř atraktivních zápasů MS.

Poznejte pulsující moderní metropoli Tokio či chrámové měs-

to Kamakura s velkou sochou Buddhy. Zažijte jízdu rychlovlakem 

Šinkasenem do historického Kjóta nabitého památkami UNESCO 

nebo si vychutnejte gurmánskou metropoli Ósaku s nejvyšší bu-

dovou Japonska.

Navštivte s námi jednu z nejhezčích zemí světa, která kromě 

mnoha krásných architektonických památek a bohaté historie na-

bízí výjimečné kulturní zážitky.

Cena zájezdu: 125.190,- Kč

Více informací na webu event.flyunited.cz

mailem na Matej.Vondrka@flyunited.cz

event.flyunited.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.flyunited.cz/
https://event.flyunited.cz/
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FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

62 Úterý 9.4.2019
15/2019 www.GOL.cz

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

	Gól č. 15/2019
	Obsah
	Můj týden: Antonín Vaníček: „Snad už sérii brzy zlomíme!“
	Aktuálně: Postupový paradox a odstraněné tabu 
	Rozhovor: Petr Rada: „Hrát se nechá s každým!“ 
	FORTUNA:LIGA: Rozhovor: Tomáš Smola: „Na prdelky teď není čas!“ 
	Premier League: Venkovní trable Arsenalu nekončí
	Bundesliga: Exhibice v jubilejním derby
	La Liga: Šlágr rozhodl o titulu
	Serie A: A příště už oslavy!
	Futsal: Start play off. Favorité nezaváhali. Teplice jsou blízko semifinále…
	MOL CUP: V semifinále derby „S“, Baník vyzve Bohemians
	Los ME U17: Češi se utkají s Irskem, Belgií a Řeckem
	Reprezentace U15: Po úvodní prohře vysoké vítězství!
	Ceny Dr. Václava Jíry 2018: Vojáček, Dudl, Boreček a Zuska

