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 PATRIK 

 SCHICK 

„Často si o sobě čtu, že jsem 
vyletěl jako kometa. Hlava se mi 
z toho ovšem netočí, realitu beru 
pokorně, “ říká talent Sparty 
a teprve šestnáctileté „Lvíče“.

 ADAM HLOŽEK

Jürgen 
Klopp

„Spravil jsem si 

chuť!“
  Třetí selhání nedopustil!  
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Vážení čtenáři!

Plán se povedl. Šest bodů zacinkalo v kvali-

fikačním měšci české fotbalové reprezentace 

po dvou domácích duelech s Bulharskem a s Čer-

nou Horou. Alespoň do začátku září, kdy náš ná-

rodní tým čeká zápas v Kosovu, které má po třech 

odehraných utkáních pouze o jediný bod méně, 

může mít kouč Jaroslav Šilhavý klid před dalším 

náročným krokem ke splnění postupového úkolu. 

Obrovský podíl na plném bodové přídělu má Pa-

trik Schick. Miliardový útočník se v AS Řím stále 

nemůže protlačit do základní sestavy, ale v repre-

zentaci ukázal, jak obrovský potenciál v něm dří-

me. Ostatně v tomto vydání Gólu si s Patrikem mů-

žete přečíst exkluzívní rozhovor o jeho nedávném 

kvalifikačním gólovém galapředstavení i o dalších 

plánech v Serii A. K budoucímu velkému angažmá 

v nejkvalitnějších evropských ligách směle vykro-

čil jiný ofenzivní plejer. Adam Hložek se v pouhých 

šestnácti letech dokázal prosadit do základní 

sestavy Sparty, přeskočit mládežnické repre-

zentační výběry nejen své kategorie a začlenit se 

do kádru jedenadvacítky. Tedy o pět let starších 

fotbalistů! V rubrice Můj týden se však dozvíte, že 

rozhodně nenosí hlavu v oblacích. Naopak. Tak ať 

to letenskému mladíkovi vydrží a dostane se třeba 

až do velkoklubu typu Liverpoolu, o jehož trenérovi 

Jürgenu Kloppovi vám nabízíme atraktivní profil!

Tak příjemné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„PREMIÉRU ZA LVÍČATA JSEM SI UŽIL“
„Soustředění s jedenadvacítkou v Rakousku se vydařilo. Ve středu proti Rusku jsem si 

odbyl premiéru. Věděl jsem, že zápas bude strašně náročný, Rusové mají vynikající tým, 

navíc se hrálo ve velkém horku. Ale vyhráli jsme, byl jsem moc spokojený. Stejně tak z ví-

tězství nad Slovenskem. Abych se přiznal, nečekal jsem, že s jedenadvacítkou pojedu. Pů-

vodně jsem si myslel, že pojedu s osmnáctkou. Ale proti realitě nic nenamítám. (směje se) 

Teď už se ale těším na dovolenou. Budu ji mít čtrnáct dnů. Sparta začíná přípravu za týden 

v pondělí, reprezentanti se zapojí o týden později.

„Z JEDENADVACÍTKY CÍTÍM VELKOU SÍLU“
V mančaftu jsem jasně nejmladší, spousta kluků je až o pět let starších. Je pochopi-

telné, že mi to občas dávají v nadsázce najevo. Občas si ze mě dělají srandu, ale to je nor-

mální. Jejich legrácky beru to s nadhledem. Myslím, že jsem mezi ně zapadl v pohodě. 

Ostatně, s aklimatizací jsem nikdy problém neměl. Na srazu Lvíčat jsem poprvé, tým má 

za sebou teprve čtyři přípravné zápasy. Ale cítím z něj velkou sílu. Můžeme dokázat velké 

věci. Máme dobrou partu včetně realizačního týmu. Rozumíme si jak na hřišti, tak i mimo 

něj. V mužstvu je několik kluků, kteří byli na mistrovství Evropy se sedmnáctkou i s deva-

tenáctkou. To je velké plus.

 ŠESTNÁCTILETÝ BENJAMÍNEK SE MEZI STARŠÍMI 
 REPREZENTAČNÍMI SPOLUHRÁČI U21 ROZHODNĚ NEZTRATIL. 

Fotbalový týden Adama Hložka

„Hlava se mi netočí!“

Sviští jako meteorit, v 16 letech přeskočil hned 
čtyři reprezentační výběry. A namířil si to přímo 
do jedenadvacítky. Záložník Sparty ADAM HLO-
ŽEK má za sebou parádní rok: vybojoval si místo 
v letenské sestavě, zaznamenal první ligové góly. 
Třešničku na parádní sezonu přidal premiérový-
mi červnovými starty za Lvíčata.

 V ÚVODNÍM DUELU NA RAKOUSKÉM SOUSTŘEDĚNÍ 
 ABSOLVOVAL ADAM HLOŽEK PROTI RUSKU PREMIÉRU V DRESU „LVÍČAT“. 

  Zlín povede Csaplár
Fotbalisty Zlína bude v příští sezoně trénovat Josef 
Csaplár, který poslední dva roky působil v Příbra-
mi, kde byl v březnu odvolán. Šestapadesátiletý 
trenér bude v tomto kalendářním roce čtvrtým 
mužem na zlínské lavičce. V polovině ledna odešel 
Michal Bílek k reprezentaci Kazachstánu a nahradil 
ho Roman Pivarník. Ten byl odvolán po čtvrt roce 
po závěrečném 30. kole základní fáze, v níž tým 
obsadil deváté místo. Ve skupině o postup do před-
kola Evropské ligy ho vedl dosavadní asistent 
Kameník, který se „Ševci“ prošel přes Olomouc 
do finále, v němž nestačili na Mladou Boleslav. 

  Další Krejčí na Letnou
Sparta získala talentovaného záložníka Ladislava 
Krejčího z druholigového Brna. Dvacetiletý stře-
dopolař podepsal na Letné čtyřletou smlouvu. 
V první lize debutoval v říjnu 2016 právě proti Spar-
tě. V nejvyšší soutěži celkem odehrál 24 zápasů. 
Ve Zbrojovce pokračoval i po sestupu do druhé 
ligy, kde pomohl týmu třemi brankami k třetímu 
místu a postupu do baráže. Tam Brno nestačilo 
na Příbram. Od mládežnického reprezentanta 
a jmenovce někdejší letenské opory, která nyní 
působí v italské Boloni, si ve Spartě hodně slibují. 
„Je technicky velmi dobře vybavený. První dotek, 
přehled ve hře, dobré vyhodnocování herních 
situací patří k jeho silným stránkám. Vzhledem 
ke svému mládí se musí nadále hodně učit,“ říká 
sportovní ředitel Tomáš Rosický.

  Posily Baníku od sousedů
Ostravský Baník získal dvě posily. Jako volný hráč 
přichází nejlepší střelec Opavy Tomáš Smola. Tři-
cetiletý urostlý forvard, který ve své premiérově 
sezoně v nejvyšší soutěži vstřelil devět branek, 
podepsal kontrakt na dva roky.  Druhou novou 
tváří v letním přestupním termínu je Milan Lal-
kovič. Šestadvacetiletý slovenský krajní záložník 
neprodloužil kontrakt v Olomouci a uzavřel s Baní-
kem smlouvu na rok a půl s opcí. Ostravský klub si 
zároveň smluvně pojistil dva hráče ligového kádru. 
Reprezentant do 21 let Denis Granečný prodloužil 
smlouvu o čtyři roky do června 2023, další sezo-
nu v dresu Baníku stráví i pětatřicetiletý zkušený 
stoper Václav Procházka.

  Viktoria lovila 
mladíky v zahraničí
Vicemistr z Plzně pokračuje v aktivitě na přestu-
povém trhu. Viktoria získala na roční hostování 
s opcí z nizozemského Alkmaaru útočníka či zá-
ložníka Ondřeje Mihálika. Dvaadvacetiletý bývalý 
juniorský reprezentant přestoupil v lednu 2018 
z Jablonce, ale hned na začátku nového angažmá 
si přetrhl vazy v koleně a chyběl několik měsíců. 
Po uzdravení se už do A-týmu neprobojoval a v mi-
nulém ročníku za juniorku AZ absolvoval ve druhé 
lize 22 zápasů a vstřelil čtyři góly. Plzeňský kádr 
posílil také mladý slovenský záložník Christián 
Herc, který přišel na dvouleté hostování s opcí 
z anglického Wolverhamptonu. Poslední rok a půl 
dvacetiletý hráč hostoval v Dunajské Strede. 
Do Anglie přestoupil v roce 2015 z Nitry. V prvním 
týmu „Vlků“ se ale neprosadil. 

  Mareš 
po sedmi letech doma
Teplice představily první posily pro novou se-
zonu. Do mateřského klubu se po sedmi letech 
vrátil útočník Jakub Mareš, který naposledy 
hrál v polském Lubinu. Druhou letní akvizicí je 
španělský krajní obránce Manel Royo Castell 
z třetiligového Barakalda. Dvaatřicetiletý 
forvard v české nejvyšší soutěži za Teplice, Slo-
vácko, Spartu, Mladou Boleslav a Duklu celkem 
odehrál 233 zápasů a vstřelil 34 gólů. Vicemistr 
světa hráčů do 20 let z roku 2007 v Kanadě také 
působil ve Slovanu Bratislava a Ružomberoku. 
Na Stínadlech podepsal tříletý kontrakt. 

  Straka 
pokračuje v Karviné
Trenér František Straka po úspěšné baráži o první 
ligu bude pokračovat u fotbalistů Karviné. Bývalý 
reprezentační kouč se s vedením dohodl na spolu-
práci pro příští sezonu. Jedenašedesátiletý trenér 
přišel do Karviné v březnu místo odvolaného Slo-
váka Norberta Hrnčára. Slezané po premiérové 
nadstavbové části skončili předposlední, ale nej-
vyšší soutěž zachránili v barážovém dvojzápase 
proti druhému týmu druhé ligy Jihlavě.

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

Sparty, což se mi vyplnilo. Ale určitě jsem nečekal, že průběh sezony bude až takový. 

Hlava se mi z toho ovšem netočí. Beru realitu pokorně. Jsem taková povaha, že jsem 

prostě v klidu. Dělám věc, která mě baví, obětuju fotbalu maximum. Zůstávám nohama 

na zemi. Tohle je cesta, které věřím.   

„STUDIUM ŘEŠÍM DÁLKOVĚ“
V mém životě ale není jenom fotbal. Nyní končím první ročník na anglo-německé ob-

chodní akademii, která je spojená se Spartou. Snažím se studium řešit dálkově, přes 

individuální plány. Na klasické každodenní vyučování pochopitelně vzhledem k vytížení 

ve Spartě a v reprezentacích docházet nemůžu. Mám dané termíny zkoušek, které musím 

jednou za čas udělat. Musím říct, že je těžké všechno skloubit dohromady. Když je člověk 

unavený ze zápasu, je náročné se učit. Ale nějak se s tím vždycky poperu.“ 

„SNAD BUDU V KVALIFIKACI U TOHO“
Na začátku soustředění jsme se s panem trenérem Krejčím bavili, na jaké pozici bych 

měl hrát. Jestli pod hrotem, nebo spíš zleva. Kouč se rozhodl mě postavil do středu, kde mi 

to vyhovuje. Nemám ale problém nastupovat i zleva. Jedenadvacítka vstoupí do kvalifikace 

v září, uvidíme, jestli začnu s ní. Je na trenérovi, jestli mi dá důvěru. Snad ano, rád bych 

byl u toho. Vím, že česká jedenadvacítka vyhrála mistrovství Evropy poprvé a zároveň i na-

posledy v roce 2002. To jsem nebyl ještě na světě, narodil jsem se měsíc poté. Tak vysoko 

ještě nemyslím, ale jak říkám, mám z mužstva skvělý pocit.“

„REALITU BERU POKORNĚ“
Často si o sobě čtu, že jsem vyletěl jako kometa. Že mám za sebou v šestnácti letech 

neskutečnou sezonu. Tohle nechci hodnotit, jsem ale samozřejmě rád, že se mi na hřiš-

ti mezi dospělými takhle daří. V létě jsem si dal velký cíl dostat se do základní sestavy 

HLOŽEK ADAM * Narozen: 25. července 2002 * Výška: 186 cm * Váha: 81 kg * Stav: svobod-
ný * Fotbalový post: útočník * Česká liga: 19 zápasů/ 3 góly 
Hráčská kariéra: FC Ivančice (2008-2012), Zbrojovka Brno (2012-2014), AC Sparta Praha 
(2014-?) * Největší úspěchy: člen reprezentačních výběrů do 16, 17, 19 a 21 let * Zajíma-
vosti: nejmladší hráč, který kdy v dresu Sparty nastoupil do ligového zápasu v základní 
sestavě, nejmladší střelec české ligy

 ADAM NECHYBĚL NA TRÁVNÍKU ANI V DALŠÍM VÍTĚZNÉM UTKÁNÍ SE SLOVÁKY. 

STALO SE...

 SPARŤANSKÝ FORVARD ADAM HLOŽEK V SOUBOJI S PLZEŇSKÝM BEKEM DAVIDEM LIMBERSKÝM 
 V KVĚTNOVÉM MAČI LIGOVÉ NADSTAVBY, V NĚMŽ PRAŽANÉ NA ZÁPADĚ ČECH PADLI 0:4. 

  Ščasný skončil v Trnavě
Na lavičce Spartaku Trnava skončil český trenér 
Michal Ščasný. Syna bývalého kouče Sparty na-
hradí Portugalec Nuno Barbosa, který v uplynulé 
sezoně vedl Senicu. Čtyřicetiletý kouč působil 
v tomto klubu do loňského léta, kdy se stal asis-
tentem Radoslava Látala v Trnavě. Se Spartakem 
senzačně postoupili do skupiny Evropské ligy. Látal 
po podzimu na vlastní žádost skončil a tým převzal 
Ščasný junior. Mistra dovedl k vítězství ve sloven-
ském poháru, ale v lize se jeho svěřencům nedařilo, 
hráli jen ve skupině o udržení a skončili sedmí. 
Premiérou nového trnavského trenéra bude zápas 
o Česko-slovenský Superpohár s pražskou Slavií 
6. července v Dunajské Stredě.

  Papadopulos 
mění Gliwice za Kielce
Útočník Michal Papadopulos přestoupil v polské 
lize z mistrovských Gliwic do klubu Korona Kielce. 
Čtyřiatřicetiletý fotbalista opouští Piast po zisku 
premiérového titulu v klubové historii. „V Piastu 
mi končila smlouva a Kielce ukázaly daleko vět-
ší zájem než Gliwice. Věděl jsem, že budu volný 
hráč a po titulové sezoně nějaké angažmá určitě 
najdu,“ říká bývalý reprezentační forvard, který 
nové angažmá bere jako výzvu. „V Gliwicích jsem 
v poslední době nehrál pravidelně, což chci změnit. 
Místo si samozřejmě musím vybojovat, startovní 
čára bude pro všechny stejná. Prioritou bylo zůstat 
v Polsku, kde jsem už sedm let,“  dodává „Papa“, 
který až dosud dojížděl do Gliwic z Ostravy, ale 
do tři hodiny vzdálených Kielců se už přestěhuje.

  „Klokani“ získali 
brankáře Le Gianga
První letní posilou Bohemians 1905 se stal brankář 
Patrik Le Giang. Slovenský hráč vietnamského pů-
vodu do vršovického klubu přišel z Vlašimi a v „Ďo-
líčku“ podepsal tříletou smlouvu. V jarní části mi-
nulé sezony hostoval v jiném druholigovém celku 
Prostějově. V nejvyšší soutěži odchytal 17 zápasů 
za Karvinou, která si ho v ročníku 2017/2018 rovněž 
vypůjčila z Vlašimi. Bývalý reprezentant do 21 let 
na Slovensku působil v Žilině a Michalovcích. 

inzerce

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

13. ČERVNA

1953 Zdeněk Prokeš 1977-1981 19/1

14. ČERVNA

1923 Oldřich Menclík 1946-1955 15/1

 ZDENĚK PROKEŠ 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Opona padá a hned se zvedá

Finále Ligy národů v Portu a druhé zápasy červ-
nového kvalifikačního termínu spustily definitivně 
oponu za prodlouženou sezonou 2018/2019. Jaká 
byla z českého pohledu? Na reprezentační úrov-
ni hodně rozkolísaná. Podzimní bídné výkony a vý-
sledky ve skupině B Ligy národů vyústily po debak-
lu v Rusku v odvolání trenéra Karla Jarolíma. Jeho 
nástupce Jaroslav Šilhavý zachránil dvěma výhrami 
nad Slovenskem setrvání ve druhém evropském vý-
konnostním koši právě na úkor nejbližšího souseda. 

 VÁCLAV TICHÝ  PORTO 

Jarní unikátní dvojzápas s giganty Anglií a Brazílií přinesl nej-

prve kruté vystřízlivění z přehnaného optimismu při kvalifikačním 

vstupu ve Wembley a potom sympatické vystoupení proti „kanár-

kům“ v Edenu. Národní tým však vítězně zvládl to nejdůležitější 

- v pátek a v pondělí klíčová domácí utkání o EURO 2020 s Bulhar-

skem a s Černou Horou, takže do podzimního finiše kvalifikace 

půjde v solidní postupové pozici z druhého místa. Když jsme u těch 

postupů, tak nesmíme zapomenout na juniorské reprezentační 

výběry. „Sedmnáctka“ a „devatenáctka“ si vybojovaly start na zá-

věrečných turnajích mistrovství Evropy, což se oběma společně 

v jednom roce naposledy povedlo před osmi lety.

Také české kluby se na evropské scéně neztratily. Slavia sice 

nepostoupila do skupinové fáze Ligy mistrů, ale v Evropské lize 

dokráčela až do čtvrtfinále, když v jarním play off senzačně vy-

řadila Genk a především Sevillu. Z kola ven ji poslal až pozděj-

ší vítěz Chelsea, která se však v dramatické londýnské odvetě 

na postup hodně nadřela. Mistrovská Plzeň uhrála v Champions 

League sedm bodů, které ji rovněž posunuly do evropského jara. 

Také Jablonec po premiérovém přímém postupu do skupiny 

Evropské ligy nepropadl a při větších mezinárodních zkušenos-

tech, které Severočechům scházely hlavně v koncovkách někte-

rých utkání, mohl i on sahat po postupu. Slávisté vyhráli nejen 

mistrovský titul, ale opět i MOL Cup, takže slavili double po dlou-

hých 77 letech!

Domácí nejvyšší soutěž zažila průlomovou novinku. Po skonče-

ní třiceti kol pokračovala nadstavbovou částí ve třech skupinách. 

Přímý sestup postihl jen poslední tým (Duklu), další dva (Karviná 

a Příbram) dostaly možnost reparátu v baráži se druhým a třetím 

celkem ze druhé ligy, kterou také využily. Nenaplnil se však jeden 

z hlavních argumentů této změny letitého herního systému - zvý-

šená návštěvnost. Na tuzemských trávnících začal také úřadovat 

VAR. Tím, že byl videorozhodčí z technických důvodů jen na třech 

utkáních z osmi v každém kole, tak nebylo jeho zavedení vnímané 

jako jednoznačný přínos.

Po krátké dovolené se opona nové sezony už zase zvedla, neboť 

první ligové týmy zahájily letní přípravu na ni. Oproti loňsku je totiž 

čeká ostrý start již o týden dříve - v polovině července… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Superpohár bude 
v Dunajské Stredě

„Jsem rád, že se nám podařilo domluvit se 
s kluby, partnery a také s pořádajícím Slovenským 
fotbalovým svazem na tom, že po roční odmlce 
můžeme fotbalovým fanouškům obou zemí nabíd-
nout opět tento formát sportovně velmi prestižního 
duelu,“ říká předseda FAČR Martin Malík a dodává: 
„Po zápasech reprezentačních výběrů v Lize národů 
půjde v krátké době o další zajímavou konfrontaci 
českého a slovenského fotbalu.“

Slavia k ligovému titulu přidala i triumf v do-
mácím poháru po výhře 2:0 nad Baníkem Ostrava 
a po 77 letech vybojovala double. Trnava, která 
v lize hrála o udržení, porazila ve finálovém sou-
boji Žilinu na penalty 4:1 po remíze 3:3 v základní 
hrací době. Tradice společných československých 
soutěží, které se v roce 1993 rozdělily po rozpadu 
federace, byla obnovena před dvěma lety. Tehdy 
v souboji vítězů českého a slovenského poháru 
zvítězil v Uherském Hradišti Zlín nad Slovanem 
Bratislava. Loni se měl 29. června v Bratislavě  
utkat Slovan se Slavií, ale na žádost policie byl zá-
pas zrušen. Policisté se obávali, že by nedokázali 
vzhledem ke konci školního roku a blízkému festi-
valu zajistit bezpečnost. 

 PO ZISKU ČESKÉHO 
POHÁRU SE SLÁVISTÉ POKUSÍ 
 TRIUMFOVAT I V SUPERPOHÁRU. 

 DEFINITIVNÍ TEČKU ZA SEZONOU UDĚLALO PONDĚLNÍ 
 KVALIFIKAČNÍ VÍTĚZSTVÍ ČESKÉ REPREZENTACE NAD ČERNOU HOROU. 

 NA KLUBOVÉ SCÉNĚ DOSÁHLI NA NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY SLÁVISTÉ, KTEŘÍ TRIUMFOVALI 
 V DOMÁCÍ LIZE I V POHÁRU A JEŠTĚ JÁSALI PO POSTUPU PŘES SEVILLU DO ČTVRTFINÁLE EVROPSKÉ LIGY. 

AKTUÁLNĚ

Utkání o Česko-slovenský Superpohár 
mezi pražskou Slavií a Spartakem Trnava 
se bude hrát v sobotu 6. července. Jeho 
dějištěm bude MOL Arena v Dunajské 
Stredě, která má po nedávné generální 
rekonstrukci kapacitu 12 700 diváků. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Červnový kvalifikační plán trenéra Jaroslava Šilhavé-
ho čeští reprezentanti splnili. Ve dvou domácích utká-
ních získali šest bodů a do podzimního finiše o EURO 
2020 půjdou z druhé postupové příčky.

KRESBA TÝDNE

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


Spravil si chuť! Po nevydařené sezoně v římském AS český fotbalový 
útočník PATRIK SCHICK úřadoval při utkáních české reprezentace. Nej-
prve dvěma góly v kvalifikaci o ME 2020 skolil Bulharsko (2:1), v dalším 
díle bitvy o kontinentální šampionát přispěl ke skalpu Černé Hory (3:0), 
když po jeho akci padl druhý gól a třetí vstřelil z pokutového kopu. „Je 
to super tečka za sezonou,“ rozplýval se třiadvacetiletý kanonýr. 

Patrik Schick: 

„Spravil 
jsem si 
chuť!“

Patrik Schick: 

„Spravil 
jsem si 
chuť!“
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 RADEK MALINA  PRAHA 

 V jakém rozpoložení jste po rozpačité sezoně dorazil 

na sraz fotbalové reprezentace pro dvojzápas s Bulharskem 

a s Černou Horou?

„Nebyla to povedená sezona. V Římě to byly celou dobu vzestu-

py a pády. Jsem rád, že mám tenhle ročník za sebou.“

 Za AS Řím jste nastoupil do dvaatřiceti zápasů, vstřelil 

pět branek, přidal jste tři asistence... Je to bilance, která vás 

uspokojuje?

„Určitě jsem si minulý ročník z klubového hlediska představo-

val jinak.“

 Máte jasno o budoucnosti? Mluvil jste před cestou na re-

prezentační sraz s někým z vedení klubu?

„Ne. Vůbec. Vlastně jsme skončili rozlučkou Daniela de Rossi-

ho, která byla docela smutná. Prožil v AS celou kariéru. Patří mezi 

klubové legendy. Ale chtěl ještě pravidelně hrát, a tak raději ode-

šel. Myslím, že jeho osobnost bude v šatně chybět.“

 Budete v té šatně po letní dovolené vy? Italská média 

spekulují o výměně do AC Milán?

„Těžko na něco takového odpovídat. Nemám vůbec tušení, jaký 

trenér přijde. V klubu budou primárně řešit obsazení postu spor-

tovního ředitele, pak bude vybrán trenér. Až následně se bude ur-

čovat, kdo zůstane.“ 

 V SRPNU 2017 PODEPSAL PATRIK SCHICK KONTRAKT V AS ŘÍM. 
 POHLED GÓLOVÉHO ZABIJÁKA. PATRIK SE SOUSTŘEDÍ PŘED ZAHRÁNÍM PENALTY, 
 Z NÍŽ V PONDĚLNÍM VEČERU ZVÝŠIL VEDENÍ ČESKÉ REPREZENTACE V DUELU S ČERNOU HOROU NA 3:0. 

„Chci dokázat, 
že do AS Řím patřím!“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 Bez ohledu na kvalitu protivníka, výkony v kvalifikačních 

zápasech v Anglii a následně s Bulharskem byly diametrálně 

odlišné. Rozebírali jste před červnovými zápasy vystoupení 

ve Wembley hodně?

„Fotbalovost a kvalitu máme. Jde vždy hlavně o nastavení hla-

vy. Prostě nesmíme být ze žádného soupeře vystrašení. Myslím, 

že ve srovnání s minulostí se klima v reprezentaci změnilo. Mám 

pocit, že hrajeme slušný fotbal, na který se dá dívat. A máme vý-

sledky, což je nejdůležitější, byť jde zatím jen o dva kvalifikační zá-

pasy. Ale myslím, že jsme na správné cestě.“

 Bylo hodně složité vypořádat se s absencí zkušených zá-

ložníků Bořka Dočkala a Vladimíra Daridy?

„Věděli jsme, jaké je hrát bez Bořka, protože chyběl už na mi-

nulém reprezentačním startu. Myslím, že jsme schopní nahradit 

kohokoliv, kdo vypadne. Není to o jednom či dvou hráčích. Je to 

o fungování týmu. Žádný hráč není víc než tým.“

 Vy jste se proti Bulharsku zaskvěl dvěma brankami. Byl 

váš sedmnáctý reprezentační start tím nejlepším, co jste dosud 

v národním dresu předvedl?

„Proti Brazílii jsem na jaře letošního roku doma rovněž nepodal 

špatný výkon. Ale z hlediska produktivity byl souboj proti Bulhar-

sku určitě tím nejlepším, protože dvě branky jsem nikdy v minu-

losti za reprezentaci nedal.“

 Český tým zvítězil rozdílem jediného gólu, když navíc 

musel otáčet nepříznivé skóre. Jak složitě se při špatném vývoji 

dobývala obrana Bulharska?

„Inkasovat z prvního útoku soupeře představovalo něco jako 

facku, která nás však nakopla. Gól nás však neshodil. Ve zbytku 

ROZHOVORROZHOVOR

 PATRIK SE RADUJE Z JEDNÉ Z PĚTI BRANEK, KTERÉ VSTŘELIL V DRESU AS V TÉTO SEZONĚ. 
 GRATULUJE MU VELKÝ KONKURENT A HLAVNÍ HVĚZDA ŘÍMSKÉ OFENZÍVY EDIN DŽEKO. 

 A vy sám jste případné výměně nakloněn? Nebo preferu-

jete změnu prostředí?

„Chci dokázat, že do AS Řím patřím. Nemám ve zvyku se vzdá-

vat. Ale vážně absolutně netuším, jaká bude situace. Až vedení 

určí trenéra, získám i já konkrétnější představu o budoucnosti.“

 Během minulé sezony vás v AS vedl nejprve Eusebio Di 

Francesco, kterého následně nahradil Claudio Ranieri. Jak roz-

dílná byla příprava pod jejich vedením?

„Od obou jsem si určitě něco vzal. Pod Ranierim nebyly tré-

ninky tolik zaměřené na taktiku, ale byly opravdu ve velké in-

tenzitě. Fakt jízda. Myslím, že podobně byl zvyklý dělat přípravu 

v Anglii. Rozhodně šlo o dobrou zkušenost. Každý fotbalista má 

asi raději hru a intenzivní trénink. Nácvik taktických variant 

je však rovněž velmi důležitý. Na hřišti je pak vidět, jakou má 

mužstvo tvář.“

 Do pokračování kvalifikace o ME 2020 vstupoval český 

tým po úvodním pětibrankovém debaklu v Anglii. Vnímal jste 

velký tlak? Nebo jste si žádnou nervozitu nepřipouštěl?

„Bylo jasné předem, že pokud chceme usilovat o druhé postu-

pové místo, musíme vyhrát. Kdybychom neměli vyhrát s Bulhar-

skem, tak s kým?! Myslím, že Bulhaři jsou protivníkem, jehož by-

chom měli porazit pokaždé.“

 PATRIK SCHICK SE OSVĚŽUJE BĚHEM TRÉNINKU REPREZENTACE PŘED ZÁPASEM S BULHARSKEM. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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„V reprezentační jedenadvacítce. A vždy jsem proměnil. Tahle 

byla za stavu 2:0 a já si věřil. Byl jsem rozhodnutý hned, jak ji roz-

hodčí nařídil, že balon pošlu na levou stranu po noze. Ani náznak 

nervozity. Bylo to v klidu.“

 Přitom se říká, že faulující hráč by na penaltu neměl 

chodit...

„Já na tyhle pověry nevěřím. Je to vždy o tom, jak exekutor pe-

naltu zahraje. A proti Černé Hoře se to potvrdilo.“

 V AS Řím jste v průběhu sezony nedostal šance podle 

očekávání, i produktivita nebyla podle vašich představ. Spravil 

jste si při zápasech reprezentace chuť v kontextu celé sezony?

ROZHOVORROZHOVOR

 O PODPIS TŘIADVACETILETÉHO STŘELCE JE MEZI FANOUŠKY VELKÝ ZÁJEM. 

prvního poločasu jsme byli lepší, vytvářeli si šance a měli i další zá-

vary. Fakt, že jsme otočili nepříznivý vývoj zápasu je důkazem, jakou 

máme vnitřní sílu. Nesložili jsme se, byť začátek nebyl ideální.“

 O gólové vyjádření převahy českého týmu jste se posta-

ral vy. Zvedla vám produktivita ze souboje s Bulharskem sebe-

důvěru?

„Určitě. Každý útočník chce dávat góly. A pokud na jeho kontě 

nejsou, tak se cítí pod tlakem. Dvě trefy proti Bulharsku byly skvě-

lou vzpruhou pro moje sebevědomí.“

 Vnímal jste cestu ke třem bodům v pondělní konfrontaci 

s Černou Horou jako bezproblémovou?

„V první půli měl soupeř nepříjemnou standardní situaci 

na hranici pokutového území. Ale vlastně vůbec neohrozili bran-

ku. Celkově však Černá Hora, byť nedokázala skórovat, byla ne-

bezpečnější než Bulharsko. Hrála velmi dobře s balonem, který 

jejím hráčům rozhodně nepřekážel. Výborně kombinovali. Ale 

naše defenziva zvládla zápas na jedničku. Myslím, že čisté konto 

je směrem k dalším utkáním velice důležité.“

 Veledůležitá pro vývoj zápas byla situace, kdy jste po při-

hrávce Jakuba Jankta vnikl do pokutového území a po vaší akci 

si Kopitovič vstřelil vlastní gól. Jaký byl v daný okamžik váš zá-

měr?

„Dával jsem přihrávku na Pavla Kadeřábka na zadní tyč. Obrán-

ce udělal skluz dobře, ale bohužel pro něj si srazil míč do branky.“

 Výhru nad Černou Horou jste pečetil z pokutového kopu. 

Vybavíte si, kdy naposledy jste penaltu zahrával?

 PROTI BULHARSKU SE PATRIK SCHICK POSTARAL O OBA ČESKÉ GÓLY. 

Patrik Schick
Narozen: 24. ledna 1996 * Výška: 186 cm * Váha: 73 kg * Stav: 

svobodný * Fotbalový post: útočník * Hráčská kariéra: Sparta 

Praha (2005-2015), Bohemians Praha 1905 (2015-2016), Sparta 

Praha (2016), Sampdoria Janov (Itálie, 2016-2017), AS Řím (Itálie, 

2017-?) * Reprezentace: 18 zápasů, 8 branek * Největší úspěchy: 

postup do semifinále Ligy mistrů (2018), účast na EURO hráčů 

do 21 let (Polsko 2017), vítěz ankety Talent roku 2016

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 V ZÁPASE S ČERNOU HOROU BYL PATRIK TRVALOU HROZBOU PRO SOUPEŘOVY OBRÁNCE. 
 JEDEN GÓL VSTŘELIL A DRUHÝ VLASTNÍ PADL PO JEHO KRÁSNÉ AKCI. 

„Samozřejmě jsem rád za tři góly. Uvidíme, co bude. Tři góly 

jsou super. Trošku jsem si spravil chuť.“

 V reprezentaci se prosazujete pravidelně. V osmnácti zá-

pasech jste si připsal osm branek. Praktikuje národní tým styl, 

který vám sedí více než ten klubový?

„Určitě se v reprezentaci cítím více ve hře, jsem mnohem čas-

těji na balónu, dostávám se do šancí. Jde o zásadní rozdíl. V AS 

Řím hrajeme trošku odlišněji.“

 Projevuje se v reprezentačním dresu rovněž skutečnost, 

že spoluhráči na vás hodně spoléhají? Sedí vám role, kdy máte 

být evidentně lídrem a je na vás odpovědnost?

„Určitě musím poděkovat klukům, protože dostávám hodně ba-

lónu a těžím z jejich práce.“

 Máte představu, jak budete po náročné sezoně odpočívat?

„Ještě nemám přesně danou dovolenou. Minimálně čtrnáct 

dní ale od klubu dostanu. Teprve obdržím informaci, kdy se mám 

v Římě hlásit. Ale už se na odpočinek moc těším.“ 

„S reprezentací jsme 
na dobré cestě!“

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://top4football.cz/
http://top4football.cz/


Po úvodní těžké porážce v Anglii v bojích o postup na ME 2020 
zvládli čeští reprezentanti následující dva domácí kvalifikační zá-
pasy s Bulhary a s Černohorci a své konto obohatili o důležitých 
šest bodů. Další pokračování bitev o EURO je čeká v září v Kosovu 
a v odvetě v Černé Hoře.

Dosypali 
kvalifikační 
měšec! 

Dosypali 
kvalifikační 
měšec! 
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Zasloužené tříbodové vykročení

Letenský stadion před výkopem uctil minutou potlesku zesnulého 
reprezentanta Josefa Šurala, který před více než měsícem zemřel při 
autonehodě v Turecku, kde působil. Oba týmy na jeho počest nastou-
pily s černými páskami. Český celek si horší vstup do utkání snad ne-
mohl představit. Už po dvou minutách nacentroval kapitán Ivelin Po-
pov, nabíhající Isa přeskočil Nováka a hlavou překonal Vaclíka. 

 OBRAT V UTKÁNÍ A VÝHRU ČESKÉHO TÝMU NAD BULHARSKEM ZAŘÍDIL 
 DVĚMA GÓLY PATRIK SCHICK. S GRATULACÍ SPĚCHÁ SPOLUHRÁČ JAKUB JANKTO. 

 BULHAŘI ŠLI NA LETNÉ DO VEDENÍ PO BRANCE ISY UŽ VE 3. MINUTĚ. 

Domácí se z nečekaného úderu brzy vzpamatovali a v 19. minu-

tě srovnali. Dimitrov při snaze vypíchnout míč nabíhajícímu Jank-

tovi nabil na střelu Schickovi a ten propálil bulharského gólmana. 

Český tým měl v první půli převahu, ale druhý gól do přestávky 

nedal. Dvakrát se neprosadil Jankto a v 29. vychytal hostující 

brankář Krále, který při absenci několika středopolařů v čele 

s kapitánem Dočkalem nastoupil na pozici ofenzivního záložníka 

a poprvé hrál za národní tým od začátku. Po následném rohu se 

otřela Schickova hlavička o břevno. Útočník AS Řím se dočkal 

druhého gólu až pět minut po přestávce, kdy ho kolmicí vyslal 

do úniku stoper Suchý. Schick zkušeně přes gólmana dloubl míč 

do sítě a poprvé v kariéře se za reprezentační „áčko“ trefil v jed-

nom utkání dvakrát. Domácí pak kontrolovali průběh a v 62. mi-

nutě mohli pojistit svůj náskok. Volný Novák však hlavičkoval 

vedle. V 75. mohl zkompletovat hattrick Schick, ale radost mu 

po hlavičce do sítě zkazil odmávaný ofsajd. Češi se dál snažili při-

dat pojistku. V 84. ale střídající Doležal pálil vedle a Krejčího střelu 

vyrazil gólman. V závěru pětiminutového nastavení domácí přežili 

poslední nebezpečný nákop. 

 KOUČ JAROSLAV ŠILHAVÝ DOVEDL REPREZENTACI 
 K VELMI DŮLEŽITÉMU TŘÍBODOVÉMU ZISKU. 

ČESKO - BULHARSKO 2:1 (1:1)
Branky: 19. Schick, 50. Schick - 3. Isa. Rozhodčí: Bognar - Buzás, Kóbor (všichni Maďarsko). ŽK: 
Kadeřábek, Pavelka - Malinov, Dimitrov, Isa. Diváci: 13.482.

Česko: Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Suchý, Novák - Pavelka, T, Souček - Masopust (65. J. Kopic), 
A. Král, Jankto (82. L. Krejčí) - Schick (77. Martin Doležal). Trenér: Šilhavý.

Bulharsko: Michajlov - S. Popov, Dimitrov, Božikov, Nedjalkov - Minčev (46. Despodov), Malinov (63. 
Karabeljov), Sarmov, Nedělev (82. Čunčukov) - Isa, I. Popov. Trenér: Balakov.

JAK TO VIDĚL TRENÉR JAROSLAV ŠILHAVÝ?

„Je to o to hezčí, že tým ukázal charakter a otočil zápas. I přes nepříznivý stav hned 
v začátku utkání jsme dokázali v docela krátkém čase srovnat. Ve druhém poločase jsme 
se dostali do vedení a udrželi ho. Potřebovali jsme tři body, to se podařilo. Musím kluky 
pochválit, celý zápas se snažili hrát dopředu a hodně aktivně. Měli jsme ještě další šance. 
V 95. minutě nám docela zatrnulo, ale myslím, že jsme vyhráli zaslouženě.“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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24/2019 REPREZENTACEREPREZENTACE

Pojistky zařídil Schick

Čeští fotbalisté vyhráli v Olomouci ve třetím z osmi utkání kvalifikace 
mistrovství Evropy 2020 nad Černou Horou 3:0. Reprezentanti navázali 
na páteční vítězství 2:1 nad Bulharskem a v pětičlenné skupině udrže-
li postupové druhé místo. Domácí celek poslal v 18. minutě do vedení 
Jakub Jankto, ve 49. minutě si dal vlastní gól Boris Kopitovič a osm 
minut před koncem proměnil penaltu Patrik Schick.

 PATRIK SCHICK OPĚT ŘÁDIL. PO JEHO AKCI SI VSTŘELIL VLASTNÍ GÓL KOPITOVIČ 
 A POTÉ ÚTOČNÍK ŘÍMSKÉHO AS JEŠTĚ Z PENALTY PEČETIL ČESKOU VÝHRU NA KONEČNÝ VÝSLEDEK 3:0. 

 DO ZÁPASU S ČERNOU HOROU VSTOUPIL ČESKÝ TÝM VE STEJNÉ SESTAVĚ JAKO DO PŘEDCHOZÍHO MAČE S BULHARSKEM. 

Trenér Šilhavý vsadil na vítěznou sestavu z pátečního utkání 

a neudělal v zahajovací jedenáctce ani jednu změnu. Jeho svě-

řenci se dlouho nemohli dostat do potřebného tempa, míč byl 

častěji na kopačkách hráčů Černé Hory, mezi nejnebezpečnější 

patřil jablonecký záložník Vladimir Jovovič. Hosté ale v první půli 

žádnou akci k ohrožení Vaclíkovy branky nedotáhli a naopak v 18. 

minutě inkasovali. Po nepovedeném přímém kopu vrátil balon 

do vápna Kadeřábek a Jankto z voleje z úhlu prostřelil Mijatoviče.  

O tři minuty později po faulu Suchého zahrávali hosté přímý kop 

z hranice vápna, ale Mugoša pálil do zdi. Ve 32. černohorský gól-

man vyrazil Schickovu hlavičku a před pauzou si poradil i s Králo-

vým pokusem po vyhraném vzdušném souboji forvarda AS Řím.

Necelé čtyři minuty po pauze už domácí náskok pojistili. Schick, 

který dal oba góly při výhře nad Bulharskem, se protáhl obranou 

a stoper Kopitovič si skluzem nešťastně srazil jeho zpětnou při-

hrávku na Kadeřábka do vlastní sítě. Až v 71. měli Černohorci 

první velkou šanci. Po nedorozumění českých stoperů se protáhl 

obranou Jovovič, ale Vaclíka neprostřelil. V 81. minutě po přistr-

čení Schicka ve vápně nařídil ruský rozhodčí penaltu a sám faulo-

vaný v roli exekutora nezaváhal. 

 DEFENZÍVA ŘÍZENÁ KAPITÁNEM MARKEM SUCHÝM 
 NEDOVOLILA ČERNOHORCŮM SKÓROVAT. 

ČESKO - ČERNÁ HORA 3:0 (1:0)
Branky: 18. Jankto, 49. vlastní Kopitovič, 82. Schick z penalty. Rozhodčí: Bezborodov - Dančenko, 
Gavrilin (všichni Rusko). ŽK: Novák, Suchý, Schick - Bakič, Vujačič, Vešovič. Diváci: 11.565.

Česko: Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Suchý, Novák - Pavelka, T. Souček - Masopust (39. J. Kopic), 
A. Král, Jankto (74. L. Krejčí) - Schick (88. Kozák). Trenér: Šilhavý.

Černá Hora: Mijatovič - Marušič (60. Jankovič), Vujačič, Kopitovič, Radunovič - Kosovič, Vukčevič 
(67. Savičevič) - Vešovič, Bakič, Jovovič - Mugoša (85. Bečiraj). Trenér: Džudovič.

JAK TO VIDĚL TRENÉR JAROSLAV ŠILHAVÝ? 

„Byl to obrovsky těžký zápas. Myslím, že se na něm podepsalo páteční utkání s Bul-
harskem, které nás stálo spoustu sil. Nebylo to úplně lehkonohé, o to víc si takového 
vítězství cením. Za stavu 2:0 šel sám na bránu soupeřův útočník a Vaclík nás podržel. 
Kdyby dali gól na 2:1, ještě by to asi bylo nervózní. Pak jsme dali třetí gól a bylo hotovo. 
Soupeř byl podle mě lepší než ten páteční, má nebezpečné hráče s rychlostními předpo-
klady. Výsledek 3:0 je skvělý. Vyzdvihl bych charakter týmu, někteří kluci dohrávali se 
zraněním, vyčerpaní. Máme na čem stavět.“

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


http://www.jutagrass.cz/
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Úterý 11.6.2019
24/2019 KVALIFIKACE ME 2020KVALIFIKACE ME 2020

SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C SKUPINA D

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Anglie 2 2 0 0 10:1 6

2. ČESKO 3 2 0 1 5:6 6

3. Kosovo 3 1 2 0 5:4 5

4. Černá Hora 4 0 2 2 3:10 2

5. Bulharsko 4 0 2 2 5:7 2

 POVEDLO SE! ČESKÝ TÝM V SESTAVĚ S ALEXEM KRÁLEM ZÍSKAL 
 V UTKÁNÍCH S BULHARSKEM A S ČERNOU HOROU DŮLEŽITÝCH ŠEST BODŮ. 

 PO VÝHŘE V NIZOZEMSKU ZVÍTĚZILI FOTBALISTÉ NĚMECKA 
 I VE DRUHÉM KVALIFIKAČNÍM ZÁPASE, TENTOKRÁT V BĚLORUSKU 2:0.  

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Ukrajina 4 3 1 0 8:1 10

2. Lucembursko 4 1 1 2 4:5 4

3. Srbsko 3 1 1 1 5:7 4

4. Portugalsko 2 0 2 0 1:1 2

5. Litva 3 0 1 2 3:7 1

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Severní Irsko 3 3 0 0 6:2 9

2. Německo 2 2 0 0 5:2 6

3. Nizozemsko 2 1 0 1 6:3 3

4. Estonsko 2 0 0 2 1:4 0

5. Bělorusko 3 0 0 3 1:8 0

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Irsko 4 3 1 0 5:1 10

2. Dánsko 3 1 2 0 9:5 5

3. Švýcarsko 2 1 1 0 5:3 4

4. Gruzie 4 1 0 3 4:8 3

5. Gibraltar 3 0 0 3 0:6 0

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 2:1

7.6.2019 20:45 Černá Hora - Kosovo 1:1

10.6.2019 20:45 ČESKO - Černá Hora 3:0

10.6.2019 20:45 Bulharsko - Kosovo 2:3

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 ?:?

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 5:0

7.6.2019 20:45 Litva - Lucembursko 1:1

10.6.2019 20:45 Ukrajina - Lucembursko 1:0

10.6.2019 20:45 Srbsko - Litva 4:1

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 ?:?

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 3:0

7.6.2019 18:00 Dánsko - Irsko 1:1

10.6.2019 20:45 Dánsko - Gruzie 5:1

10.6.2019 20:45 Irsko - Gibraltar 2:0

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 1:2

8.6.2019 18:00 Bělorusko - Německo 0:2

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 ?:?

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Úterý 11.6.2019
24/2019 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. Maďarsko 3 2 0 1 5:4 6

2. Chorvatsko 3 2 0 1 5:4 6

3. Wales 2 1 0 1 2:2 3

4. Slovensko 2 1 0 1 2:1 3

5. Ázerbájdžán 2 0 0 2 2:5 0

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Španělsko 4 4 0 0 11:2 12

2. Švédsko 4 2 1 1 8:7 7

3. Rumunsko 4 2 1 1 11:5 7

4. Norsko 4 1 2 1 8:7 5

5. Malta 4 1 0 3 2:10 3

6. Faerské ostrovy 4 0 0 4 3:12 0

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Polsko 4 4 0 0 8:0 12

2. Izrael 4 2 1 1 8:7 7

3. Rakousko 4 2 0 2 7:6 6

4. Slovinsko 4 1 2 1 7:3 5

5. Sev. Makedonie 4 1 1 2 5:7 4

6. Lotyšsko 4 0 0 4 1:13 0

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Turecko 3 3 0 0 8:0 9

2. Francie 3 2 0 1 8:3 6

3. Island 3 2 0 1 3:4 6

4. Albánie 3 1 0 2 3:3 3

5. Moldavsko 3 1 0 2 2:8 3

6. Andorra 3 0 0 3 0:6 0

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Belgie 3 3 0 0 8:1 9

2. Rusko 3 2 0 1 14:3 6

3. Skotsko 3 2 0 1 4:4 6

4. Kypr 3 1 0 2 6:4 3

5. Kazachstán 3 1 0 2 3:7 3

6. San Marino 3 0 0 3 0:16 0

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Itálie 3 3 0 0 11:0 9

2. Finsko 3 2 0 1 4:2 6

3. Řecko 3 1 1 1 4:5 4

4. Bosna a Herc. 3 1 1 1 4:5 4

5. Arménie 3 1 0 2 4:4 3

6. Lichtenštejnsko 3 0 0 3 0:11 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 1:0
7.6.2019 20:45 Severní Makedonie - Polsko 0:1
7.6.2019 20:45 Lotyšsko - Izrael 0:3

10.6.2019 20:45 Severní Makedonie - Rakousko 1:4
10.6.2019 20:45 Lotyšsko - Slovinsko 0:5
10.6.2019 20:45 Polsko - Izrael 4:0
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 2:1

8.6.2019 15:00 Ázerbájdžán - Maďarsko 1:3

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 ?:?

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 1:4
7.6.2019 20:45 Norsko - Rumunsko 2:2
7.6.2019 20:45 Švédsko - Malta 3:0

10.6.2019 20:45 Faerské ost. - Norsko 0:2
10.6.2019 20:45 Malta - Rumunsko 0:4
10.6.2019 20:45 Španělsko - Švédsko 3:0
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 3:0
8.6.2019 18:00 Finsko - Bosna a Hercegovina 2:0
8.6.2019 18:00 Řecko - Itálie 0:3
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 1:0
8.6.2019 15:00 Moldavsko - Andorra 1:0
8.6.2019 15:00 Turecko - Francie 2:0
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 9:0
8.6.2019 18:00 Belgie - Kazachstán 3:0
8.6.2019 18:00 Skotsko - Kypr 2:1
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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Portugalci dál kralují Evropě

Kvarteto vítězů prvoligových skupin premiérového ročníku Ligy národů 
se sjelo do jedné z účastnických zemí - do Portugalska - aby si to jejich re-
prezentační týmy v klasickém vyřazovacím formátu rozdaly o kontinentál-
ní zlato, stříbro a bronz. Tomu byl také dopředu přizpůsobený v červno-
vém termínu i jízdní řád kvalifikace EURO 2020, aby nekolidoval se zápasy 
v Portu, resp. Guimaraesi, které byly hostitelskými městy.

 PŘED ZAHÁJENÍM FINÁLOVÉHO MAČE ZAVLÁLY NA STADIONU V PORTU VLAJKY VŠECH 55 ÚČASTNICKÝCH ZEMÍ LIGY NÁRODŮ. 

 UŽ DVĚ A PŮL HODINY PŘED ZAČÁTKEM FINÁLE STÁLI FANOUŠCI VE FRONTÁCH PŘED OSOBNÍMI PROHLÍDKAMI PŘI VSTUPU NA STADION. 

 VÁCLAV TICHÝ  PORTO 

Hlavním centrem bylo pochopitelně mnohem větší z nich, 

ve kterém se před semifinálovými duely ubytovaly tisíce anglic-

kých, nizozemských a švýcarských fanoušků. Při promenádování 

ulicemi Porta a jeho historických částí, kterými jsou především 

Ribeiro a na druhé straně řeky Douro se sklepy proslulého port-

ského Vila Nova de Gaia, jste si je nemohli na dálku splést. Drti-

vá většina z nich totiž svým oděvem ctila národní barvy. Domácí 

Portugalsko se ve vstupním utkání se Švýcarskem představilo 

na zdejším slavném stadionu Dragao, které má po patnácti le-

tech pro našince pořád hořkosladkou stopu - vítězné čtvrtfinále 

českého národního týmu s Dánskem i trpké následné semifinálo-

vé loučení po „stříbrném gólu“ Dellase s Řeckem na evropském 

šampionátu 2004.

CR7 A VAR V HLAVNÍ ROLI 
Dlouho to nevypadalo, že Cristiano Ronaldo a spol. splní roli pa-

pírového favorita, která byla úřadujícím mistrům Evropy z Fran-

cie 2016 logicky přisouzena. Švýcaři se totiž nechtěli odevzdaně 

spokojit s očekávaným „přesunem“ do Guimaraese k nedělnímu 

malému finále o bronz. Jenže co byla platná jejich ofenzivní ak-

tivita, když inkasovali z první rány na branku. Stalo se tak podle 

scénáře, který spolehlivě funguje už téměř dvě dekády. Při průni-

ku byl faulován CR7, sám se ujal role exekutora, hodil dozadu ně-

kolik zpátečních kroků a nad „hladovou“ švýcarskou zdí prosvištěl 

míč za záda brankáře Sommera… Nejtěsnější výsledek pak svítil 

na obří tabuli až do 57. minuty, ve které dostal hlavní slovo VAR, 

byť s hodně dlouhým zpožděním. Po centru do portugalské šest-

náctky a pádu Zubera se hosté marně dožadovali odpískání pe-

Foto: Jaroslav Kolář

Foto: Jaroslav Kolář

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 PŘÍJEZD DO GUIMARAESE BYL OK, ALE PO ZÁPASE TOTO PROSTRANSTVÍ ZAPLNILO 
 15 TISÍC FANOUŠKŮ ČEKAJÍCÍCH VÍCE NEŽ DVĚ HODINY NA ZVLÁŠTNÍ VLAKY DO PORTA… 

hodinovému prodloužení. To se opravdu nekonalo, jen důvod byl 

zase obrácený. Cristiano Ronaldo opět demonstroval svoji fotba-

lovou genialitu a neutuchající gólový apetit. Dvě minuty před kon-

cem si našel po rychlém brejku Bernarda Silvy jeho centr dřív než 

švýcarští obránci a přesným volejem k levé tyči podruhé překonal 

nebohého Sommera. Třetí výstavní kousek, kterým zkompletoval 

hattrick a pojistil postup do finále, předvedl čtyřiatřicetiletý por-

tugalský kapitán v poslední minutě. Na levé straně svoji typickou 

přešlapovačkou úplně znehybněl obránce Mbabu a poslal kulatý 

projektil nezadržitelně ke vzdálenější tyči! Co dodat? Snad jen pár 

výmluvných statistických čísel. Při svém debutu v Lize národů za-

znamenal šestý hattrick v portugalské reprezentaci a celkově 88. 

gól v 157 odehraných mezistátních zápasech…

DVAKRÁT V DOPROVODU 
ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY

Druhé semifinálové utkání Nizozemsko-Anglie v Guimaraesi 

bylo ještě mnohem sledovanější. Hlavně z pohledu portugalské 

policie, která v plné zbroji bedlivě dohlížela na spořádaný trans-

nalty, německý arbitr Felix Brych nechal hru pokračovat, takže 

vzápětí vznikl závar před opačnou brankou. Kdyby se Bernardo 

Silva nechtěně nepřimotal pod nohy svému slavnějšímu parťá-

kovi z útoku, který se chystal zblízka dorážet, mohli domácí vést 

2:0. Křídelník Manchesteru City však složil reparát, když byl při 

zasekávačce křižujícím bekem na malém vápně faulován a sudí 

ukázal jednoznačně na bílý puntík. Cristiano Ronaldo si vzal ba-

lon, ovšem rozhodčí mu dal pokynem ruky najevo, ať počká, pro-

tože je v konzultačním spojení s kolegou videorozhodčím. Nebyla 

to zrovna krátká debata, po které odběhl Brych za postranní čáru 

podívat se na obrazovku. Jeho verdikt byl opačný - zrušil penaltu 

Portugalcům a zpětně je odpískal ve prospěch Švýcarů. Atmosfé-

ra na stadionu byla přímo dračí, ale stabilního exekutora Ricarda 

Rodrigueze nerozhodila stejně jako šeptanda CR7 do ucha bran-

káře Ruie Patrícia. Vyrovnáno na 1:1!

Finálové sny Portugalců dostaly pořádnou trhlinu, na hrá-

čích bylo i na dálku patrné, jak těžce koušou změnu pokutového 

kopu. Švýcarům naopak narostla křídla a chtěli nalomené domácí 

ve zbývajícím čase normální hrací doby dorazit, aby se vyhnuli půl-

port anglických fanoušků speciálními rychlovlaky z Porta. Vyu-

žili jsme stejný druh přepravy. Ještě se mi nikdy nestalo, abych 

měl za spolupasažéry po zuby ozbrojené příslušníky zásahových 

jednotek, kteří obsadili sedadla za námi, z nichž předtím „zvedli“ 

anglické pasažéry s tím, ať si přesednou do dalšího přistaveného 

spoje… Předpověď chladného a hlavně deštivého počasí, se bohu-

žel naplnila, takže výtoč piva v tamních restauracích či improvi-

zovaně vytvořených stáncích neměla zdaleka takové parametry, 

jaké se při čekání v ulicích nebo v okolí stadionu na jeho otevření 

očekávaly. V hledišti s kapacitou 26 tisíc diváků měli Angličané 

jasnou převahu. S bílými vlajkami s červeným křížem, označený-

mi klubovou příslušností, jich dorazilo kolem šestnácti tisíc, „ora-

njes“ měli jen čtvrtinovou podporu od svých krajanů. 

Na trávníku to byl ale naprosto vyrovnaný poměr fotbalových sil. 

Možná také proto, že trenér Gareth Southgate vynechal v základ-

ní sestavě hráče, kteří v sobotu večer v Madridu odehráli v dresu 

Liverpoolu a Tottenhamu anglické finále Ligy mistrů. Dlouho ani 

neměl důvod do ní sahat, neboť výběr kolébky fotbalu vedl 1:0, byť 

k tomu přišel hodně lacino. Devatenáctiletý stoper a kapitán Ajaxu 

Matthijs de Ligt, kterého vábí snad všechny evropské velkokluby, 
 ANGLIČANÉ VLEVO, HOLANĎANÉ VPRAVO, AŤ TU MÁME POŘÁDEK!  CHODBA V ÚTROBÁCH ESTÁDIO DO DRAGÃO V PORTU JE VYZDOBENA TROFEJI ZA KLUBOVÉ ÚSPĚCHY - A ŽE JICH NENÍ MÁLO!  

Foto: Jaroslav Kolář

Foto: Jaroslav Kolář

Foto: Jaroslav Kolář
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 OZNAČIT TERITORIUM A PŘEČKAT V DEŠTI ŠEST HODIN DO ZÁPASU - TAKOVÝ BYL PLÁN VĚTŠINY ANGLIČANŮ. 

ale Pickford dokázal hrozící pohromu odvrátit. Jen však dočasně. 

K vyraženému míči se jako první dostal čerstvý Promes, kterého 

sice dostihl rychlík Walker, ale od jeho nohy se dorážka dokutále-

la do vlastní sítě… Kalich hořkosti dopil se spoluhráči šest minut 

před koncem, kdy zpětnou přihrávku Barkleyho zachytil Depay 

a pečetící postupové razítko nabídl před prázdnou branku na zla-

tém podnose Promesovi… Čekání na trofej od roku 1966 v Portu-

galsku neskončilo.

Fanoušci to nesli statečně. Byť mnoho z nich si prožilo trauma 

čtvrt hodiny před výkopem, když se zasekly vstupní turnikety při 

vstupu na stadion. V obrovském chaosu, který se pořadatelé s po-

licisty marně snažili uklidnit a vrátit zpátky do normálních mezí, 

hrozila vážná zranění těch, které dav zezadu natlačil na bariéry. 

Zůstalo jen u zhmožděnin a modřin, některé měly i pendrekový 

otisk. Mnohem beznadějnější situace vznikla při noční zpáteční 

cestě do Porta, ve které jsme se ocitli spolu s patnácti-šestnác-

si při rozehrávce kolem vlastní šestnáctky nevšiml, že mu za zády 

sbíhá Rashford. Zpětnou malou domů mu ideálně namazal do běhu 

a do šance, kterou sice uhasil brankář Cillessen, ale jen za cenu 

penaltového faulu. Sám postižený forvard Manchesteru United pak 

o chvilku později chladnokrevně nabídnutou příležitost využil. Viník 

se ze své chyby po přestávce vykoupil vyrovnávacím gólem. Po ro-

hovém kopu v 73. minutě ho nikdo ve vzduchu neuhlídal a přesně se 

trefil hlavou podobně jako v odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů v Turíně.

I v Guimaraesi vstoupil do boje o finále VAR. Střídající Lingard si 

v závěrečných minutách naběhl za nizozemskou obranu a poslal 

Angličany znovu do vedení, které ale mělo jen jepičí trvání. Fran-

couzský rozhodčí Turpin inkriminovanou hraniční situaci konzulto-

val s kolegy u videa a gól kvůli ofsajdovému postavení střelce neu-

znal. Podle kalibrované čáry v něm byl jeden nebo dva decimetry… 

Na rozdíl od předchozího zápasu v Portu se tedy šlo do prodlouže-

ní, které však nerozhodly střelecké dispozice některého z aktérů 

na deštěm promáčeném trávníku, ale nevídané kiksy v rozehráv-

ce, z nichž musely bývalému obránci Southgateovi vstávat vlasy 

hrůzou na hlavě. V 97. minutě napadlo nejistého stopera Stonese, 

který předtím nechal de Ligta pohodlně hlavičkovat do anglické 

sítě, udělat na vlastním vápně kličku dotírajícímu Depayovi. Míč 

se mu zamotal mezi nohama, nizozemský útočník mu ho sebral,  

ti tisícovkami Angličanů před nádražím v Guimaraesi. Pro lepší 

představu bych jeho prostornost asi přirovnal k tomu v Praze-Vy-

sočanech. Poslední část štreky od stadionu navíc lilo jako z kon-

ve, byli jsme všichni promoklí na kůži a těšili se, že se schováme 

do přistavených vlaků. I když bylo dopředu jasné, že pro drtivou 

většinu z nás to nejspíš bude hodinová jízda vestoje. Jenže vstup 

na nádraží byl hermeticky uzavřený policejní zásahovou jednot-

kou, která dovnitř nepouštěla… Přešlapovali jsme na jednom 

místě, zezadu další lidé přibývali, ale vpředu neubývali. Nervo-

zita a naštvanost, což je samozřejmě slušný výraz, se daly krá-

jet. Atmosféra houstla každou minutou a rapidně narůstal počet 

vzduchem létajících „fakujících“ nadávek směrem k nehybným 

postavám v černých uniformách. Trvalo to hodinu dvacet minut, 

než jsme se vytvořeným úzkým koridorem prodrali přes několik 

kluzkých schodů, na nichž reálně hrozilo zakopnutí, do nádražní 

budovy a na peron.
 ANI NA OFICIÁLNÍ SUVENÝRY SE NEZAPOMNĚLO. 

LIGA NÁRODŮLIGA NÁRODŮ

 PŘÍZNIVKYNĚ Z BRITSKÝCH OSTROVŮ 
 JE Z DOMOVA ASI NA CHLAD ZVYKLÁ. ALE ŽE BY JI 
 V DEŠTIVÉM GUIMARAESI PŘESTO NEBYLA ZIMA? 

Foto: Jaroslav Kolář

Foto: Jaroslav KolářFoto: Jaroslav Kolář
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 SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁL PŘED ZAHÁJENÍM FINÁLOVÉHO ZÁPASU PORTUGALCŮ S NIZOZEMCI BYL SKUTEČNĚ PŮSOBIVÝ. 

absolvoval v pátek a v sobotu, kdy byly na Lize národů volné dny. 

„Letěl jsem do Prahy na kvalifikační utkání Česko-Bulharsko,“ 

šokoval nás o přestávce. Je totiž zpravodajem v Londýně, tak „po-

krýval“ i tento zápas ve středu Evropy! Když na nás viděl, že mu 

asi moc nevěříme, s úsměvem vytáhl svůj mobilní telefon a ukázal 

v něm fotky bulharských fanoušků z Pařížské ulice, z letenské no-

vinářské lávky i z pozápasové tiskové konference s trenérem Kra-

NA OTOČKU Z PORTA DO PRAHY
Na Sao Bento v Portu jsme vystoupili zhruba za hodinu, kte-

rou jsme prožili „na stojáka“. Vzali jsme si taxíka, protože jsme se 

po předchozím dobrodružství sotva vlekli a začala nám být ještě 

větší zima. Nemuseli jsme se s Jardou navzájem přesvědčovat, 

že na zápas o třetí místo Švýcarů s Angličany v neděli po poledni 

do Guimaraese po této zkušenosti nepojedeme, i když by se časo-

vě nechalo stihnout i večerní finále v Portu. V tiskovém středisku 

jsme se dívali na televizi, žádný gól jsme v normální hrací době ani 

v prodloužení neviděli.  Hrdinou penaltového rozstřelu byl bran-

kář Jordan Pickford, který se v páté sérii proměnil v úspěšného 

exekutora a v šesté pak vychytal Drmiče. Po této nadstavbě by-

chom finálový duel nestihli ani náhodou, i kdyby v tentokrát pro-

sluněném v Guimaraesi šlo jako po másle…

Náš mladý kolega Sebastian Magashi ze sportovního periodika 

Meridian Match Bulgaria usedl na novinářskou tribunu celý zpo-

cený až po hymnách a úvodních minutách nedělního finálového 

duelu. Domníval se, že stihne oba zápasy o umístění, ale bohužel 

stepoval hodinu na nádraží v Guimaraesi, než se s ním rozjel vlak 

směr Porto… To ale nebylo nic proti cestovní bleskové akci, kterou 

simirem Balakovem, na které byly první řady úplně prázdné, ne-

boť čeští zástupci sedmé velmoci v tu dobu zřejmě číhali na hráče 

venku v mix-zoně.

Z Porta ho už další pracovní fotbalová mise po Evropě nečeka-

la, vracel se do metropole nad Temží, i když v pondělí večer hrálo 

Bulharsko v Sofii kvalifikaci s Kosovem. „Tam to zvládnou kolego-

vé,“ dodal. � FOTO: JAROSLAV KOLÁŘ
 FANOUŠCI MOHLI PRO POŘÍZENÍ PAMÁTEČNÍCH SNÍMKŮ VYUŽÍT I FOTOSTĚNY. 

LIGA NÁRODŮLIGA NÁRODŮ

 LONDÝNSKÝ KORESPONDENT SOFIJSKÉHO LISTU MERIDIAN MATCH 
 STIHL MEZI SEMIFINÁLE A ZÁPASY O KONEČNÉ POŘADÍ LIGY NÁRODŮ 
 I ZALETĚT NA KVALIFIKACI ČESKA S BULHARSKEM DO PRAHY. 

Foto: Jaroslav Kolář

Foto: Jaroslav KolářFoto: Jaroslav Kolář
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Radost až do rána

Ani dlouhých patnáct let nezacelilo jizvy na duších portugalských fotba-
lových fanoušků, kteří se ve finále domácího EURO 2004 v Lisabonu pro-
ti podceňovanému Řecku, semifinálovému přemožiteli rozjetého české-
ho team-worku Karla Brücknera, nedočkali zlatého triumfu. Skončilo až 
v létě 2016 v Paříži, kde se stalo Portugalsko evropským šampiónem, když 
gólem v prodloužení zdolalo Francii. Ale doma je doma, a tak pořadatelská 
země premiérového ročníku Ligy národů skálopevně věřila, že se tento-
krát dočká mohutných oslav na stadionu Dragao v Portu.

 PORTUGALCI JÁSAJÍ PO ZISKU PREMIÉROVÉ TROFEJE ZA TRIUMF V LIZE NÁRODŮ. 

 PORTUGALCI NEPONECHALI NIC NÁHODĚ A PŘIPRAVILI SI PRO OSLAVY AUTOBUS V NÁRODNÍCH BARVÁCH 
 S NÁPISEM ŠAMPIÓNI, KTERÝM PŘIJELI PŮL HODINY PŘED PŮLNOCÍ DO ZCELA ZAPLNĚNÉ FANZÓNY. 

 VÁCLAV TICHÝ  PORTO 

Čekalo se, že finálovým soupeřem budou spíš Angličané než 

„oranjes“, kteří sice přivezli bronz z MS 2014 v Brazílii, ale potom 

dvakrát chyběli na závěrečných turnajích EURO ve Francii a MS 

v Rusku. O to větší tíha na týmu kolem hvězdného „šéfa“ Cristiana 

Ronalda ležela. Nástupu finalistů předcházel příchod někdejší-

ho skvělého stopera Ricarda Carvalha s novou evropskou trofejí 

a velmi působivý slavnostní ceremoniál, který kromě obřích vla-

jek Ligy národů, Portugalska a Nizozemska doprovodily na trávní-

ku i menší symboly ostatních členských zemí UEFA. Měly atypický 

čtvercový rozměr, a když s nimi obsluhující dvojice začaly vlnit, 

společně vytvořily nádherně pestrý a pohyblivý obrazec. 

Herní produkce hlavně v prvním poločase takovou podívanou 

nenabídla, byť Nizozemci nastoupili s identickou jedenáctkou jako 

v semifinále. Jejich rozehrávka byla hodně zdlouhavá, dozadu 

a do šířky s viditelnou snahou nepustit do nějaké rychlé akce CR7. 

Domácí kouč Fernando Santos naopak sáhl do sestavy na třech 

postech, u stopera Pepeho ale vynuceně, protože zkušený pilíř 

defenzívy si proti Švýcarům nešťastně při pádu zlomil lopatku. 

Stažení devatenáctiletého talentovaného mladíka Joao Felixe 

a nahrazení Goncalem Guedesem se po přestávce ukázalo jako 

trenérský majstrštyk.

Po hodině hry se rozhodl Ronald Koeman vytáhnout stejně jako 

v semifinále ofenzivního žolíka Donnyho van de Beeka, aby jeho 

tým přidal na obrátkách směrem dopředu. Jenže v tu chvíli zni-

čehonic udeřilo na druhé straně, když se kousek za půlící čárou 

PORTUGALSKO - NIZOZEMSKO 1:0 (0:0)

Branka: 60. Guedes. Rozhodčí: Mallenco - Alonso, Yuste - Hernández (video, všichni Španělsko). 
ŽK: Dumfries, Van Dijk (oba Nizozemsko). Diváci: 50.000.

Portugalsko: Patrício - Semedo, Dias, Fonte, Guerreiro - Danilo, Carvalho (90.+3 Neves), Fernandes 
(81. Moutinho) - Ronaldo, Guedes (75. R. Silva), B. Silva. Trenér: Santos.

Nizozemsko: Cillessen - Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind - De Roon (81. L. de Jong), F. de Jong, 
Wijnaldum - Bergwijn (60. Van de Beek), Depay, Babel (46. Promes). Trenér: R. Koeman.

Foto: Jaroslav Kolář

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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dostal k míči Guedes, prostrčil ho na upalujícího Bernarda Silvu 

a nejlepší hráč finálového turnaje mu kousek za šestnáctkou při-

pravil palebnou pozici. Brankář Cillessen si sice na střelu k levé 

tyči sáhl, ale její cestě do sítě nezabránil.

Rázem se role obou soupeřů úplně otočily. Portugalci si hlídali 

nejtěsnější vedení a nikam nespěchali, naopak hostům ze země 

větrných mlýnů ubíhal čas až příliš rychle. Překombinováním akcí 

kolem šestnáctky se připravili o několik slibných možností k vy-

rovnání, nepomohlo ani závěrečné vysunutí kapitána Virgila van 

Dijka na hrot. Španělský rozhodčí Undiano Mallenco, který se 

v tomto finálovém duelu loučil se svoji dlouhou kariérou s píšťal-

kou, nastavil tři minuty a pak už vypukla obrovská portugalská ra-

dost na trávníku, na stadionu Dragao, v ulicích Porta a v celé fot-

balové zemi na Pyrenejském poloostrově, která trvala až do rána.

Cristiano Ronaldo coby kapitán vítězného týmu převzal pohár 

pro vítěze premiérového ročníku Ligy národů, která navzdory po-

chybám ukázala svoji velkou životaschopnost a zaplnila poslední 

volné místo v mezinárodním termínovém kalendáři. Portugalští 

šampioni, kteří prodloužili svoje kralování na evropském konti-

nentu, si vychutnávali triumf v domácím prostředí vrchovatými 

doušky. Týmově pózovali s trofejí před tribunou s nadšenými fa-

noušky, těm, kteří se na stadion nedostali, to umožnili půl hodiny 

před půlnocí ve fanzoně na Avenida dos Aliados. Přijeli autobu-

sem s výrazným nápisem „TODOS CAMPEOES“, který nahradil 

ten původní, s nímž výprava přijela před utkáním z hotelu. Inu, 

dopředu se musí myslet na všechno… Z balkonu portské radnice 

pak hráči s trenérem Santosem ukázali pohár, „král“ Cristiano 

Ronaldo promluvil k jásajícímu davu dole a za čtvrt hodiny zaplul 

s ostatními novodobými portugalskými hrdiny zpátky do autobu-

su. Tím ale oslavy zdaleka neskončily a nebylo vůbec divu. Vždyť 

naposledy se z domácího evropského prvenství radovali Francou-

zi v roce 1984! 

 JEDINÝ GÓL FINÁLOVÉHO MAČE VSTŘELIL DO NIZOZEMSKÉ SÍTĚ BERNARDO SILVA. 

LIGA NÁRODŮ

Z Ligy národů na MS do Kataru?

Evropské reprezentační týmy budou bojovat o účast na mistrovství světa 2022 v Ka-
taru i v Lize národů. UEFA připravuje formát, který by vítězům skupin v roce 2020 za-
jišťoval místo v baráži v případě, že nepostoupí přímo z kvalifikační skupiny. Příštího 
světového šampionátu se naposledy zúčastní 32 týmů. Z 55 evropských celků se jich 
na turnaji představí 13. Deset míst připadne tradičně vítězům kvalifikačních skupin. 
O tři zbývající se mužstva poperou formou vyřazovacích bojů. 

 V ROCE 2020 SE V LIZE NÁRODŮ BUDE BOJOVAT I O ÚČAST NA MISTROVSTVÍ SVĚTA 2022 V KATARU.

„Do play off budeme muset zahrnout všechny celky, které 

skončí druhé,“ říká ředitel soutěží UEFA Giorgio Marchetti. Jed-

nou z možností je, aby deset týmů z druhých míst doplnily dva 

na základě výsledků v Lize národů. Následně by se hrála dvě vy-

řazovací kola, která by rozhodla o zbylých třech účastnících. UEFA 

pravděpodobně stanoví konečnou podobu kvalifikace v září. Před 

jednáním jejího výkonného výboru, naplánovaným na 24. září 

v Lublani, se sejdou představitelé národních týmů. „Liga národů 

je už sama o sobě velmi důležitá. Všem přináší cíle a motivaci. 

A mužstva mají o co hrát až do konce,“ konstatuje Marchetti. 

Premiérový ročník vyvrcholil v Portugalsku turnajem Final 

Four. Vítěz Ligy národů Portugalsko obdržel kromě zbrusu no-

vého poháru celkovou odměnu 10,5 milionu eur (asi 271 milio-

nů korun). Skládá se ze 4,5 milionů eur za účast v Lize národů 

a prvenství ve skupině, k nimž se přidala i vítězná prémie 6 

milionů eur. Stříbrní Nizozemci si polepšili o 4,5 milionu eur, 

třetí Angličané dostali navíc 3,5 milionu a i čtvrté Švýcarsko si 

přišlo na velmi slušné finanční „odškodné“ ve výši další 2,5 mi-

lionu eur. Díky triumfu ve skupinách mají účastníci Final Four 

zajištěný start v baráži o postup na EURO 2020, pokud na šam-

pionát nepostoupí rovnou ze skupiny, z nichž se do závěrečné-

ho turnaje dostanou první dva týmy. Vyřazovací část rozhodne 

o posledních čtyřech týmech na čtyřiadvacetičlenném mis-

trovství Evropy. 

LIGA NÁRODŮ

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


Nejvyšší fotbalová soutěž se rozeběhne již v závěru 
druhého červencového týdne, a tak prvoligové týmy 
začínají startovat letní přípravy. Nejpozději v pon-
dělí se již na novou sezonu bude chystat kompletní 
šestnáctka ligových celků. Podívejte se, co fotbalisty 
v průběhu letního drilu čeká.    
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Letní ligové přípravy

 SLÁVISTÉ I FOTBALISTÉ BANÍKU 
 ZAHAJUJÍ PŘÍPRAVU SHODNĚ 17. ČERVNA.  

 HANÁCI SE BUDOU NA LIGOVÝ VÝKOP 
 CHYSTAT NA ZAČÁTKU ČERVENCE V KAPRUNU. 

   FC VIKTORIA PLZEŇ   
10. června: zahájení přípravy (fyzické testy), 
15. června: Plzeň - Domažlice (Luční ulice),

19. června: Plzeň - Sokolov (Luční ulice), 22. června: Liptovský Mikuláš - Plzeň,
26. června - 6. července: soustředění v rakouském Westendorfu,

29. června: Plzeň - dosud neurčený soupeř,
2. července: Plzeň - dosud neurčený soupeř,
6. července: Plzeň - dosud neurčený soupeř.

   SK SLAVIA PRAHA   
17. června: zahájení přípravy,

17. - 21. června: soustředění v rakouském Aigenu,
26. června: Slavia - České Budějovice (17:00, Čelákovice),

28. června - 7. července: soustředění v rakouském Linsbergu,
30. června: Slovan Bratislava - Slavia (18:00, O pohár Ferdinanda Daučíka),

2. července: Slavia - Austria Vídeň,
6. července: Slavia - Trnava 

(Československý Superpohár, Dunajská Streda).

   FK JABLONEC   
17. června: zahájení přípravy, 19. června: Jablonec - Jihlava,

22. června: Jablonec - Hradec Králové (15:00, Chlumec nad Cidlinou),
26. června: Jablonec - Pardubice (16:00, Lázně Bělohrad),

27. června - 6. července: soustředění v Rakousku,
30. června: Jablonec - Botosani (Rakousko),

3. července: Jablonec - Bielefeld (Rakousko),
6. července: Jablonec - soupeř v jednání (Rakousko).

   SK SIGMA OLOMOUC   
17. června: zahájení přípravy,

22. června: Olomouc - Vítkovice (17:00, Slatinice),
26. června: Olomouc - Hradec Králové (17:00, Slatinice),

29. června: Olomouc - Pardubice (10:00, Slatinice), Olomouc - Trnava (15:00),
3. - 9. července: soustředění v rakouském Kaprunu,
4. července: Olomouc - soupeř v jednání (Rakousko),
7. července: Olomouc - soupeř v jednání (Rakousko).

   FC SLOVAN LIBEREC   
17. června: zahájení přípravy (fyzické testy v Praze),
25. června: Liberec - Varnsdorf (11:00, Raspenava),

27. června - 6. července: soustředění v rakouském Aigenu 
(v plánu 3 přípravné zápasy),

28. června: Liberec - Linec (17:00).

   AC SPARTA PRAHA   
17. června: zahájení přípravy, 22. června: Benešov - Sparta Praha,

24. června - 5. července: soustředění v rakouském Bad Leonfeldenu,
29. června: Sparta Praha - Kluž (Rakousko),

2. července: Sparta Praha - Dynamo Moskva (Rakousko),
5. července: Sparta Praha - Linec (Rakousko).

   FASTAV ZLÍN   
11. června: zahájení přípravy, 15. června: Zlín - Trnava (Holešov),

19. června: Zlín - Brno (Luhačovice),
20. - 27. června: soustředění v Rakousku (v jednání 2 zápasy),

29. června: Újezdec - Zlín, 6. července: Zlín - Senica.

   FK MLADÁ BOLESLAV   
17. června: zahájení přípravy,

22. června: turnaj v Benátkách nad Jizerou (Příbram, Mladá Boleslav, Teplice),
23.-28. června: soustředění v rakouském Hinterstoderu,

25. června: Sturm Graz - Mladá Boleslav (Rakousko),
28. června: Kluž - Mladá Boleslav (Rakousko),

Mladá Boleslav - Sokolov (generálka před startem první ligy, 
termín a místo budou upřesněny později).

   1. FC SLOVÁCKO   
14. června: zahájení přípravy, 18. června: Slovan Bratislava - Slovácko,

22. června: Skalica - Slovácko,
24. - 29. června: soustředění ve Slovinsku (v plánu 2 až 3 zápasy),
3. července: Senica - Slovácko, 6. července: Trenčín - Slovácko.

 ZATÍMCO PLZEŇANÉ UŽ LETNÍ DRIL ODSTARTOVALI, 
 SPARŤANÉ TAK UČINÍ O TÝDEN POZDĚJI. 

   FC BANÍK OSTRAVA    
17. června: zahájení přípravy, 

22. června: Slovan Bratislava - Ostrava (18:00, Pasienky),
25. června - 5. července: soustředění v Rakousku,

27. června: MOL Vidi FC - Ostrava (Sonnhofen), 2. července: soupeř v jednání,
5. července: Austria Vídeň - Ostrava (Fürstenfeld).

   FK TEPLICE   
12. června: testy na FTVS v Praze, 13. června: zahájení přípravy,

22. června: turnaj v Benátkách nad Jizerou,
29. června: Teplice - Sokolov (v Chomutově),

1. - 6. července: soustředění v Písku, 3. července: Teplice - Jihlava (v Táboře),
6. července: Austria Vídeň - Teplice (v Amstettenu).

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 DO SVÉ DALŠÍ LETNÍ PŘÍPRAVY SE 
 V OPAVĚ PUSTÍ I 41LETÝ PAVEL ZAVADIL. 

 PLEJEŘI BOHEMIANS BUDOU LADIT FORMU NA SOUSTŘEDĚNÍ 
 V RAKOUSKU, SLOVÁCKO SE CHYSTÁ DO SLOVINSKA. 

   MFK KARVINÁ   
17. června: zahájení přípravy (odjezd na soustředění),

22. června: Karviná - Žilina, 26. června: Zabrze - Karviná,
29. června: Karviná - Frýdek-Místek (Dolní Lutyně),

6. července: Karviná - Pohronie.

   1. FK PŘÍBRAM   
17. června: zahájení přípravy,

19. června: České Budějovice - Příbram (11:00, Složiště),
22. června: turnaj v Benátkách nad Jizerou (Příbram, Mladá Boleslav, Teplice),

23. června - 2. července: soustředění v rakouském Kaprunu,
24. června: Příbram - CSKA Sofia (Rakousko),

27. června: Příbram - Legia Varšava (Rakousko),
30. června: Příbram - Ferencváros (Rakousko),

2. července: Příbram - Botosani (Rakousko),
6. července: Příbram - Vlašim (17:00).

   BOHEMIANS PRAHA 1905   
17. června: zahájení přípravy (Uhříněves),

22. června: Bohemians 1905 - Varnsdorf (11:00, Uhříněves), 
Bohemians 1905 - Ústí nad Labem (15:00, Uhříněves),

25. června: Bohemians 1905 - Slovan Bratislava,
28. června - 6. července: soustředění v Rakousku,

29. června: Bohemians 1905 - Rapid Vídeň (Rakousko),
3. července: Bohemians 1905 - Apollon Limassol (Rakousko),

6. července: Bohemians 1905 - LASK Linec.

   SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE   
10. června: zahájení přípravy,

15. června: České Budějovice - Union Beroun (11:00, Složiště),
19. června: České Budějovice - Příbram (11:00, Složiště),
22. června: České Budějovice - Vlašim (11:00, Složiště),

24. června - 29. června: soustředění ve Frymburku,
26. června: České Budějovice - Slavia Praha (17:00, Čelákovice),

29. června: České Budějovice - Amstetten (17:00, Složiště),
6. července: České Budějovice - Žižkov (17:00).

   SLEZSKÝ FC OPAVA   
14. června: zahájení přípravy, 15. června: Chlebičov - Opava (16:00),

19. června: Opava - Vítkovice (10:30),
23. června: Opava - Brno (17:00, Štěpánkovice),
26. června: Opava - Jastrzebie (17:00, Goslaw),

30. června: Czestochowa - Opava (11:00),
6., nebo 7. července: Opava - Poprad.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.strompraha.cz/
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Na koho narazí v předkolech?

České kluby po finále Evropské ligy znají většinu možných soupeřů pro 
kvalifikaci evropských pohárů v další sezoně. Ligový šampion Slavia si 
ve 4. předkole Ligy mistrů může zahrát s Ajaxem, Celticem či si zopakovat 
loňský souboj s FC Kodaň z Evropské ligy. Vicemistr Plzeň pak ve 2. před-
kole narazí buď na Basilej, nebo Olympiakos Pireus. V kvalifikaci Evropské 
ligy se představí tři české týmy - Sparta začne ve 3. předkole, Jablonec 
a vítěz kvalifikačního duelu Ostrava - Mladá Boleslav o předkolo dřív. 

 V UPLYNULÉ SEZONĚ SLÁVISTÉ VYPADLI AŽ VE ČTVRTFINÁLE 
 EVROPSKÉ LIGY S CHELSEA. LETOS BY SI CHTĚLI VYZKOUŠET LIGU MISTRŮ! 

 NA PODZIM SI PLZEŇANÉ V CHAMPIONS LEAGUE ZAKOPALI I PROTI SLAVNÉMU 
 REALU MADRID. NYNÍ MAJÍ DO MILIONÁŘSKÉ SOUTĚŽE O KOLO DELŠÍ CESTU NEŽ SLAVIA. 

Porážka Arsenalu s Chelsea 1:4 ve finále Evropské ligy v Baku 

nepotěšila Spartu, která potřebovala k účasti přímo v základ-

ní skupině soutěže triumf „Kanonýrů“. Jistotu skupiny pohárů 

má z pěti českých pohárových zástupců pro nadcházející sezonu 

pouze Slavia. V případě nezdaru v kvalifikaci Ligy mistrů se au-

tomaticky přesune do Evropské ligy, takže získá prémii nejméně  

204,7 milionů korun. 

Slavia bude ve 4. předkole mistrovské části nenasazená a los jí 

přidělí jeden ze čtyř nasazených týmů. Všichni soupeři však musejí 

nejprve potvrdit roli favoritů a zvládnout předchozí předkola. Čer-

venobílí mohou narazit na semifinalistu vrcholícího ročníku Ajax 

Amsterdam, skotského šampiona Celtic Glasgow, FC Kodaň, s níž 

hráli na podzim ve skupině Evropské ligy 1:0 venku a 0:0 doma, či 

Dinamo Záhřeb, které v únoru na úvod vyřazovací části Evropské 

ligy vyřadilo Plzeň po výsledcích 1:2 venku a 3:0 doma. 

Plzeň jako druhý tým české nejvyšší soutěže začne ve 2. před-

kole nemistrovské části a jako nenasazený celek ji hned na úvod 

čekají velmi těžcí soupeři. Buď se utká buď s historicky nejúspěš-

nějším řeckým klubem Olympiakos Pireus, nebo s Basilejí. Švý-

carský celek, v němž po sezoně skončil český stoper Marek Suchý, 

v posledních dvou ročnících domácí soutěže skončil druhý, předtím 

osmkrát za sebou triumfoval. Soupeře se dozví už 18. června. 

Pokud Plzeň přes 2. předkolo postoupí, bude opět nenasazená 

a narazí na jednoho ze čtyř nasazených soupeřů. Zahrát si může 

například s portugalským FC Porto či přemožitelem Slavie v let-

ním kvalifikaci Ligy mistrů Dynamem Kyjev. Postup ze 2. předkola 

by zároveň Viktorii vynesl jistotu minimálně skupiny Evropské ligy. 

Pokud by přešla i přes 3. předkolo Ligy mistrů, čekalo by ji ještě 

závěrečné play off. Pokud by ale Plzeň ve 2. předkole s Basilejí, 

nebo Olympiakosem Pireus prohrála, šla by do 3. předkola Evrop-

ské ligy a musela by si účast ve skupinové fázi vybojovat přes dva 

soupeře. Ač to zní divně, ale pro Plzeň vede snazší cesta do skupiny 

Evropské ligy přes zmíněné Basilej či Pireus, než přes dvě předko-

la EL... Což vysvětluje následující popis cesty Sparty.

V Evropské lize Sparta musí zdolat dvě předkola, aby se dosta-

la do základní skupiny. V obou případech by byla nasazená. Ve 3. 

předkole by Letenští jako nejtěžší soupeře mohli dostat turec-

ký Trabzonspor s českým obráncem Filipem Novákem, belgické 

Antverpy, nizozemský Arnhem, chorvatský Hajduk Split, či portu-

galský Guimaraes. Ve 4. předkole se nabízí belgický Lutych, ang-

lický Wolverhampton, či Spartak Moskva. 

Zbylé dva české celky v Evropské lize - Jablonec a vítěz kvalifi-

kačního duelu Mladá Boleslav - začnou už ve 2. předkole. V něm 

budou mezi nasazenými a jako nejnepříjemnější soupeři jim hrozí 

tři kazašské týmy. V dalším předkole už by čeští zástupci nebyli 

nasazeni. Jablonec si v uplynulé sezoně zahrál základní skupinu, 

do které však postoupil díky koeficientu přímo ze třetí příčky v ligo-

vé soutěži. Druhé předkolo se bude losovat 19. června. 

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


Jürgen Klopp

Třetí 
selhání 
nedopustil! 

Z finále Ligy mistrů, největšího utkání na klubové úrovni vů-
bec, dvakrát odcházel se sklopenou hlavou a poražen. Třetí útok 
na nejprestižnější pohárovou trofej kontinentu ale letos JÜRGENU 
KLOPPOVI už konečně vyšel a německý bouřlivák tak ve své čtvrté 
sezoně u kormidla dovedl liverpoolský mančaft k první a hned té 
nejcennější trofeji. A zaslouženě! 

Jürgen Klopp

Třetí 
selhání 
nedopustil! 
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Když v roce 2015 nahradil na lavičce slavného anglického man-

čaftu z přístavního města Brendana Rodgerse, měl před sebou 

náročný úkol - vrátit historicky jeden z nejúspěšnějších britských 

týmů mezi domácí i evropskou elitu. Vždyť Liverpool anglický ti-

tul naposledy získal v roce 1990 a od roku 2005, kdy za přispění 

českých legend Vladimíra Šmicera a Milana Baroše slavně trium-

foval v Lize mistrů, ukořistil pouze dvě trofeje „útěchy“ - FA Cup 

(2006) a nepříliš prestižní Ligový pohár (2012). Někdejší lodivod 

Mainzu a Dortmundu Jürgen Klopp se ale těžkého úkolu zhostil 

na výbornou, čehož jsou důkazem skvělé výkony v Premier Lea-

gue i v Lize mistrů, v níž se Reds pod jeho taktovkou stejně jako 

loni probojovali do finále a pošesté v historii ji nakonec opanovali. 

MÖLLER NASTAVIL ZRCADLO
Jako hráč žádnou velkou díru do světa neudělal, zato v roli 

trenéra exceluje! Většinu kariéry Klopp odehrál ve spodních pa-

trech druhé německé bundesligy v dresu o záchranu bojujícího 

Mainzu, kde nejprve nastupoval jako útočník, kariéru pak dohrá-

val na beku. A fotbal tak vnímal především jako konstantní bitvu 

o přežití. „Neměl jsem žádnou jinou práci. Musel jsem se naučit 

vyrovnat se s tlakem a také s neustálou vnitřní bitvou s frustrací 

z nedostatku mých vlastních schopností,“ popisuje svá hráčská 

léta Klopp. Ačkoliv v mládežnických kategoriích v TSV Glattenu zá-

řil, brzy si uvědomil, jak náročným úkolem bude prosadit se v do-

spělém fotbale. „Vyrazil jsem na zkoušku do Eintrachtu Frankfurt. 

Prohlédl jsem si ostatní hráče a řekl si, ‚jsou opravdu dobrý‘. Poté 

jsem zahlédl Andyho Möllera. Bylo mu stejně jako mě devatenáct 

let. Hned jsem si pomyslel ‚jestli tohle je fotbal, tak dělám úplně 

jiný sport.‘ Byl světovou extratřídou. Já nebyl ani třídou…“ 

Z PAŽITU NA STUDIA
Rodák ze Stuttgartu se vždy cítil spíše jako kouč než hráč. 

„Měl jsem nohy na čtvrtou ligu a hlavu na první. Výsledkem byla 

druhá liga,“ odpověděl při tiskové konferenci, na níž byl před-

staven jako nový trenér Dortmundu, na otázku novináře, proč 

si nezahrál bundesligu. Na svou úspěšnější profesní dráhu se 

připravoval dlouho a poctivě. Ještě jako hráč získal titul ze spor-

tovních věd na Goetheho univerzitě ve Frankfurtu a trenérskou 

licenci pod vedením Ericha Rutemöllera. Když na konci února 

2001 po vyhazovu trenéra Krautzuna hledal Mainz nového tre-

néra, našel jej u sebe v týmu na pravém beku, kde Klopp dohrá-

val kariéru. „Vůbec jsem si neuvědomil, že nemám jako trenér 

žádné zkušenosti. Ale byl jsem tak nadšený z té příležitosti, 

že jsem hrozbu selhání a vyhazovu vůbec neřešil. Až o pár let 

později jsem si uvědomil, že už bych asi nikdy žádnou nabídku 

nedostal, kdyby mě Mainz vyhodil. Byla to trochu sebevražed-

ná mise,“ vzpomíná na rozhodnutí pověsit kopačky na hřebík 

a vrhnout se po hlavě do trénování Klopp. Nástup do funkce měl 

impozantní, o záchranu bojující Mainz ihned dovedl k triumfu 1:0 

nad Duisburgem a celkem k šesti výhrám ve svých prvních sed-

mi zápasech a zajistil mu setrvání v soutěži.

LEGENDOU MAINZU
Jednoho z nejprogresivnějších koučů současnosti v jeho náhle-

du na fotbal notně ovlivnil jeho někdejší trenér Wolfgang Mann, 

velký obdivovatel italské legendy Arriga Sacchiho, jenž kdysi 

v Mainzu jako jeden z prvních v německém fotbale vůbec zave-

dl systém se čtyřmi obránci v řadě a zónovou obranou. Klopp si 

taktiku upravil k obrazu svému a výsledky se okamžitě dostavily 

- místo každoročního strachování se o záchranu se z Mainzu stal 

kandidát na postup mezi elitu, kam se po dvou smolných neúspě-

ších v roce 2004 poprvé historii klubu skutečně podíval. Skromný 

klub dokonce dovedl do kvalifikačních bojů o postup do Poháru 

UEFA, a i když s ním nakonec v roce 2007 z bundesligy sestoupil, 

o rok později už v nejvyšší německé soutěži znovu trénoval, když 

usedl na lavičku slavné Borussie Dortmund.           

MISTROVSKÉ DOUBLE S BORUSSIÍ
Vestfálský mančaft je proslulý tím, že hodně spoléhá na dra-

vé mladíky a nebojí se dát šanci ani trenérům na startu kariéry. 

A s Jürgenem Kloppem trefil jackpot - v sezoně 2010/11 dovedl 

Dortmund k zisku sedmého titulu s nejmladším týmem histo-

rie a o rok později dokázal bundesligový triumf s Borussií ob-

hájit a navrch ukořistit vítězství v německém poháru. K tomu se 

 DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO! PO DVOU PŘEDEŠLÝCH NEÚSPĚŠÍCH ZVEDL JÜRGEN KLOPP NAD HLAVU 
 TROFEJ PRO VÍTĚZE LIGY MISTRŮ, KDYŽ JEHO SVĚŘENCI VE FINÁLE PŘEHRÁLI TOTTENHAM 2:0. 

 V KLIDU SEDĚT NA LAVIČCE RODÁKA ZE STUTTGARTU TÉMĚŘ NEUVIDÍTE, EMOTIVNÍ TRENÉR S TÝMEM ŽIJE A NEÚNAVNĚ JEJ POVZBUZUJE! 

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


6362

6262 63

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 11.6.2019
24/2019

Úterý 11.6.2019
24/2019

 S MÉDII TO JÜRGEN KLOPP UMÍ, MISTROVSTVÍM SVĚTA 2006 DOKONCE PROVÁZEL DIVÁKY JAKO SPOLUKOMENTÁTOR NĚMECKÉ TELEVIZE ZDF. 

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY

Dortmund blýskl v Lize mistrů, kde v sezoně 2012/13 ze skupiny 

„smrti“ s Manchesterem City, Realem Madrid a Ajaxem postou-

pil do play off z prvního místa bez jediné porážky a nakonec se 

prokousal až do finále. Až na vrchol ale parta trenéra Kloppa ne-

vystoupala, gólem Robbena v 89. minutě podlehla úhlavním riva-

lům z mnichovského Bayernu… V Dortmundu se nakonec rozhodl 

skončit po sezoně 2014/15 a bez práce dlouho nezůstal, v říjnu se 

upsal slavnému Liverpoolu!

PROHRANÁ FINÁLE JEJ NEZLOMILA
Premiérovou sezonu na liverpoolské lavičce neměl Jürgen 

Klopp úplně špatnou, ačkoliv jeho svěřenci prohráli finále Li-

gového poháru (po remíze 1:1 na penalty s Manchesterem City) 

i Evropské ligy (1:3 se Sevillou). Mužstvo si postupně zvykalo 

na náročný styl hry, který po něm Klopp vyžadoval - okamžitý 

presink po ztrátě balonu, snaha po ukořistění míče co nejvýše 

na hřišti a rychlé ofenzivními výpady do rozhozené obrany sou-

peře, což klade vysoké nároky na fyzickou kondici hráčů, jejich 

rychlost, disciplínu a organizaci hry. Čím víc však dostávali borci 

Reds do krve požadované automatismy, tím se lepšily jejich vý-

kony - postupně se Liverpool vrátil mezi elitní čtyři týmy Premier 

League, což znamená pravidelnou účast v Lize mistrů a s tím 

spojené finanční benefity. Zatímco směrem dopředu Liverpool 

bavil a stal se jedním z nejproduktivnějších týmů anglické ligy, 

obranná činnost dlouho byla jeho výraznou slabinou a příliš in-

kasovaných branek sráželo jeho velký progres. Lednový příchod 

stopera Van Dijka pomohl zalepit děravou obranu, v loňském 

finále Ligy mistrů však i vinou selhání brankáře Kariuse vyšli 

Liverpool a Klopp znovu naprázdno, když byl nad síly Reds špa-

nělský Real Madrid (1:3).      

UKONČÍ ČEKÁNÍ NA TITUL?
Po dalším bolestivém neúspěchu emotivní trenér loni v létě 

zainvestoval do několika nových defenzivních posil (Alisson, 

Fabinho, Keita), rozhodl se slevit z neúprosného presinku a za-

čal více pilovat hru založenou na držení míče, což se ukázalo 

být pověstným finálním dílem skládačky. V Premier League 

sice na titul Reds znovu nedosáhli, když o bod zaostali za Man-

chesterem City, ukořistěných 97 bodů by jim však k zisku mis-

trovských vavřínů stačilo v pětadvaceti ze sedmadvaceti pře-

dešlých sezon… Úspěchu se však dočkali v Lize mistrů, kde 

v semifinále předvedli parádní obrat proti Barceloně (0:3, 4:0), 

ve finále si poradili s Tottenhamem (2:0) a Klopp si tak na třetí 

pokus konečně potěžkal nad hlavou prestižní „ušatou“ trofej 

pro vítěze. Hlavní úkol do příští sezony má charismatický kouč 

jasný - získat po 29 sezonách titul! „Dokud tu budou City se svou 

obrovskou kvalitou, sílou, finanční sílou a vším okolo, bude ne-

smírně těžké je překonat. Musíme tak být téměř perfektní, po-

kud chceme vyhrát Premier League. Ohromně jsme se zlepšili 

a očekávám, že se ještě zlepšovat budeme. Jestli to bude sta-

čit, netuším,“ prohlásil skvělý motivátor, jenž se na Anfieldu již 

dnes těší kultovnímu statusu. Stane se legendou, která vrátí 

Liverpool zpět na ligový trůn? 

 S DORTMUNDSKOU BORUSSIÍ NARUŠIL NADVLÁDU BAYERNU NAD NĚMECKÝM FOTBALEM 
 A ZISKEM DVOU TITULŮ SE NESMAZATELNĚ ZAPSAL DO HISTORIE VESTFÁLSKÉHO VELKOKLUBU. 

Jürgen Klopp
Celé jméno: Jürgen Norbert Klopp * Narozen: 16. června 1967, 

Stuttgart, Německo * Výška: 193 cm * Klub: Liverpool (manažer)

Hráčská kariéra (roky, tým, zápasy / góly): 1987 1. FC Pforzheim 

4 / 0, 1987-1988 Eintracht Frankfurt II, 1988-1989 Viktoria Sindlin-

gen, 1989-1990 Rot-Weiss Frankfurt 0 / 0, 1990-2001 Mainz 05 325 

/ 52 * Trenérská kariéra: 2001-2008 Mainz 05, 2008-2015 Borus-

sia Dortmund, 2015-? Liverpool

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 SPARTA VYHRÁLA FINÁLOVOU SÉRII S TEPLICEMI 3:0 NA ZÁPASY. 

http://futsalliga.cz/
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Sparta se poprvé v historii 
stala futsalovým mistrem!

Futsalisté Sparty Praha to dokázali. V pondělí vyhráli v Teplicích i tře-
tí finále play off VARTA futsal ligy a po výsledku 6:0 se radovali z pre-
miérového mistrovského titulu.

 TRENÉR SPARTY BENI SIMITČI SE DOČKAL SVÉHO PRVNÍHO TITULU V ŽIVOTĚ. 

Sparta zvládla utkání dokonale a dominovala na palubovce 

i potřetí v řadě. V prvním poločase vstřelili Pražané čtyři góly 

a prakticky rozhodli. Z první trefy se radoval Cupák a v 11. mi-

nutě zvyšoval na 2:0 Slovák Tomáš Drahovský. Ten po utkání 

převzal hned tři trofeje. Stal se nejužitečnějším hráčem sezony, 

nejlepším zahraničním futsalistou ligy a také nejproduktivněj-

ším hráčem play off.

Třetí trefu obstaral Wilde a ani on nezůstal pozadu. Web 

eFutsal.cz ho po utkání vyhlásil nejlepším hráčem finálové sé-

rie a tento Brazilec obdržel i cenu pro nejlepšího střelce play off 

za úctyhodných šestnáct branek. Ale zpět k zápasu. Na poloča-

sových 4:0 zvyšoval Seidler.

 KAPITÁN TEPLIC DAVID ČERNÝ PŘEVZAL POHÁR ZA DRUHÉ MÍSTO. 

SVAROG FC TEPLICE - AC SPARTA PRAHA 0:6 (0:4)

Branky: 8. Cupák (Drahovský), 11. Drahovský, 16. Wilde (Novak), 20. Seidler (Cupák), 35. Novak, 36. 
Drahovský. Konečný stav série: 0:3.

http://efutsal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://futsalliga.cz/
https://isport.blesk.cz/
http://futsalliga.cz/
https://futsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
https://futsal.fotbal.cz/
http://futsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
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Po přestávce Pražané kontrolovali náskok a v posledních pěti 

minutách ještě udeřili do prázdné brány. Postupně se trefili Novak 

a Drahovský. Na mistrovském poháru tak poprvé přibyl štítek se 

jménem AC Sparta Praha.

Ondřej Vahala, brankář Sparty: „Bylo dobře, že jsme do Teplic 

jeli za stavu 2:0, nebyli jsme pod žádným tlakem. Defenziva praco-

vala v celé sérii velmi dobře. Nevím, jestli to bylo tím, že jsme v se-

mifinále s Chrudimí dostávali hodně gólů, nebo slabším finálovým 

soupeřem. S Chrudimí by asi bylo finále těžší než proti Teplicím.“

David Černý, kapitán Svarog FC: „Byla to pro nás velká 

zkušenost, jen mě mrzí, že finálové zápasy proběhly takovým 

způsobem. Ani k jednomu finálovému zápasu jsme nepřistou-

pili dobře. Vždy jsme brzo prohrávali a vždy to bylo po našich 

individuálních chybách. Sparta nás jednoznačně přehrála, uká-

zala svou kvalitu a zaslouženě bere titul. Byla to pro nás vel-

ká škola a věřím, že jsme se z toho všichni poučili, že finále se 

takto hrát nedá. Spartě gratuluji a přeji jí v Lize mistrů hodně 

štěstí. Celkově sezonu hodnotím určitě kladně. Odehráli jsme 

nespočet kvalitních utkání v základní části a přenesli si dobrou 

formu i do play off, kde nás zastavila až Sparta. Všichni se teď 

těšíme na odpočinek a věřím, že příští sezonu se vrátíme ještě 

silnější.“ 

 NEJLEPŠÍM HRÁČEM FINÁLOVÉ SÉRIE BYL VYHLÁŠEN SPARŤAN WILDE. 

www.futsal.cz

http://efutsal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://futsalliga.cz/
https://isport.blesk.cz/
http://futsalliga.cz/
https://futsalliga.cz/
https://futsal.fotbal.cz/
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www.futsalliga.cz

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.chancefutsalliga.cz/
http://www.fotbal.cz
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České republiky

AKTUÁLNĚ
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Karel Krejčí: „Úspěšná soustředění 
musíme přenést do kvalifikace!“

Český tým do jednadvaceti let zakončil červnové soustředění v Ra-
kousku vítězstvím 2:1 nad Slovenskem a navázal tak na předchozí vý-
hru 1:0 nad Ruskem. Ve čtyřech zápasech na kempech ve Španělsku 
a Rakousku inkasoval ve čtyřech zápase jen dva góly a vstřelil osm. 
S přípravou jsou spokojeni hráči i trenér Krejčí. 

 ČESKÝ TÝM U21 PŘED ZÁPASEM S RUSKEM. 

 KOUČ JEDENADVACÍTKY KAREL KREJČÍ BYL S PRŮBĚHEM SOUSTŘEDĚNÍ A VÝKONY V PŘÍPRAVNÝCH ZÁPASECH SPOKOJENÝ. 

Karel Krejčí: „Je dobře, že jsme soustředění zvládli jak výsled-

kově, tak herně. Rád bych poděkoval vedení FAČR, že nám obě 

soustředění umožnilo. Jak tady v Rakousku, tak i ve Španělsku 

na jaře jsme měli perfektní podmínky a moc si toho vážíme. Klu-

ky vedeme určitým směrem, jak bychom chtěli hrát, a jsem rád, 

že se to zápas od zápasu lepší a věci se v utkáních ukazují. V týmu 

vidím dobrou partu, zároveň také hladovost a odhodlanost vyhrá-

vat, což je ta nejlepší zpětná vazba. Budeme se samozřejmě chtít 

co nejlépe připravit na podzimní kvalifikaci. Vstup do ní bude ve-

lice důležitý. Máme necelé tři měsíce do startu kvalifikace a vě-

řím, že kluci podstoupí dobrou letní přípravu v klubech a budou 

připraveni. Konkurenční prostředí tu máme dobré a máme z čeho 

vybírat. Navíc je řada dalších hráčů ještě doma.

V prvním utkání proti Rusku jsme narazili asi na nejtěžšího 

soupeře. Pro nás je to opravdu hodně cenný skalp. Taková výhra 

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY ČESKÉ REPREZENTACE 
U21 NA SOUSTŘEDĚNÍ V RAKOUSKU

ČESKO U21 - SLOVENSKO U21 2:1 (1:0)

Hráno: 9. 6. 2019. Branky: 39. Matoušek, 52. O. Šašinka - 75. Kvocera. ŽK: Jedlička.

ČR: Jedlička - Douděra, Plechatý, Chaluš, Granečný (68. Šípek) - Havelka, Šulc (60. Hložek) - Matou-
šek (85. Graiciar), Bucha (85. Tischler), Žitný (60. Holík) - Šašinka (68. Lingr).

Slovensko: Vantruba (46. Petráš) - Vallo (46. Špiriak), Šulek, Bednár (46. Oravec), Sluka (64. Vojt-
ko)- Adamec (81. M. Fábry), Pokorný (67. Dancák), Gamboš (46. Špyrka) - Kolesár (64. Baumgartner), 
Tupta, Chobot (46. Kvocera).

ČESKO U21 - RUSKO U21 1:0 (1:0)

Hráno: 5. 6. 2019. Branka: 45. O. Šašinka. ŽK: Chaluš - Golubjov, Viznovič.

ČR: Trmal - Souček (83. Douděra), Plechatý, Chaluš, Holík - Janošek, Havelka - Graiciar (71. Matou-
šek), Hložek (83. Tischler), Vaníček (56. Žitný) - O. Šašinka.

Rusko: Safonov (46. Maximenko) - Jevgeňjev, Kalugin, Divějev (39. Lapšov), Lysov - Glebov (66. 
Gruljov), Utkin (46. Tugarev), Glušenkov, Golubjov (80. Viznovič) - Lomovickij (66. Musajev), Ignaťjev.

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 „LVÍČATA“ SE RADUJÍ PO JEDINÉM A TEDY VÍTĚZNÉM GÓLU ONDŘEJE ŠAŠINKY V DUELU S RUSY. 

nás může povzbudit nejen do dalších zápasů, ale celkově do dal-

ších tréninků a práce.

Proti Slovensku jsme vyhráli zaslouženě. Opět byly k vidění 

některé výborné individuální výkony. Postupem času zápas sa-

mozřejmě kvalitu ztratil i na základě střídání v obou týmech, ale 

na hráčích bylo vidět, že chtějí vyhrát, takže jsme spokojení. Ondřej 

Šašinka je jedním z našich lídrů. I když nepřijede na sraz v úplně 

stoprocentním rozpoložení a herním vytížení, tak odvádí fantastic-

kou práci. Čekají se od něj góly, je hladový a chce je dávat. Pevně 

věřím, že bude v příštím soutěžním ročníku hrát ligu víc.“ 

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