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Dominantní trojlístek  10    EURO za 50 až 945 eur  10    Od Bicana k Lafatovi  40

 ADAM 

 HLOUŠEK 

„V Teplicích se ode mě očekávají 
góly. K tomu potřebuji také servis 
od spoluhráčů, protože jsem 
silný hlavně ve vápně, “ hlásí 
útočná posila Severočechů. 

 JAKUB MAREŠ

Mesut 
Özil 

„Plzeň? 
Ideální volba!“
  Německý Messi odpadlíkem!  
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Vážení čtenáři!

V minulém týdnu některé, ale v tomto už všech-

ny prvoligové kluby naskočily do letních příprav 

na novou sezonu. A jako vždy se na jejich startu 

objevují nové tváře, které mají pomoci naplnit vyty-

čené cíle do nadcházejícího ročníku. V tomto Gólu 

vám přiblížíme dva fotbalisty, kteří se do nejvyšší 

české soutěže vracejí ze zahraničních angažmá. 

V Plzni se do letního drilu vicemistra zapojil Adam 

Hloušek. Proč se třicetiletý krajní bek či záložník 

po toulkách bundesligou a polskou Ekstraklasou 

rozhodl nevyslyšet další vábení z ciziny a vydal 

se do Viktorie? Odpověď najdete v exkluzivním 

rozhovoru, v němž mimo jiné říká: „Nechci si za-

kopat jen pro peníze, chci hrát o trofeje!“ Sympa-

tické, na západě Čech je sbírají pravidelně. Pokud 

za ně považujeme i starty v Evropské lize případně 

v Lize mistrů. Evropské pohárové ambice netají 

ani Jakub Mareš. I tento plejer se do Čech vrací 

od našich severních sousedů. Zkušený forvard ví, 

že od něj v jeho mateřském teplickém klubu oče-

kávají góly a nijak se své odpovědnosti nezříká. 

Teď se jen modlí, aby v Lubinu nemusel pobývat 

až do 30. června, kdy mu vyprší dobíhající kontrakt 

a mohl naskočit do přípravy žlutomodrých oka-

mžitě. To Mesut Özil si nyní užívá posvatební líbán-

ky a na Arsenal asi moc nemyslí. V našem Profilu 

hvězdy se dozvíte, proč by se mnoho fanoušků 

Gunners nezlobilo, kdyby se jejich nejdražší plejer 

místo do přípravy londýnského velkoklubu hlásil 

na jiné fotbalové adrese…

Tak příjemné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

 „Mám ještě smlouvu v Lubinu do konce června a žádná odpověď ze Zaglebie do Teplic 

nedorazila, že by mě klub uvolnil dřív. Proto se musím hlásit na pondělním prvním tréninku 

letní přípravy v Polsku a snad se mi podaří s tamním klubovým vedením domluvit dřívější 

ukončení angažmá… Tuhle skutečnost ale „Vachy“ (Štěpán Vachoušek) i trenér Hejkal ode 

mne dopředu věděli, když jsem podepisoval novu tříletou smlouvu. Bylo by to nepříjemné 

jak pro klub, tak i pro mě osobně, kdybych musel zůstat v Lubinu do posledního červnové-

ho dne, protože česká liga začíná v půli července…

„LEGII JSEM DAL V PREMIÉŘE DVĚ BRANKY!“
V zimě 2018 jsem odcházel z bratislavského Slovanu z několika důvodů. „Belasí“ koupili 

z Basileje o pár let mladšího slovinského útočníka Andraže Šporara, přes kterého bych se 

asi jen velmi obtížně dostával do základní sestavy. Potvrdil to ve skončené sezoně, v níž byl 

s 29 brankami nejlepším střelcem a vyrovnal dokonce i historický rekord slovenské ligy. 

Když se ozval s nabídkou Lubin, přijeli za mnou na hotel majitel klubu, sportovní ředitel Za-

glebie a trenér. Jejich velký zájem mě přesvědčil, abych s přestupem do Polska souhlasil. 

Bral jsem taky v úvahu, že mi v tu dobu bylo 31 let, i blízkou polohu města k českým hrani-

cím. Měl jsem to do Teplic jen tři hodiny jízdy autem, kdybych byl z Liberce nebo Jablonce, 

tak dokonce hodinu dvacet minut. Při premiéře v polské Ekstraklase proti nejslavnějšímu 

klubu Legii Varšava, která obhajovala mistrovský titul, jsem vstřelil dvě branky. Dařilo se mi 

i v dalších ligových zápasech, i když jsem si musel za pochodu zvykat na odlišný herní styl.

„PO ZLOMENINĚ V OBLIČEJI JSEM VYPADL ZE SESTAVY…“
Jenže za půl roku se změnilo vedení klubu včetně majitele, přivedli si i jiného trenéra 

a už jsem neměl tak pevnou pozici jako předtím. Mohl za to i úraz v obličeji, který jsem utr-

pěl po jednom hlavičkovém souboji, do něhož přišel obránce soupeře bohužel pozdě. Pět 

 ZATÍM POUZE PŘI PODPISU SMLOUVY MOHL JAKUB MAREŠ 
 PÓZOVAT V DRESU TEPLIC. ZA PÁR DNÍ JEJ UŽ BUDE OBLÉKAT. 

Fotbalový týden Jakuba Mareše

„Snad mě Lubin pustí dřív…“

Teplice začaly jako jeden z prvních týmů přípravu 
na novou prvoligovou sezonu. Zkrácení letní dovole-
né úzce souviselo s ostudným debaklem 0:8, který 
v nadstavbové části utrpěli Severočeši doma s Mla-
dou Boleslaví. Na Stínadlech následně přikročili 
k personálnímu průvanu v kabině, do které se jako 
nejvýraznější posila „přivál“ ostřílený dvaatřiceti-
letý útočník JAKUB MAREŠ, vracející se po osmi se-
zonách zpátky domů. Jenže zatím ho kouč Stanislav 
Hejkal na trénincích postrádal…

 PO ROCE A PŮL SKONČÍ NA KONCI ČERVNA ANGAŽMÁ 
 JAKUBA MAREŠE V POLSKÉM ZAGLEBIE LUBIN. 

  Trávník na Letné
Pětadvacetiletý reprezentační záložník Michal Trávník 
přestoupil z Jablonce do pražské Sparty, se kterou 
podepsal smlouvu na tři roky. „Je to technicky velmi 
dobře vybavený, pracovitý a týmový hráč. Má přehled 
ve hře a je nebezpečný ve finální třetině hřiště, kde 
dokáže branky připravovat i sám střílet,“ říká spor-
tovní ředitel Sparty Tomáš Rosický a dodává: „S jeho 
příchodem se výrazně zvýší konkurence ve středu 
zálohy.“ Trávník odstartoval kariéru ve Slovácku, kde 
se postupně vypracoval v oporu týmu a v létě 2015 
po domácím EURO hráčů do 21 let přestoupil do Jablon-
ce. V severočeském celku si zahrál i evropské poháry 
a v minulé sezoně patřil s deseti brankami a deseti při-
hrávkami mezi nejlepší hráče ligové soutěže. V první 
lize nastoupil k 167 zápasům a dal 19 gólů. S českou 
reprezentací do 21 let si zahrál na dvou mistrovstvích 
Evropy a na kontě má i pět startů za „áčko“. 

  Souček podepsal 
pětiletou smlouvu
Nejlepší hráč uplynulé sezony první ligy Tomáš Souček 
podepsal s pražskou Slavií novou pětiletou smlou-
vu a v Edenu by měl na podzim zůstat. Klub navýšil 
výstupní klauzuli v kontraktu se čtyřiadvacetiletým 
defenzivním záložníkem na 15 milionů eur (přes 383 
milionů korun). „Hodnota Tomáše stále roste, je dobře, 
že jsme ho neprodali. Obdrželi jsme dvě nabídky na 12 
milionů eur, Tomáš nám ale chce pomoci probojovat 
se do Ligy mistrů. Bude určitě lídrem týmu alespoň 
na podzim,“ říká předseda představenstva Slavie Ja-
roslav Tvrdík. Reprezentační středopolař byl hlavní 
oporou červenobílých, kterým pomohl k zisku ligového 
titulu a k obhajobě triumfu v domácím poháru. Pražané 
získali double po 77 letech. V uplynulé sezoně nejvyšší 
soutěže dal 13 branek. V létě zkusí se Slavií postoupit 
ze závěrečného předkola do základní skupiny Ligy mis-
trů. „Náš velký cíl je Liga mistrů, chceme opět udělat 
sezonu snů. Je to pro mě nejlepší varianta,“ konstatuje.

  Ukrajinské střídání 
v Jablonci
První letní posilou Jablonce se stal ukrajinský krajní 
obránce či záložník Andrij Curikov. K Severočechům 
zamířil po konci v Olexandriji a podepsal dvouletou 
smlouvu. V Jablonci má na levé straně defenzívy nahra-
dit krajana a bývalého spoluhráče ze Záporoží Eduarda 
Sobola, který se z ročního hostování vrátil do Šachtaru 
Doněck. Šestadvacetiletý bývalý hráč Dynama Kyjev, 
který nastupoval za ukrajinskou reprezentaci do 21 let, 
patří do širšího kádru národního A-týmu.

  Hoftych novým 
trenérem Liberce
Také Liberec, šestý tým uplynulého ligového ročníku, 
už má nového muže na ligové lavičce. Trenérem Slovanu 
se stal Pavel Hoftych. Dvaapadesátiletý kouč se vrací 
do české ligy po osmi letech a k trénování po třech. Na-
hradil Zsolta Hornyáka, který po sezoně z rodinných dů-
vodů skončil. Od května 2016 působil v Trnavě jako ge-
nerální manažer a vloni získal se Spartakem slovenský 
titul. Po podzimní části uplynulé sezony však s novým 
trenérem Radoslavem Látalem skončili kvůli špatné 
ekonomické situaci a dlouhodobým sporům s vedením 
města. V české lize dosud vedl Zlín a Bohemians 1905, 
v roce 2013 byl koučem druholigových Českých Budějo-
vic. Trénoval i české juniorské reprezentace a v letech 
2011 až 2012 Trnavu.

  Kotal končí 
u „sedmnáctky“
Trenér Václav Kotal na konci června opustí českou re-
prezentaci do 17 let a převezme nově vznikající B-tým 
pražské Sparty, který bude v příští sezoně hrát třetí 
ligu. Šestašedesátiletý kouč už v minulosti sparťan-
skou rezervu vedl v letech 2001-2003 a 2005-2006, po-
stoupil s ní do druhé nejvyšší soutěže. „Sedmnáctku“ 
trénoval tři roky. Na květnovém mistrovství Evropy 
v Irsku čeští mladíci postoupili ze skupiny, ale ve čtvrt-
finále utrpěli debakl 1:6 s Francií. Někdejší prvoligový 
útočník byl předtím hlavním koučem Brna, Jablonce či 
Hradce Králové.

  Drchal si letos už nekopne
Devatenáctiletý útočník pražské Sparty Václav Drchal 
se podrobil operaci kolena a podle prvních odhadů se 
na hřiště vrátí až v příštím roce. Letenským budou 
v úvodních měsících nové sezony chybět i kapitán Bo-
řek Dočkal a stoper či záložník Filip Panák. Juniorský 
reprezentant, který v deseti utkáních minulého ligo-
vého ročníku vstřelil tři branky, si zranění přivodil 11. 
května v utkání druhého kola nadstavby proti Liberci. 
Od té doby nehrál. Na klinice v Augsburgu podstoupil 
operaci stejného kolena jako vloni a zůstal zde ještě 
týden na rehabilitaci. „Pro Vaška to není jednoduchá si-
tuace, ale je to bojovník a zvládne to. Bude mít odpoví-
dající zázemí a péči, s návratem do tréninkového a pak 
i zápasového režimu mu každý z nás pomůže,“ říká 
povzbudivě sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Foto: fkteplice.cz

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

„TEPLICE O MŮJ NÁVRAT HODNĚ STÁLY…“
Mohl jsem zůstat dál v polské lize, ale žádný klub nebyl tak blízko domů jako Lubin. Opa-

kovaně mě chtěly Kielce, kam teď z Gliwic přestoupil „Papa“ (Michal Papadopulos), který 

to tam ale má z Ostravy tři hodiny jízdy. Museli bychom se s rodinou zase stěhovat, a to se 

nám nezamlouvalo. Teplice měly o můj návrat velký zájem, na rozdíl od polských klubů 

nabízely i delší kontrakt. Chtěl bych jim pomoci vrátit se do evropských pohárů, které se 

na Stínadlech naposledy hrály, když jsem tady ještě kopával. Taky chci pomoci Štěpánu 

Vachouškovi na jeho nové fotbalové parketě sportovního manažera. Není zdaleka jediným, 

s kým jsem v Teplicích před lety hrával. Byli tady už Tomáš Grigar, Admir Ljevakovič, To-

máš Vondrášek, mladíky byli Moulis a Jindráček. Znám i spoustu lidí v klubu a jeho zázemí.

„ČEKAJÍ SE ODE MNE HLAVNĚ GÓLY!“   
Je mi jasné, že se ode mne v Teplicích očekávají především góly. K tomu ale potřebuji 

také servis od spoluhráčů, protože jsem silný hlavně ve vápně. Mám už ale v kariéře dost 

za sebou, takže věřím, že se nám to společně bude dařit. Budu si muset zvyknout i na jiný 

fotbal, než jaký praktikují polské kluby, i na nižší návštěvy. V Krakowě proti Wisle jsme hrá-

li před 25 tisíci diváků, ve Varšavě na Legii jich přišlo minimálně třicet tisíc. V závěrečném 

kole, kdy hrála na dálku o titul s Gliwicemi, nás musela kvůli zachování mistrovské naděje 

bezpodmínečně porazit. Ale utkání skončilo remízou 2:2, byl to můj poslední zápas v dresu 

Zaglebie, který jsem si zase oblékl jako náhradník. V Lubinu jsem se rozloučil kolo před-

tím proti Cracovii. Měl jsem ohromnou motivaci se ukázat, byla na mě penalta, pak jsem 

vstřelil gól, který ale neplatil kvůli ofsajdu. Musím si na něj počkat do české ligy. Vím, že 

jsem mezi čekateli do Klubu ligových kanonýrů týdeníku GÓL. Ke vstupu mezi stovkaře mi 

aktuálně schází 34 branek, což není málo, ale ani moc, kdyby se mi střelecky dařilo jako 

v Ružomberoku a ve Slovanu!“ 

týdnů jsem marodil se zlomeninou podočnicového oblouku a horní čelisti. Byl jsem u spe-

cialisty ve Wroclawi a potom mi klub umožnil, abych se vydal do Prahy, kde měli lékaři zku-

šenosti s podobnými operacemi u jiných českých hráčů. Když jsem se dal zdravotně do po-

řádku, do utkání jsem většinou nastupoval jako náhradník na závěrečných dvacet minut. 

„MOHL JSEM ODEJÍT JINAM UŽ V ZIMĚ!“
Byla to pro mě úplně jiná role, do té doby jsem většinou hrával v základní jedenáctce. 

To se pak na hřišti cítíte mnohem uvolněnější a moc se v hlavě netrápíte s neproměněnou 

šancí, protože věříte, že v dalším průběhu zápasu prostě přijde další, se kterou si už pora-

díte mnohem lépe. Náhradník to takhle nastavené nemá, protože má k dispozici na hřišti 

jen omezený časový úsek, ve kterém až příliš chce přesvědčit trenéra, že si zaslouží větší 

herní příležitost. Z toho pak pramení křečovitost, aspoň takhle jsem to já zažíval. Už v zimě 

jsem mohl odejít v Polsku jinam, měl jsem nabídky ze tří klubů, ve kterých bych dostal 

mnohem větší prostor. Zašel jsem proto za naším trenérem a zeptal se ho, jestli se mnou 

na jaře počítá. Odpověděl mi, ať zůstanu v Zaglebie, že mi určitě dá výraznější šanci. Jen mi 

ale těmi řečmi mazal med kolem pusy, protože zůstalo vše při starém… Proto jsem byl už 

v průběhu jara rozhodnutý, že v létě stoprocentně odejdu. 

JAKUB MAREŠ * Narozen: 26. ledna 1987 * Výška: 183 cm * Váha: 82 kg * Stav: ženatý, 
manželka Martina, syn Jakub (1,5) * Hráčská kariéra: FK Teplice (1991-2005), MFK Ústí 
nad Labem (2005-2006), 1. FC Slovácko (2006-2007), FK Teplice (2007-2011), Sparta Pra-
ha (2011), FK Teplice (2012), Mladá Boleslav (2012-2013), Dukla Praha (2013-2016), MFK 
Ružomberok (Slovensko, 2016-2017), Slovan Bratislava (Slovensko, 2017-2018), Zaglebie 
Lubin (Polsko, 2018-2019). FK Teplice (2019-?) * Největší úspěchy: vicemistr světa hráčů 
do 20 let (Kanada 2007), vítěz českého poháru (2009), vítěz slovenského poháru (2018)

 JAKUB ROZHODNĚ NEJDE DO NEZNÁMÉHO 
 PROSTŘEDÍ. TEPLICE JSOU JEHO MATEŘSKÝM KLUBEM. 

STALO SE...

 PŘED ODCHODEM DO POLSKA HÁJIL JAKUB MAREŠ BARVY 
 NEJPOPULÁRNĚJŠÍHO SLOVENSKÉHO TÝMU SLOVANU BRATISLAVA. 

  Superpohár bude 
nakonec v Trnavě…
Vypadá to jako nekonečný příběh o dějišti Česko-slo-
venského superpoháru, o který se původně mělo hrát 
v Praze, později byla vybrána Dunajská Streda se svým 
moderním stadionem. Nakonec bude duel hostit Trnava, 
která 6. července přivítá pražskou Slavii. Zápas mezi 
vítězem českého a slovenského poháru byl sem z bez-
pečnostních důvodů přesunut z Dunajské Stredy. Také 
vloni provázely Superpohár obavy o bezpečnost, kvůli 
nimž byl nakonec zápas zrušen. V Bratislavě měl domácí 
Slovan 29. června přivítat Slavii. Policisté se obávali, že 
by nedokázali vzhledem ke konci školního roku a blíz-
kému festivalu zajistit bezpečnost. Tradice společných 
československých soutěží byla obnovena před dvěma 
lety. Tehdy v Uherském Hradišti v souboji vítězů české-
ho a slovenského poháru zvítězil v penaltovém rozstřelu 
Zlín nad Slovanem Bratislava.  

  Prvními posilami Slavie 
jsou Holeš a Hovorka
Obránci Tomáš Holeš a David Hovorka se stali prvními po-
silami pražské Slavie. Oba hráči přišli do týmu ligového 
mistra z Jablonce. Opačným směrem zamířili na hosto-
vání ofenzivní záložník Jan Matoušek a další středopolař 
Jan Sýkora. Následovat by je v nejbližší době měl ještě 
stoper Jakub Jugas. Ke slávistům se na začátku přípravy 
na novou sezonu připojil také bahrajnský útočník Júsuf 
Hilál, kterého získali už v zimě, ale jaro ještě strávil 
na hostování u sousedů v Bohemians 1905. Pětadvace-
tiletý Hovorka působil ve Spartě, v Liberci a naposledy 
v Jablonci. V české lize má na kontě 84 utkání a pět gólů. 
Jeho příchod je částečně i reakcí na možný přestup ka-
merunského stopera Michaela Ngadeua, který je v sou-
časné době na mistrovství Afriky. Nejmenovaný evrop-
ský klub aktivoval výstupní klauzuli v hráčově smlouvě 
se Slavií. Šestadvacetiletý Holeš je posilou na pravý kraj 
obrany. V lize dosud v dresu Hradce Králové a Jablonce 
odehrál 134 utkání, ve kterých vstřelil osm branek.

  Teplice dotáhly 
příchod Nazarova
Teplice dotáhly příchod třetí letní posily, když získali 
z Krasnodaru na hostování s opcí ruského stopera či 
defenzivního záložníka Jevgenije Nazarova. Dvaadva-
cetiletý defenzivní univerzál, který měří 193 centimetrů, 
v Krasnodaru hrával za B-tým. Prošel také ruskou re-
prezentací do 21 let. „Dostali jsme na hráče doporučení 
už v zimě, a proto jsme ho během celého jara sledovali. 
Jde o perspektivního hráče z akademie Krasnodaru,“ 
konstatuje teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. 

inzerce

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

18. ČERVNA

1945 Bohumil Veselý 1967-1974 26/3

1989 Ondřej Čelůstka 2013-? 10/1

1991 Ondřej Zahustel 2015-? 3/1

19. ČERVNA

1956 Jan Fiala 1977-1987 58/1

1983 Milan Petržela 2010-2016 19/0

20. ČERVNA

1975 Daniel Zítka 2007-2008 3/0

21. ČERVNA

1970 Marek Poštulka 1993-1996 4/3

22. ČERVNA

1964 Miroslav Kadlec 1987-1997 64/2

1965 Ľubomír Moravčík 1987-1993 42/6

 JAN FIALA 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Dominantní trojlístek

Začátek letních příprav v prvoligových tý-
mech a s ním spojené prezentování nových po-
sil jasně potvrdily, že dlouhodobě dominantní 
role trojlístku klubů, který tvoří obě pražská 
„S“ a Plzeň, bude i nadále pokračovat. A dost 
možná se pomyslné nůžky mezi tímto trium-
virátem a zbytkem účastníků české nejvyšší 
soutěže ještě více rozevřou.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Největším dodavatelem nových akvizic byl Jablonec, který 

po loňském bronzu skončil letos čtvrtý. Ve všech vzájemných zá-

pasech Slavii, Viktorku a Spartu sice pořádně potrápil a obral je 

často i o body, ale lukrativní finanční nabídky na svoje největší opo-

ry nemohl šéf severočeského klubu Miroslav Pelta ve finále jedná-

ní odmítnout. Hráčské kompenzace, přicházející na hostování pře-

devším z Edenu, pomohou jabloneckému trenérovi Petru Radovi 

v poskládání výrazně pozměněné základní jedenáctky, ale jestli 

bude vyladěná jako v minulých dvou sezonách, to je ve hvězdách.

Vicemistr z Plzně zůstal věrný své strategii - přivést do Štrun-

cových sadů nové akvizice v dostatečném časovém předstihu 

před oficiálním otevřením přestupového okna. Slavia měla rovněž 

dlouho vytipované potenciální náhrady za případně odcházející 

hráče z mistrovského kádru. Podařilo se jí také alespoň dočasně 

odrazit všechny zahraniční zájemce o největší klenot ve své kabi-

ně - reprezentačního středopolaře Tomáše Součka, aby červe-

nobílým pomohl probít se podruhé v historii nástrahami předkol 

do základní skupiny Ligy mistrů. Sportovní ředitel Sparty Tomáš 

Rosický musel nejprve vyřešit kardinální otázku: kdo jako trenér 

převezme a konečně pozvedne letenský tým. Teprve po instalaci 

olomouckého kouče Václava Jílka se mohl věnovat doplňování 

přebujelého hráčského kádru, do kterého se vracejí z hostová-

ní také předražení krajánci ještě z nedávné trudné éry italského 

„mága“ Stramaccioniho. K avizovanému radikálnímu zeštíhlení 

se přikročí proto až zhruba po dvou týdnech přípravy. Lze však 

reálně předpokládat, že se počet cizinců opět sníží…

Nejvyšší soutěž startuje letos rekordně brzy už v polovině čer-

vence, takže dominantní trojlístek, který má postupové ambice, 

vstoupí do předkol evropských pohárů ještě spolu se zbývajícími 

dvěma zástupci Jabloncem a Mladou Boleslaví s minimálně dvě-

ma ostrými odehranými zápasy v nohou. Úterní a středeční los 

rozhodne, přes které soupeře povedou jejich úvodní kroky do po-

hárové Evropy. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Vstupenky 
na EURO 2020

Všechny vstupenky se budou prodávat přes 
internet na webu euro2020.com/tickets. Lístky 
na zápasy, které bude poprvé v historii evrop-
ských šampionátů hostit dvanáct měst v různých 
evropských zemích, se budou prodávat ve třech 
cenových relacích. Například na utkání základních 
skupin v Mnichově budou stát 50, 125 a 185 eur. 
Na tamní čtvrtfinále se budou prodávat vstupenky 
za 75, 145 a 225 eur. UEFA vzala v potaz kupní sílu 
fanoušků v jednotlivých zemích, takže na zápasy 
v Bukurešti, Budapešti a Baku budou lístky levněj-
ší. Na obě semifinále v Londýně budou nejlevnější 
lístky stát 85 eur a nejdražší 595 eur. Na finále, kte-
ré se bude rovněž hrát v metropoli nad Temží, bu-
dou od 95 do 945 eur. EURO 2020 bude hrát 24 týmů 
v šesti skupinách, které budou ve dvou městech.  
A: Řím a Baku, B: Kodaň a Petrohrad, C: Amster-
dam a Bukurešť, D: Londýn a Glasgow, E: Bilbao 
a Dublin, F: Mnichov a Budapešť. Losování se 
uskuteční 30. listopadu. Úvodní zápas se odehraje 
12. června 2020 na Olympijském stadionu v Římě, 
finále pak přesně za měsíc ve Wembley. 

 SLAVIA SE PLÁCLA PŘES KAPSU A UDRŽELA KLÍČOVÉHO MUŽE SESTAVY 
 TOMÁŠE SOUČKA. POMŮŽE JÍ PRODRAT SE DO ELITNÍ CHAMPIONS LEAGUE? 

 PLZEŇ POSÍLILA KÁDR I O ADAMA HLOUŠKA (VPRAVO) Z LEGIE VARŠAVA. ZA NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH 
 VŠAK NA ZÁPADĚ ČECH POVAŽUJÍ NÁVRAT UZDRAVENÉHO KANONÝRA MICHAELA KRMENČÍKA. 

AKTUÁLNĚ

Rok před začátkem mistrovství Evropy 
2020 spustila UEFA prodej vstupenek. V prv-
ní fázi od středy 12. června do 12. července 
budou fanoušci moci získat polovinu z cel-
kového počtu tří milionů lístků na 51 zápa-
sů, které půjdou do volného prodeje.

Foto: fcviktoria.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Jabloneckou kabinou se opět prohnal pořádný průvan, kte-

rý vzal s sebou do hlavního města hned několik opor severo-

českého týmu. Zkušený trenér Petr Rada tak musí v šibeničně 

krátké době poskládat prakticky novou základní jedenáctku.   

KRESBA TÝDNE

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


Po osmi letech zakusí českou ligu. Někdejší reprezentační obrán-
ce ADAM HLOUŠEK sice mohl zůstat v zahraničí, když však k němu 
přilétla nabídka z Plzně, neváhal ani minutu. S Viktorií už od stře-
dy zakouší zápřah v letní přípravě, v sobotu si při výhře 5:2 odbyl 
premiéru v přátelském utkání s Domažlicemi. 

Adam Hloušek: 

„Plzeň 
je pro mě 
ideální 
volba!“

Adam Hloušek: 

„Plzeň 
je pro mě 
ideální 
volba!“

Foto: fcviktoria.cz
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 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

 Jaký byl první zápas v plzeňském dresu?

„Myslím, že jsme si všichni s chutí zahráli, dali jsme Domažli-

cím pět gólů. Pochopitelně jsem rád, že jsme v mém prvním utkání 

v Plzni vyhráli, byť o výsledek na úvod přípravy ještě tolik nejde.“

 Dává týmu kouč Vrba do těla?

„Jsem s přípravou celkově spokojený. Mám pocit, že všechno 

je dobře rozložené. Zátěž bez míče se střídá se zátěží s míčem.“

 Vzhledem k brzkému vstupu do předkol Ligy mistrů 

měla Plzeň dovolenou dva týdny. Co vy?

„Jen o šest dnů delší. Z Polska jsem zvyklý, s Legií jsme začína-

li už v prvním předkole Ligy mistrů, dovolená tedy také nebývala 

dlouhá. Člověk si sice zvykne, ale pořád mám v paměti zakotve-

né, jak to chodilo v Německu. Dovolenou jsme mívali přes měsíc 

dlouhou, někdy skoro dva. Není to tak, že bych se chtěl někde válet 

týdny u moře, ale fanouškem krátkých dovolených nikdy nebudu.“

 Může se krátké volno v sezoně negativně projevit?

„Selským rozumem, kdyby měly krátké dovolené smysl, tak by 

letní přípravy startovaly dřív také v Německu nebo v Anglii. Na-

 ADAM HLOUŠEK (VLEVO) SI UŽ VYZKOUŠEL DRES VIKTORIE 
 A SOUHRU S NOVÝMI SPOLUHRÁČI V PŘÍPRAVNÉM MAČI S DOMAŽLICEMI. 

 ADAM BĚHEM PRVNÍHO TRÉNINKU 
 V NOVÉM PLZEŇSKÉM ANGAŽMÁ. 

„Nechci si zakopat 
jen pro peníze, 

chci hrát o trofeje.“

Foto: fcviktoria.cz

Foto: fcviktoria.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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krásně dotáhli na špici, jenže v nadstavbě jsme čtyřikrát prohráli 

a ztratili šanci na obhajobu. Takže žádná rozlučka se nekonala. Já 

jsem se vlastně rozloučil gólem sám pro sebe. Ale i kdybychom 

titul nakonec získali, rozloučení bych se stejně vyhnul.“

 Proč?

„Byla by to pro hodně emotivní chvíle. Všichni v klubu byli zvyklí 

na mě, já na ně. Kluci v kabině mi říkali: Ty přece nemůžeš odejít, 

jsi součástí klubu. Nedovedeme si ani představit, že tady od léta 

nebudeš. Věděl jsem, že loučení by bylo strašně těžké. Takže 

na druhou stranu to dopadlo dobře. I když titul jsem strašně chtěl.“

 Legie vám přirostla k srdci?

„Nejen tím, že se získaly tituly, ale všechno si k sobě skvěle 

sedlo. Byl jsem tam maximálně spokojený. Ale když jsem přišel 

do Plzně a dostal se po osmi letech do české kabiny, uvědomil 

jsem si, jak moc rád jsem zpátky v Česku. Ta naše šatna mi chy-

běla. Srandičky, jiná mentalita. V Německu legrácky nebyly, v Pol-

ROZHOVORROZHOVOR

 ČESKÝ BEK SI S LEGIÍ ZAHRÁL I EVROPSKÉ POHÁRY. V ÚNORU 2017 JEHO TÝM 
 NEPŘEŠEL DO OSMIFINÁLE EVROPSKÉ LIGY PŘES AMSTERDAMSKÝ AJAX. 

vzdory tomu, že jejich kluby vstupují až do základních skupin po-

hárů, nebo maximálně do play off. Tělo zkrátka potřebuje odpo-

činek, vysadit. Úplně restartovat, aby šlo do zátěže čisté, zdravé. 

Zažil jsem v Polsku jednu extrémně krátkou letní přípravu. Necítil 

jsem se během ní ani unavený, protože tělo si ani nestihlo odpoči-

nout. Zátěž mi nepřišla těžká.“

 A vybrali jste si pak v sezoně daň?

„Spousta spoluhráčů tvrdila, že jsme na to pak dojeli v kva-

lifikacích. Jedna stránka je, že jste sice rozehraní, jenže fyzický 

fond prostě schází. Máte velký počet zápasů, cestování, což si dřív, 

nebo později vybere daň.“

 I psychicky?

„Celkově. Jasně, někteří lidé si možná říkají, že fotbalistům by 

měly dva týdny volna stačit. Ale naše práce je náročná po fyzické 

stránce, stejně tak i po té mentální. Orazit si musí i hlava. V Ně-

mecku nám na začátku dovolené dokonce dávali příkazem: Tři 

týdny nedělejte vůbec nic, máte zákaz se rychle pohybovat. Pak 

začněte s tenisy a podobnými aktivitami, a teprve potom běhání.“

 V Legii jste prožil úspěšných tři a půl roku. Jak jste se s ní 

rozloučil?

„Na rozlučku nebyla nálada, soutěž pro nás dopadla špatně. 

Nadstavba se nám vůbec nepovedla. V základní části jsme se 

 HRÁČEM LEGIE VARŠAVA SE ADAM HLOUŠEK STAL 31. LEDNA 2016 
 A ZÍSKAL S NÍ TŘI LIGOVÉ TITULY A DVĚ TROFEJE ZA TRIUMF V POLSKÉM POHÁRU. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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ností. A s potěšením poznávám, že ve třiceti fotbal nekončí. (směje 

se) V Polsku jsem si lebedil, že se poslední rok dalo moje tělo kom-

pletně dohromady po někdejších operacích kolen. Uběhla od nich 

sice nějaká doba, ale i další roky jsem to cítil. Klepu si na zuby, teď 

je mi strašně dobře. Fotbalové roky letí, ale pořád jsem tady.“

 Sledoval jste Plzeň podrobně během jara, kdy už jste vě-

děl, že do Doosan Areny přestoupíte?

„Českou ligu, kluby na špičce, jsem sledoval delší dobu. Viktor-

ku pak detailně od začátku jarní části.“

 Viděl jste i podzimní zápasy v Lize mistrů proti Realu, se 

kterým jste se střetli také s Legií?

„Samozřejmě, hned jsem si taky na naše bitvy s Realem vzpo-

mněl. Jsou to zážitky, na které člověk nikdy nezapomene, které 

se z hlavy nevymažou. Zpočátku měl domácí zápas stejný průběh, 

i my jsme tenkrát ve Varšavě dostali rychlé dva góly. Utkání nako-

nec skončilo tři tři, což byl obrovský úspěch.“

ROZHOVORROZHOVOR

 NĚMECKOU BUNDESLIGU SI ADAM ZAKOPAL NEJPRVE 
 V NORIMBERKU A POTÉ VE STUTTGARTU, Z NĚHOŽ ZAMÍŘIL DO LEGIE. 

sku je to podobné, jako u nás. Ale není nad češtinu, české fórky. 

Vrátil jsem se o osm let zpátky.“

 Jak vás plzeňská kabina přijala?

„Perfektně. V Plzni je skvělá parta, to člověk pozná hned. 

Všichni kluci znali mě, já zase je. Upřímně, přišlo mi, jak kdybych 

ve Viktorce už hrál a po nějaké pauze se jen vrátil do přípravy.“

 Mohl jste zůstat v zahraničí?

„Byly tam nějaké nabídky z Východu, Turecka i z Ameriky. Ale 

já jsem soutěživý typ, potřebuju o něco pořád hrát, mít nejvyšší 

ambice. I když je mi už třicet, fotbal nehraju pro to, abych si šel 

někam zakopat a brát peníze. Ne, já chci hrát o trofeje. Proto je pro 

mě Plzeň ideální volba. O přestupu jsem přemýšlel už dřív, pro-

tože jsem věděl, že moje smlouva v Legii se chýlí ke konci. Něco 

tam bylo, ale pak se ozvala Plzeň a moje myšlenky se od té doby 

ubíraly pouze tímhle směrem.“

 V Plzni budete mít na levé straně obrany velkého konku-

renta Davida Limberského, ikonu Viktorie...

„Víte, z konkurence jsem už vyrostl. Ve třiceti letech se na ni 

dívám jinak. Já jsem jakoby neměl nikdy konkurenta, se kterým 

bych válčil i na tréninku. Chci být se všemi kamarád. Prostě hrát 

bude buď ten, nebo onen.“

 Zmínil jste svůj věk. Třicet let, jak vám to zní?

„Uteklo to strašně rychle. Na jednu stranu kariéra letí, ale 

na druhou jsem fotbalově i lidsky víc rozkoukaný, mám víc zkuše-

 ADAM HLOUŠEK NA SRAZU ČESKÉ REPREZENTACE V BŘEZNU 2014. 

Adam Hloušek
Narozen: 20. prosince 1988 * Výška: 188 cm * Váha: 78 kg * Stav: 

svobodný * Fotbalový post: levý záložník nebo obránce

Hráčská kariéra: SK Semily (1993-1999), FK Jablonec (1999-

2009), Slavia Praha (2009-2011), 1. FC Kaiserslautern (Německo, 

2011), FK Jablonec (2011), Slavia Praha (2011), 1. FC Norimberk 

(Německo, 2012-2014), VfB Stuttgart (Německo, 2014-2016), Le-

gia Varšava (Polsko, 2016-2019), Viktoria Plzeň (2019-?)

Reprezentace: 8 zápasů, žádný gól * Největší úspěchy: účast-

ník Ligy mistrů (2016), postup do jarního play off Evropské ligy 

(2016), bronz na EURO hráčů do 21 let (2011), mistr polské ligy 

(2016, 2017, 2018), vítěz Polského poháru (2016, 2018), vítěz an-

kety Talent roku ČR (2009)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 V NÁRODNÍM TÝMU SE ADAM HLOUŠEK NEPRAVIDELNĚ OBJEVOVAL V LETECH 2009 AŽ 2017. 
 V BŘEZNU 2017 SI V PŘÍPRAVNÉM UTKÁNÍ S LITVOU PŘIPSAL SVŮJ POSLEDNÍ, OSMÝ START. 

 Nakolik věříte, že si Champions League zahrajete také 

v Plzni?

„V Polsku jsme po naší účasti v Lize mistrů dobře věděli, že 

zopakovat postup bude strašně složité. Což se potvrdilo. Polský 

koeficient je nízký, mistr musí už do prvního předkola. Rok co rok 

je kvalifikační fáze těžší a těžší. Kvalita týmů v Evropě se vyrov-

nává, k postupu do základní skupiny je potřeba také štěstí. Když 

jsem dostal nabídku z Viktorky, hned jsem si vybavil, že hraje pra-

videlně o český titul, tudíž šance do Ligy mistrů je solidní. Ostatně, 

Plzeň to už třikrát dokázala.“

 Říkáte, že jste českou ligu po očku sledoval. Jste tedy 

na ní připravený? Respektive, co od ní očekáváte?

„Nevím, co očekávat. Přece jen, osm let je dlouhá doba. Mys-

lím, že polská liga má s českou hodně společného. Ale nepře-

mýšlel jsem, co očekávat. Nejspíš to bude podobné jako v Legii. 

Proti nám hráli všichni soupeři jako o život, soustředili se na zá-

pas proti nám. Plzeň to má v české lize stejné, je nejúspěšněj-

ším klubem posledních deseti let, utkání proti ní jsou pro ostatní 

týmy speciální.“ 

„Ta naše česká šatna 
mi chyběla.“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
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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

 KAPITÁN MAREK HAMŠÍK SE NA VÝHŘE SLOVÁKŮ V ÁZERBÁJDŽÁNU 5:1 PODÍLEL DVĚMA GÓLY. 

 PROTI ŠVÉDŮM KOPALI PŘI VÍTĚZSTVÍ 3:0 ŠPANĚLÉ 
 DVĚ PENALTY. TU PRVNÍ PROMĚNIL SERGIO RÁMOS. 

# 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 4 4 0 0 7:2 12

2. Německo 3 3 0 0 13:2 9

3. Nizozemsko 2 1 0 1 6:3 3

4. Bělorusko 4 0 0 4 1:9 0

5. Estonsko 3 0 0 3 1:12 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 8:0

11.6.2019 20:45 Bělorusko - Severní Irsko 0:1

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

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Maďarsko 4 3 0 1 6:4 9

2. Slovensko 3 2 0 1 7:2 6

3. Chorvatsko 3 2 0 1 5:4 6

4. Wales 3 1 0 2 2:3 3

5. Ázerbájdžán 3 0 0 3 3:10 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. Francie 4 3 0 1 12:3 9

2. Turecko 4 3 0 1 9:2 9

3. Island 4 3 0 1 5:5 9

4. Albánie 4 2 0 2 5:3 6

5. Moldavsko 4 1 0 3 2:10 3

6. Andorra 4 0 0 4 0:10 0

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Belgie 4 4 0 0 11:1 12

2. Rusko 4 3 0 1 15:3 9

3. Kazachstán 4 2 0 2 7:7 6

4. Skotsko 4 2 0 2 4:7 6

5. Kypr 4 1 0 3 6:5 3

6. San Marino 4 0 0 4 0:20 0

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Itálie 4 4 0 0 13:1 12

2. Finsko 4 3 0 1 6:2 9

3. Arménie 4 2 0 2 7:6 6

4. Řecko 4 1 1 2 6:8 4

5. Bosna a Herceg. 4 1 1 2 5:7 4

6. Lichtenštejnsko 4 0 0 4 0:13 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 1:5

11.6.2019 18:00 Maďarsko - Wales 1:0

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 2:3
11.6.2019 20:45 Itálie - Bosna a Hercegovina 2:1
11.6.2019 20:45 Lichtenštejnsko - Finsko 0:2
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 2:0
11.6.2019 20:45 Andorra - Francie 0:4
11.6.2019 20:45 Island - Turecko 2:1
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 4:0
11.6.2019 16:00 Belgie - Skotsko 3:0
11.6.2019 16:00 Rusko - Kypr 1:0
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/


http://www.jutagrass.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/


Je nechtěný. V Arsenalu, doma v Německu, všude. Jeho někdej-
ší gloriola je fuč, kritika se na něj valí ze všech stran, kdekdo si 
do něj s chutí kopne. Ofenzivní šikula MESUT ÖZIL (30) utopil svůj 
talent od boha v naprostém nezájmu o hru. Je to jeho konec, nebo 
se ještě dokáže odrazit ode dna?

Mesut ÖzilMesut Özil

OdpadlíkOdpadlík
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Vědělo se, že v Anglii to se svým „mazlícím“ stylem nebude mít 

lehké. Po přestupu do Arsenalu v létě 2013 mu sice pár let aplau-

dovali, když viděli, jaká kouzla svede s míčem. Jenže časem se 

stal hromosvodem pro opakující se klubové propadáky. Zatímco 

jeho spoluhráči se dobu temna snažili přebít alespoň bojovností, 

na něm každý viděl, jak si během zápasu umí odpočinout a i při 

maximálním zaujetí budí dojem, že pobyt na hřišti je to poslední, 

co ho právě zajímá... „Jestli v létě odcházím? Stoprocentně ne, 

rozhodně v Arsenalu zůstávám. Je mi třicet a mám před sebou 

ještě dva roky kontraktu, které každopádně dodržím,“ vzkázal 

na konci uplynulé sezony a mnozí z fanoušků pukali vzteky. „Pro-

boha, vždyť nás zahubí!“ zuřila armáda jeho kritiků.

BEZ ZAUJETÍ
Jako by se všem vysmíval. Loni v únoru prodloužil na severu 

Londýna smlouvu o dalšího tři a půl roku, s astronomickým pla-

tem 350 tisíc liber týdně se stal nejlépe placeným hráčem v histo-

rii klubu. „Jenže se tím dostal do komfortní zóny,“ naznačil bývalý 

kouč Wenger, že spolu s klubovými bossy tehdy udělal obrovskou 

chybu. Od té doby totiž šla Němcova výkonnost rapidně dolů.

 MESUT ÖZIL PO KVĚTNOVÉ PORÁŽCE 
 OD CHELSEA ZKLAMANĚ PROCHÁZÍ KOLEM 
 POHÁRU PRO VÍTĚZE EVROPSKÉ LIGY. 

Nový trenér Emery se s ním na rozdíl od měkkoty Wengera ne-

mazlil a posadil ho na lavičku. „Proč střídá? Potřebujeme od něj 

větší zaujetí. Co s ním bude dál, záleží jen na něm. To on drží klí-

če od svého osudu,“ řekl španělský stratég. Bohužel pro něj ale 

Arsenal nezvládal dramatický závěr sezony: propadl ve finále Ev-

ropské ligy a v ligovém finiši se nechal předskočit městskými ri-

valy z Chelsea i Tottenhamu, takže bude bez Ligy mistrů. Když mu 

teklo do bot, vsadil Emery na Özila, jenže ten byl na hřišti stejně 

otrávený jako předtím na lavičce...

„Na tréninku pracuje dobře, není důvod mu nedat šanci. Bohu-

žel se trápí psychicky, musí do sebe napumpovat sebevědomí. Po-

třebuje být zdravý a konzistentní, pak to bude zase ten starý dobrý 

Mesut,“ odmítal Emery potopit svoji pohasínající hvězdu.

NĚMECKÝ MESSI
Jak se to mohlo stát? Vždyť ať hrál kdekoli, pokaždé býval mi-

láčkem publika, zlatým hochem, na kterého byla radost se dívat. 

Byl v něm kus geniality - na hřišti viděl to, co jiní ne. „My v Němec-

ku pořád vynášíme do nebes zahraniční hráče - Rooney je bůh, 

Ronaldo a Messi taky. Přitom my máme našeho vlastního Messi-

ho - Özila,“ řekl o něm kouč Hrubesch, když ho vedl v jedenadva-

cítce. „U nikoho jiného jsem neviděl tak úžasné vidění a čtení hry. 

Mít ho v týmu, to je sen každého útočníka,“ přidal reprezentační 

kapitán Lahm.

První zádrhel přišel, když utekl z rodného Gelsenkirchenu 

- nelíbil se mu plat v Schalke a uprostřed sezóny šel za lepším 

do Brém. Za dva roky už s velkou pompou odcházel do Realu Mad-

rid. Tohle je ten král magických přihrávek, který je už v 21 letech 

mozkem německého nároďáku. „Připomíná mi Zidaneho,“ řekl 

o něm slavný trenér Mourinho, zatímco anglický čarostřelec Roo-

ney se zlobil na legendárního bosse Fergusona, jehož přesvědčo-

val, ať Özila přivede do United.

V Madridu žal trofeje, sklízel chválu, jenže hřebínek mu srazil 

příchod Modriče, konkurenta do zálohy. Rok spolu hráli, ale pak 

už na Mesuta nezbylo místo. Když za něj Arsenal zaplatil astrono-

mických 42,5 miliónů liber, bylo jasné, že se okamžitě dostane pod 
 PROTI BOURNEMOUTHU VSTŘELIL ÖZIL JEDNU ZE SVÝCH PĚTI BRANEK V TÉTO SEZONĚ PREMIER LEAGUE. 

 KOUČ ARSENALU UNAI EMERY NEMĚL PROBLÉMY POSADIT HVĚZDU TÝMU NA LAVIČKU. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 NEJŠŤASTNĚJŠÍ OKAMŽIK MESUTA ÖZILA V REPREZENTACI. NA MS 2014 V BRAZÍLII SE MOHL LASKAT S TROFEJÍ PRO MISTRY SVĚTA. 

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY

mikroskop. Tohle je spasitel, který nám konečně přinese trofeje! 

Jistě, tři FA Cupy a domácí superpohár během šesti let nejsou úpl-

ně k zahození, jenže natěšení fanoušci čekali mnohem víc - vždyť 

ten kluk dotáhl Němce k titulu mistrů světa! Anglický titul ani jíz-

da Ligou mistrů se nekonaly. A mohl za to i chudák Özil, byť jeho 

zastánci tvrdili, že prostě kolem sebe jen nemá tak dobré spolu-

hráče, kteří by dokázali pochopit jeho geniální nápady. Místo toho 

se po německém šikulovi chtělo, aby chodil do drsných soubojů, 

zodpovědně bránil, hecoval spoluhráče. Jenže to prostě není on...

KAUZA ERDOGAN
A kritika sílila, letos se místy dokonce měnila až v nenávist. 

„Vím, že jedni mě milují a druzí nesnášejí. S tím nic nenadělám, to 

je prostě život. Kritiku ale beru jen od lidí z nejbližšího okolí, jak já 

říkám z mého vnitřního kruhu, ostatní mě jednoduše nezajímají. 

Pokud mi trenér nebo lidé z mého kruhu řeknou: Mesute, musíš 

dělat tohle a tohle, pak poslouchám. Vezmu to od nich a pracu-

ji na tom. Ale je mi ukradené, co si říká někdo jiný, vůbec mě to 

nezajímá ani neovlivňuje,“ tvrdila desítka Arsenalu. Jenže v očích 

mnoha příznivců už to nebyl ten zázračný kluk s nevšedními krea-

tivními vlohami, ale věčně otrávený flink.

Na image mu nepřidaly ani jeho osobní skandály. Odkopl svoji 

letitou lásku Mandy a začal randit s bývalou miss Turecka Amine. 

V Německu sice všeobecně neměli problém s jeho tureckými ko-

řeny ani ortodoxní muslimskou vírou. Jenže když se s reprezen-

tačním parťákem Gündoganem setkali s kontroverzním tureckým 

vládcem Erdoganem a dokonce jej označili za „našeho preziden-

ta“, sneslo se na něj hotové tsunami zloby. A následný německý 

krach na loňském Euru hodili fanoušci na něj, protože podle nich 

svým činem rozklížil mužstvo.

„Končím! Už nikdy nebudu reprezentovat!“ reagoval dotčený 

Mesut a obvinil šéfa fotbalového svazu Grindela z rasismu a dis-

kriminace. Nicméně jeho odchod leckdo bral jako skvělý tah, ne-

boť kouč Löw se ho prý stejně chystal vyhodit...

Není divu, že když do sezony v Arsenalu vstupoval v takovém 

rozpoložení, muselo to pro něj skončit jedním velkým krachem. 

Co bude dál? To je hlavní otázka, která ani fanouškům nedá spát. 

Vyhrabe se z marasmu a stane se znovu superhvězdou? Nebo 

se nadobro utáboří na lavičce náhradníků? A bude to vůbec ještě 

v dresu Arsenalu?! 

 NEJPRVE OD NĚJ OBDRŽEL DRES A POTÉ DOKONCE TURECKÝ PREZIDENT ERDOGAN 
 SVĚDČIL PŘED PÁR DNY 7. ČERVNA MESUTU ÖZILOVI NA SVATBĚ S AMINE GÜLSEOVOU… 

Mesut Özil
Národnost: Německo * Narozen: 15. října 1988 v Gelsenkirchenu 
* Výška: 183 cm * Kluby: Westfalia 04 Gelsenkirchen (1995-1998), 
Teutonia Schalke-Nord (1998-1999), Falke Gelsenkirchen (1999-
2000), Rot-Weiss Essen (2000-2005), Schalke 04 (2005-2008), 
Werder Brémy (2008-2010), Real Madrid (2010-2013), Arsenal 
Londýn (2013-) * Pozice: záložník * Reprezentace: 92 zápasů/23 
gólů * Úspěchy: mistr světa, vítěz Německého poháru, mistr Špa-
nělska, vítěz Španělského poháru, vítěz Španělského superpohá-
ru, 3x vítěz FA Cupu, vítěz Anglického Superpoháru

„JÁ A LENOCH? MUSÍM SE SMÁT...“
Tvrdí, že pokaždé chce v zápase odevzdat maximum. „Můj úkol je uká-

zat na hřišti svůj potenciál a co nejvíce pomoci týmu, “ říká Mesut Özil.

  Ani nový kouč Emery nepřinesl trofeje. Proč?
„Potřeboval čas zvyknout si na novou ligu, na nové mužstvo. Jako každý 

Španěl chce mít všechno perfektní, je to hodně dobrý kouč. Myslím, že je vše 
na dobré cestě.“

  Chce být hodně dominantní, na rozdíl od vás...
„Víte, já jsem hodně tichý člověk, ale na hřišti bývám hodně emocionál-

ní - když udělám chybu nebo zkazím přihrávku, naštvu se, chci vše udělat 
dokonale. Tvrdě makám.“

  Ale fanoušci vás kritizují, že jste líný!
„Tomu se musím smát. Jsem možná trochu vážný, už taky nejsem nej-

mladší. Vždyť profesionální fotbal jsem začal hrát v šestnácti a pořád to se 
mnou bylo takhle nahoru dolů. Lidi mě buď měli rádi, nebo neměli. Neposlou-
chám je. Jasně, když hraji špatně, vím to. Ale pořád mám motivaci. Vždycky 
chci vyhrát. Nenávidím porážky.“

  Jaké jsou vaše ambice?
„Pokaždé chcete vyhrát tituly. Tvrdím, že máme dobrý tým, který má poten-

ciál dosáhnout i těch nejvyšších met. Věřím, že něco velkého můžeme vyhrát!“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Václav Daněk: Happela 
přesvědčil až penaltami

Už hodiny vysedával u videa a stále dokola si pouštěl kazetu, kterou mu 
poslal agent a naháněč fotbalistů z východu Paska odněkud z Čech. Daněk 
střílející. Daněk hlavičkující. Daněk deroucí se do souboje. Daněk faulovaný 
a o kus dál rovnající si míč na penaltu, kterou na dalším záběru proměňu-
je. Ten sestřih viděl už mockrát, přesto pořád nevěděl, co si myslet o tom 
vytáhlém a udělaném fotbalistovi hrajícím tam někde za železnou oponou.

 VÁCLAV DANĚK PÓZUJE U ZDI SLÁVY OSTRAVSKÉHO BANÍKU, KDE JEHO JMÉNO SAMOZŘEJMĚ NEMŮŽE CHYBĚT! 

 KNIHA ZDEŇKA PAVLISE: OD BICANA K LAFATOVI VYJDE V NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA V ŘÍJNU 2019. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Stačilo, že ho umluvili, aby se na něho jel podívat. K smrti nerad 

podstupoval podobné cesty. Zvlášť někam do Ostravy. Vlastně si ani 

nepamatuje, kdy naposled udělal funkcionářům podobnou úlitbu.

DŘEVÁK Z ČERNÉ TRAMTÁRIE
Děs a běs, do jaké černé a špinavé tramtárie ho poslali. A ještě 

větší hrůza, co viděl. Vždyť ten dřevák se kopal za uši. K balonu se 

nedostal, za celý zápas nevystřelil, bránu netrefil. Přitom ten jeho 

Baník hrál s mančaftem, který prý se plácá někde u dna tabulky 

té jejich ligy a jemuž měli nasázet gólů, kolik se jim zachce. A to že 

má být kanonýr, kterého by měl koupit do Innsbrucku?! Nejlepší 

střelec československé ligy, co dá za sezonu čtyřiadvacet gólů? 

Kapitán mužstva, které tam v Čechách představuje špičku?

Hrůza, jaký fotbal se u nich asi hraje. Znechuceně se vymotal 

ze stadionu, s Paskou stepujícím před tribunou prohodil sotva pár 

slov a odjel, hned jak zápas skončil. A oni přesto měli tu troufalost 

a kazetu se sestřihem gólů toho Daňka poslali za ním do Rakous-

ka. ,Peter,́  povolal si k sobě do kanceláře útočníka, jenž v jeho 

týmu obstarával střelbu. Peter Pacult narukoval, protože věhlas-

nému Ernstu Happelovi se neslušelo odporovat. Natož ho nechat 

čekat! ,Co mu říkáš?!́  ,Dobrej. Balon vybojuje, udělá si prostor, 

sjedná si respekt, poradit si dovede. A vystřelit také. Umí to,́  za-

hlásil nejlepší fotbalista Rakouska ze čtyřiaosmdesátého Pacult, 

když mu trenérský světoběžník Happel, jenž před příchodem 

do Innsbrucku získal už sedmnáct mistrovských titulů s pěti muž-

stvy ve třech evropských zemích, pustil kazetu se sestříhanými 

akcemi a góly fotbalisty, kterého mu nabízeli.

,Všiml sis těch penalt, které kope?!“ nespustil Happel oči z ob-

razovky. ,Ani jednou brankář po jeho střele nešel. Pokaždé padal 

na opačnou stranu,́  prohodil zamyšleně a zavelel, aby mu toho 

Daňka přece jen ještě jednou přivezli ukázat do Innsbrucku.

NOHY Z OLOVA A TĚLO ZE DŘEVA
„Německá víza jsme neměli, takže po dálnici jsme přes ně-

mecký cíp na Innsbruck nemohli. Objeli jsme proto s Pavlem 

Paskou polovinu Rakouska, než jsme se dostali na stadion Tiro-

lu. Já celý rozklepaný, protože to, co viděl trenér Happel v našem 

utkání s Chebem, byla opravdu hrůza. Slyšet od něho, že jsem 

dřevák, znělo ještě jako lichotka. Prostě zápas blbec, ve kterém 

se mi nepovedlo vůbec nic. Stačilo, když jsem se dozvěděl, že 

přece jen přijel z Vídně, kde v sobotu na Rapidu a definitivně 

uhájili mistrovský titul, aby si mě prohlédl a posoudil, zda se mu 

hodím do mančaftu a zda bych mohl kopat s Pacultem. Aspoň 

kdyby nevykládali, jaká je to pocta a událost, když vážil cestu 

na ostravské Bazaly, protože ani v Rotterdamu, Seville, Brug-

gách, Hamburku či Innsbrucku se Happel hned tak za někým 

nevydal. V tu ránu jako bych měl nohy z olova a tělo ze dřeva. 

Já, který se ničeho nebál a doma neměl z nikoho respekt. V lize 

jsem měl odkopáno přes 240 zápasů, nastřílel jsem v nich sto 

deset gólů, překročil i práh Klubu kanonýrů, aniž bych se třeba 

jen na jeden zápas zasekl. Právě proti Chebu jsem se v před-

chozím vzájemném utkání přehoupnul přes magickou stovku. 

Pro jistotu hattrickem, přičemž stou branku jsem dával z pe-

nalty. A s Ostravou jsem už jako devatenáctiletý získal dva tituly, 

a i v nároďáku jsem nastoupil ke čtrnácti utkáním. A najednou se 

nabídne šance na velký přestup a já ji pohřbím. Totálně! Jako by 

nestačilo, že z přestupu do portugalského Guimaraese a vídeň-

ského Rapidu sešlo dřív, než se tyhle štace vůbec narodily.

Dvaatřicet mně ještě nebylo, v olympijské Moskvě jsem se sa-

mozřejmě o zlato nepřičinil, předepsaný počet reprezentačních 

startů pro udělení výjimky v mé kartě také scházel, a proto ne-

mělo ani smysl žádat o povolení. Na Pragosportu by všemocný 

Jarda Vacek kvůli nějakému ostravskému Daňkovi nezvedl ani 

telefon. Vždyť se psal rok osmdesát devět a za čáru se odcházelo 

pořád jen za zásluhy anebo na fotbalový důchod! Snažil jsem se, 

jak jsem mohl, abych se Happelovi předvedl. Alespoň při trénin-

ku jsem mu chtěl v konkurenci takových playerů, jako byli Han-

si Müller, co přišel z milánského Interu a v Innsbrucku pobíral 

desetkrát vyšší plat než všichni ostatní, Brunno Pezay, který se 

vrátil po tuctu sezon v německých Brémách, nebo můj pozdější 

největší přítel a spoluhráč v útoku Peter Pacult ukázat, že nej-

sem zase takové dřevo, jak si myslí. Trenéry Evžena Hadamczika 

i Milana Máčalu jsem za osm let prožitých na Bazalech mockrát 

přesvědčil, že fotbal umím a góly dávat dovedu. Kapitána slav-

ných „Chilanů“ a kouče pražských vojáků Ladislava Nováka 

během prvního roku vojákování v Dukle zrovna tak. A v olympij-

ském výběru jsem nastřílel sedm branek, i když byly k ničemu, 

protože do Los Angeles se nakonec stejně nejelo. Proč se tedy 

pořád třást před Happelem?! Sice panem trenérem, který měl 

po štacích ve Feyenoordu, Seville, Hamburku, a hlavně pak u ho-

landského nároďáku, s nímž se dostal až do finále mistrovství 

světa v osmasedmdesátém, jméno po celé fotbalové Evropě, ale 

právě proto by měl poznat, co ve mně je. Myslel jsem, že jsem ho 

patřičně přesvědčil, když jsem během tréninku vyhrál pár sou-

bojů s jeho obránci, a i nějaký gól dal, až dodatečně jsem se ov-

šem od Petera Paculta dozvěděl, že o mém rakouském angaž-

má nakonec rozhodly nikoli branky, ale penalty, které si mockrát 

prohlédl na videu. Podle nich totiž usoudil, že střelec asi opravdu 

jsem, když gólmani ani jednou mou ránu nevystihli.“

A TO CHTĚL BÝT BRANKÁŘEM…
O rakouské angažmá si řekl penaltami, o místo v žákovských 

mužstvech Baníku góly, které střílel za barákem na bohumín-

ském sídlišti. Musel o nich ovšem povědět trenérovi Bedřichu 

Kellerovi sám, protože žádný z fotbalových skautů potulující se 

po severní Moravě si ho nevšiml, natož aby ho přivedl na Bazaly.

Když ale mohl za Baník kopat jeho kamarád, který nebyl ani 

zdaleka tak dobrý jako on, proč by si netroufl a neřekl o šanci? 

Samozřejmě že pomlčel, že nejdřív chtěl být gólmanem. Doma 

v obýváku věšel mezi gauč a skříň záclonu imitující síť opravdové 

brány, aby tátovy rány nerezonovaly o zeď, když mu prošly za záda.

Proč mluvit o touze, která ho dávno přešla? Teď dává góly 

a střílí jich hodně. Nenaparoval se. Nechlubil. Nebalamutil, jak to 

kluci dovedou. Hned na prvním tréninku jich pár dal, takže trenér 

mu nakázal, aby na druhý den přinesl fotku na registrační prů-

kaz. Ve středu proto přijuchal na Bazaly, hned v sobotu nastupo-

val k prvnímu opravdovému mistráku v životě. Samozřejmě že se 

trefil. Tak jako se trefoval ve všech žákovských i dorosteneckých 

mančaftech, jimiž postupně procházel a v nichž získával pověst 

kluka s čichem na góly. Ovšem jen na Bazalech, protože v až příliš 

vzdálené Praze stavitelé mládežnických reprezentací nějakého 

Daňka vůbec neregistrovali, natož aby ho povolali do nějakého 

výběru. A to měl rok, kdy nastřílel za ligový dorost Baníku klidně 

i pětapadesát branek za sezonu. Musel, protože při pětapadesáti-

letém klubovém jubileu mámil na sekretáři Baníku Dziadkovi, co 

se staral na Bazalech i o mládež, pamětní zlatou medaili a ten mu 

ji slíbil. Ale jen když dá právě tolik gólů.

Zlatou placku na modrobílé stuze od Dziadka skutečně dostal, 

a i prvního pozvání do dorostenecké reprezentace se v osmnácti 

dočkal. Ovšem jako náhradník z nouze, neboť z výběru chystající-

ho se v sousední Opavě na přípravu s Polskem vypadlo pár hráčů, 

a protože z Ostravy to bylo blízko, pozvali si jeho. Nastoupil a dal 

gól. Vzali ho na kvalifikaci s Řeckem a on se trefil zase. Nomino-

vali ho na neoficiální evropský šampionát do Rakouska a Daněk se 

tam stal nejlepším střelcem. Zkusili ho v jedenadvacítce v kvalifi-

kaci proti Švédům a opět se uvedl brankou.

DÍTĚ ŠTĚSTĚNY?
„Tvrdili, že jsem dítětem štěstěny a něco pravdy na tom sku-

tečně bylo. Kam jsem přišel, tam jsem hned v prvním zápase dá-

val gól. Když mě v devětasedmdesátém vzal Evžen Hadamczik 

 VÁCLAV DANĚK PŘEBÍRÁ ODZNAK KLUBU LIGOVÝCH KANONÝRŮ ZA STO VSTŘELENÝCH BRANEK. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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do ligového mančaftu Baníku k Vojáčkovi, Radimcovi, Knappovi, 

Ryglovi, Šreinerovi, Ličkovi a všem těm pánům fotbalistům, kteří 

spolu kopali už osm let a jejichž nejlepší léta právě přicházela, 

nebylo to jiné. Ve starém Edenu jsme tehdy prohrávali se Slavií 

už nula tři, když trenér zavelel, abych se svlékl a šel na posled-

ních dvacet minut na plac. ,Nic nevymýšlej, žádnou kombinaci 

nezkoušej, motej se u brány,́  nakázal mi. Šel jsem a hned dal 

gól. A v první sezoně k němu přidal dalších šest, i když jsem vět-

šinou jen vysedával na lavičce mezi náhradníky a střídal na po-

slední minuty. Na víc jsem si nárok ani dělat nemohl, protože 

mančaft prošpikovaný samými výbornými hráči šlapal, a na-

konec získal mistrovský titul. A za rok druhý! Během prvních 

čtyř sezon, co jsem před nástupem na vojnu na Bazalech kopal, 

jsme doma neprohráli jediný ligový zápas. A kdyby jen to! I v ev-

ropských pohárech jsme poráželi daleko slavnější a mnohem 

silnější soupeře. V Poháru UEFA kyjevské Dinamo, v Poháru 

mistrů CZ Bělehrad, ba ani s Valencií s argentinským mistrem 

světa Kempesem na hrotu útoku jsme na Bazalech neprohráli. 

Jen mnichovský Bayern, v jehož sestavě zářila jména jako Breit-

ner, Rummenige či Hoeness, nám dal ve čtvrtfinále PMEZ lekci, 

i když i s ním jsme hráli docela vyrovnanou partii. Prostě čtyři 

parádní roky, během nichž jsme dvakrát získali titul a dvakrát 

skončili druzí. Jednou za Duklou, podruhé za Bohemkou.

VENGLOŠOVA 
REPREZENTAČNÍ KŘIVÁRNA

Hlavně se však v jejich průběhu stal z náhradníka Daňka útoč-

ník, na jehož góly mužstvo spoléhalo. Zvláště po generační ob-

měně, kdy Vojáček, Radimec, Lička a spol. z Baníku odcházeli 

a na nás mladých bylo, abychom mužstvo táhli místo nich.

A dařilo se nám to, takže jsme se dostali i do reprezentace 

a se Zdeňkem Válkem jsme si dokonce říkali o místo v nominaci 

pro světový šampionát ve Španělsku. Objevili jsme se dokonce 

v užším dvaadvacetičlenném výběru, jenže na poslední chvíli 

nás z ní Vengloš vyšoupl. Hráli jsme přípravu, já si trochu pora-

nil koleno a nechal se vystřídat, čímž jsem mu nahrál na smeč. 

Na Mundial mě nenominoval s odůvodněním, že potřebuje mít 

v kádru jen samé zdravé hráče. Rána pod pás. Podraz jako 

hrom. Křivárna. Mě nevzal, i když druhý den už jsem normálně 

trénoval a bolest necítil, přitom Mariána Masného a Jána Kozá-

ka v mančaftu nechal a na mistrovství světa je nominoval, i když 

oba byli zranění a hrát nemohli. Jeli za zásluhy. Jen proto, že 

vykopali kvalifikaci!

A v devadesátém roce před cestou na šampionát do Itálie si 

na mě smlsnul podruhé. Hrál už jsem v Innsbrucku a na jaře 

měl báječnou formu. Dával jsem spoustu gólů, Vengloš si na mě 

přesto ani nevzpomněl, natož aby se přijel podívat na nějaký zá-

pas. I Happela to tehdy vytočilo. Dokonce se rozpovídal do novin, že 

Češi musí být blázni, když útočníka s fazónou jako sviňa nevezmou 

do nároďáku. A to už pro mě představovalo nějakou poctu, protože 

Happel byl pan trenér, který zůstával nad věcí a neměl zapotřebí 

se vyjadřovat k nějaké nominaci Čechoslováků. Vždyť v Holandsku 

trénoval Cruyffa, Haana a spol. a na mistrovství světa v osmase-

dmdesátém hrál s týmem Oranjes ve finále proti Argentině.

Tehdy se ovšem rozlítil a možná i proto mě Vengloš nakonec 

přece jen povolal k závěrečné brněnské přípravě proti Egyptu. 

Ale jen proto, aby mě odstřelil. Mě a Luhového. Samozřejmě ni-

koli „Maca“, s nímž jsem vojákoval, trénoval a hrával v pražské 

Dukle, ale jeho bráchu Luba, s nímž jsme se viděli poprvé v životě. 

Při tréninku nechal každého z nás hrát na opačné polovině hřiště. 

Záměrně, abychom si nemohli strčit ani jeden balon a nevěděli, co 

ten druhý potřebuje. Přišlo utkání a Vengloš nás přesto postavil 

vedle sebe do útoku, i když mu muselo být jasné, že vyhoříme.

Samozřejmě že se mu to povedlo. Jedním šmahem nás zlikvi-

doval oba. Zatímco v klubech jsem měl většinou štěstí na trenéry, 

protože Evžen Hadamczik a Milan Máčala na Bazalech, koneckon-

ců i Ladislav Novák v pražské Dukle, a hlavně pak Ernst Happel 

v Innsbrucku mi věřili, uznávali a respektovali mě a ve fotbalové 

kariéře mi pomohli, Jozef Vengloš rozhodně nepatří mezi kouče, 

jichž si i po letech ohromně vážím. Za podrazy, kterých se na mě 

dopustil, tam figurovat ani nemůže.“

HAPPELOVA TVRDÁ ŠKOLA
Přitom po prvních týdnech v Innsbrucku myslel, že nic horší-

ho zažívat nemůže a většího rasa než Happel už nepotká. Nepří-

stupný, nad hráče povznesený, nemínící cokoli prominout, natož 

tolerovat. Stačilo, aby se dva borci základní sestavy zpozdili jen 

o pár vteřin v hotelové recepci, kde platili útratu za minibar, a on 

jim klidně ujel. Do Vídně se museli vydat po vlastní ose taxíkem, 

ale stejně si za nedochvilnost vykoledovali pokutu a pakovali se 

na tribunu. ,Když mohu být u autobusu včas já, můžete tam být 

i vy, ńemazlil se s nimi. I Daňka dusil, nestavěl ho, nechával ho 

hrát jen za juniorku Tirolu. Tři utkání, pět, deset! Pomalu celý 

podzim s áčkem pouze trénovat a s osmnáctiletými kluky chodil 

jako jeden ze tří starších hráčů hrávat. Proklínal ho. Nenáviděl. 

Vztekem se zalykal. V devětadvaceti takhle skončit kariéru. V ju- 

niorce někde pod Alpami! Co je mu platné, že v každém utká-

ní dává tři čtyři góly, takže po deseti zápasech v juniorce jich má 

na kontě už pětatřicet, když ho Happel stejně za áčko nepostaví?! 

Kvůli tomu sem chodil?! To kvůli juniorce Tirolu spáchali na Ba-

níku podvod, aby se vyhnuli průtahům a mohli se s manželkou 

a dětmi stěhovat do Rakouska? Pro takovouto šikanu a přehlížení 

podepsal Tirolu smlouvu ještě předtím, než dostal na Bazalech 

souhlas k přestupu? Pravda, Ostrava nakonec škodná nebyla, 

i když peněz dostala daleko méně, než kdyby došlo k přestupu 

do Guimaraese nebo vídeňského Rapidu, ale stejně...

Happel ho sice na první dva ligové zápasy postavil, ale pro-

tože se v nich jen remizovalo a on vstřelil pouze jeden gól, vy-

šoupl ho z kádru. Ještě že ho vzal alespoň na zimní soustředění 

do Argentiny, kam se pravidelně jezdilo díky kontaktům a podni-

katelskému zázemí rodiny Swarovskich, které klub patřil. Čtyři 

argentinské fotbalisty ale přibral také, takže se mělo za hotovou 

věc, že hned po návratu ze zámoří poputuje ten český hráč o šta-

ci dál. Co jsou mu platné góly střílené v juniorce, když Happelovi 

nepadl do oka?! Remcání fanoušků trenéra rozhodně neobměk-

čí. Přímluva prezidenta klubu také nepomůže. Však jim dával 

od prvního dne na srozuměnou, že mohou být rádi, když po před-

chozích štacích a velkých triumfech s Feyenoordem Rotterdam 

a Hamburkem v Poháru mistrů přišel do Innsbrucku a mužstvo 

převzal. Jenže trenérský mág Happel moc dobře věděl, co dělá. 

Chtěl, aby se Daněk zadaptoval. Aby zvládl němčinu i přece jen 

odlišnou rakouskou mentalitu. Aby se omlátil a přivykl. A pořád-

ně vyhladověl. ,Nech ho být, potřebuje čas. Už moc ne, ale ještě 

mu ho dopřej. Až ho vypustím, bude hrát a střílet góly. A ty ho 

pak prodáš, kam si zamaneš. A za obrovský balík peněz, jako že 

se Happel jmenuju,́  odrážel neustálé prezidentovy otázky, kdy 

už Daňka konečně postaví.

SAHAL PO ZLATÉ KOPAČCE
V ligovém play-off ho na trávník opravdu vypustil a Daněk jeho 

prognózu naplnil. Hrál jako z partesu a ve dvanácti zápasech na-

sázel soupeřům čtrnáct gólů. A v následující sezoně byl ještě lep-

ší, neboť nejprve překonal rekord legendárního Hanse Krankla, 

protože v jedenácti po sobě jdoucích ligových utkáních vstřelil vždy 

alespoň jednu branku, pak vzal dokonce útokem Zlatou kopačku 

určenou pro nejlepšího kanonýra všech evropských soutěží. 

Sahal po ní. Chvíli ji dokonce měl i v rukou, protože nastřílel 29 

gólů a k titulu Krále střelců z československé ligy přidal i stejný 

primát v Rakousku. Pak ovšem jeho dostihy s Turkem Colakem 

a Jugoslávcem Pančevem zbrzdily zlomené zánártní kůstky. Za-

tímco konkurenti pálili dál, takže Pančev z CZ Bělehrad se zastavil 

na čtyřiatřiceti a Turek Colak na jedenatřiceti gólech, Daňkovi jich 

po zranění v utkání na Rapidu napočítali pouze devětadvacet.

Stačily „jen“ na Bronzovou kopačku. Na eminentní zájem celé 

řady evropských klubů toužících po třetím nejlepším kanonýrovi 

starého kontinentu ale samozřejmě také. Přijel prezident Fener-

bahce Istanbul a Daněk se s ním musel fotografovat v dresu s de-

vítkou na zádech, eminentní zájem měla Hertha Berlín, ohlásil se 

sportovní ředitel madridského Realu i třeba nováček francouzské 

ligy Le Havre. „Nechtěl jsem z Innsbrucku odcházet. Já nikdy ne-

měl toulavé boty a přestupovat do neznáma se mi nechtělo. Když 

jsem vojákoval v Dukle, mohl jsem zůstat na Julisce. Tehdejší ná-

čelník Kocek přišel s nabídkou a Vízek se Štambachrem, Pelcem 

či Rottem se do mě něco nahučeli, abych nebyl blázen, podepsal 

a kopal u nich. Že budu pravidelně hrát, přijdu si na dobré peníze, 

zůstanu v nároďáku a budu mít úplně jiné možnosti, než když se 

vrátím do Baníku. Neumluvili mě, z Ostravy se nám s manželkou 

nechtělo. Z Innsbrucku teprve ne, protože pod Alpami jsme si při-

padali jako v ráji na zemi. Bydlení na kraji města, nad námi hory, 

nádherná příroda, pro děti hotová pohádka. Jen smlouvu jsem 

měl tak mizernou, že i dorostenci hráli v Tirolu za větší peníze. 

 KROMĚ VOJNY V PRAŽSKÉ DUKLE 
 JE TUZEMSKÉ PŮSOBENÍ VÁCLAVA DAŇKA 
 SPOJENÉ POUZE S JEDNÍM KLUBEM - BANÍKEM OSTRAVA. 
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Marně jsem chodil za sekretářem i prezidentem klubu, zbytečně 

jsem žadonil, aby mi alespoň něco přidali. Ani na sliby se nezmoh-

li. Nebo vlastně ano, protože po posledním zápase přišli s tím, 

že mi přidají tři tisíce šilinků. A když jsem to zkusil u Happelova 

asistenta Horsta Hrubesche a pak i trenéra samotného, jen se mi 

vysmáli, že chci v Innsbrucku zůstat. ,Kolik tady vyděláš? v́ypálili 

rovnou. ,Půl milionu,́  přiznal jsem popravdě. ,Marek?´ zeptali se 

pro jistotu, protože v té době se u nás v Čechách pohyboval kurs 

německé měny kolem dvaceti korun, zatímco šilink byl k mání 

za dvě padesát.

,Blázníte?! Šilinků. A za rok!“ „Chceme tě, ale když ti vedení ne-

míní přidat a ty máš nabídku odjinud, klidně běž,“ poslali mě Hap-

pel i Hrubesch o štaci dál. A dokonce zadarmo.

Klubová generalita žila v představě, za jak velké peníze třetí-

ho nejlepšího střelce evropských soutěží prodá, ale jaksi přitom 

nezaregistrovala kauzu Bosman, která v té době vrcholila. Nizo-

zemec se totiž u evropských soudů domohl toho, že po vypršení 

smlouvy může do nového klubu odejít zadarmo, čímž vlastně na-

stolil ve fotbalové Evropě zcela nové pořádky. Všichni o nich vědě-

li, jen k prezidentovi Innsbrucku se informace nedonesly. Do fran-

couzského Le Havru jsem proto pláchl jako volný hráč, a navíc se 

smlouvou desetkrát vyšší, než jakou jsem měl v Rakousku.“

SLIBY LE HAVRU? CHYBY!
Slibované peníze mu sice v Normandii dali, ale jinak ho oba-

lamutili, až to hezké nebylo. Navykládali mu, že u nich se hraje 

úplně jiný fotbal než jinde ve Francii a že právě proto si ho vyhlédli. 

Anglické břehy že vidí přes La Manche a právě proto praktikuje 

jejich mužstvo ostrovní fotbalové pojetí. Důrazné, útočné, plné tvr-

dosti a osobních soubojů, s centry do vápna, kde bude on, aby akce 

zakončoval a střílel góly. Po pár dnech viděl, že naletěl. Po prvních 

utkáních mu bylo jasné, že řeči se krásně povídají, ale praxe je úpl-

ně jiná. A fotbal, který se v Le Havru hraje, také. Bránit bylo jejich 

krédem. Hrát bez branek úspěchem. Na počítání centrů do šest-

náctky by v prvních třech kolech stačily prsty truhláře odcházejí-

cího do důchodu po padesáti letech u cirkulárky. A to ligový úvod 

zvládli náramně, protože Daněk věrný pověsti dítěte štěstěny, jež 

dá na každé nové štací hned v prvním zápase gól, se trefil proti 

Lyonu a Le Havre 1:0 vyhrál. Pak totéž zopakoval proti Cannes, 

a když jeho mužstvo přivezlo remízu i ze hřiště Paris SG, začalo se 

o nováčkovi mluvit jako o ligové senzaci a o Daňkovi jako o střelci, 

s nímž udělá Le Havre terno. Neudělal.

Trenér Pierre Mankowski si umanul, že jím preferovaná tak-

tika založená na bezuzdné defenzívě slaví úspěchy a obětoval jí 

všechno. I Daňka, kterého chtěl předělat na brejkového útoční-

ka, jenž si bude chodit pro balony a sám pak podnikat bleskové 

výpady do soupeřových obranných řad. Marně mu český repre-

zentant vykládal, že nikdy nic podobného nehrál. Zbytečně mu 

vysvětloval, že je bijcem ochotným v šestnáctce přijímat rány 

a schopným je rozdávat, rvát se s protivníkovými obránci a pře-

devším ve vápně střílet góly. 

Z vyhraných soubojů, ze slibovaných centrů. Nohou, hlavou, 

ba třeba i tělem dotlačit balon do sítě, když není zbytí. Však jich 

takhle dal už přes sto padesát, takže proč by se měl ve třiceti 

měnit?! Nepochodil, to se ví. A když se navíc v přípravě na kvali-

fikační utkání o postup na mistrovství Evropy 1992 proti Francii 

zranil a navzdory příkazu prezidenta klubu se okamžitě nevrá-

til do Le Havru, věděl, že je zle a že bude muset z Normandie 

zmizet. S trenérem už totiž nenašli společnou řeč. A vlastně se 

o to ani nepokoušeli. „Začalo to už před kvalifikací o evropský 

šampionát. Mankowski mě do posledního ligového zápasu před 

cestou za nároďákem nepostavil s odůvodněním, že myslím víc 

na reprezentaci než na Le Havre a takového hráče že prý v muž-

stvu nepotřebuje. Ozval jsem se. Vysvětloval jsem mu, že s ná-

roďákem hrajeme až za dva týdny, takže chci a potřebuju hrát. 

Jenže trenér trval na svém. Ještě větší smůlou ovšem bylo zra-

nění, které jsem si přivodil na posledním reprezentačním tré-

ninku. Prezident Le Havre v té době šéfoval celému francouz-

skému fotbalu, takže samozřejmě v Bratislavě nechyběl a můj 

kotník oteklý jako bakuli viděl na vlastní oči. Hned poručil, abych 

se vrátil jeho soukromým letadlem do Francie a tam se léčil, 

jenže já odmítl. Do poslední chvíle jsem věřil, že mě doktoři dají 

dohromady a budu hrát. Třeba i s obstřiky, ale budu. Chtěl jsem 

pomoci trenérovi Máčalovi, který mi dal novou reprezentační 

šanci. Nároďáku samozřejmě také.  Nakonec jsem ale stejně 

skončil na tribuně a v Le Havru bylo zle. Hned po návratu jsem 

tušil, že se budu pakovat, po pár týdnech mi to bylo jasné úpl-

ně. Mankowski neměl cizince dvakrát v lásce a dal mi to naje-

vo. Zvláštní trenér. Docela jiný než Happel, který byl sice tvrdý, 

nesmlouvavý, nepřístupný a k tělu si nikoho nepřipouštějící, ale 

zároveň klukovsky hravý. A  hlavně - měl velikanánské srdce.“ 

INNSBRUCKÉ VYSVOBOZENÍ
„Co my s ním zažili historek... V Argentině, kdy si jeden ze spo-

luhráčů chtěl dát k obědu jako nášup druhou polévku a on to přes 

celou jídelnu zpozoroval. ,Myslíš, že jsem debil? Že bych vám 

neobjednal dvě polévky, kdybych věděl, že je potřebujete? Že se 

mi tady budeš cpát, zatímco my si budeme lámat hlavu, jak vám 

poskládat jídelníček?“ zuřil jako býk před muletou a napařil mu 

pokutu dvacet tisíc šilinků. S deseti tisícovkami on žongloval vů-

bec moc rád. Zvláště v kasinu, které bylo jeho velkou vášní a kde 

dokázal vyhrávat i prohrávat statisíce.

Jednou během soustředění na Madeiře poslal svého mladého 

německého asistenta po večeři ke třem stolům s ruletou. ,Bu-

deš sedět, zapisovat všechny číselné řady a já pak přijdu a roz-

biju bank,“ nakázal k smrti znavenému klukovi po tvrdém odpo-

ledním tréninku. O půlnoci se Happel v kasinu skutečně objevil, 

prostudoval dlouhou řadu čísel sepsanou asistentem, aby vzápětí 

bez mrknutí oka skutečně vyhrál 350 tisíc šilinků. Byl to prostě 

pan trenér a já moc toužil se k němu vrátit. Po roce jsem byl sice 

z francouzské štace v Innsbrucku zpátky, ale s Happelem jsem se 

už jen míjel. Miloval dovolené v Karibiku, kam s mladou přítelkyní 

pravidelně jezdívali a kde si vychutnával život naplno. I třeba nad 

ústřicemi, jež se mu staly osudné...  Tedy alespoň podle verze, 

která kolovala v klubu i po Innsbrucku. Právě z ústřic onemocněl 

a na trenérskou lavičku se už nikdy nevrátil.“

S trenérem Ernstem Happelem se Daněk po návratu z krajně 

nepovedené francouzské štace už v Innsbrucku nepotkal, do ně-

kdejší fotbalové pohody a střelecké formy se ale pod vedením jeho 

někdejšího asistenta Horsta Hrubesche pod Alpami zase rychle 

dostal. A v reprezentaci také, i když tažení kvalifikací o postup 

na mistrovství Evropy 1992 do Švédska skončilo nezdarem. Daň-

kův vítězný gól vstřelený v Košicích Islanďanům byl nakonec k ni-

čemu, stejně jako dvě slavné a v jeho kariéře určitě nejdůležitější 

branky, jež dal španělské brankářské legendě Zubizarretovi ve ví-

tězném utkání na pražském Strahově. Na skandinávský šampio-

nát se společná česko - slovenská reprezentace nedostala, a tak 

kanonýr z Bazalů i Innsbrucku přišel o poslední šanci zahrát si 

alespoň jednou v životě na velkém turnaji.

Na světové šampionáty do Španělska a Itálie ho trenér Jo-

zef Vengloš nevzal, olympijský turnaj v Los Angeles, kde mohl 

s Hadamczikovým výběrem obhajovat zlato svých předchůdců 

z Moskvy, celý východní blok bojkotoval, do Švédska nakonec 

postupovala z kvalifikační skupiny Francie. Reprezentace byla 

prostě pro Daňka prokletá, zato v Rakousku si ještě po tři sezo-

ny spravoval střelecký apetit, a i na druhou trofej Krále střelců si 

tam v ročníku 1992/93 sáhl. Sice „jen“ za 24 branek, ale i ty mu 

dopomohly k úctyhodnému součtu 196 ligových gólů. Alespoň to-

lik mu jich fotbaloví statistici během kariéry napočítali, i když sám 

Daněk má ve svých pečlivě vedených záznamech o jednu branku 

víc. Ani tato odchylka však nemění nic na tom, že se i tak zařadil 

mezi největší kanonýry československého fotbalu. 

 I V INNSBRUCKÉM TIROLU PROKÁZAL 
 VÁCLAV DANĚK SVÉ KANONÝRSKÉ SCHOPNOSTI. 

Václav Daněk
Narozen: 28. prosince 1960 * Fotbalová kariéra: 1978-1983 B. 
Ostrava, 1983-1985 Dukla Praha, 1985-1989 Baník Ostrava, 1989-
1991 FC Swarovski Tirol, 1991-1992 Le Havre AC, 1992-1995 FC 
Tirol Innsbruck * Ligové starty a góly celkem: 402/196 * Ligo-
vé starty a góly v československé lize: 241/110 * Ligové starty 
a góly v rakouské lize: 146/83 * Ligové starty a góly ve fran-
couzské lize: 17/3 * Největší úspěchy: dva mistrovské tituly s Ba-
níkem Ostrava v sezonách 1979/80 a 1980/81, vítězství v Rakous-
kém poháru v sezoně 1992/93, nejlepší střelec československé 
ligy v roce 1987 s 24 góly, dvakrát nejlepší střelec rakouské ligy 
v sezonách 1990/91 a 1992/93, třetí v soutěži o Zlatou kopačku pro 
nejlepšího evropského kanonýra v sezoně 1990/91 * Reprezen-
tační starty a góly: 22 zápasů/ 9 gólů
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Memoriál Lukáše Přibyla 
vynesl 440.300 korun!

Na stadionu Bohemians proběhl ve čtvrtek 13. června Dětský den a chari-
tativní fotbalový zápas mezi týmy Realu Top Praha a staré gardy Bohemky, 
který vyhráli „Klokani“ 6:5. Tradiční akci konanou pod názvem Memoriál 
Lukáše Přibyla sledovalo asi osm stovek spokojených diváků.

 V SESTAVĚ „KLOKANŮ“ NECHYBĚL LEGENDÁRNÍ ANTONÍN PANENKA. 

 ÚČASTNÍCI LETOŠNÍHO ROČNÍKU MEMORIÁLU LUKÁŠE PŘIBYLA. 

 AKCI PODPOŘILI I INTERNACIONÁLOVÉ RADEK BEJBL, TOMÁŠ HÜBSCHMAN 
 NEBO KAREL POBORSKÝ, O JEJICHŽ PODPISY BYL MEZI FANOUŠKY VELKÝ ZÁJEM. 

I letošní VIII. ročník Memoriálu Lukáše Přibyla podpořila Fot-

balová asociace České republiky. Výtěžek z akce ve výši 440.300 

korun pomůže pětadvacetiletému Járovi Křepelkovi, jenž je po ne-

hodě ve velmi vážném stavu, který se naštěstí po náročných reha-

bilitacích zlepšuje, a sedmnáctileté Báře Sedláčkové. Ta je po ne-

moci na invalidním vozíku, zcela odkázaná na pomoc druhých. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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Světlá nad Sázavou veteránským 

mistrem republiky

V areálu středočeského klubu SK Slaný se v pátek 7. června. 2019 
konal 5. ročník mistrovství České republiky veteránského fotbalu pro 
hráče nad 40 let. Finálového turnaje se poprvé v historii zúčastnilo 
šestnáct nejlepších týmů z České republiky.

 VETERÁNSKÝMI MISTRY ČESKÉ REPUBLIKY SE STALI HRÁČI FK BOHEMIA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU. 

 CENY VÍTĚZŮM PŘEDÁVAL PATRON 5. ROČNÍKU EXREPREZENTANT KAREL RADA. 

Týmy se utkaly ve čtyřech skupinách, ze kterých do čtvrtfiná-

le postupovaly vždy dva nejlepší týmy, ostatní týmy se dle pořadí 

ve skupinách postupně utkaly o umístění na 9. - 16. místě.

Pro svůj první titul si po loňském čtvrtém místu suverénně 

dokráčeli hráči FK Bohemia Světlá nad Sázavou, kteří v nor-

mální hrací době obdrželi za celý turnaj jediný gól a šestnáct jich 

vstřelili, hned šest z nich pak nejlepší hráč turnaje Miroslav Kři-

kava. Sklonit se před hráči Světlé musel i loňský vítěz a tradiční 

účastník finálových turnajů SK Lázně Bohdaneč, které gólově 

POŘADÍ TÝMŮ

1. FK Bohemia Světlá nad Sázavou (KFS Vysočina) * 2. SK Lázně Bohdaneč (Pardubický KFS)
3. TJ Sokol Pohled (KFS Vysočina) * 4. FC Slavia Karlovy Vary (Karlovarský KFS)

5. FK SK Polanka nad Odrou (Moravskoslezský KFS) * 6. Arrows Hradec Králové (Královéhradecký KFS)
7. TJ Sokol Plumlov (Olomoucký KFS) * 8. Výběr Kolín (Středočeský KFS)

9. SC Radotín (Pražský KFS) * 10. FK Slavoj Žatec (Ústecký KFS)
11. FK SK Bosonohy (Jihomoravský KFS) * 12. SK Slaný (Středočeský KFS)

13. FC Nový Hradec (Královéhradecký KFS) * 14. 1.FK Spartak Kaplice (Jihočeský KFS)
15. SK CAMEL Jablonec nad Nisou (Liberecký KFS) * 16. Výběr Kladno (Středočeský KFS)

Nejlepší hráč: Miroslav Křikava (FK Bohemia Světlá nad Sázavou)

Nejlepší střelec: Petr Vladyka, Zdeněk Dostál (SK Lázně Bohdaneč) - 6 branek

Nejlepší brankář: Pavel Ešner (FC Slavia Karlovy Vary)

Nejzkušenější hráč: Pavel Nevečeřal (SK Lázně Bohdaneč) - ročník narození 1952

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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 DO FINÁLOVÉHO TURNAJE SE ZAPOJILI FOTBALISTÉ ŠESTNÁCTI TÝMŮ. 

táhli nejlepší střelci turnaje Petr Vladyka a Zdeněk Dostál. „Je 

skvělé, že se nám podařilo myšlenku veteránského fotbalu roz-

šířit a na pátém ročníku už jsme poprvé přivítali šestnáct týmů, 

které postoupily z krajských soutěží. Cítím, že toto finále je čím dál 

prestižnější záležitost, není to jen veteránský fotbal, je to výborný 

fotbal gentlemanů,“ řekl k finálovému turnaji Otakar Mestek, ve-

doucí Grassroots úseku FAČR, který turnaj organizuje.

Patronem letošního 5. ročníku se stal bývalý reprezentant Ka-

rel Rada, který se turnaje osobně zúčastnil a při slavnostním vy-

hlášení předal ceny nejlepším týmům i jednotlivcům. „Když vidím, 

jaké je ve hře zaujetí a v jaké kondici hráči jsou, tak je všechny ob-

divuju a myslím, že to je pro všechny skvělá akce. A radost z každé 

výhry, která vždy byla vidět, mluví za všechno,“ zhodnotil turnaj 

Karel Rada. 

ONDRÁŠOVKA CUP
Kategorii U8 vyhráli sparťané 

Poslední finálový turnaj letošního již sedmého ročníku Ondrášovka 
Cupu proběhl ve dnech 8. - 9. června v Chomutově. Tentokrát se jed-
nalo o kategorii U8 a vítězem se stala Sparta Praha. Sparťanští hráči 
prokázali na turnaji naprostou dominanci, když zvítězili ve všech zá-
pasech se skórem 48:9 v základní skupině a 46:9 ve zlaté skupině. 

 MLADÍ SPARŤANÉ VYHRÁLI VŠECHNY SVÉ ZÁPASY A PO ZÁSLUZE SE STALI VÍTĚZI FINÁLOVÉHO TURNAJE KATEGORIE U8. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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 NEJLEPŠÍ FANOUŠKOVSKÝ KOTEL VYTVOŘILI PŘÍZNIVCI SK BENEŠOV. 

 NA FINÁLOVÝ TURNAJ SE PŘIJEL PODÍVAT I VICEMISTR EVROPY 1996 
 KAREL POBORSKÝ, KTERÉHO ZPOVÍDAL TELEVIZNÍ KOMENTÁTOR PAVEL ČAPEK.  SLÁVISTÉ VYBOJOVALI V CHOMUTOVĚ DRUHOU PŘÍČKU. 

Tímto jednoznačným prvním místem stvrdili fantastickou bi-

lanci Sparty Praha v letošním ročníku Ondrášovka Cupu. Všech 

šest týmů ve všech kategoriích U8 - U13 bylo na stupni vítězů.

Na druhém místě skončili v Chomutově hráči Slavia Praha. Ty 

odsunula na druhé místo jediná prohra v nabitém zápasovém pro-

gramu, a to prohra s jejím pražským rivalem Spartou Praha. Třetí 

místo vybojoval tým Mostecký FK.

Na turnaj dorazilo opět mnoho vzácných hostů a mezi nimi 

i ikony českého fotbalu, vicemistři Evropy z roku 1996, Karel Po-

borský a Petr Kouba.

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen David Marushchak 

z FK Vysočina Jihlava, nejlepším brankářem Ondřej Sura z MFK 

Frýdek Místek a nejlepším střelcem Kamil Valach z FK Spartak 

Choceň. Tradiční soutěž o nejlepší fanouškovský kotel vyhráli „ko-

telníci“ z SK Benešov. Vítězi vložené driblingové soutěže Top4Fo-

otball challenge byli vyhlášeni mladí borci ze Sigmy Olomouc. 

ONDRÁŠOVKA CUP 2018/2019 - 
KATEGORIE U8 KONEČNÉ POŘADÍ

1. AC Sparta Praha * 2. SK Slavia Praha * 3. Mostecký FK
4. SK Benešov * 5. FK Spartak Choceň * 6. SK Sparta Kolín

7. FK mládeže Vysočina Jihlava * 8. FK Mladá Boleslav

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

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

www.futsal.cz
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