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Vážení čtenáři!

V pátek v 18 hodin vypukne na jablonecké Střel-
nici nový ligový ročník. Domácím v boji s Bohe- 
mians už nepomůže jejich špílmachr Michal Tráv-
ník, neboť pětadvacetiletý plejer zamířil za dalšími 
výzvami do Prahy. Na Letné se pokusí získat svůj 
první mistrovský titul a stát tak u zrodu obrozu-
jící se Sparty. Nepůjde o snadný úkol, vždyť nej-
známější český klub se z ligové trofeje radoval 
naposledy v roce 2014. Za Michalem jsme se pro 
exkluzivní rozhovor vypravili na soustředění Pra-
žanů v rakouském Bad Leonfeldenu, takže vám 
samozřejmě nabídneme i obrázky z jejich letní 
dřiny. Radost budou chtít Trávníkovi a spol. překa-
zit v Edenu. Slávisté v uplynulém ročníku obhájili 
titul, navíc jásali i nad triumfem v domácím poháru 
a do nové sezony vstoupili - jak jinak - ziskem další 
trofeje. V Trnavě jsme se byli podívat na jejich ví-
tězství nad domácím Spartakem v Česko-sloven-
ském Superpoháru. I třetí „do party“ největších 
adeptů na ligové prvenství dostal v tomto vydání 
Gólu značný prostor. Ačkoliv Plzeňané za oběma 
pražskými „S“ pokulhávají v síle finančního záze-
mí, ve sběru trofejí je v poslední dekádě přehráva-
jí. Zlatá parta viktoriánů se už tenčí, jenže u Marka 
Bakoše platí toto tvrzení jen na půl. Zápasové ko-
pačky sice pověsil v plzeňské kabině na hřebík, ale 
ty tréninkové stále obouvá. Jenže už v nich nepo-
slouchá pokyny kouče Pavle Vrby, naopak je coby 
jeho nový asistent bývalým spoluhráčům vydává. 
V rubrice Můj týden se nám svěřil, jak bleskový 
přerod z fotbalisty v trenéra zvládá.

Krásné gólové počtení! 

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„V ROLI ASISTENTA SE ROZKOUKÁVÁM“
„S prvním dnem letní přípravy mi začala nová životní etapa. V roli asistenta se rozkouká-

vám. Sžívám se s ní pomalu, je to pro mě obrovská změna. Když sezona vrcholila, řešil jsem, 

jestli nemám ještě pokračovat. Zvažoval jsem také, že si dám pár měsíců volno. Nakonec mě 

oslovil s nabídkou trenér Vrba. Je mým osudovým koučem. Vedl mě v Púchově, kdy mi bylo 

jedenadvacet, oťukával mě, když působil v Žilině. Pak jsme se setkali v Plzni, naše spoluprá-

ce bude pokračovat dál. Potkalo mě to nejlepší, co mohlo. Je pro mě velkým učitelem. Budu 

se snažit od něj co nejvíc pochytit. Na druhou stranu mu chci nabídnout svoje myšlenky.

„HORVÁTH MI DAL CENNÉ RADY“
Nebudu lhát, první dny byly divné. Měsíc předtím jsem byl v kabině, s Limbou (pozn. 

- obránce David Limberský) a dalšími, byla legrace. Najednou jsem vklouzl do jiné role. 

I pro kluky je zvláštní, že jsem přešel na druhou stranu řeky. Možná i trochu legrační. 

Postupně si zvykají. Ale já se neměním. Nikdy jsem si na nic nehrál, stejného módu se 

budu držet dál. Přechod na lavičku jsem konzultoval s Pavlem Horváthem, který se 

po konci kariéry také vrhnul na trenéřinu. Dostal jsem od něj cenné rady, budu se jimi 

řídit. Nechám si je ale pro sebe.

„TRENÉŘINA MĚ STRAŠNĚ CHYTLA“
Sám jsem zvědavý, jaký budu trenér. Je úplně jiné stát za postranní čárou, než běhat 

po hřišti. Trenéřina mě ale strašně chytla. Jsou sice fáze, kdy si říkám, že jsem možná ješ-

tě mohl chvíli hrát. Když je trénink, je pro mě zvláštní, že už nejsem mezi klukama. Ale že 

bych se chtěl vrátit, to ne. Vlastně ani nemám čas nad tím přemýšlet, mám spoustu práce. 

 TRENÉRSKÉ ZKUŠENOSTI NABÍRÁ MAREK BAKOŠ OD SVÉHO OSUDOVÉHO KOUČE PAVLA VRBY. 

Fotbalový týden Marka Bakoše

„Vrba je pro mě 
velkým učitelem!“

Patří mezi symboly zlaté éry plzeňské Vik-
torie. Svými góly jí pomohl ke čtyřem titulům 
a třem účastem v Lize mistrů. Po uplynulé se-
zoně MAREK BAKOŠ za svojí kariérou udělal 
tečku. Bývalý slovenský útočník ovšem dres 
nezměnil, pouze se ze hřiště přesunul na lavič-
ku. Stal se asistentem kouče Pavla Vrby.

 MAREK BAKOŠ V NOVÉ ROLI PLZEŇSKÉHO ASISTENTA. 

  Přikryl odchází 
do Bialystoku
Mladá Boleslav přišla o jednu z ofenzivních opor. 
Středopolař Tomáš Přikryl přestoupil do pol-
ského Bialystoku a v novém působišti podepsal 
čtyřletou smlouvu. S devíti brankami byl druhým 
nejlepším střelcem „Bolky“ v uplynulé ligové 
sezoně, navíc si připsal 11 asistencí. Do středo-
českého klubu přestoupil na přelomu let 2015 
a 2016, působil také v Olomouci, Spartě a Dukle. 
Celkem ve 211 utkáních nejvyšší soutěže vstřelil 
35 gólů. Na zahraniční angažmá zamířil den před 
27. narozeninami. V Jagiellonii se sejde s českým 
záložníkem Martinem Pospíšilem. 

  Kalas přestoupil 
do Bristolu
Reprezentant Tomáš Kalas po devíti letech defi-
nitivně opustil Chelsea, v níž nedostal větší pří-
ležitost, a přestoupil do Bristolu. S druholigovým 
týmem, kde v minulé sezoně hostoval, podepsal 
šestadvacetiletý obránce čtyřletou smlouvu. 
Olomoucký odchovanec začal v Chelsea působit 
už jako sedmnáctiletý mladík, ale výraznější šanci 
v londýnském velkoklubu, s nímž měl smlouvu až 
do roku 2021, nedostal. Za „Blues“ stihl odehrát 
jen čtyři soutěžní zápasy, většinu času strávil 
po hostováních. Postupně vystřídal Arnhem, Kolín 
nad Rýnem, Middlesbrough, Fulham a naposledy 
právě Bristol, jemuž pomohl k osmému místu v ta-
bulce druhé ligy. 

  Mašek se stěhuje do Zlína
Týden před startem nové ligové sezony posílil Zlín 
záložník Dominik Mašek. Třiadvacetiletý ofenzivní 
hráč přišel z Mladé Boleslavi na hostování s opcí.  
Někdejší velký talent je odchovancem Příbrami, 
v jejímž dresu debutoval v lize jako nejmladší hráč 
v historii ve věku 15 let a 322 dnů. Poté zamířil 
do Hamburku a následně působil v nizozemském 
Leeuwardenu. V zahraničí se však i kvůli zdravot-
ním potížím neprosadil. Před třemi lety se vrátil 
domů a upsal se Bohemians 1905. V lednu zamířil 
do „Bolky“, za kterou na jaře odehrál devět zápasů 
a dal jednu branku. V nejvyšší soutěži má na kontě 
81 utkání a 11 branek.

  Matějů zůstane v Brescii
Český obránce Aleš Matějů zůstane na přestup 
v Brescii, kde už rok hostoval z anglického Brigh-
tonu. Italskému týmu pomohl třiadvacetiletý bek 
postoupit do Serie A. Bývalý plzeňský hráč na-
stoupil k 23 soutěžním zápasům. Brescia ovládla 
druhou ligu a po osmi letech si vybojovala návrat 
mezi italskou elitu. Stabilní člen mládežnických 
reprezentačních výběrů v české lize odehrál 
za Příbram a Plzeň 50 zápasů. Z Viktorie odešel 
do Anglie předloni.

  Stanciu se upsal 
na čtyři roky
Rumunský fotbalista Nicolae Stanciu se stal další 
posilou Slavie a s úřadujícím mistrem podepsal 
smlouvu na čtyři roky. Šestadvacetiletý záložník 
se vrací do české ligy půl roku poté, co odešel ze 
Sparty do klubu Al Ahlí ze Saúdské Arábie. Slavia 
by za něj měla zaplatit přes 100 milionů korun. 
Na Letnou rumunský reprezentant přišel loni 
v lednu z Anderlechtu Brusel za 96 milionů korun, 
což z něj udělalo nejdražší posilu v historii české 
nejvyšší soutěže.  V české lize odehrál 31 zápasů 
a připsal si deset branek a osm asistencí, v leten-
ském týmu byl klíčovým hráčem a několik měsíců 
plnil i roli kapitána. Do Al Ahlí odešel za zhruba 
200 milionů korun, které však Sparta ještě nedo-
stala. Kvůli zpožděným výplatám se rozhodl z klu-
bu po pouhém půlroce odejít s bilancí 10 zápasů, 
dvou gólů a tří asistencí. V rumunské reprezentaci 
má na kontě 31 startů a 10 vstřelených branek.

  Vacek zůstane natrvalo
Bohemians 1905 podepsali tříletou smlouvu se zá-
ložníkem Kamilem Vackem. Dvaatřicetiletý středo-
polař v jarní části minulé sezony u „Klokanů“ hosto-
val z Odense a nyní do vršovického klubu přestoupil. 
Devítinásobný reprezentant zasáhl na jaře do 14 
prvoligových utkání, vstřelil jeden gól a pomohl 
Pražanům k záchraně v nejvyšší soutěži. Před Bohe-
mians 1905 a dánským Odense hrál za Slask Wroc-
law, Maccabi Haifa, Piast Gliwice, Mladou Boleslav, 
Spartu, Arminii Bielefeld a Sigmu Olomouc. V české 
nejvyšší soutěži celkem absolvoval 153 zápasů, 
vstřelil 15 gólů a přidal sedm asistencí.

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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KALENDÁRIUM

 GÜNTER BITTENGEL 

strašně pomáhal, nahrál mi na spoustu gólů. Tohle všechno mi na tiskovce projelo hlavou. 

I to, jak se před lety loučil on, jak jsme tehdy plakali. Přišlo mi líto, že je všechno pryč. Byla 

to v Plzni velká jízda. O to hezčí, protože byla nečekaná. Od velkých klubů v každé zemi se 

něco očekává. Buď předpoklady naplní, nebo ne.

„POKUD SI ÚSPĚCH ZASLOUŽÍM, NAJDE SI MĚ“
Pamatuji si, že po prvním titulu spousta lidí říkala: dobře, vyhráli jste ligu, ale za rok bude 

po vás. Stejně tak v Evropě. Všechna tahle prohlášení jsme zbourali. Viktorka je nádherná 

etapa mého života. Pamatuju si jako dneska, jak jsem stál na Slovensku v potoce a chytal 

ryby. Zazvonil mi telefon, na druhém konci trenér Vrba. Pojď hrát do Plzně, zkusíme evrop-

ské poháry. Bude to těžké, ale proč se nepokusit. Kývnul jsem mu, za pár dnů jsem dorazil 

do Plzně. První rok jsme vyhráli pohár, další sezonu jsme získali titul. Rozjela se nesku-

tečná éra. Jestli zažiju podobnou jako trenér? Pokud si úspěch zasloužím, najde si mě.“ 

Mnohem víc, než jsem míval jako hráč. Také pomalu bilancuju. Občas si pouštím sestřihy 

svých gólů, mám jich na flešce osmdesát procent. Sleduju je ale také z trenérského pohle-

du. Jak jsem je vstřelil, co jsem při tom udělal dobře. Využiju to při trenéřině. 

„JSEM SPOKOJENÝ, CO JSEM DOKÁZAL“
Myslím, že kariéra nebyla špatná. Mohla být lepší, ale také skromnější. Když si spočí-

tám, odkud jsem přišel... Z Nové Bani přes Nitru a Púchov až do Plzně. Jsem spokojený, co 

jsem dokázal. Věřím, že na hřišti je všechno tak, jak má být. Věřím na spravedlnost. Pokud 

někdo dává fotbalu něco navíc, odmění ho. Pokud mu nedáte, co si žádá, neodmění vás. 

Fotbal mi dal celkově strašně moc. Třeba disciplínu, zvyk na pravidelnost. Nebo zkuše-

nost, že kariéra hráče není jenom o hřišti. Dřív jsem byl upnutý jenom na fotbal, postupně 

jsem získal nadhled. Dokázal jsem pochopit soupeře, že i oni chtějí vyhrát.

„V PLZNI TO BYLA VELKÁ JÍZDA“
Po květnovém utkání s Ostravou, které bylo moje poslední, mě na tiskové konferenci 

dojal proslov Pavla Horvátha. On byl nejlepší fotbalista, se kterým jsem hrál. Naše gene-

race byla výjimečná, on byl pojítkem, zásadní personou mužstva. Mentálně i fotbalově mi 

MAREK BAKOŠ * Narozen: 15. dubna 1983 * Výška: 184 cm * Váha: 78 kg * Státní pří-
slušnost: Slovensko * Stav: ženatý, manželka Monika, dcera Laura (11), syn Matias (2,5) * 
Fotbalový post: útočník * Hráčská kariéra: Nová Baňa (1990-1998), FC Nitra (1998-2002), 
FK Púchov (2003-2005), FK Šinnik Jaroslavl (2006-2007), MFK Ružomberok (2007-2009), 
Viktoria Plzeň (2009-2015), Slovan Liberec (2015-2016), Viktoria Plzeň (2016-2018), Spar-
tak Trnava (2018), Viktoria Plzeň (2018-2019) * Česká liga: 217/67 * Slovenská reprezen-
tace: 8 zápasů/žádný gól * Největší úspěchy: 4x mistr České republiky (2011, 2013, 2015, 
2018), postup do základní skupiny Ligy mistrů (2011, 2013, 2018), bronz z ME hráčů do 19 let 
(2002), vítěz Českého superpoháru (2011), 2x vítěz Českého poháru (2010, 2015)

 MAREK BAKOŠ SLEDUJE SVÉ DŘÍVĚJŠÍ SPOLUHRÁČE UŽ Z TRENÉRSKÉHO NADHLEDU. 

STALO SE...

 COBY HRÁČ SE MAREK BAKOŠ STAL ČTYŘIKRÁT 
 MISTREM LIGY. BUDE ÚSPĚŠNÝ I NA NOVÉM POSTU ASISTENTA? 

  Petržela se vrací 
do Slovácka
Bývalý reprezentační záložník Milan Petržela 
bude po odchodu z Viktorie Plzeň hrát za Slovác-
ko. S klubem, v jehož dresu v minulosti poprvé 
okusil nejvyšší soutěž, podepsal šestatřicetiletý 
fotbalista smlouvu na dva roky. Z Plzně odešel 
jako volný hráč. Na západě Čech působil od roku 
2008, pouze v sezoně 2012/2013 nastupoval 
za bundesligový Augsburg. Ve Viktorii patřil 
k výrazným postavám nejúspěšnějšího období 
klubu, se kterým získal čtyři tituly a byl u všech 
tří účastí v základní skupině Ligy mistrů. Do Slo-
vácka se vrátil po třinácti letech, během kterých 
si zahrál také za Spartu a Jablonec. V nejvyšší 
soutěži má na kontě 362 zápasů a 42 branek. 
V národním týmu odehrál 19 utkání a na EURO 
2012 byl u postupu do čtvrtfinále.

  Poznar je zpátky
Útočník Tomáš Poznar po vypršení smlouvy 
v Plzni odešel do Zlína, kde strávil velkou část 
kariéry a v minulé sezoně tam hostoval. Třiceti-
letý forvard s „Ševci“ podepsal tříletou smlou-
vu. Do Plzně přestoupil před třemi lety právě ze 
Zlína, ale v západočeském celku se neprosadil 
a vstřelil jedinou soutěžní branku ve 24 zápa-
sech. Sezonu 2017/2018 vytáhlý útočník strávil 
na hostování v ostravském Baníku a na uplynulý 
ročník si ho vypůjčil Zlín, kde byl s osmi ligovými 
góly nejlepším střelcem týmu. V české nejvyšší 
soutěži celkem odehrál rovných 100 utkání s bi-
lancí 20 gólů a devět asistencí.

  Olomouc bez Buchty!
Fotbalistům Olomouce bude v úvodu nové pr-
voligové sezony chybět zkušený brankář Miloš 
Buchta, který si zlomil prst na ruce a čeká ho 
několikatýdenní pauza. Zranil se v přípravném 
utkání s Trnavou. Osmatřicetiletý gólman byl 
v jasnou „jedničkou“ Hanáků a tuto pozici si 
měl udržet i pod novým trenérem Radoslavem 
Látalem, který teď bude mít k dispozici Michala 
Reichla a Aleše Mandouse.

inzerce

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

10. ČERVENCE

1939 Antonín Kramerius 1967-1970 3/0

11. ČERVENCE

1923 František Havránek - - - - - - - -

1947 Jaroslav Pollák 1968-1980 49/1

12. ČERVENCE

1929 Rudolf Kocek - - - - - - - -

1937 František Valošek 1961-1966 6/0

14. ČERVENCE

1935 Milan Dolinský 1959-1960 10/5

1966 Günter Bittengel 1987-1995 5/0

1975 Jan Velkoborský 2001 2/0

15. ČERVENCE

1951 Dušan Herda 1972 2/0

1955 Ivan Bilský 1977-1978 8/0

Foto: fcviktoria.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Odcházení legend

Bez ohledu na to, jestli mají dlouhou, nebo krát-
kou pauzu mezi sezonami, odehrávají se v tomto 
fotbalově „hluchém“ období loučení legendár-
ních hráčů, většinou z věkových či zdravotních 
důvodů. Letošek byl na tato odcházení hodně bo-
hatý a týkal se i českých internacionálů.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Zatímco rekordman v počtu startů za český národní tým bran-

kář Petr Čech avizoval v dostatečném časovém předstihu, že 

po posledním jarním zápase londýnských „Kanonýrů“ definitivně 

uzavře svoji veleúspěšnou kariéru mezi tyčemi, jeho o pár měsíců 

starší dlouholetý reprezentační parťák záložník Jaroslav Plašil si 

po rozlučce s Bordeaux ještě nějaký čas pohrával s myšlenkou an-

gažmá v jiném koutě Evropy. Nakonec i on oznámil svoje fotbalo-

vé „adiéu“ a přesunul se do realizačního týmu rezervy Girondins. 

Z trávníků tak odešli i zbývající dva z kvarteta členů tuzemského 

„Klubu 100“. Jen o pár dnů dříve oznámil stejné rozhodnutí pěta-

třicetiletý nizozemský křídelník s proslulou kličkou Arjen Robben, 

který opustil po další mistrovské korunovaci Bayernu na sklonku 

jara mnichovskou kabinu. Zarovnal tak počet titulů na rovný tucet 

- osm s Bayernem, ve kterém strávil téměř deset let, dva s Chel-

sea, po jednom s Realem Madrid a s PSV Eindhoven. V barvách 

„oranjes“ mu zbývaly jen čtyři zápasy do stovky, z mistrovství 

světa 2010 s nimi přivezl z Jihoafrické republiky stříbro a o čtyři 

roky později z Brazílie bronz. V roce 2013 konečně zvedl nad hlavu 

i vytoužený pohár vítěze Ligy mistrů. 

Když Paris Saint Germain neuplatnil po roční spolupráci stej-

ně dlouhou opci na italského gólmana Gianluigiho Buffona, zdálo 

se, že i on pověsí svoje brankářské rukavice na pomyslný hřebík. 

V jedenačtyřiceti letech by na tom ostatně nebylo vůbec nic divné-

ho. Jenže „Gigi“ se překvapivě vrátil do Juventusu, za který chy-

tal od roku 2001 až do loňska! „Stará dáma“ uzavřela s mistrem 

světa z roku 2006 novou roční smlouvu, měl by krýt záda polské 

„jedničce“ Wojciechu Szczesnemu a v létě 2020 se přesunout 

do vedení turínského velkoklubu. K další legendě a svému někdej-

šímu spoluhráči Pavlu Nedvědovi, který to již dotáhl na viceprezi-

denta „Juve“… Také Petr Čech, čerstvě inaugurovaný do řídících 

struktur londýnské Chelsea, se potká s bývalým klubovým par-

ťákem, byť v odlišných rolích. Bude totiž šéfovat novému trenérovi 

„Blues“ Franku Lampardovi! 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

„Stovkař“ Plašil 
ukončil kariéru

V Bordeaux mu skončila smlouva, a když v polovině 
května nastoupil v posledním domácím ligovém zápase 
proti Remeši, vedl tým jako kapitán a fanoušci se s ním 
loučili bouřlivým potleskem. Po sezoně si ještě nechal 
čas na rozmyšlenou, jestli nebude pokračovat v jiném 
klubu mimo Francii, a konec kariéry oznámil až nyní. 
„Je v tom hodně emocí, když věším kopačky na hřebík 
po více než dvaceti letech kariéry, ve které jsem prožil 
výjimečné chvíle,“ přiznává „Pláša“ a dodává: „Přišel 
čas na nové výzvy, věnovat se nové generaci a předat 
jí všechno, co jsem se naučil.“ Za českou reprezentaci 
v letech 2004 až 2016 odehrál 103 zápasů, v nichž dal 
sedm gólů. V národním týmu skončil po posledním mis-
trovství Evropy ve Francii. Startoval na čtyřech evrop-
ských šampionátech i na mistrovství světa v roce 2006 
v Německu. Více reprezentačních startů mají z českých 
fotbalistů na kontě jen Petr Čech, Karel Poborský a To-
máš Rosický. Z úspěšného týmu z EURO 2004 v Portu-
galsku pokračují v kariéře už pouze Milan Baroš v Baní-
ku Ostrava a Tomáš Hübschman v Jablonci. 

 JAROSLAV PLAŠIL 

 ITAL GIANLUIGI BUFFON ZATÍM ODEŠEL POUZE Z PSG. 
 ALE PO NEČEKANÉM NÁVRATU DO JUVENTUSU BY MĚL ZA ROK 
 ZAMÍŘIT DO FUNKCIONÁŘSKÝCH STRUKTUR TURÍNSKÉHO VELKOKLUBU. 

 NIZOZEMEC ARJEN ROBBEN DAL SBOHEM NEJEN BAYERNU, ALE CELÉ AKTIVNÍ FOTBALOVÉ KARIÉŘE. 

AKTUÁLNĚ

Bývalý český reprezentant Jaroslav Pla-
šil ukončil svoji dlouhou a úspěšnou kariéru. 
Sedmatřicetiletý bronzový medailista z EURO 
2004 zůstává v Bordeaux, kde bude působit 
jako člen realizačního týmu klubové rezervy, 
která hraje pátou nejvyšší francouzskou sou-
těž. V týmu Girondins strávil jako hráč téměř 
deset sezon, pouze v ročníku 2013/2014 byl 
na hostování v italské Catanii. Předtím hrál 
také za španělskou Osasunu Pamplona a AS 
Monako, kam odešel v pouhých 17 letech 
z Hradce Králové a se kterým byl v roce 2004 
ve finále Ligy mistrů.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Jen na pár měsíců opustil české ligové trávníky rumunský 
reprezentační středopolař Nicolae Stanciu. Nevrátil se však 
do Sparty, jejíž dres před angažmá v Al Ahlí rok oblékal, ale 
zamířil za zhruba sto milionů korun k největšímu rivalovi, 
do mistrovské Slavie, s níž uzavřel čtyřletý kontrakt. 

KRESBA TÝDNE

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


Byl motorem jabloneckého týmu, ale přesto zůstával na severu Čech, tře-
baže řada jeho spoluhráčů odcházela většinou do pražských „S“. V červnu 
se do hlavního města nejen fotbalově přestěhoval i pětadvacetiletý repre-
zentační středopolař MICHAL TRÁVNÍK, který se upsal Spartě na tři se-
zony. Na Letné, kam ho lákali už před čtyřmi roky, si od něj slibují, že při 
dlouhodobé zdravotní absenci kapitána a dirigenta Bořka Dočkala by se 
měl osiřelé sparťanské herní partitury ujmout právě on.  

Michal TrávníkMichal Trávník

Podruhé 
Spartu 
vyslyšel

Podruhé 
Spartu 
vyslyšel
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 VÁCLAV TICHÝ  BAD LEONFELDEN 

 Před čtyřmi lety jste byl nedaleko odtud rovněž v čes-

ko-rakouském pohraničí s Jabloncem jako jeho nová akvizice. 

Jaké jste měl tehdy fotbalové plány?

„Přestupoval jsem ze Slovácka do Jablonce v době, kdy klub 

nakoupil hodně hráčů a chtěl hrát Evropskou ligu. Věděl jsem 

proto, že to budu mít těžké se prosadit, což se také potvrdilo. Moc 

pravidelně jsem nehrával, až postupem času jsem si vybudoval 

určitou pozici a dostával se do základní sestavy.“

 Co považujete za zlomový moment, kdy se vaše herní 

karta začala obracet k lepšímu?

„Asi nejvíc se začala obracet s příchodem trenéra Petra Rady, 

tam se to zlomilo. Fotbalově mě probudil a poslední dvě sezony se 

mi, myslím, vydařily.“

 Bylo to také tím, že už jste nependloval ve středové řadě 

jako dřív?

„Spíš jsem z něj cítil důvěru, že mi věří, že na mně naše hra 

i stojí. To mi pomohlo a vyhovovalo.“

 MICHAL TRÁVNÍK VE SVÉ PRVNÍ JABLONECKÉ SEZONĚ V DUELU S PŘÍBRAMÍ. 

 JEŠTĚ V MINULÉ SEZONĚ NASTUPOVAL MICHAL TRÁVNÍK 
 PROTI SVÉMU NOVÉMU PRAŽSKÉMU ZAMĚSTNAVATELI… 

„Fotbalově mě probudil 
až příchod

trenéra Rady!“

 Počítal jste, že na severu strávíte čtyři sezony?

„Čtyři roky je celkem dost, plánovali jsme s panem Peltou, že 

Jablonec pro mě bude přestupní stanicí, takže zatím to jde podle 

plánu.“ 

 Z jabloneckého klubu pravidelně hráči odcházeli za lep-

ším, o vás se také spekulovalo, ale pořád jste v kabině zůstával!

„Nabídky se většinou objevovaly jen v médiích, nic konkrétní-

ho, jak se říká, na stole neleželo. S nikým jsem případný přestup 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 Z červnového reprezentačního srazu jste se ale omluvil. 

Ze stejného důvodu?

„Levé koleno se asi dva zápasy před koncem sezony znovu 

ozvalo, doktoři mi říkali, že to bylo nejspíš z únavy nebo z přetí-

žení.“

 Měl jste aspoň na rozdíl od spoluhráčů z českého národ-

ního týmu delší dovolenou!

„To je pravda, týden navíc mi docela pomohl.“

 Kdy se ozvala s nabídkou přestupu Sparta?

„Poprvé jsem se o zájmu Sparty dozvěděl od pana Pelty hned 

po sezoně. Řešit se to začalo v průběhu dovolené, ale přestup se 

finalizoval až těsně před startem letní přípravy. V pátek se vše do-

táhlo a v pondělí jsme začínali trénovat.“    

 Další nová letenská akvizice útočník Libor Kozák si po-

chvaloval, že s ním přímo mluvil Tomáš Rosický. Měl jste ho i vy 

„na drátě“?

„Párkrát mi volal a bylo vidět, že má zájem, abych šel do Sparty. 

Od takové velké legendy českého fotbalu to samozřejmě potěší.“

 Říkal vám, co Sparta od vás chce?

„Takhle detailně jsme se spolu nebavili, jestli budu hrát výš, 

nebo níž. Bude to záležet na typologickém složení středové řady, 

jak si ji bude představovat trenér Jílek.“

 Je vám osobně „desítka“ nejbližším postem?

„Můžeme hrát jak na jednu „desítku“, tak třeba i na dvě nebo i tři 

vedle sebe. Záleží na konkrétním rozestavění týmu. V minulé sezo-

ně mi „desítka“ v Jablonci seděla a nebránil bych se jí ani ve Spartě.“

ROZHOVORROZHOVOR

 HRA JABLONCE STÁLA NA SCHOPNOSTECH KREATIVNÍHO 
 ZÁLOŽNÍKA. TEĎ NA NĚ BUDOU SPOLÉHAT NA LETNÉ. 

neřešil. Jedinou výjimkou byla Slavia před rokem a půl v zimě, ale 

kluby se tehdy nedohodly. Ani ze zahraničí se žádný zájemce ne-

ozval. Nebylo to pro mě zrovna jednoduché, protože se mě na to 

každý ptal, ale já jsem o ničem, o čem se psalo, nevěděl…“

 V zimním přestupním termínu se o vás údajně zajímal 

bundesligový Stuttgart! Jak moc vážné byly vzájemné námluvy?

„To je dost podobný případ, nevím, co je na tom pravdy, prý 

to nedopadlo kvůli mému zraněnému kolenu. Stuttgart na jaře 

z bundesligy sestoupil, takže je možná dobře, že se žádná jednání 

v zimě ani nerozběhla.“

 Nezhatilo to tedy vaše zranění kolena těsně před star-

tem jarní části nejvyšší soutěže?

„Myslím si, že ne. Věděl jsem, že levé koleno není úplně v poho-

dě, ale zároveň taky, že se nejedná o poškozené vazy. Byl to jen me-

niskus, což je lepší varianta. Kousek ulomeného menisku mi artro-

skopií odstranili a za měsíc jsem mohl hrát. Trochu jsem ale jarní 

návrat na hřiště uspěchal, měl jsem aspoň ještě týden počkat, pro-

tože po víkendových zápasech mě pak v týdnu koleno bolelo. Proto 

jsem se v pár zápasech herně trápil, než jsem se kondičně dostal 

na předchozí úroveň. Zbytek jara pak už nebyl z mé strany špatný.“

 MICHAL TRÁVNÍK BĚHEM ROZCVIČKY PŘI TRÉNINKU SPARTY NA SOUSTŘEDĚNÍ V BAD LEONFELDENU. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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  Letní příprava je abnormálně krátká…

„Asi nikdo z nás nebyl zvyklý, že trvá jen měsíc. Prvních čtrnáct 

dnů bylo kondičně hodně náročných, druhá polovina už byla spíš 

o herním vyladění týmu. Zatím nám to v přípravných zápasech 

moc nepadá, snad to bude v těch ligových mnohem lepší.“

 Se Spartou narazíte hned v úvodu na své dva bývalé klu-

by - Slovácko a Jablonec, které budete shodně hostit na Letné!

„Od Sparty se očekává vždycky stoprocentní bodový zisk, 

a když hrajeme v prvních dvou kolech dvakrát za sebou doma, tak 

o to víc.“

 Jak jste připravený na enormní tlak sparťanských fa-

noušků a médií, nesrovnatelný s tím jabloneckým?

ROZHOVORROZHOVOR

 MICHAL TRÁVNÍK SE OPĚT SEŠEL V JEDNOM TÝMU SE SVÝM NEDÁVNÝM JABLONECKÝM 
 SPOLUHRÁČEM MATĚJEM HANOUSKEM, KTERÝ DO SPARTY PŘESTOUPIL V ZIMĚ. 

 A co herní automatismy, které jste měl v Jablonci zažité?

„Trenéra Jílka jsem znal z „jedenadvacítky“, takže jsem věděl, 

co od hráčů vyžaduje - především vysoký presink, hrát přímočaře 

dopředu, ne žádné alibistické rozehrávání do stran nebo dozadu. 

Tím pádem jsem také měl představu, do čeho jdu.“

 Znáte dost nových spoluhráčů jak ještě z jabloneckého 

dresu, tak i z reprezentační „jedenadvacítky“, což je jistě další 

aklimatizační výhodou…

„Je tady brankář Milan Heča, kterého pamatuji ještě ze Slovácka, 

prošel jsem dvěma týmy „lvíčat“. Z toho prvního je Martin Frýdek 

a Venca Kadlec, z druhého pak Michal Sáček nebo Martin Hašek.“

 Už jste se stihl do hlavního města přestěhovat?

„Než jsme odjeli na soustředění do Rakouska, tak jsem přebí-

ral byt a manželka pak v dalších dnech stihla přestěhovat z Jab-

lonce do Prahy vše potřebné, takže jsem se toho nijak aktivně 

neúčastnil…“

 V DRESU „LVÍČAT“ SI MICHAL TRÁVNÍK ZAHRÁL NA DVOU MISTROVSTVÍCH EVROPY. 

Michal Trávník
Narozen: 17. května 1994 * Výška: 175 cm * Váha: 73 kg * Stav: že-

natý, manželka Karolína * Fotbalový post: záložník

Hráčská kariéra: FK Mutěnice (2002-2006), Baník Šardice (2006-

2009), 1. FC Slovácko (2009-2015), FK Jablonec (2015-2019), Spar-

ta Praha (2019-?) * Reprezentace: 5 zápasů, žádný gól

Největší úspěchy: účast na MS hráčů do 17 let (Mexiko 2011), 

účast na EURO hráčů do 21 let (Česko 2015, Polsko 2017), přímý 

postup do skupinové fáze Evropské ligy (2018)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 PRVNÍ ZE SVÝCH PĚTI STARTŮ ZA REPREZENTAČNÍ A-TÝM SI MICHAL TRÁVNÍK 
 PŘIPSAL LONI 23. BŘEZNA NA CHINA CUPU PROTI URUGUAYI. 

„Dopředu se na to připravit ani nemůžete, ale počítám s tím. 

Záleží, jak se s tím poperu na hřišti, a věřím, že to zvládnu dobře.“

 Pomůže vám v tom i sebedůvěra, kterou logicky máte 

po tolika prvoligových sezonách?

„Před čtyřmi lety jsem mohl jít také do Sparty, která mě teh-

dy chtěla. Vybral jsem si Jablonec jako fotbalový mezistupeň 

a bylo to, myslím, dobré rozhodnutí. Nyní jsem se do Sparty do-

stal na druhý pokus, ale už toho mám docela dost odkopáno jak 

v české lize, tak na mezinárodní úrovni. Jsem i podstatně zku-

šenější.“

 V Jablonci jste si nastavil laťku dost vysoko nejen coby 

kreativní hráč, který zahrává většinu standardních situaci, ale 

i jako střelec. To se od vás bude čekat i na Letné!

„V Jablonci bylo jasně dané, že budu standardky kopat, tady te-

prve uvidíme, jak se budeme při nich točit, což je i lepší, než když 

to je jen na jednom hráči.“

 A co penalty?

„To se nebojím, že bych se k jejich zahrávání dostal…“

 Vaši nedávní jablonečtí spoluhráči David Hovorka s To-

mášem Holešem se o kapitánskou pásku kvůli taxativnímu fi-

nančnímu příspěvku do klubové pokladny svorně podělili hned 

v úvodním přípravném zápase Slavie v Čelákovicích s českobu-

dějovickým Dynamem…

 „Já jsem si to odbyl taky v prvním utkání v Benešově spolu 

s ostatními novými kluky ve Spartě…“ 

„K penaltám 
se asi sotva ve Spartě 

dostanu…“

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/
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Jak sparťané ladili ligovou formu
Fotbalisté pražské Sparty v posledních letech pravidelně jez-

dí k závěrečné herní přípravě kousek za česko-rakouské hranice 

do lázeňského města Bad Leonfelden. Trenér Václav Jílek a sto-

per David Lischka zde byli coby letenští novicové poprvé (1). Kon-

diční trenér Tomáš Malý přináší podložky pro závěrečné protažení 

hráčů, kteří absolvovali o den dříve přípravné utkání s Dynamem 

Moskva (2). Sparťané v pozicích akvabel na trávníku, zachycení 

z nadhledu tribuny (3). Kompletní tréninkovou jednotku bedlivě 

sledoval z rohu tribuny sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický, 

který občas stihl i  vyřídit nějakou urgentní záležitost přes mo-

bil. Nazpátek do hotelu nad městem vyrazil stejně jako fotbalisté 

na elektrokole  (4). V popředí letenské výklusové formace jsou 

s  výjimkou středopolaře Michala Trávníka samí obránci - zleva 

Lukáš Štetina, Ondřej Zahustel, David Lischka a  Matěj Hanou-

sek  (5). Guélor Kanga neztrácel při nejrůznějších cvičeních 

dobrou náladu a úsměv na tváři (6). Chladivý epilog před odjez-

dem ze stadionu k obědu v hotelovém komplexu obstaraly rege-

nerační kádě s ledovou tříští. Do první z nich se ponořili Ondřej 

Zahustel s Davidem Mobergem Karlssonem, ve druhé blahodárný 

účinek k odplavení únavy využívají nedávní jablonečtí spoluhráči 

Michal Trávník s Davidem Lischkou, kteří se spolu sešli i ve spar-

ťanské kabině. Za nimi čeká napůl skrytý Semih Kaya (7).

1)

2)

3)

FORTUNA:LIGA - 1. KOLO

12.07. 18:00 Jablonec - Bohemians 1905
13.07. 17:00 Ostrava - Liberec, Příbram - Teplice

13.07. 19:30 Plzeň - Sigma Olomouc
14.07. 16:30 České Budějovice - Opava, Mladá Boleslav - Karviná

14.07. 19:00 Sparta Praha - Slovácko
15.07. 18:00 Zlín - Slavia Praha
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7)

6)

5)

4)



http://www.jutagrass.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
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ČESKO-SLOVENSKÝ SUPERPOHÁR
Slavia pilně plní vitríny

Fotbalistům Slavie hrozí, že se ten rituál stane návykovým. Co sou-
těžní zápas, to zakončení na pódiu a přebírání trofeje. Po zisku domá-
cího MOL Cupu a po oslavě mistrovského titulu do třetice červeno-
bílí brali pohár v sobotu v Trnavě, kde porazili v Česko-slovenském 
Superpoháru domácí Spartak 3:0. Pilně tak plní poličky ve vitrínách 
v Síni klubové slávy.

 ZÁKLADNÍ SESTAVA PRAŽANŮ PŘED ZÁPASEM S TRNAVOU. 

 SLÁVISTÉ JÁSAJÍ S PRVNÍ TROFEJÍ NOVÉHO SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU. 

 JAROSLAV KOLÁŘ  TRNAVA 

Už před soubojem se nechali „sešívaní“ slyšet, že jim nevadí 

termín ani soupeřova výhoda domácího prostředí. „Je dobře, že se 

podařilo najít vhodný termín pro tento zápas. Pro nás je to gene-

rálka na ligu a je dobře, že se se jedná o ostrou generálku, o sou-

těžní zápas, který dává možnost zahájit sezonu ziskem trofeje,“ 

nechal se slyšet trenér Jindřich Trpišovský.

Slávisté byli jednoznačným favoritem, své věci věřili do té míry, 

že si nechali vyrobit speciální trička, která po zápase oblékli. Kus-

todi tentokráte nemuseli ani tolik přemýšlet, co by s tričky udělali, 

kdyby se výhra nad Spartakem nedostavila... Pravděpodobnost 

jejich využití byla obrovská.

Domácí už potřetí během roku staví zcela nový tým. Vloni 

na podzim totiž došly finanční prostředky, skončili trenér Rado-

slav Látal a manažer Pavel Hoftych, ale během zimní přestávky 

prakticky odešli i všichni hráči. Nový tým na jaře zachránil ligu 

a senzačně vybojoval Slovenský pohár, když zdolal po remíze 3:3 

na pokutové kopy favorizovanou Žilinu. Jenže po konci jarní části 

přišli noví majitelé, skončil trenér Michal Ščasný, smlouvy kon-

čili téměř celému kádru a Spartak začal opět budovat z gruntu 

nové mužstvo. „Potřebujeme hlavně čas, abychom se zlepšovali. 

Každým dnem přicházejí noví hráči na různé úrovni připravenos-

ti a snažíme se je připravit tak, aby se vytvořil tým. Toho času je 

málo, přesto proti Slavii, která má neporovnatelně jiné možnos-

ti, bychom chtěli uspět,“ vysvětloval před zápasem nový trenér, 

Portugalec Ricardo Cheu, který přišel na Slovensko letos v lednu, 

aby se pokusil zachránit vážně sestupem ohroženou Senicu. To se 

mu zdařilo - klub pod jeho vedením začal sice čtyřmi porážkami, 

ale pak v nadstavbové části získal 22 bodů z deseti zápasů a měl 

po starostech. To imponovalo novým majitelům Trnavy a Portu-

galce přetáhli.

Dalo by se říci, že pro Slavii bylo dobře, že svůj jediný domácí 

přípravný zápas hrála 26. června s nováčkem z Českých Budě-

jovic v Čelákovicích za sedmatřicetistupňového vedra. V době vý-

kopu v Trnavě bylo na teploměrech 34 stupňů Celsia... Ve vedru 

a v čase dovolených přesto Superpohár přilákal velmi pěknou 

návštěvu 7523 diváků. 

SPARTAK TRNAVA - SLAVIA PRAHA 0:3 (0:1)
Branky: 40. T. Souček z penalty, 61. T. Souček, 71. Hušbauer. Rozhodčí: Kružliak - Somoláni, Hanc-
ko (všichni Slovensko). ŽK: Tavares, Lovat, Mitrea, Turňa - Kúdela, Masopust. Diváci: 7523.

Trnava: Rusov - Turňa, Menich (87. Mesík), Mitrea (90. Horvát), Lovat - Jakúbek (65. Mihálek), Tešija 
- Oršula (57. Halilovič), Tavares, Dangubič - Sobczyk (76. Kelemen). Trenér: Chéu.

Slavia: O. Kolář - Coufal, Hovorka, Kúdela, Bořil - A. Král (68. Hušbauer), T. Souček (80. Hromada) 
- Masopust (78. Baluta), Ševčík (81. Traoré), Zmrhal (73. Hilál) - Van Buren (61. Olayinka). Trenér: 
Trpišovský.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Od začátku bylo jasné, že Slavia má převahu. Jen se rozbíha-

la pomaleji, van Buren v šesté minutě hlavičkoval ze šesti metrů 

do brankáře Rusova a na gól se čekalo až do 40. minuty, kdy To-

máš Souček proměnil dloubákem ala Panenka penaltu nařízenou 

za faul na Krále. „Úvodních dvacet minut bylo znát, že máme těžké 

nohy. Šli jsme do toho rovnou z přípravy, která byla letos kratší, 

muselo se do ní ale vejít vše potřebné. Snažili jsme se o kombi-

naci, ale právě pohyb nás v úvodu limitoval. Myslím, že už pozdě-

ji v zápase se pohyb zlepšil, teď máme týden na vyladění a bude 

to určitě lepší,“ komentoval kapitán Slavie Tomáš Souček zápas, 

ve kterém dal dvě branky. Podruhé se trefil pro něho už tradičně 

po rohovém kopu zahrávaném Ševčíkem. Skóre uzavřel po třech 

minutách na trávníku Josef Hušbaurer krásnou ranou k tyči 

po přihrávce Masopusta. 

Hušbauer nahradil Součka a místo něho také navlékl kapitán-

skou pásku. A mnoho nechybělo a stal se i on dvougólovým kapi-

tánem - další „výživnou“ střelou trefil tyč. To nebylo vše ze strany 

Slavie - van Buren opět hlavičkoval z vyložené pozice do brankáře, 

střídající Baluta se dvakrát objevil v dobré pozici před brankářem 

a jeden gól neplatil pro ofsajd. Superpohár naplnil očekávání - šlo 

o hru kočky s myší. 

Trnavu už ve čtvrtek čeká 1. předkolo Evropské ligy, v Bosně 

a Hercegovině proti Radniku Bijeljina. Slavia do soutěžních zá-

pasů vstoupí posílena ziskem Česko-slovenského Superpoháru 

v pondělí ve Zlíně. Na start v kvalifikaci o Ligu mistrů si počká až 

do 20. srpna. Do té doby už by měl být v plné formě Nicolae Stan-

ciu. Muž, který budí emoce. Vždyť letos v lednu byl ještě hráčem 

Sparty, pak zamířil do Saúdské Arábie, aby z klubu Al Ahlí odešel 

- do Slavie! K té se připojil ve čtvrtek, o dva dny později z tribuny 

pod sálajícím sluncem sledoval výhru svých nových kolegů - a do-

stal i medaili a mohl se vyfotit s trofejí, byť k tomu nepřispěl ani 

jedním dotekem s míčem. Slavia věří, že na dalších trofejích už 

bude mít velký podíl... Nejprve však musí posila za sto milionů ko-

run dohnat tréninkové manko. Po klubových povinnostech přišly 

dva kvalifikační zápasy v dresu Rumunska v první dekádě června 

a od té doby se spíše vyjednávalo o přestupu. 

Zápas v Trnavě naznačil, že Slavia má střed hřiště velmi kvalit-

ně obsazen a Stanciu by měl přinést ještě vyšší - nadstandardní 
 SKÓRE UTKÁNÍ OTEVŘEL Z PENALTY TOMÁŠ SOUČEK, JENŽ PROTI SPARTAKU SKÓROVAL DOKONCE DVAKRÁT. 

 TŘETÍ BRANKU PRAŽANŮ SI PŘIPSAL STŘÍDAJÍCÍ JOSEF HUŠBAUER. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 SLAVÍCÍ VÍTĚZOVÉ S TRIČKY SUPER-SLAVIA. BUDE SUPER I NOVÁ SEZONA? 

- kvalitu, kterou nesporně má. Zatím vystupuje pozitivně a opti-

misticky. Pokud se podaří najít vyvážené složení zálohy, pak bude 

Slavia silnější než v minulé sezoně. 

Hodně se diskutovalo o tom, zda má cenu o Česko-slovenský 

Superpohár, určený pro vítěze národních pohárů z obou zemí, 

hrát. Předloni, v prvním ročníku, zvítězil Fastav Zlín nad Slova-

nem Bratislava po penaltovém rozstřelu. Zápas v Uherském Hra-

dišti vidělo 3124 diváků. Vloni se bohužel nehrálo z obav o zajištění 

bezpečnosti. Pořadatelství si slovenský svaz vyzkoušel až letos 

a zhostil se ho na výbornou. V Trnavě bylo vše na úrovni mezistát-

ního zápasu a souboj přilákal i diváky. Je teď na české straně, aby 

příští rok Slováky napodobila. 

A termín? Ukazuje se, že není potřeba příliš spekulovat. Týden 

před zahájením české nejvyšší soutěže se stejně hrají takzvané 

generálky. A jak řekl trenér Slavie Jindřich Trpišovský - nejlepší 

generálka je v soutěžním zápase, ve kterém jde i o trofej. 

 V TRNAVĚ SE PŘEDSTAVILA I ÚTOČNÁ POSILA SLAVIE BAHRAJŇAN JÚSUF HILÁL. 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

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


http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
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Technické kousky, které se od Brazilců všeobecně očekávají? Ne snad, 
že by je neuměl, ale jeho hlavní síla je někde jinde. CASEMIRO, borec 
pocházející z města nedaleko Sao Paula, se totiž proslavil jako defen-
zivní záložník. A také fotbalista, na kterého se snad přímo lepí úspěchy. 
Těžko dnes hledat v Evropě fotbalistu, který jich má více.

Casemiro
Nenápadný 

Brazilec 
s čichem 

na trofeje

Casemiro
Nenápadný 

Brazilec 
s čichem 

na trofeje
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Dvanáct let čekala Brazílie na triumf na Copa América. Sotva 

však Casemiro v Praze při přáteláku převzal kapitánskou pásku, 

která mu zbyla kvůli zranění tradičního kapitána posledních let 

Neymara, začalo být lépe. Nic na tomto konstatování nemění ani 

fakt, že na Copa América už ji měl na ruce Dani Alves. Casemiro 

byl téměř nenahraditelným hráčem brazilské sestavy a vyne-

chal, nuceně, jen čtvrtfinále s Paraguayí. A jak je jeho dobrým 

zvykem, i jako defenzivní záložník přispěl k úspěchu gólem. Pro 

jeho hru tak charakteristické.

LIGA MISTRŮ JEN S NÍM
Nebo v Realu Madrid. Bílý balet sice na evropské scéně patřil 

do špičky, ale triumf v Lize mistrů? Od roku 2002 pusto a prázd-

no. Až přišel Casemiro. Brazilský mladíček, kterého klub koupil 

na zkoušku do rezervy v roce 2011, se záhy vypracoval do prv-

ního týmu. V sezoně 2013/2014 už byl jeho součástí a byl z toho 

slavný triumf. Jenže Casemiro měl v Realu konkurenci, která ho 

ne vždy pustila na hřiště, proto vedení klubu odeslalo Brazilce 

na roční hostování do Porta. Výsledek? Ušatou trofej z Ligy mis-

trů se na San Bernabeu nepodařilo udržet. 

Po roce se Casemiro vrátil a s ním v sestavě nastaly Realu 

v Lize mistrů zlaté časy. Tři triumfy po sobě, to žádný klub ni-

kdy předtím nedokázal a možná bude dlouho trvat, než se stejný 

úspěch někomu povede zopakovat. Na všech se Casemiro výraz-

ně podílel coby nekompromisní plejer, přes kterého soupeř těž-

ko prochází a který navíc střílí důležité góly. Jako třeba ve finále 

ročníku 2016/2017, kdy v Cardiffu v duelu s Juventusem Turín 

po hodině hry, za nerozhodného stavu 1:1, napřáhl z dálky a pře-

klopil skóre ve prospěch Realu.

NELEHKÉ DĚTSTVÍ
Patří ke generaci hráčů, pro které byl fotbal skvělou příle-

žitostí, jak se vymanit z těžkého života na brazilském venkově. 

Fotbalový talent měl navíc i nelehký osud. Když mu bylo pět 

let, otec od rodiny odešel a na výchovu zůstala matka sama. 

„Kdybych ho dnes potkal na ulici, nepoznal bych ho,“ svěřil se 

jednou. Což by mu zřejmě vůbec nevadilo, protože byl svědkem 

nechutných scén, za nichž otec rodinu opouštěl. Pro další život 

ho možná i tato událost vybavila užitečnou vlastností jít tvrdě 

za svým cílem. 

Dokázal se věnovat fotbalu, nezanedbával ani školu, šlo jen 

o to, zda dostane šanci jít výš. Přišla v podobě fotbalové akademie 

v Sao Paulu. Jenomže nečekaně se objevil další problém. Ve čtr-

nácti letech, když měl fotbalově růst, vážně onemocněl. Kvůli he-

patitidě dlouho nemohl na fotbal ani pomyslet. „Byl jsem nespo-

kojený, měl jsem pocit, že jsem zklamal. Dokonce jsem přemýšlel, 

že s fotbalem úplně skončím. Pak mi ale toto utrpení, stejně jako 

to rodinné, nakonec pomohly,“ popsal nelehké životní období.

NABÍDKA Z REALU. DO REZERVY
Naštěstí vydržel! V dresu FC Sao Paula se dostal do prvního 

mužstva a v roce 2012 přišla nabídka, která se neodmítá. I přesto, 

že mu Real Madrid pro začátek nabídl místo jen v rezervním 

týmu.  Tehdy dvacetiletý brazilský mladík nezaváhal a přijal. Že 

udělal dobře, se ukázalo hned v první evropské sezoně. Byť měl 

k ofenzivním kouskům některých krajanů přece jen daleko, fotba-

lově cenný hráč vedení Realu přesvědčil a madridský klub na něj 

uplatnil opci. Svět velkého fotbalu se před Casemirem otvíral. 

Právě ve chvíli, kdy se Real nadechl k jedné z nejslavnějších ér své 

historie. Co víc si přát, než se hned v první sezoně ve velkém týmu, 

po boku Ronalda a spol., podílet na triumfu v Lize mistrů?

NA HOSTOVÁNÍ PORTO VYDĚLALO
Nijak tento fakt nezlehčuje, že i přes velký úspěch si místo 

v kádru Realu Casemiro neudržel. Místo dalšího budování své 

pozice v „Bílém baletu“ odešel na roční hostování do portugal-
 CASEMIRO (VPRAVO NAHOŘE) JÁSÁ V NEDĚLNÍM VEČERU SE SPOLUHRÁČI PO ZISKU TITULU NA COPA AMÉRICA 2019. 

 V DRESU REALU SE CASEMIRO PŘEDSTAVIL I LONI V LISTOPADU V DUELU 
 LIGY MISTRŮ V PLZNI, V NĚMŽ MADRIDSKÝ VELKOKLUB PORAZIL VIKTORII VYSOKO 5:0. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 V BŘEZNOVÉM PŘÁTELSKÉM MAČI V EDENU PROTI ČESKÉMU NÁRODNÍMU TÝMU 
 SE CASEMIRO POPRVÉ PŘEDSTAVIL V ROLI KAPITÁNA BRAZILSKÉ REPREZENTACE. 

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY

ského Porta. Dobře, nebo špatně?  S odstupem času je třeba 

říct, že dobře. I v Portu si zahrál Ligu mistrů, získal s ním por-

tugalský titul, ale hlavně předváděl výkony, které donutily vedení 

Realu sáhnout trochu hlouběji do své kasy. Že je to nepochopi-

telné, když byl Casemiro stále jeho hráčem? Vysvětlení je násle-

dující: portugalský klub zaplatil za hostování částku 600 000 eur 

a do smlouvy si zanesl klauzuli, podle níž může v případě zájmu 

brazilského fotbalistu získat natrvalo po složení sumy 15 mi- 

lionů eur. A Casemiro se v Portu opravdu činil, perfektně zapadl 

do týmu, odehrál 28 ligových utkání, v nichž vstřelil tři góly, a ve-

dení klubu neváhalo poměrně tučnou opci uplatnit. Jenže sou-

částí dohody o hostování Casemira byla i další klauzule, kterou 

si prosadil Real. V případě uplatnění opce portugalské strany 

totiž mohl její verdikt ještě zvrátit zaplacením částky 7,5 milionů 

eur. Což také učinil. Casemira ale nesmí prodat dál, jinak by mu-

sel Portu doplatit dalších 7,5 milionu…   

V ČESKU KAPITÁNEM BRAZILCŮ
Real k tomu až dosud neměl důvod. Casemiro se vrátil a vý-

sledkem byly tři triumfy v Lize mistrů, na všech se Brazilec vý-

 V REALU MADRID MÁ CASEMIRO SMLOUVU AŽ DO KONCE ČERVNA 2021. 

 VYDAŘENÉ HOSTOVÁNÍ V PORTU ZNAMENALO PRO CASEMIRA LUXUSNÍ 
 ZPÁTEČNÍ LETENKU DO MADRIDU, KTERÁ VYŠLA REAL NA 7,5 MILIONŮ EUR. 

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


46

4646

in
ze

rc
e

Úterý 9.7.2019
28/2019 PROFIL HVĚZDY

razně podílel. Pochopitelně už jako člen národního týmu, v němž 

debutoval coby devatenáctiletý mladíček v roce 2011, kdy na čtyři 

minuty naskočil do duelu s Argentinou. Stejně nenápadně, jako 

rostl v klubovém fotbale, rostl i v národním týmu kanárků. Vyvr-

cholení? Zatím nyní na Copa América, kde s týmem triumfoval. 

Pro české fanoušky má jeho přínos ještě jeden rozměr. Právě 

v Praze si na jaře totiž poprvé na svůj rukáv nasadil kapitánskou 

pásku jednoho z nejrespektovanějších reprezentačních celků. 

„Být kapitánem Brazílie je pro mě obrovská čest. Jsem hrdý,“ 

rozplýval se se ještě před pražským zápasem. A v neděli pak byl 

jedním z prvních, kdo zvedl na hlavu trofej pro vítěze Copa Améri-

ca, navíc před domácím publikem. No řekněte, je to opravdu ne-

nápadný fotbalista? 

Casemiro
Celé jméno: Carlos Henrique Casimiro * Narozen: 23. února 
1992, místo narození: São José dos Campos * Místo v sestavě: 
záložník * Výška: 185 cm * Váha: 84 kg * Manželka: Anna Mari-
ana Casemiro (sňatek 2014) * Klubová kariéra: FC Sao Paulo 
(2010-13), Real Madrid (2013), FC Porto (2014-15), Real Madrid 
(2015-?) * Reprezentace: 41 zápasů, 1 gól * Největší úspěchy: 
vítěz Copa América (2019), čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů (2014, 
2016, 2017, 2018), mistr Španělska (2017), vítěz evropského 
Superpoháru (2017, 2018), vítěz Světového poháru klubů (2017, 
2018, 2019) - vše s Realem Madrid

 V SEMIFINÁLE COPA AMÉRIKY POMOHL CASEMIRO BRAZÍLII ZDOLAT VELKÉ RIVALY ARGENTINU 2:0. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.strompraha.cz/
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FOTBALOVÝ 
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

16. 7. 2019

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


Fotbalová asociace
České republiky
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 DAGMAR DAMKOVÁ www.fotbal.cz

Workshop zástupců oddělení 
rozhodčích NA v Nyonu

Historicky první seminář pro „Heads of refereeing“ z národních asociací, sdru-
žených v UEFA, proběhl na začátku týdne v Nyonu. Vedle informací o změnách 
pravidel fotbalu byla nejdůležitějším bodem diskuse o projektu VAR, přenos in-
formací mezi UEFA a členskými asociacemi pro oblast rozhodčích, a v neposled-
ní řadě i výměna názorů a zkušeností mezi samotnými účastníky workshopu.

 NYON UVÍTAL HISTORICKY PRVNÍ SEMINÁŘ PRO „HEADS OF REFEREEING“ ČLENSKÝCH ZEMÍ UEFA. 

Ke dvoudennímu workshopu se do sídla UEFA na břehu Že-

nevského jezera sjeli zástupci oddělení rozhodčích ze všech 55 

národních asociací z Evropy. Českou republiku zastupoval vedou-

cí Oddělení rozhodčích FAČR Miroslav Tulinger, ve druhé části jej 

pak ještě doplnil Michal Beneš, který má na starosti vzdělávání 

a školení videoasistentů rozhodčích (VAR).

Význam historicky prvního setkání podtrhl na úvod Giorgio 

Marchetti, zástupce generálního sekretáře UEFA. Zdůraznil důle-

žitost práce s rozhodčími a observery zejména s ohledem na ne-

ustále rostoucí nároky moderního fotbalu. Vyzdvihl význam oddě-

lení rozhodčích v jednotlivých asociacích pro organizaci výchovy 

rozhodčích a observerů a pro přenos potřebných informací. Ho-

vořil také o projektu VAR, který UEFA plně podporuje a postupný-

mi kroky zavádí do svých soutěží, a dále zmínil připravovaný nový 

formát evropských soutěží. Roberto Rosetti, předseda Komise 

rozhodčích UEFA, prezentoval Projekt VAR, zkušenosti s jeho za-

váděním v Lize mistrů v loňské sezóně, připravované kroky pro 

jeho rozšíření do dalších soutěží (Evropská ligy, atd.), ale zejmé-

na přípravu rozhodčích na jeho aplikaci v rámci EURO 2020. Celé 

odpoledne pak bylo věnováno konkrétním otázkám aplikace VAR 

v utkáních a způsobům přípravy rozhodčích.

Seminář uzavřel blok informací ohledně fitness přípravy roz-

hodčích a také ohledně nového testu (tzv. „Single-Double-Single 

test“), který brzy nahradí současný FIFA fitness test. Byl zmíněn 

význam „Programu Talent&Mentor“ a „Programu CORE“ pro 

mladé talentované rozhodčí z národních asociací, s potenciálem 

pro vstup na mezinárodní scénu v krátkodobém horizontu. A též 

důležitost přípravy a výchovy nových ženských rozhodčích, která 

by korespondovala se současným celosvětovým boomem žen-

ského fotbalu. 

DAGMAR DAMKOVÁ 
JAKO OBSERVER NA FINÁLE MS ŽEN

Vrcholem světového šampionátu žen, který se v tomto roce hraje 
ve Francii, bylo nedělní finále mezi Spojenými státy americkými a Ni-
zozemskem. Jako referee observer u toho byla Dagmar Damková.

Bývalá česká rozhodčí působila v roli observera během aktuálního světo-
vého šampionátu také při zápasech USA - Chile, Švédsko - Kanada (osmifiná-
le) a Francie - USA (čtvrtfinále). Po těchto třech zápasech v Paříží se přesu-
nula do Lyonu, kde se hrálo v neděli 7. července od 17:00 středoevropského 
času finále mezi USA a Nizozemskem. Titul světových šampionek obhájily 
fotbalistky USA po výhře 2:0.

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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FOTBALOVÝ 
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ
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