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„Příště už na penaltu možná 
půjdu já a doufám, že tu černou 
sérii, která nás obírá o ligové 
body, zlomím, “ říká stoper 
ostravského Baníku.

 PATRIZIO STRONATI

Jakub 
Podaný

Čtyřicet minut 
do „Bolky“ 
  „Táhlo mě to do ligy!“  
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Vážení čtenáři!

Řadou expertů byla Mladá Boleslav pasována 

za „černého koně“ nadcházejícího ligového roč-

níku. Mimo jiné proto, že její „bafuňáři“ udrželi 

v kádru nejlepšího ligového střelce Nikolaje Ko-

mličenka, ale zároveň dokázali kádr ještě posílit. 

Nejznámější tváří, která se v městě škodovek 

objevila, je Daniel Pudil z anglického Sheffieldu 

Wednesday. Fotbalový světoběžník se s blížícími 

se čtyřiatřicátými narozeninami vrátil do nejvyš-

ší české soutěže, kterou opustil v létě 2008, kdy 

z Liberce zamířil do Genku. V „Bolce“ asi nena-

váže na dva mistrovské tituly z Belgie a z Česka, 

ale titulek jeho rozhovoru v Gólu: „V lize musíme 

uhrát Top 6!“ prozrazuje, že s malými ambicemi 

rozhodně nepřichází. Nový dres si oblékl také Ja-

kub Podaný. Rovněž on má za sebou toulky po svě-

tě, v němž zavítal i do fotbalově exotické Indie.  

Do vršovických Bohemians však přišel na hosto-

vání z nedaleké Julisky, neboť po sestupu Dukly 

o patro níž říká: „Táhlo mě to do ligy!“ Gólu se 

svěřil, že o premiérovou trefu v zelenobílém dre-

su musel „poprosit“ veterána Klokanů Josefa Jin-

dřiška. A koho svým gólem rozesmutněl? Daniela 

Pudila v dresu hostující Mladé Boleslavi! Smutek 

ve tváři měl při rozhovoru pro rubriku Můj týden 

Patrizio Stronati. Stoper Baníku v ní vysvětluje tře-

ba i to, proč Ostravané v obou dosavadních domá-

cích utkáních prohráli. A vypráví i na čem ztrosko-

tal jeho letní přestup do polského Lechu Poznaň.

Příjemné gólové počtení!       

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

 „I když jsme hráli v pondělí derby v Karviné a už v pátek doma s Teplicemi, žádnou větší 

únavu jsem necítil. Pro mě je naopak nejhorší, když je mezi zápasy delší pauza než obligát-

ní týden. Bohužel jsme i podruhé v domácím prostředí prohráli, což je na začátku sezony 

vždycky hodně nepříjemné. Ale obě utkání nejde, myslím, moc srovnávat. Proti Teplicím 

jsme předvedli lepší výkon než v úvodním kole s Libercem, ale doplatili jsme na největší 

problém, který nás v poslední době trápí - vstřelit gól. Souvisí s naší nepříliš kvalitní před-

finální fází, takže se jen velmi obtížně dostáváme do šancí.

„TEPLICE NA NAŠI BRANKU UŽ NEVYSTŘELILY!“
S Teplicemi jsme měli přitom spoustu času, abychom zápas otočili, protože jsme inka-

sovali branku už ve třetí minutě. Hosté potom zalezli, bránili od půlky a na naši branku již 

nevystřelili… Zachytal jim i brankář Grigar, ale přesto jsme měli naplno bodovat. Největ-

ší příležitost k obratu jsme měli z penalty po hodině hry. Byli jsme před zápasem určení 

s „Barym“ (Milanem Barošem), který to vzal na sebe, ale jak teplický gólman po utkání při-

znal, vystihl stranu, kam to kopne… Kdyby vyrovnal na 1:1, určitě bychom ve zbytku zápasu 

dostali Severočechy pod tlak, do konce zbývala skoro půl hodina.

„INKASUJEME GÓLY JAKO PŘES KOPÍRÁK…“
Nevěděl jsem, že jsme už pět pokutových kopů v řadě neproměnili. Příště už na penaltu 

možná půjdu já a doufám, že tu černou sérii, která nás obírá o ligové body, zlomím. Před 

dvěma týdny proti Liberci ji Robert Hrubý nedal za stavu 1:1 a nakonec jsme nebrali nic, 

protože jsme dostali v nastaveném čase gól ze standardní situace, když střílený centr 

prodloužil hostující Potočný hlavou ke vzdálenější tyči. To samé jako přes kopírák se nám 

stalo v závěru derby v Karviné. Domácí kontaktní gól pochopitelně nakopl, a kdyby nás pak 

svými zákroky nepodržel „Buďa“ (Viktor Budinský), tak jsme možná nevyhráli… Když se 

 DO AUSTRIE PŘESTOUPIL ODCHOVANEC HLUČÍNA STRONATI 
 Z BANÍKU JAKO DVACETILETÝ MLADÍK V LEDNU 2015. 

Fotbalový týden Patrizia Stronatiho

„Příště na penaltu 
už asi půjdu já…“

Stabilně patří do stoperské dvojice Baníku, do kte-
rého se natrvalo vrátil po angažmá v Austrii Vídeň. 
V létě měl čtyřiadvacetiletý urostlý bek PATRIZIO 
STRONATI opět nakročeno do ciziny, když mu přile-
těla nabídka od polských sousedů z Lechu Poznaň, 
ale představy obou klubů o transferu se diametrál-
ně lišily, takže z něj sešlo. I proto, že ostravské ligo-
vé ambice opět míří vysoko, byť tomu vstup do nové 
sezony zatím zrovna nenapovídá… 

 PO NÁVRATU Z AUSTRIE VÍDEŇ ZAČAL PATRIZIO STRONATI V BANÍKU SVOJI DRUHOU SEZONU. 

  Baroš si nepolepšil, 
Grigar ano
Historicky druhý nejlepší reprezentační stře-
lec Milan Baroš si mohl v páteční domácí 
předehrávce Ostrava-Teplice vylepšit svoje 
dosavadní konto 140 branek v Klubu ligových 
kanonýrů týdeníku GÓL, ale v 66. minutě hos-
tující brankář Tomáš Grigar vystihl směr jeho 
střely z pokutového kopu. Kdyby se sedmat-
řicetiletý kapitán Baníku gólově prosadil, do-
táhl by se v pořadí na někdejšího slovenského 
forvarda pražské Sparty a čs. reprezentace 
Stanislava Grigu. Gólman Severočechů udržel 
ve Vítkovicích i díky tomuto svému zákroku 
čisté konto a přiblížil se tak ke vstupu do jiné 
prestižní fotbalové společnosti - Klubu ligo-
vých brankářů, který rovněž zastřešuje tý-
deník GÓL. Šestatřicetiletému brankáři, jenž 
má k jeho vstupním dveřím ze všech čekatelů 
nejblíž, schází vychytat ještě sedm nul, aby 
se stal držitelem členského odznaku s pořa-
dovým číslem 22.  

  Černohorce povede Bosňan
Reprezentanty Černé Hory bude trénovat 
Bosňan Faruk Hadžibegić, který nahradí Srba 
Ljubišu Tumbakoviče. Ten byl v červnu před 
zápasem kvalifikace EURO 2020 s českým 
národním týmem odvolán kvůli tomu, že od-
mítl být na lavičce při předchozím kvalifikač-
ním utkání s Kosovem, jehož samostatnost 
Srbsko neuznává. Jednašedesátiletý bývalý 
obránce jugoslávské reprezentace v minulos-
ti trénoval řadu francouzských či tureckých 
klubů, krátce vedl i bosenskou reprezentaci. 
Naposledy působil u druholigového francouz-
ského celku Red Star, ale v březnu byl kvůli 
špatným výsledkům propuštěn. Na lavičce 
Černé Hory si odbude premiéru v září v pří-
pravném duelu s Maďarskem a o pár dnů 
později v kvalifikaci mistrovství Evropy 2020 
v Prištině proti Česku.

  Sadílkův nabitý týden
Dvacetiletý český záložník Michal Sadí-
lek odehrál v dresu Eindhovenu celý zápas 
2. předkola Ligy mistrů proti Basileji, v kte-
rém nizozemský tým vydřel doma vítězství 
3:2. O postup do 3. předkola bude usilovat 
příští týden ve Švýcarsku. PSV od 14. minuty 
vedl, ale v nastavení prvního poločasu hosté 
vyrovnali a v 79. skóre otočili. Po rohovém 
kopu se trefil prudkou hlavičkou o zem pa-
raguayský stoper Alderete, kterého Basilej 
v létě získala jako náhradu za Marka Su-
chého. V závěru dostal Sadílek žlutou kartu 
za držení a krátce nato se zapsal do utkání 
lepším způsobem. Přihrávkou do vápna roz-
jel gólovou akci, kterou zakončil střídající 
Lammers. V nastaveném čase pak domácí 
rozehráli nakrátko roh a po centru do vápna 
dvacetiletý Malen, kterého basilejská obrana 
nechala volného, rozhodl pohotovou patičkou 
o vítězství Eindhovenu. Kvalifikaci o Ligu mis-
trů si mladý český středopolař zahrál poprvé 
v kariéře. Loni v prosinci nastoupil v základní 
skupině na 25 minut v duelu s Interem Milán. 
I další dny v minulém týdnu měl talentovaný 
středopolař, který se v červnu poprvé objevil 
v nominaci reprezentačního „áčka“, nabi-
té. Podepsal totiž s PSV novou vylepšenou 
smlouvu do roku 2022 a v sobotním finále 
nizozemského Superpoháru v Amsterdamu 
podlehl mistrovskému Ajaxu 0:2.

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

 MAREK HEINZ 

Pokud chceme uspět, tak se musíme vyvarovat chyb z předchozích zápasů. V dalších dvou 

kolech hrajeme s pražskými kluby - nejdřív doma s Bohemkou a potom na Letné se Spar-

tou, což je další velký rival Baníku. S „Klokany“ musíme každopádně naplno bodovat!

„PROMARNILI JSME TŘI EVROPSKÉ MEČBOLY…“
V minulých dnech zasáhly do předkol evropských pohárů i české týmy. Klidně jsme 

mohli být mezi nimi a cestovat třeba do Kazachstánu nebo Arménie. Bohužel jsme 

na jaře promarnili tři mečboly. V nadstavbové části ligy jsme přišli o naději na čtvrté 

místo, které obsadil Jablonec. V MOL Cupu jsme hráli doma semifinále se Slavií, která 

šla do vedení z hodně diskutabilní penalty. Ve druhé půli jsme hru víc otevřeli a slávisté 

to využili ke druhé brance, kterou si pojistili postup do finále. A do třetice jsme nezvládli 

rovněž v domácím prostředí před deseti tisíci diváky rozhodující zápas play-off s Mladou 

Boleslaví. V tomhle zápase jsme měli do pohárové Evropy nejblíž. Tak snad se nám to 

povede třeba v sezoně, která se teprve rozbíhá.

„NABÍDKA Z POLSKA BYLA DOCELA LÁKAVÁ!“
V létě to jednu chvíli vypadalo, že se přesunu do polské Ekstraklasy. S vážnou nabídkou 

se ozval Lech Poznaň, docela mě to lákalo jak z fotbalového hlediska, protože v Polsku 

chodí na fotbal hodně fanoušků, tak i z toho finančního. Mám v Ostravě ale smlouvu ještě 

na tři roky, takže kluby musely o přestupu jednat a nedohodly se. Už se dozadu neohlížím, 

jedu dál a uvidíme, co budoucnost přinese. Chtěl bych s Baníkem opět hrát o špici tabulky, 

a když budu podávat dobré výkony, tak věřím, že bych zase mohl dostat pozvánku na sraz 

reprezentačního „áčka“, za které jsem ale ještě nenastoupil.“ 

trápíme v koncovce, tak to musíme aspoň uhrát vzadu na nulu, což se nám zatím ani jednou 

nepovedlo. Soupeři na rozdíl od nás dokáží chyby gólově potrestat. A aby se to nepletlo, tak 

jsme i s Teplicemi inkasovali po centru do vápna…

V sobotu dopoledne jsme měli my, co jsme odehráli zápas s Teplicemi, regenerační tré-

nink a dostali jsme jako obvykle den volna. Odpoledne jsme zašli do kina na film „Lví král“ 

a v neděli jsme vyrazili s přítelkyní, malým Markem a přáteli do zábavního parku v Polsku, 

kam to je z Ostravy hodinu a dvacet minut jízdy autem.

„ČEKÁ NÁS JEŠTĚ VYHECOVANĚJŠÍ SLEZSKÉ DERBY!“
Čekali jsme, že po třech kolech budeme mít víc než tři body, které jsme navíc přivez-

li z venku. Teď nás čeká v sobotu další slezské derby, ale ještě mnohem vyhecovanější - 

v Opavě. Moc ji sice nemusím, ale jsem rád, že je v první lize, protože derby jsou vrcholem 

a kořením každé sezony. Zažil jsem ta nejprestižnější vídeňská i v Rakousku, když jsme 

s Austrií hráli s Rapidem. Na národní stadion v Prátru přišlo 35 tisíc diváků, když se Ra-

pid vrátil na svůj stadion, tak jich bylo v hledišti 28 tisíc. V Opavě bude určitě vyprodáno, 

derby bude mít obrovský náboj. Jsem zvědavý, s jakou velkou motivací se v kabině vytáh-

nou „Kuzma“ (Nemanja Kuzmanovič) a Tomáš Smola, kteří za ni v minulé sezoně hrávali.  

PATRIZIO STRONATI * Narozen: 17. listopadu 1994 * Výška: 190 cm * Váha: 86 kg * Stav: 
svobodný, přítelkyně Sabina, syn Marek (4) * Fotbalový post: obránce * Hráčská kariéra: 
FC Hlučín (2002-2010), Zbrojovka Brno (2010-2012), FC Hlučín (2012-2013), Baník Ostra-
va (2013-2015), Austria Vídeň (Rakousko, 2015-2016), Mladá Boleslav (2017), Austria Ví-
deň (Rakousko, 2018), Baník Ostrava (2018-?) * Největší úspěchy: účast na EURO hráčů 
do 21 let (Polsko 2017), nominace do reprezentačního „áčka“ (2018)

 V MINULÉM LIGOVÉM ROČNÍKU CHYBĚL PATRIZIO STRONATI 
 V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ OSTRAVY JENOM V JEDNOM ZÁPASE, KDY SI ODPYKÁVAL 
 TREST ZA ČTYŘI ŽLUTÉ KARTY. V NOVÉ SEZONĚ SI ZATÍM PŘIPSAL PLNÝ POČET MINUT. 

STALO SE...

 JAK TO CHODÍ NA SRAZECH REPREZENTACE UŽ PATRIZIO STRONATI POZNAL. 
 DO UTKÁNÍ NÁRODNÍHO TÝMU VŠAK ZATÍM JEŠTĚ NENASTOUPIL. 

  Šašinka na rok 
do Slovácka
Útočník Ondřej Šašinka odchází z Ostravy do Slo-
vácka. Baník forvarda reprezentační „jedenadva-
cítky“ uvolnil na roční hostování bez opce. Mladší 
z bratrů Šašinků se v nabité konkurenci mezi Mila-
nem Barošem, Damem Diopem, Tomášem Smolou 
a Nemanjou Kuzmanovičem v úvodních dvou ligo-
vých kolech nedostal do nominace na zápasy s Li-
bercem a Karvinou. Klub mu proto umožnil odejít 
na hostování do Slovácka. Baníku v létě opustil 
i Šašinkův starší bratr Jakub, kterého si vypůjči-
la na hostování Karviná. Jednadvacetiletý Ondřej 
prošel od šestnácti let zatím všemi juniorskými 
reprezentačními výběry.

  Ngadeu skóroval, 
Deli vyhrál
Nedávní parťáci ze stoperské dvojice mistrov-
ské Slavie mají za sebou premiéru v belgické 
lize, do které v létě z Edenu po aktivaci výstupní 
klauzule ve smlouvě přestoupili. Michael Nga-
deu-Ngadjui si svůj soutěžní debut v dresu Gentu 
osladil dokonce gólem, kterým v 56. minutě poslal 
hosty v Charleroi do vedení 1:0. Domácí však vy-
rovnali minutu před koncem zásluhou Bruna. Také 
Simon Deli se představil venku a radoval z výhry 
FC Bruggy 3:1 nad týmem Waasland-Beveren.

  První zářez za Koronu
Český útočník Michal Papadopulos si ve druhém 
kole polské Ekstraklasy připsal první gól v dresu 
Korony Kielce, do které přestoupil v létě z mis-
trovského Piastu Gliwice. Čtyřiatřicetiletý bývalý 
reprezentační forvard v domácím utkání s Legií 
Varšava vyrovnal ve 45. minutě na 1:1 a po hodině 
hry ho vystřídal Djuranovič. Deset minut před kon-
cem vyběhl na trávník i slovenský záložník Erik 
Pačinda, který v Kielcích hostuje z Viktorie Plzeň. 
Nerozhodný výsledek vydržel až do čtvrté minuty 
nastavení, kdy se trefil hostující Gvilia.

inzerce

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

1. SRPNA

1902 Josef Čapek 1923-1926 7/8

2. SRPNA

1921 Václav Jíra 1947-1952 6/0

1931 Viliam Schrojf 1953-1965 39/0

1957 Vladimír Hruška 1985 3/1

1970 Karel Vácha 1997 1/0

1993 Jaromír Zmrhal 2016-? 13/1

4. SRPNA

1943 Milan Máčala - - - - - - - -

1963 Oldřich Machala 1996 1/0

1977 Marek Heinz 2000-2006 30/5

5. SRPNA

1906 František Svoboda 1926-1937 43/22

1943 Jiří Sedláček 1970 1/0

1950 Jaroslav Masrna 1974 1/0

1975 Marek Zúbek 1996-1997 3/0

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Nabíječi v rolích střelců

I když má bývalý reprezentační kouč Pavel Vrba 
i po návratu do plzeňských služeb od jisté doby na tu-
zemská média pifku, což také dává celkem pravidelně 
v povinně poskytovaných rozhovorech při některých 
ne zrovna povedených dotazech ostentativně najevo. 
V sobotu večer po domácím vítězném utkání s Karvi-
nou jsem se mu ale příliš nedivil, byť otázku na ukon-
čení střeleckého půstu uzdraveného reprezentanta 
Michaela Krmenčíka musel dopředu očekávat.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Z jeho nulové gólové bilance v přípravných duelech se přece 

nestřílelo, a že vyšel střelecky naprázdno ve dvou předcho-

zích ligových duelech viktoriánů ve Štruncových sadech s Olo-

moucí a v Liberci, z toho lze rovněž sotva dělat nějaké rádoby 

hlubší závěry. V týmovém sportu je totiž nad osobní statistiky 

vždycky postavený výsledek týmu a ten byl pro vicemistra pří-

znivý, tedy tříbodový. 

Zařídili ho svými úspěšnými trefami záložníci, resp. obránci. 

V současném moderním fotbale, který praktikuje rozestavení 

na jednoho hrotového útočníka, rapidně stoupá role jeho nabí-

ječů. Díky těsné obraně a nejrůznějším fíglům v osobních sou-

bojích se forvardi v koncovce obtížně prosazují, takže bez kva-

litního servisu průnikových přihrávek či přesných centrů jsou 

v šestnáctce soupeře jako pověstný kůl v plotě.

Proto se aspoň snaží pracovat pro svoje spoluhráče tím, že 

na sebe váží pozornost beků, odtahují je s sebou a tím vytvářejí 

volné prostory pro nabíhající středopolaře či krajní beky v kří-

delních pozicích. Mistrovská Slavia získala v minulé sezoně 

i titul suverénně nejproduktivnějšího ligového týmu, třebaže jí 

ho nevystřílel útočník-kanonýr, ale o gólovou porci se podělil 

téměř celý tým červenobílých. A pokud by ho slávisté ve svém 

středu opravdu měli, mohl by v novém ročníku počítat s perma-

nentním zostřeným dohledem, pod jakým jsou nyní ruský král 

střelců Nikolaj Komličenko při všech utkáních „Bolky“, jablo-

necký Martin Doležal či navrátilec Krmenčík.

Jedno otřepané klišé, které i fotbalisté zejména naživo do te-

levizních kamer jako berličku používají, má totiž svoji reálnou 

platnost. Není důležité, kdo dal gól, hlavně, že jsme vyhráli nebo 

postoupili…  

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Zablokuje La Liga přestup 

Griezmanna?

Barcelona oznámila že aktivovala klauzuli 
120 milionů eur (přes tři miliardy korun) v Grie-
zmannově smlouvě s Atléticem a následně s fran-
couzským reprezentantem podepsala pětiletý 
kontrakt. Výstupní doložka v hráčově smlouvě 
s madridským celkem se snížila z původních 200 
milionů eur na 120 milionů od 1. července. Atlético 
však tvrdí, že mistr světa z Ruska 2018 uzavřel kon-
trakt s Barcelonou již v červnu a katalánský gigant 
by tedy měl zaplatit o 80 milionů eur více. 

Madridský klub podal stížnost k vedení ligy, 
která se začala případem zabývat. „Atlético zpo-
chybnilo, zda bychom měli předat Griezmannovu 
transferovou kartu do Barcelony. Hráčův přestup 
se dá zablokovat. La Liga bude muset rozhodnout, 
jaký postup zvolí. Byl zahájen proces a ti, kdo 
na něj dohlíží, budou muset tenhle případ vyřešit,“ 
konstatuje šéf španělské ligy. Katalánci usilovali 
o elitního francouzského útočníka už vloni, kdy 
hráč nakonec prodloužil smlouvu s Atléticem. 
V květnu ale oznámil, že v madridském celku po se-
zoně skončí. 

 PLATÍ PŘESTUP 
 GRIEZMANNA DO BARCELONY? 

 V LIBERCI JEŠTĚ MICHAEL KRMENČÍK VYŠEL GÓLOVĚ NAPRÁZDNO. 
 ALE V NÁSLEDNÉM KOLE PROTI KARVINÉ SE PROSADIL HNED DVAKRÁT. 

 V MINULÉ SEZONĚ TÁHL SLAVII SVÝMI BRANKAMI ZÁLOŽNÍK TOMÁŠ SOUČEK. TREFIL SE UŽ I V NOVÉM LIGOVÉM ROČNÍKU. 

AKTUÁLNĚ

Vedení španělské ligy by mohlo zablo-
kovat přestup francouzského útočníka 
Antoina Griezmanna z Atlética Madrid 
do Barcelony. Podle prezidenta La Ligy 
Javiera Tebase budou představitelé sou-
těže zkoumat, zda Katalánci neporušili 
pravidla a nezaplatili klubu z metropole 
méně, než měli.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Uzdravený reprezentační útočník Michael Krmenčík 

ukončil svůj gólový ligový půst stylově - v domácím utkání 

Plzně s Karvinou se trefil hned dvakrát! 

KRESBA TÝDNE

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


Jeho letní návrat na české ligové trávníky z kolébky fotbalu byl po-
měrně překvapivý i částečně utajený asi i proto, aby se do soubo-
je o jeho angažování případně ještě nezapojily tuzemské těžké váhy. 
Mnoha klubovými a reprezentačními bitvami ostřílený defenzivní uni-
verzál DANIEL PUDIL byl prezentován jako výrazná posila k naplnění 
ambiciózních plánů Mladé Boleslavi na třech frontách.   

Daniel Pudil: 

„V lize musíme 

uhrát 
Top 6!“

Daniel Pudil: 

„V lize musíme 

uhrát 
Top 6!“
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 VÁCLAV TICHÝ  MLADÁ BOLESLAV 

 Kdy jste se definitivně rozhodl k návratu domů?

„Někdy na přelomu dubna a května. Chtěl jsem ještě zůstat 

v Anglii a najít si angažmá, které by dávalo smysl. Z nabídek, které 

se objevily, jsem ale nic takového necítil.“ 

 V minulé sezoně jste v Championship za Sheffield Wed-

nesday už pravidelně jako dřív nenastupoval…

„Na začátku sezony jsem ještě kopal stabilně. Pak se vyměnil 

trenér, já jsem se navíc v té době zranil, a když jsem se vrátil zpát-

ky do týmu, už pro mě neměl místo. Vysedával jsem jen na lavičce 

náhradníků, někdy i dokonce na tribuně, což ve třiatřiceti letech 

a po tolika odehraných sezonách nenesete zrovna moc dobře. Věděl 

jsem, že ani do budoucna by to lepší nebylo, tušil jsem, že mi klub 

za končící smlouvu novou nenabídne, takže jsme se dohodli s ma-

nažerem Ondrou Chovancem, aby mi začal shánět jiné angažmá.“

 Jak vypadaly námluvy s Mladou Boleslaví?

„Ozval se mi pan Jinoch, jestli bychom se spolu nemohli sejít. 

Zašli jsme na snídani a za čtyřicet minut jsme se prakticky domlu-

vili. Cítil jsem, že o mě má Boleslav opravdu zájem, což mi násled-

ně potvrdila i debata s trenérem Weberem.“

 DO ČESKÉ LIGY SE DANIEL PUDIL VRÁTIL PO JEDENÁCTI LETECH, KDYŽ POSÍLIL MLADOU BOLESLAV. 

„Laco se nechal se 
mnou vyfotit jako 

malý kluk a teď spolu 
kopeme ligu!“

 HNED OD ZAČÁTKU SVÉHO PŮSOBENÍ V MLADÉ BOLESLAVI SE POSTAVIL DANIEL PUDIL DO STŘEDU OBRANY A POMOHL K ZISKU ŠESTI BODŮ. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 POSLEDNÍ TÉMĚŘ ČTYŘI SEZONY STRÁVIL DANIEL PUDIL V ANGLICKÉM SHEFFIELDU WEDNESDAY. 

 Kontaktovaly vás ještě další tuzemské kluby?

„Když jsem se dohodl s Mladou Boleslaví, tak už jsem nic jiného 

nehledal. Nikde jsme tuhle naši interní domluvu neventilovali, tak 

se možná ani nevědělo, že se vracím z ciziny zpátky domů.“   

 Jakou českou ligu jste po jedenácti letech exilu našel?

„Po třech odehraných kolech je těžké dělat nějaké hlubší závě-

ry. Je to kvalitní a těžká soutěž, ve které musíte jezdit nadoraz, ji-

nak nemůžete jako tým uspět. Přesvědčili jsme se o tom i ve všech 

dosavadních utkáních nové sezony. Nadřeli jsme se na úvodní 

nejtěsnější výhru doma nad Karvinou, na Bohemce jsme totálně 

vyhořeli v první půli a prohráli 0:3. V neděli s Opavou jsme museli 

otáček výsledek, naštěstí jsme to stihli ještě do přestávky, jinak by 

to nejspíš taky byly pořádné nervy.“

 Vraťme se ještě k utkání v „Ďolíčku“. Tam jste vypadal 

hodně naštvaný po dvou slepených gólech!

„Nehráli jsme jako mančaft dobře, netáhli jsme za jeden pro-

vaz. Proto jsem byl vytočený. Spíš mi připadalo, že je na hřišti 

našich jedenáct lidí jen sami za sebe. Možná to byla výchovná fac-

ka v pravý čas. Po zápase jsme si v kabině věci, které nám vůbec 

nefungovaly, vyříkali. Věřím, že se podobný výbuch snad nebude 

opakovat.“

 Nechal jste se slyšet, že vám taky chyběly srandičky v ka-

bině. Jsou ze stejného těsta, jako když jste odcházel do zahraničí?

„To se, myslím, vůbec nezměnilo. Děláme nejrůznější srandičky, 

pořád se o něco hraje nebo se sázíme třeba o břevínka. Česká ka-

bina mi po těch letech venku hodně chyběla. Do boleslavské party 

jsem hned zapadl, aklimatizace mi netrvala snad ani dva dny.“

 Trenér Weber vás staví do stoperské dvojice, většinu ka-

riéry jste ale prožil na levém kraji zálohy či obrany…

„Poslední rok a čtvrt jsem kopal v Championship stopera, ať 

jsme hrávali na tři nebo čtyři obránce. Trenér Weber se mě na za-

čátku přípravy ptal, kde se nejlíp fotbalově cítím. Odpověděl jsem 

mu, že pro mančaft bych byl nejplatnější jako stoper, takže mě 

na tento post staví.“ 

 V ČESKÉ REPREZENTACI DANIEL PUDIL ODEHRÁL ZATÍM 35 ZÁPASŮ, DEBUTOVAL V ROCE 2007 V BELGII. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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„Takovou komplikaci si nepřipouštím, pro Jablonec to musela 

být po všech stránkách hodně prekérní situace, za které je i pro-

hra 1:2 solidní výsledek pro domácí odvetu.“

 Je remíza 1:1 s kazašským týmem Ordabassy Šymkent 

postupovou komplikací?

„V evropských pohárech je rok od roku stále méně týmů, přes 

které můžete bez větších problémů postoupit. I kluby z méně vy-

spělých fotbalových zemí si totiž dokáží přivést pět-šest kvalitních 

cizinců, kteří výkonnostně zvednou celý tým. Samozřejmě, že 

remíza 1:1 není komfortní výsledek, chtěli jsme uhrát lepší. Měli 

jsme k tomu dostatek šancí, abychom vyhráli o jednu nebo dvě 

branky. To by také odpovídalo průběhu celého utkání. Nedá se nic 

dělat, musíme být efektivnější v odvetě, abychom se vrátili zpátky 

domů s postupem do dalšího kola, ve kterém by nás pak nejspíš 

čekala bývalá Steaua Bukurešť.“  

ROZHOVORROZHOVOR

 V ANGLICKÉM WATFORDU DANIEL PUDIL S REPREZENTAČNÍM PARŤÁKEM MATĚJEM VYDROU. 

 Parťákem vám je o jedenáct let mladší a minimálně o to-

lik centimetrů vyšší Ladislav Takács. Jak to máte spolu na hřišti 

rozdělené?

„Tak půl na půl, oba jsme důrazní a nedělají nám problémy 

souboje s protihráči, jde do nich ten, v jehož prostoru se objeví. 

Samozřejmě se potřebujeme spolu sehrát, máme za sebou jen 

čtyři ostrá utkání. Věřím, že časem bude naše vzájemná fotba-

lová součinnost jen lepší a lepší, z čehož by měl profitovat celý 

mančaft. Nedávno se Laco (Takács) pochlubil, že jsme se před 

lety spolu potkali.“

 Opravdu?

„Nejdřív jsem si myslel, že to je zase nějaká legrácka, ale pak 

přinesl památeční fotku, kdy mu bylo osm nebo devět let. Byli jsme 

tehdy s Libercem někde v severních Čechách na soustředění, kde 

se s námi nechal vyfotit. Jsou tam ještě tehdejší spoluhráči ze Slo-

vanu - Zbynďa Pospěch, Juraj Ančic, Radek Hochmeister… Připadá 

mi to hrozně vtipný, že po tolika letech teď spolu kopeme ligu!“

 Zažíváte nyní „anglické týdny“ kvůli předkolům Evrop-

ské ligy…

„Když máte mezi zápasy jen třídenní pauzu, tak je to s úna-

vou na hraně. Ale na tenhle program jsem byl v posledních 

letech z Championship zvyklý. V neděli s Opavou to možná 

na výkonu našeho týmu bylo v úvodu znát, patnáct-dvacet mi-

nut jsme nehráli dobře. Když jsme dostali brzy gól jako předtím 

na Bohemce, trochu jsem se obával, aby nás nepotkalo něco 

podobného i v domácím prostředí. Myslím si, že nám pomohly 

dvě změny, které trenér udělal ještě v první půli. Mára (Matě-

jovský) a Muris (Mešanovič) naši hru rozhýbali, a hlavně jsme 

do půle stihli nepříznivý výsledek otočit. Pak už jsem věřil, že 

zápas úspěšně zvládneme. Máme nyní šest bodů, což je solidní 

start do sezony.“

 Nyní vás čeká daleké cestování do Kazachstánu... Ne-

straší vás čerstvá zkušenost Jablonce, který doletěl do Jereva-

nu minulý čtvrtek až v den utkání?

 MLADÁ BOLESLAV JE ČTVRTÝM KLUBEM, ZA KTERÝ DANIEL PUDIL V KARIÉŘE NASTOUPIL 
 K PRVOLIGOVÉMU ZÁPASU V ČESKÉ NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI, PŘEDTÍM PŮSOBIL V BLŠANECH, V LIBERCI A V PRAŽSKÉ SLAVII.  

Daniel Pudil 
Narozen: 27. září 1985 * Výška: 185 cm * Váha: 76 kg * Stav: svo-
bodný, přítelkyně Emma, syn Danny (8), dcera Ella (4)
Fotbalový post: levý obránce * Hráčská kariéra: Sparta Praha 
(1994-2004), Chmel Blšany (2004), Slovan Liberec (2004-2007), 
Slavia Praha (2007-2008), Slovan Liberec (2008), KRC Genk (Bel-
gie, 2008-2012), Granada CF (Španělsko, 2012), AC Cesena (Itá-
lie, 2012), FC Watford (Anglie, 2012-2015), Sheffield Wednesday  
(Anglie, 2015-2016), FC Watford (Anglie, 2016), Sheffield Wedne-
sday (Anglie, 2016-?) * Reprezentace: 35 zápasů, 2 góly
Největší úspěchy: účast na EURO 2016 ve Francii, postup 
na EURO 2012 v Polsku a na Ukrajině, účast na mistrovství Evro-
py hráčů do 21 let (Nizozemsko 2007), český mistr (2006, 2008), 
belgický mistr (2011), postup do anglické Premier League (2015)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 ZATÍM POSLEDNÍ REPREZENTAČNÍ START SI NA SVÉ KONTO DANIEL PUDIL 
 PŘIPSAL PŘED TŘEMI LETY NA MISTROVSTVÍ EVROPY VE FRANCII. 

 Prezident klubu Josef Dufek vám jistě naznačil, co od vás 

očekává a jak vysoké ambice „Bolka“ má…

„V tom jsme s panem Dufkem, panem Jinochem a trenérem 

Weberem zajedno. Boleslav by měla v lize skončit v Top 6, dojít co 

nejdál v domácím MOL Cupu a to samé platí i o Evropské lize.“

 Na sklonku září vám bude čtyřiatřicet, jak dlouho se 

chcete ve vrcholovém fotbale udržet? 

„Prvním předpokladem je zdraví. Pokud mi bude držet a budu 

platný pro tým, tak bych rád odehrál dvě sezony, na které mám 

smlouvu. A pak se uvidí. Když vidím, jak to neuvěřitelně pořád běhá 

Márovi Matějovskému, který je o čtyři roky starší než já, tak mám 

před sebou každý den názorný příklad fotbalové dlouhověkosti.“

 Reprezentaci už považujete za uzavřenou kapitolu? Vloni 

na podzim jste byl do ní nominovaný dost nečekaně a na posled-

ní chvíli!

„Nemám to nastavené tak, že bych oficiálně ohlásil konec 

v českém nároďáku. Pokud by trenér Šilhavý znovu usoudil, že by 

mě z nějakého důvodu potřeboval nominovat do kádru, tak bych 

samozřejmě na reprezentační sraz zase rád dorazil. A jsem teď 

i víc na očích než předtím v Anglii.“ 

„Zasloužili jsme 
si letět k odvetě 
do Kazachstánu 

s lepším výsledkem…“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Fotbalové asociace České republiky

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


Ale byly to v Edenu pořádné nervy. Domácí sice již 
od 6. minuty vedli, ovšem Olomoučané mohli v na-
stavení druhé půle vyrovnat a nečekaně si odvézt 
bod. Penaltu však neproměnili, a tak se Slavia do-
táhla na Plzeň. Jako jediné dva celky v prvních třech 
kolech mistr a vicemistr netratili ani bod.

Slávisté udrželi 
krok s Plzní! 

 3. KOLO 

První liga 
2019/20 
První liga 
2019/20 

Slávisté udrželi 
krok s Plzní! 
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I když je spíš ve škatulce fotbalového cestova-
tele, na Julisce strávil tři poslední sezony. V ka-
bině Dukly by dvaatřicetiletý levonohý univerzál 
JAKUB PODANÝ dál zůstal, kdyby nesestoupila 
do druhé ligy. Když se ozvali „Klokani“, dlou-
ho se nerozmýšlel, jestli kývne na pokračování 
v nejvyšší soutěži.

Jakub Podaný: 
„Táhlo mě to do ligy!“

 JAKUB PODANÝ SI VYZKOUŠEL FOTBALOVÝ ŽIVOT V ŘECKU, 
 INDII ČI NA SLOVENSKU. OD LÉTA OBLÉKÁ DRES PRAŽSKÝCH BOHEMIANS. 

 Jak se vůbec zrodil váš pražský přesun z Julisky do „Ďolíčku“?

„Po sestupu jsem byl rozhodnutý, že zůstanu v Dukle a pomůžu jí zpátky do nejvyšší 

soutěže. Ale cítil jsem, že mě to táhne do ligy. Věřil jsem si, že na ni pořád mám. Nechtěl 

jsem ale zároveň odcházet z Prahy a nabídka od Bohemky na roční hostování splňovala 

obě kritéria. Navíc to mám z Chodova, kde bydlíme, do jejího tréninkového centra v Uhří-

něvsi hodně blízko.“ 

 Vypadalo to, že prvoligovou kariéru ukončíte a spíš se budete věnovat glosová-

ní fotbalu v médiích…

„Začal jsem se podílet na jednom volnočasovém pořadu z pohledu ligového fotbalis-

ty, občas jsem okomentoval také aktuální dění ve fotbale. Docela mě to bavilo, ale nijak 

jsem se k tomu neupínal. Bral jsem to jako zpestření všedních fotbalových dnů, kdy tré-

nujete nebo se chystáte na zápas. Každopádně jsem rád, že jsem si to zkusil.“ 

 Domácí premiéru v dresu „Klokanů“ proti Mladé Boleslavi jste měl náramnou. 

Vstřelil jste parádní gól z trestného kopu a o chvíli později vaši ránu usměrnil zblízka 

do sítě Hronek!

„Premiéra dopadla nad očekávání, málokdo čekal, že po loňském celosezónním 

domácím trápení Bohemky povedeme nad Boleslaví, která má letos velké ambice, už 

po prvním poločase 3:0. Na trestňák jsme se chystali s Pepou Jindřiškem. Když kluci 

postavili zeď metr před tou hostující, poprosil jsem ho, protože je ikonou „Klokanů“, jestli 

to můžu kopnout já. Věřil jsem si totiž, že to dám přesně tam, kam chci, a že na balon 

brankář nedosáhne.“

 PŘED PŘESUNEM DO VRŠOVIC KOPAL JAKUB PODANÝ 
 TŘI SEZONY V DUKLE NA PRAŽSKÉ JULISCE. 

ECHO 3. KOLA

  Pokračují dál 
stále bez ztráty
Čelo tabulky stále okupují bez ztráty bodu 
Slavia a Plzeň, oba velcí favorité na boj o ti-
tul to ale neměli vůbec lehké. Plzeň se stra-
chovala o těsnou výhru 3:2 nad Karvinou, 
Slavia se štěstím přežila v nastaveném čase 
zápasu s Olomoucí za stavu 1:0 penaltu.

  Jen remízové probuzení
Nováček zaskočil na jihu Čech favorizova-
nou Spartu aktivní hrou, která mu vynesla 
brzké vedení a penaltovou pojistku. Pražany 
probudil po přestávce tečovanou střelou 
Kanga, ale nadšeně a kvalitně hrající České 
Budějovice umožnili Letenským již jen srov-
nat skóre. Letenští v průběhu tří kol ztratili 
už pět bodů! 

  Nevídaný kolaps 
v závěru zápasu
Předvedlo ho Slovácko v Jablonci. Tým, který 
do sezony vstoupil senzační výhrou na hřišti 
pražské Sparty, si totiž nechal od 87. minuty 
dát tři góly. Už tak z nepříjemné ztráty 0:3 se 
nakonec stal debakl 0:6, v tomto ligovém 
ročníku ještě nikdo víc neprohrál.

  Zlín pod Csaplárem 
poprvé bodoval
Nejprve museli skousnout dvě nejtěsnější 
porážky 0:1, při kterých vedle ztráty bodů 
nedokázali ani vstřelit gól. Tohle všechno 
ale mají Zlínští, od léta vedeni koučem 
Csaplárem, za sebou a po výhře 2:1 na Li-
bercem jsou dalším týmem, který smazal 
bodovou nulu.

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Slavia Praha 3 3 0 0 7:1 9

2. Plzeň 3 3 0 0 8:4 9

3. Jablonec 3 2 0 1 8:2 6

4. Mladá Boleslav 3 2 0 1 5:4 6

5. Opava 3 2 0 1 3:4 6

6. Č. Budějovice 3 1 1 1 4:3 4

7. Sparta Praha 3 1 1 1 4:4 4

8. Příbram 3 1 1 1 4:4 4

9. Teplice 3 1 1 1 3:6 4

10. Bohemians 1905 3 1 0 2 5:5 3

11. Liberec 3 1 0 2 4:5 3

12. Ostrava 3 1 0 2 3:4 3

13. Zlín 3 1 0 2 2:3 3

14. Olomouc 3 1 0 2 2:4 3

15. Slovácko 3 1 0 2 2:8 3

16. Karviná 3 0 0 3 3:6 0

PROGRAM 4. KOLA
02.08. 18:00 Opava - Ostrava

03.08. 17:00 Liberec - Sigma Olomouc

03.08. 17:00 Slovácko - Zlín

03.08. 19:30 Bohemians 1905 - Plzeň

04.08. 16:30 České Budějovice - Jablonec

04.08. 16:30 Karviná - Slavia Praha

04.08. 16:30 Teplice - Mladá Boleslav

04.08. 19:00 Sparta Praha - Příbram

VÝSLEDKY 3. KOLA
Slavia Praha 1 - 0 Sigma Olomouc

Jablonec 6 - 0 Slovácko

Mladá Boleslav 4 - 1 Opava

Plzeň 3 - 2 Karviná

Příbram 3 - 2 Bohemians 1905

Zlín 2 - 1 Liberec

Ostrava 0 - 1 Teplice

České Budějovice 2 - 2 Sparta Praha

Foto: bohemians.cz

Foto: bohemians.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STATISTIKA 3. KOLA

 V PŘÍBRAMI SICE JAKUB PODANÝ SAHAL S „BOHEMKOU“ 
 PO BODU, ALE NAKONEC PRAŽANÉ ODJELI S PRÁZDNOU.  

 Mohli jste zápas otočit, ale nakonec jste odjeli s prázdnou!

„Za stavu 2:2 jsme měli tlak, ale nic jsme z něj nevytěžili. Na-

opak jsme inkasovali po rohovém kopu, kdy jsme nebyli důsled-

ní na první tyči a rozběhnutý Voltr, který zůstal volný, se dostal 

k hlavičce.“ 

 Nyní čeká „Klokany“ doma zatím stoprocentní Plzeň! 

A pak cesta do Ostravy na Baník…

„O to víc mrzí, že jsme nepřivezli aspoň bod z Příbrami. Bude 

to znít jako klišé, ale v české lize, která je hodně vyrovnaná, může 

každý porazit každého bez ohledu na papírové prognózy. Do této 

kategorie patřil i domácí zápas s Mladou Boleslaví, proto musíme 

stejně přistoupit i k sobotnímu utkání s Plzní. V Ostravě to bude 

samozřejmě dvojnásobně těžké uspět, protože Baník po dvou do-

mácích porážkách s Libercem a Teplicemi není zrovna v komfort-

ní situaci a potřebuje vyhrát.“ 

 Vaše kopací sebedůvěra asi vychází z pravidelných ná-

cviků standardních situací, ne?

„Rád překopávám balon přes zeď, po trénincích dost často zů-

stávám s některými z brankářů, se kterými se sázím, jestli je do-

kážu z trestňáku překonat. Mám docela dobrou úspěšnost.“

 Bohemka hraje vzadu na tři obránce, není pro vás ne-

zvyk?

„Hrávali jsme takhle i s Duklou, jenže v tomhle rozestavění 

jsem kopal přes nohu pravé křídlo. Cítím se ale prospěšnější pro 

tým na levé straně, kde jsem odehrál většinu kariéry. Vyhovuje 

mi kombinační fotbal, do kterého se můžu aktivně zapojit náběhy 

po lajně. Když ale zezadu balony dopředu jen nakopáváme, větši-

nou se do hry moc nedostanu.“  

 V sobotu v Příbrami jste dotahovali dvoubrankový náskok 

domácích, měl jste prsty v kontaktní brance…

„Viděl jsem, že domácí brankář vyběhl až na roh malého vápna, 

tak jsem se snažil dát míč pod sebe Vodhánělovi, který trefil nej-

dřív Keitu a ten pak míč propasíroval do sítě.“

 DEBUT JAKO HROM! HNED V PREMIÉŘE V ZELENOBÍLÝCH BARVÁCH POMOHL 
 JAKUB PODANÝ KLOKANŮM JEDNÍM GÓLEM ZDOLAT MLADOU BOLESLAV. 

JAKUB PODANÝ * Narozen: 15. června 1987 * Výška: 184 cm * 
Váha: 77 kg * Stav: svobodný, přítelkyně Jana, dcery Johana (3,5) 
a Isabela (10 měsíců) * Fotbalový post: záložník * Hráčská ka- 
riéra: Sparta Praha (1998-2009), Bohemians Praha (2009-
2010), FK Senica (Slovensko, 2010), Sparta Praha (2011), Sigma 
Olomouc (2011-2012), FK Teplice (2012-2013), AEL Kallonis (Řec-
ko, 2013-2014),  Atlétiko Kalkata (Indie, 2014), Slovan Bratislava 
(Slovensko, 2015-2016), Dukla Praha (2016-2019), Bohemians 
1905 (2019-?) * Největší úspěchy: vítěz indické ligy (2014), vítěz 
Poháru České pošty (2012)

Foto: bohemians.cz

 Slavia - Olomouc  1:0 (1:0)
Branka: 6. Coufal (Van Buren). Rozhodčí: Proske - Kotík, Novák - Franěk (video). ŽK: Škoda, Bořil, 
Trpišovský (trenér), Houštecký (asistent trenéra) - Greššák, Jemelka. Diváci: 13.263.
Slavia: O. Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - T. Souček - Ševčík, Traoré (46. A. Král), Hušbauer 
(81. Milan Škoda), Zmrhal - Van Buren (76. Stanciu). Trenér: Trpišovský.
Olomouc: Reichl - Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek (75. Zmrzlý) - Pilař (64. Yunis), Houska, Greššák, 
Plšek (82. Texl), Falta - Nešpor. Trenér: Radoslav Látal.

 Mladá Boleslav - Opava  4:1 (2:1)
Branky: 35. Mešanovič (Komličenko), 45.+1 Bucha (Ladra), 75. Budínský (přímý kop), 82. Takács 
(Matějovský) - 3. Dedič (Zapalač). Rozhodčí: Lerch - Poživil, Ratajová. ŽK: Hrabina, Simerský (oba 
Opava). Diváci: 2662.
Ml. Boleslav: Šeda - Křapka, Takács, Pudil, Túlio - Fulnek (32. Mešanovič), Hubínek (32. Matějov-
ský), Budínský, Bucha, Ladra - Komličenko (85. Jakub Klíma). Trenér: J. Weber.
Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Jan Řezníček (69. Bernadina), Žídek - Mondek (62. Stáňa), 
Jursa, Jurečka, Schaffartzik, Zapalač (46. Šulc) - Dedič. Trenér: Kopecký.

 Jablonec - Slovácko  6:0 (1:0)
Branky: 5. Martin Doležal (Libor Holík), 69. Krob (vyražený míč), 70. Sýkora (Matoušek), 87. Krato-
chvíl (Libor Holík), 88. Chramosta (T. Pilík), 90+1. Sýkora (Chramosta). Rozhodčí: Rejžek - Kotalík, 
Pečenka. ŽK: Břečka - Michal Kadlec. Diváci: 2681.
Jablonec: V. Hrubý - Libor Holík, Jugas, Břečka, Sýkora - Hübschman, Považanec - Kratochvíl, Ma-
toušek (81. T. Pilík), Acosta (67. Krob) - Martin Doležal (74. Chramosta). Trenér: P. Rada.
Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Michal Kadlec, Šimko - V. Daníček (80. P. Hellebrand) - 
M. Petržela (67. L. Sadílek), Jan Navrátil, Havlík, Kalabiška - Zajíc (63. O. Šašinka). Trenér: Svědík.

 Zlín - Liberec  2:1 (1:0)
Branky: 25. Poznar (Čanturišvili), 66. D. Mašek (samostatná akce) - 60. Potočný (vyražený míč). 
Rozhodčí: Klíma - Caletka, Leška. ŽK: Oscar, Mikula, Kačaraba (všichni Liberec). Diváci: 3256.
Zlín: S. Dostál - P. Hlinka, Buchta, Azackij - Matejov, Hnaníček (65. Podio), D. Mašek (88. Bartošák), 
Jiráček, Čanturišvili - Fantiš (56. Džafič), Poznar. Trenér: Csaplár.
Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite, Oscar - Koscelník (46. Malinský), Mara 
(80. Nešický), Potočný - Musa (65. Pešek). Trenér: Hoftych.

 Plzeň - Karviná  3:2 (1:0)
Branky: 8. Krmenčík (Kayamba), 63. Krmenčík (Řezník), 69. J. Brabec (J. Kovařík) - 52. Rundič (pe-
nalta), 84. Petráň (J. Šašinka). Rozhodčí: Ginzel - Moláček, Vaňkát - Adam (video). ŽK: J. Kopic 
- Galuška, Bukata. Diváci: 7035.
Plzeň: A. Hruška - Řezník, Pernica, J. Brabec, Limberský - Hrošovský, Janošek - Kayamba 
(65. J. Kovařík), Mihálik, J. Kopic (90.+1 Hloušek) - Krmenčík (85. Chorý). Trenér: Vrba.
Karviná: Pastornický - Ndefe, Kouřil, Rundič, Čonka - Smrž (46. Bukata), Marek Hanousek - Putyera 
(81. Puchel), Janečka, Galuška (68. J. Šašinka) - Petráň. Trenér: Straka.

 Příbram - Bohemians 1905  3:2 (1:0)
Branky: 12. Kodr (Zeman), 47. Michal Škoda (odražený míč), 81. Voltr (Jan Rezek) - 54. Keita (odraže-
ný míč), 70. Keita (Záviška). Rozhodčí: E. Marek - Dobrovolný, Váňa. ŽK: Tregler, Cmiljanovič - Šmíd, 
Vodháněl. Diváci: 4286.
Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Cmiljanovič - Alvir (88. T. Jablonský), Jan Rezek, Soldát, 
Michal Škoda (71. Voltr), Zeman (76. P. Hájek) - Polidar. Trenér: R. Nádvorník.
Bohemians: Valeš - Hůlka, Jindřišek, Šmíd - Bartek, Hronek, Vacek (86. Rada), Podaný - Vodháněl 
(86. Nečas), Keita, Vaníček (55. Záviška). Trenér: Hašek.

 Ostrava - Teplice  0:1 (0:1)
Branka: 3. Žitný (Moulis). Rozhodčí: Franěk - Koval, Dresler - Orel (video). ŽK: V. Procházka, Jirá-
sek - Shejbal, Žitný. Diváci: 7083.
Ostrava: Budinský - Celba, V. Procházka, Stronati, Fleišman - Reiter, A. Jánoš, Jirásek, Granečný 
(46. De Azevedo) - Baroš (74. Kuzmanovič), Diop (63. Smola). Trenér: Páník.
Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, P. Mareš - Žitný, Ljevakovič (76. Kodeš), T. Kučera, 
Moulis (55. Nazarov) - Vyhnal (78. Jindráček), Hora. Trenér: Hejkal.
 

 České Budějovice - Sparta  2:2 (2:0)
Branky: 4. Schranz (Provod), 45.+8 Kladrubský (penalta) - 49. Kanga (Hložek), 81. Tetteh (Kanga). 
Rozhodčí: K. Hrubeš - Kubr, Šimáček - Zelinka (video). ŽK: Čavoš, Ledecký, Brandner, Kladrubský, 
Provod - Plavšič, Matěj Hanousek. Diváci: 6681 (vyprodáno).
Č. Budějovice: Staněk - Čolič, L. Havel, P. Novák, Kladrubský - Schranz (79. Brandner), Javorek, 
Čavoš, Provod, Mršič (90. Martan) - Ledecký (86. Táborský). Trenér: Horejš.
Sparta: Nita - Sáček (69. Trávník), Štetina, Costa, Matěj Hanousek - Hložek, M. Hašek (46. Tetteh), 
L. Krejčí II, Kanga, Plavšič - Kozák. Trenér: V. Jílek.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 STOMILIONOVÁ POSILA SLAVIE NICOLAE STANCIU SI PROTI OLOMOUCI PŘIPSAL 
 COBY STŘÍDAJÍCÍ HRÁČ DALŠÍ ZÁPASOVÉ MINUTY V ČERVENOBÍLÉM DRESU. 

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „Karviná mě svým výkonem v Plzni příjemně překvapila, i když jí částečně nahrál 
podmáčený trávník, které je vždy větší komplikací pro kombinující tým než bránící. 
Hosté hráli odvážně a když se jim naskytla možnost, tak vyráželi do rychlých proti-
útoků, a druhou brankou závěr utkání zdramatizovali. Viktorka ale vyhrála zaslou-
ženě, dostala se do herní pohody a má po třech kolech plný počet bodů. Střelecky 
se chytil uzdravený útočník Michael Krmenčík, na jehož bezprostředních reakcích 
bylo vidět, jak moc se mu ulevilo. Pro plzeňský tým to každopádně bylo dobré na-
ladění na úterní odvetu předkola Ligy mistrů v Pireu, kam si poveze bezbrankovou 
remízu z úvodního domácího zápasu. Pohárová matematika již mnohokrát potvrdila, 
jak je to ošidný výsledek. Slavia se v Edenu uklidnila rychlým gólem Coufala, který 
Hanáci inkasovali jako trest za špatné bránění Van Burena po rychle hozeném autu. 
Červenobílí si však v dalším průběhu nepočínali nejlépe ve finální fázi, takže stá-
le měli jen nejtěsnější jednobrankový náskok, což se jim nakonec mohlo vymstít. 
V nastaveném čase při nich stáli všichni svatí, když přečkali bez gólové úhony pe-
naltu olomouckého Housky, který trefil pravou tyč. Gólman Kolář jeho úmysl vystihl 
a dost možná by přízemní střelu zvládl z branky ještě vyrazit.“ 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.strompraha.cz/
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Zatímco Plzeň v úvodu nové 
ligové sezony pravidelně za-
těžuje brankové konto svých 
soupeřů, Jablonec viktoriány 
v čele soutěže efektivity dostihl 
půltuctovým domácím nášupem 
do sítě Slovácka. Loňský suve-
rénní lídr pražská Slavia zůstává 
o jednu přesnou trefu pozadu, 
neboť při premiéře v Edenu proti 
Olomouci červenobílí nenavázali 
na předchozí střelecké hody 
v Teplicích. 

1.-2. Plzeň 8 2,666
1.-2. Jablonec 8 2,666
3. Slavia 7 2,333
4.-5. Ml. Boleslav 5 1,666
4.-5. Bohemians 1905 5 1,666
6.-9. Č. Budějovice 4 1,333
6.-9. Příbram 4 1,333
6.-9. Sparta 4 1,333
6.-9. Liberec 4 1,333
10.-13. Opava 3 1,000
10.-13. Teplice 3 1,000
10.-13. Ostrava 3 1,000
10.-13. Karviná 3 1,000
14.-16. Zlín 2 0,666
14.-16. Olomouc 2 0,666
14.-16. Slovácko 2 0,666

 V GÓLOVÉ JÍZDĚ SI NEJLÉPE VEDOU 
 FOTBALISTÉ PLZNĚ A JABLONCE. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Lídr o krok pozadu

VYCHYTANÉ NULY

2
Vilém Fendrich (Opava), Vlastimil Hrubý (Jablonec), 

Ondřej Kolář (Slavia)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

2
René Dedič (Opava), Josef Hušbauer (Slavia), Guélor Kanga (Sparta), 

Ibrahim Keita (Bohemians 1905), Jan Kopic (Plzeň), 

Michael Krmenčík (Plzeň), Jan Matoušek (Jablonec), 

Roman Potočný (Liberec), Jan Sýkora (Jablonec), 

Michal Škoda (Příbram) 

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU

(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

5,5
Guélor Kanga (Sparta, 2 + 1), 

Ibrahim Keita (Bohemians 1905, 2 + 1), 
Jan Matoušek (Jablonec, 2 + 1)

5
Lukáš Provod (Č. Budějovice, 1 + 2)

4,5
Aleš Čermák (Plzeň, 0 + 3)

4 - René Dedič (Opava, 2 + 0), Josef Hušbauer (Slavia, 2 + 0), Jan Kopic (Plzeň, 
2 + 0), Michael Krmenčík (Plzeň, 2 + 0), Roman Potočný (Liberec, 2 + 0), Jan 
Sýkora (Jablonec, 2 + 0), Michal Škoda (Příbram, 2 + 0) * 3,5 - Mick Van Buren 
(Slavia, 1 + 1), Adam Hložek (Sparta, 1 + 1), Jan Chramosta (Jablonec, 1 + 1), 
Joel Kayamba (Plzeň, 1 + 1), Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav, 1 + 1), Jan Kova-
řík (Plzeň, 1 + 1), Luděk Pernica (Plzeň, 1 + 1), Jakub Podaný (Bohemians 1905, 
1 + 1), Jaromír Zmrhal (Slavia, 1 + 1), Patrik Žitný (Teplice, 1 + 1) * 3 - Libor Holík 
(Jablonec, 0 + 2), Aleš Nešický (Liberec, 0 + 2)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Jak Hanáci promarnili v Edenu bod
  Slavia - Olomouc   1:0 (1:0)

Horší start na soupeřových hřištích si Hanáci nemohli pře-

stavit. V úvodním kole padli na stadionu plzeňského vicemistra, 

ve třetím kole prohrávali na trávníku mistrovské Slavie po gólu 

Coufala již v 6. minutě  (1). Kouč „sešívaných“ Jindřich Trpi-

šovský se v praxi seznámil s novým pravidlem, že žluté karty 

mohou obdržet i  trenéři  (2). V nastaveném čase druhé půle 

fauloval v pokutovém území Bořil hostujícího Yunise, akce však 

běžela dál (3). Lodivod Sigmy Radoslav Látal mocně upozor-

ňoval sudí, aby zákrok přezkoumali (4). Po konzultaci s video-

rozhodčím a zhlédnutí videa nařídil sudí Zbyněk Proske penal-

tu, z níž však Houska trefil pouze tyč slávistické branky a stav 

1:0 se neměnil (5). Tři body zůstaly v rozjásaném Edenu, hosté 

smutně zamířili na Hanou (6).

1)

2)

3)

6)

5)

4)



http://www.jutagrass.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
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Start bez vítězství, 
naděje ale žijí

Premiérové české starty v letošních evropských pohárech si na své 
konto připsaly Plzeň, Mladá Boleslav a Jablonec. Český vicemistr usi-
luje o postup do základní skupiny Ligy mistrů, zbývající dvě mužstva 
do Evropské ligy. Přestože ani jeden český tým v úvodních duelů dru-
hých předkol nevyhrál, do odvety nepůjdou bez šancí.

 MÍČ PO TEČI PLZEŇSKÉHO LUĎKA PERNICI MÍŘÍ DO TYČE BRANKY OLYMPIAKOSU PIREUS, 
 GÓL NEPADL ANI Z TÉTO NEJVĚTŠÍ ŠANCE ZÁPASU, ZÁPAS SKONČIL 0:0. 

 MLADÁ BOLESLAV DOSTALA V ÚVODU UTKÁNÍ S ORDABASY ŠYMKENT GÓL 
 OD SVÉHO BÝVALÉHO HRÁČE MEHANOVIČE, PAK UŽ STAČILA JEN VYROVNAT. 

LIGA MISTRŮ
PLZEŇ: ŠANCE A TYČ, GÓL ALE CHYBĚL

Los nebyl k Plzni tentokrát moc přívětivý, řecký kolos z Pi-

rea totiž patřil k těm nejméně příjemným soupeřům v osudí 

2. předkola. Plzeň se ale s týmem, jehož kádr tvoří pospoli-

tost hráčů z nejrůznějších koutů světa, sehrála velmi solidní 

partii. Dokázala Olympiakos dostat pod tlak, vytvořit si šance 

a po Pernicově teči trefila tyč. Gól ale nedala. „Výsledek 0:0 

asi není úplně nejpříznivější, ale na druhou stranu se nám už 

mockrát stalo, že výsledek 0:0 je do odvety hodně otevřený,“ 

řekl trenér Plzně Pavel Vrba.

EVROPSKÁ LIGA
MLADÁ BOLESLAV: STAČILI JEN VYROVNAT

Hráči Mladé Boleslavi začali výborně, ale místo gólu udělali hrdi-

nu ze soupeřova brankáře. A bylo ještě hůř, po špatně odpískaném 

přímém kopu jim ve 21. minutě dal jejich bývalý spoluhráč Mirzad 

LIGA MISTRŮ - 2. PŘEDKOLO

VIKTORIA PLZEŇ - OLYMPIAKOS PIREUS 0:0

Rozhodčí: Guida - Carbone, Bindoni (všichni It.). ŽK: Havel - Semedo. Diváků: 10 632.  

Plzeň: Hruška - Havel, Pernica, Brabec (72. Hejda), Hloušek - Kalvach, Hrošovský - Kayamba, Čer-
mák (83. Mihálik), Kopic - Krmenčík (69. Chorý). Trenér: Vrba.  

Olympiakos: Sá - Elabdellaoui, Semedo, Papadopulos (22. Ba), Tsimikas - Buchalakis, Guilherme - 
Podence, Valbuena (56. Camara), Masuras (81. Randjelovič) - Guerrero. Trenér: Martins.

EVROPSKÁ LIGA - 2. PŘEDKOLO

PJUNIK JEREVAN - FK JABLONEC 2:1 (2:0)
Branky: 6. a 30. Miranjan - 53. Doležal. Rozhodčí: San - Josipovič, Erni (všichni Švýc.). ŽK: Marku, 
Žestokov - Acosta.  

Pjunik: Dragojevič - Stankov, Žestokov, Marku, Manucharjan - Jedigarjan - Simonjan (66. Alfred), 
Jefimov, Vardanjan, Ševčuk - Miranjan (81. Galimov). Trenér: Tarchanov.  

Jablonec: Hanuš - Holík, Jugas, Břečka, Sýkora - Hübschman, Považanec - Matoušek (86. Chramo-
sta), Kratochvíl (90. Pilík), Jovovič (28. Acosta) - Doležal. Trenér: Rada.

FK MLADÁ BOLESLAV - ORDABASY ŠYMKENT 1:1 (1:1)  
Branky: 45.+2 Komličenko - 21. Mehanovič. Rozhodčí: Cinkjevič - Maljutin, Romanov (všichni Běl.). 
ŽK: Mehanovič, Šetkin, Nepogodov, Malij (všichni Šymkent). Diváků: 3721. 

Ml. Boleslav: Šeda - Křapka (62. Budínský), Takács, Pudil, Túlio - Ladra, Matějovský, Hubínek, Ful-
nek (75. Bucha) - Mešanovič (62. Wágner), Komličenko. Trenér: Weber.

Šymkent: Nepogodov - Jerlanov, Fontanello, Malij, Dosmagambetov - Bystrov, Mahlangu, Diakhate, 
Mehanovič (72. Kovalčuk) - Badibanga (86. Šamši), Paulo (46. Šetkin). Trenér: Cchadadze. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Mehanovič gól a hosté vedli. V duelu s kazašským Ordabasy Šym-

kent pak už jen v nastavení prvního poločasu vyrovnal Nikolaj Ko-

mličenko. Nic na tom nezměnila druhá půle, v níž měli domácí tlak 

i šance. „Výsledek pro nás není optimální, ale nemůžu říct, že bych 

byl s mužstvem nespokojený. Šance do odvety ale zůstávají otevře-

né pro obě mužstva,“ uvedl mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

JABLONEC: MIZERNÝ POLOČAS 
ZAHLADILI SNÍŽENÍM

Už cesta do Jerevanu přinesla komplikace, které pomohl 

zvládnout až vládní letoun. Tým do Arménie dorazil v noci před 

zápasem, druhý den ho ještě čekala více než stokilometrové ces-

ta do místa konání a první poločas podle toho vypadal. Naštěstí 

po dvou inkasovaných brankách Doležal po přestávce snížil a na-

děje na postup je tak reálná. „O poločase jsem musel zvednout 

hlas, protože jinak bychom tu asi prohráli větším rozdílem. Druhý 

poločas už byl ve větším pohybu, zaplaťpánbůh, že jsme vstřelili 

branku,“ řekl trenér Jablonce Petr Rada. 

 JABLONECKÝ MARTIN DOLEŽAL NA ZAČÁTKU 
 DRUHÉ PŮLE DUELU S PJUNIKEM JEREVAN SNÍŽIL 
 NA KONEČNÝCH 1:2, COŽ DÁVÁ PŘED ODVETOU SLUŠNOU NADĚJI. 

 KOUČ PLZNĚ PAVEL VRBA VĚŘÍ, ŽE VIKTORIA MŮŽE NA HORKÉ ŘECKÉ PŮDĚ USPĚT A POSTOUPIT. 

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
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Nový člen Josef Humpál: 
známější ve Francii než doma

Když byly 3. prosince 2016 na tiskové konferenci Klubu ligových kanonýrů 
týdeníku GÓL oznámeny nejnovější úpravy, související se změnou kritérií 
klubu, došlo u jedenácti stávajících členů k navýšení počtu branek a záro-
veň přibylo devět nových jmen do této elitní společnosti fotbalových střel-
ců. Zdálo se, že KLK je už kompletní - i když si organizátoři nechávali zadní 
vrátka výrokem: „Není vyloučeno, že se přesto najde někdo, kdo v tomto 
výčtu chybí. Pak ho rádi do seznamu zařadíme.“

 VÍTĚZ DRUHÉ FRANCOUZSKÉ LIGY FC SOCHAUX-MONBÉLIARD V SEZONĚ 1946/1947. 
 JOSEF HUMPÁL (DOLE DRUHÝ ZLEVA) NASTŘÍLEL VE 41 ZÁPASECH 45 GÓLŮ A STAL SE KRÁLEM STŘELCŮ 2. LIGY. 

 JAROSLAV KOLÁŘ  PRAHA 

A ze zadních vrátek se stává hlavní brána, kterou nyní vchází 

muž, jehož jméno z nejrůznějších důvodů zapadlo. Celkově 73. čle-

nem Klubu ligových kanonýrů Gólu se stává pan JOSEF HUMPÁL.

Narodil se 30. ledna 1918 v Olomouci a už ve čtrnácti zamířil 

do Zlína, kde později začal pracovat v Baťových závodech. Tam 

cílevědomě vyhledávali talentované mladé sportovce a mladík se 

brzy prosadil ve fotbalovém klubu, za SK Baťa Zlín debutoval už 

v sedmnácti. O tři roky později Zlín postoupil do nejvyšší soutěže 

a stal se štikou „válečné“ české ligy, ve které šlapal na paty i praž-

ským „S“. A Josef Humpál byl nejlepším střelcem Zlína v tomto 

období. Celkem v dresu SK Baťa zaznamenal 69 ligových gólů.

Těsně po válce vyjel SK Baťa Zlín na turné do Francie, kde vy-

hrál 15 ze 16 zápasů a hráči si udělali jméno. Nejvíce se zalíbil 

osmadvacetiletý mladý muž s vysokým čelem a velkým čichem 

na góly. A tak Josef Humpál zamířil do FC Sochaux-Montbéliard. 

Zatímco ve Francii začal dělat skvělou kariéru, v domovině jako 

by se za ním zavřela voda. Nedostatek informačních zdrojů, poz-

ději i zájem režimu neinformovat o lidech, kteří z nějakého důvo-

du působí za hranicemi, to byly hlavní důvody, proč se o skvělé 

kariéře Josefa Humpála jako profesionálního hráče a později 

i úspěšného trenéra francouzských a v závěru i švýcarských 

klubů, dlouho nic nevědělo.

Přitom Josef Humpál, přezdívaný ve Francii (snad podle le-

gendárního Josefa Bicana) Pepi, dosáhl velmi působivé kariéry. 

A navíc pomohl otevřít dveře pro další spoluhráče ze Zlína - v roce 

1946 se v Sochaux objevil a pravidelně hrál o postup do ligy Lud-

vík Dupal, o rok později následovali Antonín Tichý, Otakar Sýko-

ra a Karel Michlovský. Posledně jmenovaný přišel s 53 ligovými 

góly na kontě a prosazoval se i ve Francii. Za AS St. Etienne přidal 

v letech 1949 až 1951 22 ligových branek, dalších 39 zaznamenal 

za druholigové Angers, ty se mu ale do KLK počítat nemohou...

Jednoznačně nejvýraznější osobností z početného „Baťovské-

ho exodu“ byl ale Josef Humpál. Při pohledu na jeho úspěchy je 

možné ho zařadit na samou špičku těch Čechů, kteří se ve fran-

couzském profesionálním fotbale výrazněji prosadili. Hned na za-

čátku, v ročníku 1946/1947, nastřílel za FC Sochaux 45 branek 

ve 41 zápasech a pomohl týmu do první ligy. Tu hrál za klub, re-

prezentující automobilku Peugeot, další čtyři roky, během nichž 

přidal v 119 zápasech 66 ligových branek. V ročníku 1948/1949 se 

s 26 brankami podělil o korunu krále ligových střelců s Jeanem 

Barattem z Lille. Jednou provždy se zapsal do análů francouzské 

první ligy jako první cizinec, který zaznamenal hattrick.

HRÁČSKÁ KARIÉRA JOSEFA HUMPÁLA

1938/1939 SK Baťa Zlín 1. liga 12 gólů

1939/1940 SK Baťa Zlín 1. liga 11

1940/1941 SK Baťa Zlín 1. liga 10

1941/1942 SK Baťa Zlín 1. liga 5

1942/1943 SK Baťa Zlín 1. liga 10

1943/1944 SK Baťa Zlín 1. liga 21

1945/1946 SK Baťa Zlín 1. liga 0

1946/1947 FC Sochaux-Montbéliard 2. liga 45

1947/1948 FC Sochaux-Montbéliard 1. liga 20

1948/1949 FC Sochaux-Montbéliard 1. liga 26

1949/1950 FC Sochaux-Montbéliard 1. liga 11

1950/1951 FC Sochaux-Montbéliard 1. liga 9

1951/1952 SO Montpellier 2. liga    19

1952/1953 Racing Club Štrasburk 2. liga 16

1953/1954 Racing Club Štrasburk 1. liga 0

1954/1955 Racing Club Štrasburk 1. liga 1

1955/1956 AS Béziers 2. liga 1

Ligové góly: 136 (27. místo v historickém pořadí, dělí se o něj s Vratislavem Lokvencem)  -  
69 SK Baťa Zlín, 66 FC Sochaux-Montbéliard, 1 Racing Club Štrasburk

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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V roce 1951, v necelých třiatřiceti, opustil Sochaux a zamířil 

do Stade Olympique Montpellier, kde v roli hrajícího trenéra vý-

razně přispěl 19 brankami k postupu do první ligy. A podobný 

kousek se mu povedl v následujícím ročníku 1952/1953 v Racin-

gu Štrasburk, kde byl opět hrajícím trenérem, nasázel 16 branek, 

přidal i 16 asistencí a opět slavil postup. Následující dva roky vedl 

Racing Štrasburk v nejvyšší soutěži a zároveň i občas nastupoval 

na trávník - ve dvanácti zápasech přidal ještě jeden gól. Byl to jeho 

poslední ze 136 ligových, pomohl 5. prosince 1954 k remíze 3:3 

na hřišti FC Méty, kde ve 42. minutě snižoval na 2:3. O týden později 

hrál doma s FC Nancy ligu naposledy a loučil se výhrou 4:0.

Samostatnou trenérskou kariéru začal v roce 1955 v druholi-

govém francouzském klubu AS Béziers. Po třech letech zamířil 

na dva ročníky opět do Racingu Štrasburk a od roku 1961 byl de-

set let trenérem ve švýcarském Neuchatelu, kde v roce 1970 sice 

skončil, ale ve městě se usadil a také tam, ve svých 66 letech, 19. 

prosince 1984 zemřel.  Ještě předtím v ročníku 1973/1974 tréno-

val švýcarský Yverdon-Sports FC a v ročníku 1982/1983 druholi-

gový FC Fribourg. 

Až nyní, téměř třicet pět let po smrti, se Josef Humpál dočkal 

zadostiučinění a poct, které mu po zásluze patří. 

Foto: archiv FC Sochaux-Monbéliard

 KANONÝR JOSEF HUMPÁL V DRESU FC SOCHAUX- MONTBÉLIARD. 

KLUB LIGOVÝCH KANONÝRŮ

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Kvalifikační šlágr s Anglií v Edenu

Česká reprezentace odehraje 11. října kvalifikační zápas o postup na EURO 
2020 proti Anglii v pražském Edenu. O tři dny později se v přípravném duelu 
proti Severnímu Irsku představí na Letné. Vstupenky budou k dispozici na inter-
netové stránce www.vstupenkyfotbal.cz. Od 26. srpna si je budou moci na obě 
utkání pořídit členové Fanklubu české reprezentace. Volný prodej na Severní 
Irsko začne 2. září, o týden později budou k dispozici balíčky na oba duely. Volný 
prodej na Anglii začne 13. září. Na obě utkání budou k dispozici také VIP lístky. 

 PO PORÁŽCE V LONDÝNSKÉM WEMBLEY SE ČESKÝ TÝM POKUSÍ O ÚSPĚŠNOU ODVETU PROTI ANGLIČANŮM V PRAŽSKÉM EDENU. 

Vstupenky na oba zápasy jsou rozdělené do tří cenových kate-

gorií. Zatímco na souboj se Severním Irskem vyjdou nejlevnější 

místa na 200 korun a další na 400 a 600 korun, proti Anglii si fa-

noušci budou muset připlatit. Nejlevnější lístky na kvalifikační 

duel vyjdou na 900 korun, druhá kategorie na 1900 a nejlepší se-

dačky na 2900 korun. 

„Věřím, že jsme se trefili do takové cenové hladiny, která odpo-

vídá výjimečnosti zápasu. Vždyť Anglie je čtvrtý tým z posledního 

mistrovství světa a na soupisce má spoustu opravdu hvězdných 

jmen. Průměrná cena vstupenek je navíc nižší, než byla v březnu 

na přípravný duel proti Brazílii. Proto věřím, že jsme našli rozum-

ný kompromis mezi hodnotou exkluzivity utkání a snahou učinit ho 

dostupným co největšímu počtu našich fanoušků,“ říká předseda 

FAČR Martin Malík. Na „Kanárky“ se ceny lístků pohybovaly mezi 

990 až 2490 Kč.

Reprezentace už na obou pražských stadionech letos hrála. 

V Edenu podlehla Brazílii 1:3, na Letné porazila v kvalifikaci Bul-

harsko 2:1. „Zápas proti Anglii bude dalším vrcholem tohoto roku, 

a tak byl Sinobo Stadium jako největší stadion v Česku v tomto 

směru jasnou volbou. Co se týká přípravného utkání proti Sever-

nímu Irsku na Letné, zde jsme museli vzít v potaz jasný požada-

vek soupeře, který si přál hrát v Praze. Navíc se i národní tým cítí 

na tomto stadionu vždy dobře, což potvrdil červnovým vítězstvím 

nad Bulharskem,“ konstatuje svazový šéf.

Na Anglii se těší také trenér Jaroslav Šilhavý. „Domácí zápas 

proti Anglii samozřejmě bude velkou událostí pro celý český fot-

bal. Už se na to utkání všichni těšíme, i když opravdu vážně na něj 

začneme myslet až po zářijovém srazu. Proti Severnímu Irsku to 

pro nás zase bude velmi cenná příprava, která nám může pomoct 

před listopadovým závěrem kvalifikace,“ zdůrazňuje reprezen-

tační kouč. 

Národní tým podlehl v úvodu kvalifikace Anglii 0:5. V červnu 

porazil Bulhary a v Olomouci zdolal Černou Horu 3:0. V pětičlenné 

skupině patří Čechům druhá pozici za vedoucím Albionem. Před 

říjnovým dvojzápasem čekají reprezentaci v září ještě dva kvalifi-

kační duely: 7. září v Kosovu a o tři dny později v Černé Hoře. Kva-

lifikační skupinu pak Češi zakončí v listopadu doma s Kosovem 

a následně v Bulharsku. 

 DO WEMBLEY PŘIJELI ČEŠTÍ FANOUŠCI VE VELKÉM POČTU. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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 KOUČ U16 PETR HAVLÍČEK LITOVAL, ŽE SE JEHO 
 SVĚŘENCI NEPROBOJOVALI DO FINÁLE TURNAJE. 

U16 na Memoriálu Františka Harašty:
v konkurenci starších 4. místo

Výběru šestnáctiletých začala nová sezona startem na 17. ročníku 
Memoriálu Františka Harašty, což zároveň byla premiéra pro nového 
kouče Petra Havlíčka. Jím vedené mužstvo obsadilo na jihu Moravy 
v konkurenci starších hráčů klubových týmů 4. místo.

 V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ PORAZILA ČESKÁ „ŠESTNÁCTKA“ O ROK STARŠÍ HRÁČE PLZNĚ VYSOKO 5:1. 

 REPREZENTAČNÍ TÝM ČESKA U16 NA MEMORIÁLU FRANTIŠKA HARAŠTY. 

Hlavně první den turnaje přinesl české šestnáctce velmi dobré 

výsledky, když nejprve porazila Zbrojovku Brno 3:2 a poté Viktorii 

Plzeň dokonce 5:1. „Jsem mile překvapený, že se nám proti o rok 

starším soupeřům tak daří, o to víc, když se konfrontujeme s čes-

kou klubovou špičkou. Máme velkou týmovou i individuální kva-

litu, což jsme potvrdili v obou zápasech, kdy jsme byli lepší a za-

slouženě jsme vyhráli,“ pochvaloval si kouč Petr Havlíček výkony 

svých svěřenců.

Druhý den už tak vydařený nebyl, když výběr trenéra Havlíč-

ka nejprve prohrál 1:2 s pražskou Spartou, aby v boji o konečné 

3. místo podlehl pražské Slavii až v penaltovém rozstřelu. „Mrzí 

mě, že jsme nevybojovali první místo ve skupině. Po většinu utká-

ní jsme byli lepším týmem, jenže jsme v obraně udělali dvě velké 

chyby, které Sparta potrestala, a naopak vpředu jsme řadu příle-

žitostí nevyužili. V utkání se Slavií jsme narazili na těžkého soupe-

ře, remíza asi byla maximem, které jsme mohli vytěžit. Po prostří-

dání se hra zlepšila, ale bohužel už jsme nedokázali utkání otočit 

a ani penaltový rozstřel nám nevyšel,“ řekl trenér Havlíček. 

www.fotbal.cz

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
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 V BOJI O TŘETÍ MÍSTO SE SLAVIÍ PADLI 
 REPREZENTANTI AŽ PO PENALTOVÉM ROZSTŘELU. 

 VE FINÁLOVÉM KLÁNÍ ZDOLALI MLADÍ FOTBALISTÉ OLOMOUCE SPARŤANY 2:0. 

SKUPINA A: FC Zbrojovka Brno U17 - Česká republika U16 2:3. Branky ČR: 24. Ambros, 
34. Stárek, 43. Samek. Sestava ČR: Polanský - Vach, Macej, Stárek, Labík - Kos (33. Mašek) - Am-
bros, Korselt (33. Samek), Grygar, Osmani (37. Kaulfus) - Šmiga. Česká republika U16 - FC Vikto-
ria Plzeň U17 5:1. Branky ČR: 9. a 19. Mašek, 22. Hlucháň, 28. a 44. Jurčenko. Sestava ČR: Janota 
- Život, Janečka, Stárek (26. Osmani), Smejkal - Samek - Ambros (26. Macej), Hlucháň, Mašek, 
Kaulfus - Jurčenko. Česká republika U16 -  Sparta Praha U17 1:2. Branka ČR: 19. Šmiga. Sestava 
ČR: Polanský - Vach (47. Život), Macej, Stárek, Smejkal (31. Labík) - Samek - Ambros, Grygar, Mašek, 
Kaulfus (37. Jurčenko) - Šmiga (37. Osmani). Další výsledky: Sparta Praha - Viktoria Plzeň 6:1, 
Zbrojovka Brno - Sparta Praha 1:3, Viktoria Plzeň - Zbrojovka Brno 0:0. Pořadí: 1. Sparta 9 bodů, 
2. ČR U16 6, 3. Brno 1, 4. Plzeň 1.

SKUPINA B: Sigma Olomouc - Bratislavský FZ 1:0, Slavia Praha - Slovácko 3:0, Bratislavský FZ - 
Slovácko 2:1, Sigma Olomouc - Slavia Praha 0:0, Slavia Praha - Bratislavský FZ 3:1, Slovácko - Sigma 
Olomouc 0:5. Pořadí: 1. Olomouc 7, 2. Slavia 7, 3. Bratislavský FZ 3, 4. Slovácko 0.

O 7. místo: Slovácko - Viktoria Plzeň 1:1 (8:9 pen.)

O 5. místo: Zbrojovka Brno - Bratislavský FZ 2:0

O 3. místo: Slavia Praha - Česká republika U16 2:2 (4:2 pen.). Branky ČR: 9. Jurčenko, 48. Mašek. 
Sestava ČR: Janota - Život, Janečka, Macej (26. Ambros), Labík - Kaulfus (26. Stárek), Kos (38. Ma-
šek), Hlucháň (38. Šmiga), Osmani - Jurčenko (38. Samek), Korselt (38. Grygar).

Finále: Sigma Olomouc - Sparta Praha 2:0

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

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

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

www.futsal.cz

http://www.chancefutsalliga.cz/
https://futsalliga.cz/
https://futsal.fotbal.cz/
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