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Fotbal, kamarádi, pivo. Den jak se patńí.

SLOVO ÚVODEM

Chceme kvalifikaci zakončit vítězstvím!
Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vás přivítal na posledním utkání světové kvalifikace
o šampionát, který se příští rok uskuteční v Jižní Africe. My na devadesát
devět procent budeme na tomto mistrovství chybět. Ale ve hře je to jedno
procento. Ve fotbale i v životě se občas
stane zázrak a my mu chceme jít maximálně naproti. Pokud dnes zvítězíme,
získáme na podzim deset bodů z dvanácti možných, a to by byla důstojná
bilance tohoto mužstva, přestože do
Afriky pravděpodobně nepostoupí. Ale
ještě není konec. I před Slovinci stojí
poslední krok. A ten může být leckdy
hodně těžký, i třeba na půdě San Marina. Ale pojďme se neohlížet na San

Marino. Pojďme tenhle náš zápas
vyhrát a rozloučit se s kvalifikací tím
nejlepším možným způsobem. Vždyť
platí to, co jsme si řekli: v každém
zápase chceme na hřišti nechat duši
a předvést výkon, který by ve vás vyvolával pocit hrdosti. Každým reprezentačním zápasem chceme vracet
hrdost do vašich srdcí, tedy srdcí
českých fotbalových fanoušků. Jsem
přesvědčen, že v sobotu se právě
takovým výkonem moji hráči prezentovali. A dnes budou chtít to samé.
Držte nám palce. Přeji vám krásný
fotbalový zážitek.
Váš Ivan
Hašek
I

Dear guests from Northern Ireland,
I would like to welcome you to Prague,
a beautiful city in the heart of Europe.
I hope you are enjoying your visit to
our country and you will also enjoy
tonight´s match. We are staying as
opponents tonight but I hope we

Českomoravský fotbalový svaz
Diskařská 100
160 17 Praha 6 – Strahov
tel: +420 233 029 111
fax: +420 233 353 107
www.fotbal.cz

will respect each other and we will
keep a fair sporting atmosphere at
the stadium together. This is the
last game of the qualification for the
World Cup 2010 in South Africa. It will
be probably „game over“ for the final

tournament for both teams today. So
let´s enjoy the match finally. Let the
great football and better team wins
today.
Ivan Hašek
Chairman of Czech FA

založen: 1901
vstup do FIFA: 1907
vstup do UEFA: 1954

Generální sekretář:
Mgr. Rudolf Řepka
Ředitel PR: Ing. Petr Svěcený

MS: 9x - 2x stříbro (1934, 1962),
1x čtvrtfinále (1990)
ME: 7x - 1x zlato (1976), 1x stříbro
(1996), 3x bronz (1960, 1980,
2004)
OH: 6x - 1x zlato (1980), 1x stříbro
(1964)

Hráči: profesionálové 1709, dospělí
426 721, mládež 280 010,
ženy 14 429, dívky 3 852,
futsal 51 064
Trenéři: 11 569
Rozhodčí: 3 856
Kluby: fotbal 4 148, futsal 2 426

Předseda: JUDr. Ivan Hašek
Místopředsedové:
Dalibor Kučera, JUDr. Jindřich
Rajchl, Ing. Miroslav Kříž
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www.csas.cz informační linka: 800 207 207

Program spoření
a investování
Chcete si zajistit život, cítit se bezstarostněji
a bez obav o své finanční prostředky?
Na základě vaší konkrétní situace vám doporučíme optimální rozložení
finančních prostředků tak, abyste maximálně využili všech státních podpor
a daňových zvýhodnění. Podstatou úspěchu je pravidelnost spoření, třeba
i menších částek.
– Čím dříve začnete, tím více peněz budete mít v budoucnu k dispozici.
– Rozložte své peníze do více produktů. Zajistíte si vyšší výnos, větší
likviditu a snížíte riziko.
– Využijte všech výhod, které vám nabízí stát. Pomocí penzijního
připojištění, životního pojištění a stavebního spoření získejte maximální
benefity od státu.
Získat můžete více, stačí kontaktovat naše poradce v kterékoli pobočce
České spořitelny nebo zavolat na informační linku 800 207 207.
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ČESKÝ NÁRODNÍ TÝM
Brankář
Datum narození:
Výška (cm):
Váha (kg):
Starty:
Klub:
Předchozí kluby:

Brankář
Antonín KINSKÝ
Datum narození:
31.5.1975
Výška (cm):
187
Váha (kg):
83
Starty:
5 Góly:
0
Klub:
FC Saturn Ramenskoje (Rusko)
Předchozí kluby:

Stade Rennes (Francie, 2002-2004), Sparta Praha (2001-2002), Chmel Blšany
(1999-2001), Viktoria Plzeň (1989-1999).

FC Slovan Liberec (1998-2004), Dukla Praha, FC Dukla (1995-1998),
EME Mělník (1994-1995), Motorlet Praha (1993-1994), FC Bohemians Praha
(1985-1992), Dukla Praha (1981-1984).

První reprezentační start:

První reprezentační start:

Obránce
Datum narození:
Výška (cm):
Váha (kg):
Starty:
Klub:
Předchozí kluby:

12. 02. 2002, ČR - Maďarsko 2:0

Zdeněk GRYGERA
14. 5. 1980
184
79
65 Góly:
2
Juventus FC (Itálie)

Obránce
Datum narození:
Výška (cm):
Váha (kg):
Starty:
Klub:
Předchozí kluby:

13.02.2002, Kypr - Česká republika 3:4

Roman HUBNÍK
6. 6. 1984
190
83
4 Góly:
1
AC Sparta Praha

Ajax Amsterdam (Nizozemsko, 2003-2007), Sparta Praha (2000-2003),
FK Drnovice (1998-2000), FC Zlín (1990-1998), TJ Holešov (1987-1990).

FK Moskva (Rusko, 2007-2009), Sigma Olomouc (1994-2007).

První reprezentační start:

První reprezentační start:

Obránce
Datum narození:
Výška (cm):
Váha (kg):
Starty:
Klub:
Předchozí kluby:

15. 8. 2001, ČR - Korea 5:0

Marek JANKULOVSKI
9. 5. 1977
184
76
77 Góly:
11
AC Milán (Itálie)

Obránce
Datum narození:
Výška (cm):
Váha (kg):
Starty:
Klub:
Předchozí kluby:

5. 6. 2009, ČR – Malta 1:0

Ondřej KUŠNÍR
5. 4. 1984
184
74
0 Góly:
0
AC Sparta Praha

Udinese Calcio (Itálie, 2002-2005), SSC Neapol (Itálie, 2000-2002),
Baník Ostrava (1996-2000), VTJ Znojmo (1995-1996),
Baník Ostrava (1987-1995).

FK Viktoria Žižkov (2006-2008), FC Vítkovice (1990-2006).

První reprezentační start:

První reprezentační start:

Obránce
Datum narození:
Výška (cm):
Váha (kg):
Starty:
Klub:
Předchozí kluby:

8. 2. 2000, ČR - Mexiko 2:1

Zdeněk POSPĚCH
14. 12. 1978
174
72
17 Góly:
1
FC Kodaň (Dánsko)

Obránce
Datum narození:
Výška (cm):
Váha (kg):
Starty:
Klub:
Předchozí kluby:

-

David ROZEHNAL
5. 7. 1980
191
80
58 Góly:
1
Hamburger SV (Německo)

Sparta Praha (2005-2008), Baník Ostrava (2001-2005), SFC Opava (19992001), Železárny Třinec (1998-1999), SFC Opava (1998), Dukla Hranice (19971998), Ostroj/Kaučuk Opava (1991-1997), Sokol Kylešovice (1985-1991).

Lazio Řím (Itálie, 2008-2009), Newcastle FC (Anglie, 2007-2008), Paris Saint
Germain (Francie, 2005-2007), FC Bruggy (Belgie, 2003-2005), Sigma Olomouc (1998-2003), Sokol Kožušany (1997-1998), Sigma Olomouc (1989-1997),
Sokol Kožušany (1988-1989).

První reprezentační start:

První reprezentační start:

Obránce
Datum narození:
Výška (cm):
Váha (kg):
Starty:
Klub:
Předchozí kluby:

17. 8. 2005, Švédsko - ČR 2:1

Tomáš SIVOK
15. 9. 1983
185
71
9 Góly:
0
Besiktas Istanbul (Turecko)

Záložník
Datum narození:
Výška (cm):
Váha (kg):
Starty:
Klub:
Předchozí kluby:

18. 2. 2004, Itálie - ČR 2:2

Adam HLOUŠEK
20. 12. 1988
187
76
0 Góly:
0
SK Slavia Praha

AC Sparta Praha (2008), Udinese Calcio (Itálie, 2007- 2008), AC Sparta Praha
(2002-2007), SK České Budějovice (2003-2004), AC Sparta Praha (20022003), SK České Budějovice (2000-2002).

FK Baumit Jablonec (1999-2009), SK Semily (1993–1999).

První reprezentační start:

První reprezentační start:

Záložník
Datum narození:
Výška (cm):
Váha (kg):
Starty:
Klub:
Předchozí kluby:

6

Petr ČECH
20. 5. 1982
196
85
71 Góly:
0
Chelsea FC (Anglie)

3. 9. 2005, Rumunsko – ČR 2:0

Tomáš HÜBSCHMAN
4. 9. 1981
180
74
24 Góly:
0
Šachtar Doněck (Ukrajina)

Záložník
Datum narození:
Výška (cm):
Váha (kg):
Starty:
Klub:
Předchozí kluby:

-

David JAROLÍM
17. 5. 1979
172
68
28 Góly:
1
Hamburger SV (Německo)

Sparta Praha (2001-2004), FK Jablonec (2000 – 2001),
Sparta Praha (1990-2000).

1.FC Norimberk (Německo, 2000-2003), Bayern Mnichov (Německo, 19952000), Slavia Praha (1991-1995), FC Rouen (Francie, 1987-1991).

První reprezentační start:

První reprezentační start:

Magazín české fotbalové reprezentace

10. 11. 2001, Belgie - ČR 1:0

8. 10. 2005, ČR - Nizozemsko 0:2

ČESKÝ NÁRODNÍ TÝM
Záložník
Datum narození:
Výška (cm):
Váha (kg):
Starty:
Klub:
Předchozí kluby:

Jaroslav PLAŠIL
5. 1. 1982
183
71
51 Góly:
4
Girondins Bordeaux (Francie)

Záložník
Datum narození:
Výška (cm):
Váha (kg):
Starty:
Klub:
Předchozí kluby:

Daniel PUDIL
27. 9. 1985
183
74
8 Góly:
2
KRC Genk (Belgie)

CA Osasuna (Španělsko, 2007-2009), AS Monako (Francie, 2003-2007),
US Créteil (Francie, 2003), AS Monaco (Francie, 1999-2003), SK Hradec
Králové (1993-1999), Spartak Rychnov n. Kn. (1992-1993), Sokol Černíkovice
(1987-1992).

FC Slovan Liberec (2005-2008), Chmel Blšany (2004),
AC Sparta Praha (1991-2003).

První reprezentační start:

První reprezentační start:

Záložník
Datum narození:
Výška (cm):
Váha (kg):
Starty:
Klub:
Předchozí kluby:

31. 3. 2004, Irsko - ČR 2:1

Tomáš ROSICKÝ
4. 10. 1980
175
67
70 Góly:
19
Arsenal FC (Anglie)

Záložník
Datum narození:
Výška (cm):
Váha (kg):
Starty:
Klub:
Předchozí kluby:

7. 2. 2007, Belgie – ČR 0:2

Michal ŠVEC
19. 3. 1987
180
67
0 Góly:
0
SC Heerenveen (Nizozemsko)

Borussia Dortmund (Německo, 2001 -2006), Sparta Praha (1988-2000),
ČKD Kompresory Praha (1986-1988).

SK Slavia Praha (1997-2008), SK Uhelné sklady Praha (1993-1997)

První reprezentační start:

První reprezentační start:

Záložník
Datum narození:
Výška (cm):
Váha (kg):
Starty:
Klub:
Předchozí kluby:

23. 2. 2000, Irsko – ČR 3:2

Libor SIONKO
1. 2. 1977
178
74
39 Góly:
8
FC Kodaň (Dánsko)

Útočník
Datum narození:
Výška (cm):
Váha (kg):
Starty:
Klub:
Předchozí kluby:

-

Tomáš NECID
13. 8. 1989
190
83
9 Góly:
5
CSKA Moskva (Rusko)

Glasgow Rangers (2006-07), Austria Vídeň (2004-06), GAK Štýrský Hradec
(2004), Sparta (1999-2004), Baník Ostrava (1997-99), VTJ Znojmo (1996-97),
Třinec (1995-96), Baník Ostrava (1986-95), Vítkovice (1984-86)

Slavia Praha (2008), FK Jablonec (2008), Slavia Praha (2001-2007),
Sokol Stodůlky (1995-2001).

První reprezentační start:

První reprezentační start:

Útočník
Datum narození:
Výška (cm):
Váha (kg):
Starty:
Klub:
Předchozí kluby:

28. 4. 1999, Polsko – ČR 2:1

Milan BAROŠ
28. 10. 1981
184
78
77 Góly:
38
Galatasaray SK (Turecko)

Útočník
Datum narození:
Výška (cm):
Váha (kg):
Starty:
Klub:
Předchozí kluby:

19. 11. 2008, San Marino – ČR 0:3

Jiří ŠTAJNER
27. 5. 1976
179
78
31 Góly:
4
Hannover 96 (Německo)

Portsmouth FC (Anglie, 2008), Olympique Lyon (Francie, 2007), Aston Villa
(Anglie, 2005-2007), FC Liverpool (Anglie, 2001-2005), Baník Ostrava (19932001), FK Rožnov p. R. (1991-1993), FC Vigantice (1987-1991).

Sparta Praha (2004), Hannover 96 (Německo, 2002-2004), Slovan Liberec
(2000-2002), MUS Most (1998-2000), FK Louňovice (1997-1998), Dynamo
České Budějovice (1996-1997), Slavia Praha (1990-1996), TJ Senohraby
(1985-1990).

První reprezentační start:

První reprezentační start:

Útočník
Datum narození:
Výška (cm):
Váha (kg):
Starty:
Klub:
Předchozí kluby:

25. 4. 2001, ČR – Belgie 1:1

Michal PAPADOPULOS
14. 4. 1985
183
79
2 Góly:
0
SC Heerenveen (Nizozemsko)

Mladá Boleslav (2008-09), Enegie Chotěbuz (2008), Bayer Leverkusen (2006 07), Baník Ostrava (2004-05), FC Arsenal (2003-04), Baník Ostrava (1998-03),
NH Ostrava (1992-98).

První reprezentační start:

20. 8. 2008, Anglie – ČR 2:2

Realizační tým: Ivan Hašek hlavní trenér, Michal Bílek
asistent trenéra, Luděk Klusáček asistent trenéra,
Jan Stejskal asistent trenéra, Michel Dufour kondiční trenér,
Karel Brückner konzultant, Jaroslav Dudl vedoucí mužstva,
Petr Krejčí lékař, Petr Novák lékař, Pavel Kolář fyzioterapeut,
Eduard Poustka masér, Jiří Vít masér, Roman Vonášek kustod,
Petr Svěcený tiskový mluvčí.

Trenér
Datum narození:
Hráčská kariéra:

12. 2. 2002, ČR – Maďarsko 2:0
Ivan HAŠEK
6. 9. 1963

ZOM Nymburk (1970-1977),
Sparta Praha (1977-1990),
Racing Štrasburk (Francie, 1990-1994),
Sanfreece Hirošima (Japonsko, 1994-1995),
JEF United Ičihara (Japonsko, 1995-1996),
AC Sparta Praha (1997).

Starty:
Největší úspěchy:

56 Góly:

5

postup do čtvrtfinále MS 1990 v Itálii,
vítěz ankety Fotbalista roku 1987 a 1988

Trenérská kariéra:
AC Sparta Praha (1999-2001),
asistent trenéra reprezentace ČR (1998-2001),
Racing Štrasburk (Francie, 2001-2003),
Vissel Kóbe (Japonsko, 2004),
AS Saint Étienne (Francie, 2004-2005),
Al Wasl (Spojené arabské emiráty, 2006)
Al Ahlí (Spojené arabské emiráty, 2007-2009),
reprezentace ČR (2009-?).

Největší úspěchy:
dva tituly mistra ČR se Spartou (2000, 2001),
osmifinále Ligy mistrů (1999-2000),
double s Al Ahlí (2009).
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SOUPISKY A STATISTIKY OBOU TÝMŮ

Česká republika
JMÉNO
Brankáři
Petr
Antonín
Obránci
Zdeněk
Roman
Marek
Ondřej
Zdeněk
David
Tomáš
Záložníci
Adam
Tomáš
David
Jaroslav
Daniel
Tomáš
Michal
Libor
Útočníci
Milan
Tomáš
Jiří
Michal
Trenér
Ivan

PŘÍJMENÍ
ČECH
KINSKÝ

NAROZEN
20.5.1982
31.5.1975

8

PZ
9

V
4

KLUB
Chelsea FC
Saturn Ramenskoje

R
3

P
2

S
17:6

B
15

ČR „A“

KVAL. MS 2010

71/0
5/0

7/0
0/0

GRYGERA
HUBNÍK
JANKULOVSKI
KUŠNÍR
POSPĚCH
ROZEHNAL
SIVOK

14.5.1980
6.6.1984
9.5.1977
5.4.1984
14.12.1978
5.7.1980
15.9.1983

Juventus Turín
Sparta Praha
AC Milán
Sparta Praha
FC Kodaň
Hamburger SV
Besiktas

65/2
4/1
77/11
0/0
17/1
58/1
9/0

6/0
2/0
8/0
0/0
6/1
7/0
2/0

HLOUŠEK
HÜBSCHMAN
JAROLÍM
PLAŠIL
PUDIL
ROSICKÝ
ŠVEC
SIONKO

20.12.1988
4.9.1981
17.5.1979
5.1.1982
27.9.1985
4.10.1980
19.3.1987
1.2.1977

Slavia Praha
Šachtar Doněck
Hamburger SV
Girondins Bordeaux
KFC Genk
Arsenal FC
SC Heerenveen
FC Kodaň

0/0
24/0
28/1
51/4
8/2
70/19
0/0
39/8

0/0
3/0
6/0
8/1
3/1
2/0
0/0
1/0

BAROŠ
NECID
ŠTAJNER
PAPADOPULOS

28.10.1981
13.8.1989
27.5.1976
14.4.1985

Galatasaray
CSKA Moskva
Hannover 96
SC Heerenveen

77/38
9/5
31/4
2/0

9/5
6/4
3/0
1/0

HAŠEK

6.9.1963

Severní Irsko
JMÉNO
Brankáři
Maik
Alan
Jonathan
Obránci
Stephen
Aaron
Gareth
Chris
Jonathan
George
Colin
Záložníci
Grant
Chris
Niall
Sammy
Damien
Steven
Pat
Útočníci
David
Warren
Kyle
Andrew
Trenér
Nigel

BILANCE KVAL.
MS 2010:

PŘÍJMENÍ
TAYLOR
MANNUS
TUFFEY

BILANCE KVAL.
MS 2010:
NAROZEN

KLUB

PZ
9

V
4

R
2

P
3

S
13:9

B
14

ČR „A“

KVAL. MS 2010

4.9.1971
19.5.1982
20.1.1987

Birmingham City
Linfield Belfast
Partick Thistle

80/0
4/0
3/0

9/0
0/0
0/0

CRAIGGAN
HUGHES
McAULEY
BAIRD
EVANS
McCARTNEY
COATES

25.2.1982
8.11.1979
5.12.1979
25.2.1982
3.1.1988
28.4.1981
26.10.1985

Motherwell
Fulham
Ipswich Town
Fulham
Manchester Un.
West Ham United
Crusaders

43/0
69/0
19/1
42/0
20/1
32/1
1/0

6/0
9/0
7/1
7/0
7/1
6/0
0/0

McCANN
BRUNT
McGINN
CLINGAN
JOHNSON
DAVIS
McCOURT

14.4.1980
14.12.1984
20.7.1987
13.1.1984
18.8.1978
1.1.1985
16.12.1983

Scunthorpe
WBA
Celtic Glasgow
Norwich City
Birmingham City
Glasgow Rangers
Celtic Glasgow

25/4
25/1
4/0
23/0
55/0
37/2
2/0

7/2
5/1
1/0
4/0
5/0
7/1
1/0

HEALY
FEENEY
LAFFERTY
LITTLE

5.8.1979
17.1.1981
21.7.1987
12.5.1989

Sunderland
Cardiff City
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers

77/35
32/5
22/7
2/0

9/1
6/2
4/2
1/0

WORTHINGTON

4.11.1961

Hlavní rozhodčí: Laurent DUHAMEL (Francie)
Asistenti rozhodčího: Stephane DUHAMEL, Christophe CAPELLI (Francie)
Čtvrtý rozhodčí: Tony CHAPRON (Francie)
Delegáti: Balazs MAKRAY (Maďarsko), Bo Karlsson (Švédsko)
Magazín české fotbalové reprezentace

PŘEDSTAVENÍ SOUPEŘE

Severní Irsko Dlouhé čekání na šampionát trvá
Je to už dlouhých 23 let, co se severoirský fotbal představil na vrcholné fotbalové akci. Hrdá země, která
dala světu legendárního bohéma
George Besta, podle všeho neukončí dlouhé čekání ani v právě končící
kvalifikaci.
Senzační prohra Slovinska v San
Marinu a zároveň velmi vysoká výhra
Severních Irů v Praze, tak vypadá
utopická rovnice, která by Iry spasila a poslala do baráže. „Musel by se
stát opravdový zázrak,“ připustil i trenér Worthington.
Severní Irsko tak zřejmě znovu propáslo šanci dostat se na mistrovství
světa a posledním zápisem pro něj Severní Irové tak na ostrovech zůstázůstává účast v Mexiku v roce 1986, vají ve stínu slavnějších rivalů Anglie,
Skotska či Irska. Poslední kvalifikace
několikrát nadějně rozehráli, ale na
jejich koncích pokaždé smutnili. Nejinak tomu bude i v té současné: Irové
se dlouho drželi ve hře o vysněný postup, ale zářijová prohra 0:2 se Slovenskem je srazila na kolena. „Byla
to naše velká šance, místo toho jsme
ji propásli. Jsme obrovsky zklamaní,“
smutnil Worthington.
Český tým se s ostrovním protivníkem
poměřil loni v září, kdy si z Belfastu
přivezl „jen“ bezbrankovou remízu.
která už pomalu zapadla prachem Do severoirské metropole ale už jezčasu. Navíc evropské šampionáty dí se strachem i ti největší favorité:
v bojích o postup na ME v roce 2008
jsou pro „zelenobílé“ stále zakleté.

zde podlehli pozdější evropští šampioni ze Španělska i tradičně silní Švédi. Severní Irové však pamatují i horší
časy: od dubna roku 2002 do února
2004 v soutěžním utkání nedokázali
skórovat a na branku čekali nevídaných 1242 minut a 13 zápasů.
V kvalifikaci o postup na mistrovství světa v roce 2002 Češi dvakrát
soupeře ze Severního Irska porazili,
v roce 1958 na sebe narazily oba
týmy dokonce na světovém šampionátu ve Švédsku v základní skupině
a tam byli úspěšnější Irové: nejprve
československý tým kolem Josefa
Masopusta, Ladislava Nováka a Svatopluka Pluskala prohrál 0:1 a ve
druhém klání ostrované slavili výhru
2:1 v prodloužení. Irové se ve Švédsku dostali až do čtvrtfinále, stejně
jako na MS v roce 1982. O čtyři roky
později v Mexiku vypadli ve skupině
a od té doby se na žádný turnaj neprobojovali.
Suverénně největší severoirskou
fotbalovou legendou zůstává záložník George Best, který se proslavil
v Manchesteru United. Ze současného kádru fanoušci znají nejlépe
Davida Healyho z anglického Sunderlandu. Ten nastřílel v reprezentaci 35 branek a už je jejím nejlepším
historickým kanonýrem.
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Památné česko(slovensko) – severoirské zápasy
Vstup do kvalifikace českému týmu
nevyšel. V Belfastu, který byl celý
den bičován ostrým větrem a vytr-

Zápasová bilance
ČR (Československo) – Severní Irsko
ČR (od 1994) – Severní Irsko

PZ
5
3

V
2
2

R
1
1

P
2
0

S
5:4
4:1

První vzájemný zápas (08.06. 1958, Halmstadt – Švédsko, MS)
Československo – Severní Irsko 0:1 (0:1)
Branky: 21. Cush. Diváci: 11.000.
Československo: Dolejší – G. Mráz, Čadek, L. Novák – Pluskal, Masopust –
Hovorka, Dvořák, Borovička, Hertl, Kraus. Trenér: Kolský.

Poslední vzájemný zápas (10.09. 2008, Belfast)
valým deštěm, měli svěřenci Petra
Rady v plánu rozhodnout utkání co
nejdříve, dokud nebude hřiště zničeno. Domácí tým se sice rozjížděl
pomalu, ale jak se jeho hráči dostali k nepřehledné situaci v trestném
území Čechů, bylo zle.
Po pauze ještě na své agresivitě
v ofenzivě přidali a k vidění byl svižný fotbal i řada tvrdých soubojů.
Češi měli navrch ve středu hřiště,
ale na rozdíl od soupeře nebyli nebezpeční před brankou, a tak zápas
skončil bez branek.
Trenér Petr Rada po utkání litoval,
že to byla na úvod kvalifikace nepříjemná ztráta. „V Belfastu ale ztráceli i jiní favorité. K výhře nám chyběla
větší odvaha v koncovce. Jsem rád,
že jsme po většinu hry kontrolovali
průběh utkání. Chyběla nám ale větší odvaha jít do šestnáctky a dostat
se k zakončení,“ komentoval kouč
první bodovou ztrátu.
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Severní Irsko - Česká republika 0:0
Rozhodčí: Bebek (Chorv.). ŽK: Ujfaluši, Kováč. Diváci: 14.500.
Polsko: Taylor - McCartney, Craigan, Hughes, Evans - Baird, Brunt, Gillespie
(84. Shiels), Clingan (46. O‘Connor) - Feeney (73. Paterson), Healy. Trenér:
Worthington.
Česká republika: Čech - Grygera, Ujfaluši, Rozehnal, Jankulovski - Kováč Sionko (67. Pospěch), Plašil, Polák, Šírl - Baroš (78. Slepička). Trenér: Rada.

Česko-severoirské souboje od rozdělení Československa
Severní Irsko – ČR 0:1
(24.03.2001, Belfast – kvalifikace MS)
ČR – Severní Irsko 3:1
(06.06. 2001, Teplice – kvalifikace MS)
Severní Irsko – ČR 0:0
(10.09. 2008, Belfast – kvalifikace MS)

REPRE INTERVIEW

Milan BAROŠ

Gólový predátor znovu rozvrací obrany
Několik let byl terčem médií kvůli
nefotbalovým záležitostem, kdekdo
nad jeho kariérou lámal hůl. Jenže
Milan Baroš se dokázal vrátit tam,
kde se kdysi zastavil ve svém rozletu. Už je znovu tím nezadržitelným
útočníkem, který láme střelecké rekordy a rozvrací obrany soupeře. Nedávné narození syna Patrika přidalo
do jeho života navíc další motivaci,
aby ve druhé polovině své kariéry navázal na pověst gólového predátora
z Eura v roce 2004.

věří a kde hraju od první minuty, kde
jsem jeden ze dvou stálých útočníků.
Nelze to srovnat například s Lyonem,
kde se hrávalo na jeden hrot. Navíc
tam byl v té době velmi dobrý Benzema, což pro mě byla hodně složitá
situace. Věděl jsem, že jsem fotbal
nezapomněl hrát, ale chtělo to nějaký
impuls.

thu jsme si moc šancí nevytvářeli, což
se nedá s Galatasaray vůbec srovnat.
Tady je řada tvořivých záložníků, nemusím si pro míče chodit hluboko do
středu hřiště a mohu se soustředit na
posledních dvacet třicet metrů před
brankou, kde se rozhoduje.
V Turecku se vám daří. Hodláte tam
strávit hodně dalších let své kariéry,
nebo ještě pošilháváte po návratu
do některé vyhlášené západoevropské soutěže?
Teď na to opravdu nemyslím. V létě
nějaké nabídky byly, ale smetl jsem
je ze stolu, nemám důvod odcházet.
Ale kdoví, co se stane – ve fotbale se
všechno hrozně rychle mění, nikdy
nelze předbíhat.

Důležitá je určitě i důvěra trenéra.
Tu ale potřebuje cítit každý hráč, což
souvisí s vytížením hráče. Pokud jen
trénujete, do ideální formy se nedostanete. Zápasy a tím pádem pak
Pohodu vrátilo Turecko
i sebevědomí chybí a na výkonu se to
Milane, prožíváte úspěšné obdo- musí projevit.
bí. Skoro by se chtělo říct, že jste
v podobné pohodě jako tehdy v Por- Jak důležitý je pro vaši hru systém,
tugalsku. Jaká je hlavní příčina vze- kterým mužstvo hraje?
Samozřejmě pro hráče mého typu je
stupu?
„Pokud jen trénujete, do ideální
Myslím, že důležité pro mě bylo, že důležité být v mužstvu, které si vytvoří
formy se nedostanete. Zápasy
jsem v Galatasaray našel klub, kde mi hodně šancí. V Aston Ville a Portsmou-

a tím pádem pak i sebevědomí
chybí a na výkonu se to musí
projevit.“

Když se ale ohlédnete za dosavadní
kariérou, nejlépe jste se zřejmě cítil
v Liverpoolu?
Rozhodně. Na tu dobu vzpomínám
moc rád. Je to tradiční klub, s obrovskou diváckou základnou, vyhráli
jsme Ligu mistrů. Prožil jsem tam
nádherných tři a půl roku. Domnívám
se ale, že dnešní liverpoolský kádr je
ještě silnější.
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V Turecku zatím držíte skvělé individuální statistiky, máte průměr více
než jedné branky na dva zápasy.
Máte někoho, kdo vaše hráčské statistiky eviduje?
To ne, svoje statistiky vlastně neznám. Kdysi mi babička vystřihávala
Magazín české fotbalové reprezentace
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Rosa je jiný typ hráče než já. Vytváří
pro mě šance, já se mu zase snažím
vytvořit prostor, aby mi mohl finální
přihrávku poslat. On má neuvěřitelnou předvídavost a kopací techniku,
v tom je jedinečný, u nás nejlepší.
Třeba i Jarda Plašil je v tomto ohledu
Už u toho není Jan Koller, po jehož hodně kvalitní, ale Rosa vždy vymyslí
boku jste odehrál většinu reprezen- nějaké překvapení, s nímž soupeř netačních utkání. Chybí vám?
počítá.
To určitě! S Dinem se mi hrálo vždy
skvěle a já nezastíral, že z jeho síly A co si s ním ještě někdy zahrát
v soubojích těžím. On do toho chodil, v klubovém dresu? Třeba nějaký trejá čekal na propadlé míče a klapalo nér přijde na to, že vaše souhra je
nám to spolu. Ale na druhou stranu pro tým ideální.
umím pochopit jeho konec, čas se Tak to se asi nepovede. Hlavně proto,
nedá zastavit, jednou nás to čeká že Rosa asi už moc přestupovat nevšechny. Pro český fotbal toho Honza bude a v Arsenalu ještě nějaký čas
udělal hrozně moc, jeho 55 reprezen- zůstane. Třeba to tam už i dohraje.
tačních branek mluví za vše.
Jaké jsou další přednosti současnéPodle Kollera ale právě vy brzy jeho ho národního týmu?
rekordní zápis přepíšete...
Stačí se podívat na kluby, v nichž kluci
K tomu mi chybí ještě osmnáct bra- kopou: AC Milán, Juventus, Arsenal,
nek a to je stále hodně, na to zatím Bordeaux. Samé špičkové kluby a kluopravdu nemyslím. Jak jsem už navíc ci tam navíc jsou tahouny. Jen v této
říkal, statistiky pro můj fotbalový život kvalifikaci se nám to nepodařilo nějak
nejsou rozhodující.
skloubit. Na Slovensku už to bylo jiné
a pokud bychom tak hráli dříve, tak
Podobně důležitý spoluhráč pro vaši jsme dnes problémy s postupem rozhru je Tomáš Rosický, který naopak hodně neměli.
slaví velký návrat po takřka dvouleté Spoluhráči v této souvislosti mluví
pauze. Moc jste se na jeho návrat o změně atmosféry v reprezentaci
a spolupráci s ním těšil?
a především v celém českém fotba-

novinové články, ale statistiky asi ni- hodně jsme pro postup udělali vše, co
kdo podrobně nevede. Já si ale stejně se dalo. Nezbývá nám, než vyhrát nad
myslím, že statistiky patří stejně spíše Severními Iry a rozloučit se s kvalifikací se vztyčenou hlavou. Třeba se stane zázrak a Slovinci nevyhrají v San
Marinu...

do tenisu. Je fajn vyhrát nějaké osobní
hodnocení, ale co vám je platné, když
jste nejlepším střelcem Eura a titul
šampionů domů veze někdo jiný?

Pro účast v baráži
jsme dělali maximum
Před posledním zápasem v kvalifikaci je situace téměř ztracená. Jaké to
je hrát v takové pozici?
Nebyli jsme v ideální situaci, ale roz-
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mít soukromý život v pohodě. Pokud
má doma starosti, nebo řeší nějakou
krizi, na výkonu se to musí podepsat.
Když je všechno v pohodě, už o zápasu přemýšlí dva dny dopředu. Pokud
ale nemá klid, bude řešit nejdříve
osobní věci a na výkonu se to projeví.
Konec vaší kariéry je ještě daleko.
Máte přesto už alespoň představu,
co budete dělat, až ten fotbalový
kolotoč jednou skončí? Zůstanete
nějak u fotbalu, třeba jako trenér?
Vůbec netuším, co bych pak chtěl
dělat. Že bych ale skončil jako trenér
- třeba v české lize - tomu moc nevěřím. Na to bych asi neměl nervy. Možná tak u žáčků... Na druhou stranu
le. Co vám nejvíce vadí na klimatu fotbal je na defenzivě sice založen, fotbal snad budu hrát ještě alespoň
ale nic se nemá přehánět.
šest let a do té doby se může stát
uvnitř našeho fotbalu?
řada věcí, které můžou mé rozhodnutí
Pokud to mohu sledovat, našemu fotovlivnit.
balu především chybí diváci a lepší at- Fotbalista potřebuje
mosféra na stadionech. Ono se jinak
zázemí
hraje před plným hledištěm, pak je atmosféra hned jiná. Chápu naopak, že V posledních týdnech a měsících byl
se lidé těžko baví fotbalem, kterému váš soukromý život bohatý na novinchybí šance a góly. U nás to je bohu- ky. Nejdříve svatba, potom narození
žel založené na defenzivě a destrukci, syna Patrika. Změnil vás výrazně
což určitě lize nepomáhá. Fanoušci tento okamžik?
by si určitě zasloužili atraktivnější Určitě najednou cítím větší zodpoa odvážnější hru. Pokud v Turecku ně- vědnost, po návratu domů mě čeká
kdo hraje hodně defenzivně, hned se jedna osůbka navíc, což je moc přídostane pod velkou kritiku. Dnešní jemné. Určitě i pro fotbalistu je dobré

Milan Baroš
Narozen: 28. října 1981
Reprezentační starty
77/38
Kluby:
Vigantice
1987-91
Rožnov p. Radhoštěm 1991-93
Baník Ostrava
1993-01 76/23
FC Liverpool
2001-05 68/19
Aston Villa
2005-07
42/9
Olympique Lyon
2007
24/7
Portsmouth
2008
12/0
Největší úspěchy:
ME 2004 (Portugalsko)
3.místo
ME „21“ 2002 (Švýcarsko)
1.místo
2.místo
ME „21“ 2000 (Slovensko)
Vítěz Ligy mistrů
(2005)
Vítěz francouzské ligy (2007)
(2007)
Účastník MS 2006, ME 2004 a 2008
Rodina:
Manželka Tereza, syn Patrik (1 měsíc)
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**

30%
levnější

RenoDoor

pouze
Kč 26 990,-*

RenoMatic
Drážka M, s pohonem

pouze
Kč 20 990,-*

Garážová vrata a domovní dveře z oceli v provedení Decograin "Titan Metallic"

Modernizujte a ušetřete:
"Vrata a domovní dveře roku"
Ušetřete nyní při modernizaci více než 30 %**. Sekční garážová vrata
"RenoMatic" s pohonem a domovní dveře "RenoDoor" dostanete ve značkové
Silkgrain v bílé barvě

kvalitě Hörmann za akční cenu. Stejná cena pro 3 vysoce kvalitní povrchové
úpravy: Silkgrain v bílé barvě, Decograin v odstínu Zlatý dub nebo Titan

Decograin v odstínu Zlatý dub

Metallic. Vyberte si sami!

Premium partner českého národního týmu
ZZZKRUPDQQF]ōtel.: 233 085 770 ō fax: 233 085 798
Volejte zdarma 800 198 198

* Nezávazné cenové doporučení pro "RenoDoor" v akční velikosti 1100 x 2100 mm, popřípadě
"RenoMatic" v akční velikosti 2500 x 2125 mm. Nezávazné cenové doporučení včetně montáže
a DPH 9%. Platí u autorizovaných prodejců Hörmann v ČR.
** V porovnání s vraty LPU se stejným vratovým motivem a stejným povrchem.

O více než

DOTAZNÍK

20x NEJ Petra ČECHA
1. NEJvětší fotbalový zážitek: Vítězství v Premier League pro Chelsea po 55 letech
2. NEJhorší fotbalový zážitek: Vyřazení v semifinále EURO 2004 s Řeckem
3. NEJdůležitější vítězství: V baráži o mistrovství světa 2006 s Norskem
4. NEJvětší porážka: S Tureckem v posledním zápase skupiny loňského EURA
5. NEJoblíbenější spoluhráč: Carlo Cudicini
6. NEJlepší fotbalista současnosti: Lionel Messi
7. NEJhezčí stadión: Stadión Wembley v Londýně
8. NEJoblíbenější sport mimo fotbal: Golf, tenis, lední hokej
9. NEJoblíbenější sportovec: Tiger Woods
10. NEJvětší sportovní výkon: Světové rekordy v atletice:
Usain Bolt - sprinty, Jan Železný - oštěp
11. NEJoblíbenější jídlo: Grilovaný hovězí steak
12. NEJoblíbenější nápoj: Víno, voda
13. NEJoblíbenější kniha: Šifra mistra Leonarda
14. NEJoblíběnější zpěvák/zpěvačka: U2 a Bono Vox
15. NEJoblíbenější herec/herečka: Anthony Hopkins
16. NEJoblíbenější film: Okamžik zlomu
17. NEJoblíbenější automobil: Aston Martin
18. NEJlepší místo pro dovolenou: U moře s rodinou
19. NEJlepší relax: S rodinou a na golfu
20. NEJvíce si vážím: Upřímnosti
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Petr ČECH

JAN KOLLER

partner české fotbalové reprezentace

Český střelec věří v postup

Značkové prodejny
Praha - Brno - České Budějovice - Liberec - Mladá Boleslav - Olomouc - Ostrava - Pardubice
Plzeň - Písek - Teplice - Zlín

www.steilmann.cz

MISTROVST VÍ SVĚTA 2010

19. mistrovství světa hostí Jižní Afrika
Přesně za 8 měsíců, 11. června 2010 v 16 hodin místního času,
bude na bezmála stotisícovém stadionu Soccer City v jihoafrickém Johannesburgu zahájeno
19. mistrovství světa ve fotbale.
Šampionát potrvá přesně měsíc
a vyvrcholí 11. července finálovým zápasem tam, kde začal,
opět na městském stadionu
v Johannesburgu.
Je to vůbec poprvé, co se mistrovství
světa v kopané bude konat na africkém kontinentě. Turnaje se zúčastní
celkem 32 národních týmů. Utkají se
na deseti stadionech v devíti měs-

tech po celé Jihoafrické republice.
Fotbalové fanoušky však zde budou čekat poněkud jiné starosti než
u většiny předchozích turnajů. Na
jihu Afriky patrně nebude hlavním

problémem získání vstupenek na
vybrané zápasy, ale způsob jak se
na utkání dopravit. Ti, kdo nebudou
mít předem zajištěné ubytování, se
mohou setkat s určitými potížemi.
Mezinárodní fotbalová federace FIFA
má největší obavy o bezpečnost zahraničních účastníků šampionátu.
Jihoafrická republika patří k zemím
s největší kriminalitou na světě.
Vláda země přislíbila vydat na bezpečnost návštěvníků mistrovství
v přepočtu přes dvě miliardy korun.
Do příštího roku se má zvýšit počet
policistů ze 145 tisíc na 200 tisíc.
Nad zemí budou hlídkovat policejní
vrtulníky. O bezpečnost se budou
starat další tisíce speciálně vyškolených vojáků.
Návštěvníky mistrovství nečekají jen
fotbalové zážitky, ale i exotická africká příroda.
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REPORTÁŽ Z MINULÝCH UTKÁNÍ

ČR - Polsko 2:0
Výhra se smutným nádechem
Nestává se často, aby fotbaloví
reprezentanti po vyhraném kvalifikačním zápase opouštěli hřiště se
sklopenými hlavami a některým dokonce tekly z očí slzy. Ti čeští ale
v sobotu večer tuto paradoxní situaci zažili: přestože na Letné porazili
Polsko 2:0, věděli, že jim není moc
platná a naděje na účast v listopadové baráži se zřejmě rozplynula.

hřišti Tomáš Necid. Benjamínek českého celku první poločas proseděl na
lavičce. Českou výhru pečetil záložník
Jaroslav Plašil o 20 minut později povedenou hlavičkou po přesném centru Zdeňka Pospěcha.
Místo oslav vítězství však tribuny na definitivně zkalil radost z českého
Letné ztichly, když do Prahy dorazila úspěchu.
špatná zpráva z Bratislavy o průběžném vedení Slovinska. Jeho triumf Ivan Hašek: „Hráčům musím poděkovat za výborný přístup. Zápas byl hlavně v první půli pro nás těžký, Polsko
nám to zkomplikovalo. Nemohli jsme
se prosadit. Po přestávce jsme ovládli
střed hřiště díky výkonu Rosického,
což bylo velmi důležité. Stejně jako
s Polskem ani proti Severnímu Irsku
nebudeme mít nic ve své moci, ale
nic nevzdáváme. I když naše šance
vypadají sebeméně reálně, musíme
se o to pokusit.“
Petr Čech: „Divákům jsme ukázali,
že se umíme poprat. Náš zápas jsme
zvládli a udělali maximum. Je jasné,
že naše šance na postup je už minimální, i když naděje umírá poslední.
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Konkurenční Slovinsko totiž v souběžně hraném utkání zvítězilo v Bratislavě a pokud dnes senzačně neztratí body na půdě slaboučkého San
Marina, které ještě v této kvalifikaci
nebodovalo, český výběr se už před
něj nedostane. Slovinci navíc můžou
myslet na první pozici a přímý postup,
pokud vyhrají a Slovensko současně
ztratí body v Polsku.
Právě Polsko padlo v Praze na Letné.
Češi však jeho odpor zlomili až ve
druhém poločase, v tom prvním se
bránili řadě nebezpečných útoků. Po
změně stran však tým kouče Ivana
Haška zabral, uzdravený Tomáš Rosický se chopil dirigentské taktovky
ve středu pole a právě po jeho pasu
v 51. minutě skóroval nový muž na
Magazín české fotbalové reprezentace

REPORTÁŽ Z MINULÝCH UTKÁNÍ
motivaci do zápasu s Iry. Ať to dopadne jakkoliv, musíme kvalifikaci dohrát
se ctí.“
Tomáš Necid: „Nemá cenu házet vinu
na Slováky, zkazili jsme si to sami.
Hlavně v domácím zápase se Slovenskem. Ani venku se nám moc nevedlo, vždyť jsme vyhráli jen v San Marinu. Když jsme jeli po zápase s Poláky
zpátky na hotel, bylo v týmu ticho,
každý to řešil uvnitř.“
Marek Jankulovski: „Mistrovství je asi
pryč a je to obrovská škoda, protože
z této skupiny jsme měli postoupit.
Mrzí mě to o to víc, že v reprezentaci
končím. Dlouho dopředu jsem avizoval, že pokud se na šampionát nedostaneme, je to moje poslední kvalifikace. Rozhodnutí už nezměním, další
kvalifikace bude určitě už beze mě.
Takže poslední zápas s Iry pro mě určitě bude hodně zvláštní a smutný.
Musíme ve středu porazit Iry a pak čekat na zázrak. Fotbal může být někdy
nevyzpytatelný a na Slovince třeba
dolehne tlak, když od nich každý čeká
výhru.“

Můžeme mít čisté svědomí. I když mě
strašně mrzí, že už je mistrovství asi
pryč. Po každém zápase se mi strašně usíná, ale po sobotě to bylo horší
než obvykle. Říkal jsem si, kde je chyba, že asi nepostoupíme. V první řadě
Tomáš Rosický: „Jsem rád, že jsme jsme si to prohráli sami. Ale vůbec to
Poláky porazili, to byl náš základní cíl. neznamená, že bychom neměli mít
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REPRE INTERVIEW

Tomáš SIVOK

Dokud existuje šance, musíme se prát
Jako náhradník už atmosféru mistrovství světa i Evropy zažil a když
se konečně usadil v základní sestavě, české reprezentaci se sen o postupu na světový šampionát téměř
rozplynul. Obránce a velký srdcař Tomáš Sivok těžce vstřebává, že Češi
budou příští rok v Jihoafrické republice asi chybět.

„Nedovedu si představit, co by
se muselo stát, aby Slovinci
v San Marinu nezvítězili.“

Tomáši, upřímně: opravdu stále
věříte, že by se český tým do baráže
ještě mohl podívat?
„Popravdě řečeno, už jsem se smířil
s tím, že to asi nevyjde. Nedovedu si
Jako náhradník už atmosféru mistrov- představit, co by se muselo stát, aby
ství světa i Evropy zažil a když se ko- Slovinci v San Marinu nezvítězili. Munečně usadil v základní sestavě, čes- seli by být hloupí, aby takovou šanci
ké reprezentaci se sen o postupu na
světový šampionát téměř rozplynul.
Obránce a velký srdcař Tomáš Sivok
těžce vstřebává, že Češi budou příští
rok v Jihoafrické republice asi chybět.
Aby se dostali do listopadové baráže,
museli by dnes porazit Severní Irsko,
ale slaboučké San Marino by zároveň
muselo obrat o body českého konkurenta Slovinsko. O splnění prvního
úkolu Sivok nepochybuje, zato druhá
podmínka podle něj spadá do říše
utopie. „Ale dokud ta šance, i když minimální, existuje, musíme se o ní prát.
Zázraky se někdy stávají,“ prohlašuje
zadák Besiktase Istanbul.
promarnili. Kdyby hráli v každé jiné
zemi, tak se tomu ještě dá věřit, ale
v San Marinu si to těžko nechají utéct.
Na druhou stranu, zázraky se dějí
a fotbal je hodně nevyzpytatelný. Občas se stávají hodně překvapivé věci.
Třeba Slovinci nebudou mít den a vyhoří. My se ale díváme hlavně na sebe,
s kvalifikací se proti Irům chceme rozloučit vítězně, i kvůli fanouškům, kteří
za námi stojí do poslední chvíle.“

24

V sobotu jste musel být hodně rozpolcený. Český tým sice porazil Polsko, ale výsledek z Bratislavy, kde
konkurenční Slovinsko vyhrálo, mu
Magazín české fotbalové reprezentace

vůbec nenahrál. Jak jste tu schizofrenní situaci vstřebával?
„Už dříve jsem něco podobného zažil.
Když jsem byl mladší, tak se občas
stávalo, že jsme náš zápas zvládli, ale
jiný výsledek šel proti nám. Ale nedá
se to srovnávat se sobotou, kdy jsme
asi přišli o možnost hrát na mistrovství. Bolí to o to víc, že jsme hlavně
druhý poločas hráli s Polskem výborně. Celý závěr kvalifikace nám herně
vyšel, dřeli jsme, ale už nám to asi
nebude nic platné. Kdybychom sami

vyhořeli, tak můžeme nadávat jen
sami sobě, trochu smůlu jsme měli
i v tom, že nám ostatní výsledky moc
nenahrály.“
Ale jen na to se vymlouvat nedá, že?
„Samozřejmě. Kvalifikace se nepovedla hned na začátku, tam jsme ztratili
hodně bodů, i když jsem v týmu tehdy
nebyl a nechci posuzovat, čím to bylo.
Nemůžeme se zlobit ani na Slováky,
že nezvládli sobotní zápas. Schválně
to určitě neudělali, sami si to museli uhrát. Asi se jim vymstilo, že už se
možná viděli na mistrovství. Naše skupina byla strašně vyrovnaná, všechny

REPRE INTERVIEW
Poboráka (Poborského), Šmíci (Šmicra) nebo Dina (Kollera), z níž nároďák
dlouho žil, tak nějaký útlum přijít
musel. Teď nám budou chybět i Ujfi
(Ujfaluši) s Jankulem (Jankulovskim).
S generační obměnou se občas potýkají i opravdové velmoci. I u nás bude
nějaký čas trvat, než si všechno sedne a mladí vyrostou vedle kluků jako
Rosa (Rosický), Bary (Baroš) nebo
Čechíno (Čech). Ale už teď jsme ukázali, že máme vnitřní sílu. Není důvod
k pesimismu.“

týmy poztrácely hodně bodů, ale nám a trenér Hašek vám po nástupu do
funkce svěřil roli dirigenta obrany?
zůstal ten Černý Petr.“
Do reprezentace jste se navíc vrátil
Loni jste na mistrovství Evropy také v létě po roční odmlce.
s reprezentací zažil trpké zklamání, „O to je všechno horší. Pan Hašek
kdy český tým neudržel dvoubranko- mi dal velkou důvěru, což je pro mě
vé vedení s Tureckem a po nevída- obrovské vyznamenání. A když už
ném obratu přišel o postup do čtvrt- jsem se dostal do základu, tak nám
finále. Byla to horší chvíle než nyní? mistrovství asi uteče. I kvůli trenéro„Loňské Euro byla, alespoň pro mě, vi jsme to chtěli zvládnout. S ním se
větší rána. Tam se už každý viděl hodně změnila atmosféra v týmu.
s postupem v kapse, ale za posled- Těsně před zápasem s Polskem nám
ních dvacet minut jsme si nechali dát pouštěl záběry z oslav před čtyřmi
tři góly, což se jen těžko vydýchává. lety, když kluci zvládli baráž s NorV této kvalifikaci jsme už na konci skem a slavili postup na mistrovství
všechno neměli ve svých rukou a do- do Německa. Viděli jsme, jak zpívali
předu se člověk tak trochu připravoval hymnu a radovali se s vyprodanou
na to, že to nemusí vyjít. Ještě tedy po- Letnou. Běžel mi z toho mráz po zářád doufáme, ale také jsme realisti.“ dech a tajně jsem snil o tom, že to
zažiju také. Snad v reprezentaci není
Jak vůbec na zklamání zapomínáte? všem dnům konec a dočkáme se před
mistrovstvím Evropy.“
Na jiné myšlenky přijdete třeba
u svého nedávno narozeného synka,
I kdyby český tým nakonec nepože?
„Samozřejmě. Když jsem malého v ne- stoupil, dá se z konce kvalifikace
děli po zápase uviděl a on se na mě načerpat optimismus do dalších
usmál, tak hned přijdu na jiné myšlen- měsíců?
ky. Hodně jsem se na něj upnul a když „Určitě. Zvedli jsme se herně i výsledjsem ho teď týden neviděl, strašně mi kově, ukázali jsme, že se o úspěch
chyběl, stejně jako moje žena Míša. umíme poprat. Nad nároďákem není
Je fakt, že třeba v sobotu po zápase třeba lámat hůl. Mladší reprezenjsem nad kvalifikací přemýšlel hodně tace pořád dělají dobré výsledky,
dlouho. Honilo se mi to v hlavě, dlou- dvacítka jen smolně vypadla na mistrovství světa v Egyptě z osmifinále
ho jsem nemohl usnout.“
na penalty, pořád je dost šikovných
Mrzí vás současná situace i proto, mladých kluků, kterým už dal šanci
že poprvé v reprezentační kariéře i pan Hašek. Je jasné, že když skonmáte pevné místo v základní sestavě čila generace kolem Médi (Nedvěda),

Tomáš Sivok
Narozen: 15. 9. 1983
Reprezentační starty
Kluby:
Kamenice nad Lipou
České Budějovice
Sparta Praha
České Budějovice
Sparta Praha
Udine
Sparta
Besiktas Istanbul
Největší úspěchy:
mistr ligy se Spartou

9/0
1986 - 94
1994 - 02
2002 - 03
2003
2004 - 06
2007 - 08
2008
2008
2003, 2005,
2007
2004, 2006,
2007, 2008
2009

vítěz Českého poháru
se Spartou
mistr turecké ligy
s Besiktasem
vítěz Tureckého poháru
2009
s Besiktasem
účastník ME
2008
stříbro z ME do 16 let
2000
účast na ME do 19 let
2002
účast na MS do 20 let
2003
jeden z nejmladších kapitánů Sparty
v historii
Rodina:
manželka Michaela, syn André Thomas
(narozen červen 2009)
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ČESKÁ FOTBALOVÁ LEGENDA

Pavel KUKA

„Moji nejlepší parťáci? „Bomber“ a „Dino“!“
Do vršovického Edenu to měl PAVEL
KUKA jen pár stovek metrů z kopce,
takže nebylo divu, že se červenobílým
barvám upsal už jako kluk. S výjimkou dvouleté vojenské základní služby v tehdejší Rudé hvězdě Cheb jiný
ligový dres v Československu a po
rozdělení federace i v Česku nenosil.
Slávistický klubista se však nedočkal
coby hráč naplnění dvou velkých snů
– mistrovského titulu a nového stadionu. „Aspoň jsem si na něm dvakrát
zahrál exhibiční utkání před zaplněnými tribunami,“ říká s nadhledem.

Tak jako při ligových utkáních nebude
Pavel Kuka chybět v SYNOT TIP Aréně
při dnešním závěrečném kvalifikačním
duelu Česká republika – Severní Irsko.
V reprezentaci odehrál rychlonohý útočník dlouhých jedenáct let. Debutoval
v ní bezprostředně po mistrovství světa
1990 v Itálii, kde se tým Československa senzačně probojoval až do čtvrtfinále. Hned v prvním duelu se nováček
přesnou trefou zasloužil o remízu s Finskem 1:1, svůj střelecký reprezentační
účet pak uzavřel v červnu 2001, kdy se
dvěma góly na teplických Stínadlech
postaral o důležité vítězství v kvalifikaci o postup na MS 2002 právě nad
Severním Irskem. „Na ten zápas si
dobře vzpomínám. První překvapení mi
připravil trenér Pepa Chovanec, že mě
postavil do základní sestavy, předtím
jsem totiž spíš jen střídal. Hodně jsme

se tenkrát na výhru nadřeli. Irové drželi
nerozhodný výsledek 1:1 skoro až do
konce, dali jsme s „Barym“ dva góly až
v posledních pěti minutách,“ vzpomíná.
Útočníka v Kristových letech však už
čekal jen jeden zápas v národním týmu
v září 2001 proti Maltě opět v Teplicích... „Měl jsem dlouhodobé problémy
s kolenem, takže jsem jakž takž zvládal
zátěž v klubu. Musel jsem jít na operaci,
mezitím jsme projeli baráž s Belgií, po
které se začal budovat nový omlazený
nároďák, ve kterém jsem pochopitelně už nebyl. Měl jsem tehdy takovou
soukromou motivaci, překonat Zdeňka
Nehodu v historickém počtu reprezentačních startů, ale zůstal jsem, jak se
říká, pár kroků pod vrcholem.“
Z plejády spoluhráčů, se kterými hrával na hrotu reprezentačního útoku,
mu nejvíc fotbalově seděli dva – Tomáš Skuhravý a Jan Koller. „Bomber“
na sebe vázal dva protihráče, uměl
mi sklepnout míč přesně do běhu tak,
jak jsem potřeboval. S „Dinem“ to
bylo podobné, ale už jsme toho spolu
moc nenahráli. Jeho skvělá kariéra se
teprve rozbíhala a moje se naopak už
pomalu chýlila k závěru. Nikoho tehdy
nenapadlo, v jak skvělého útočníka
Honza i na mezinárodní scéně vyroste.
Jeho 55 reprezentačních gólů mluví za
všechny komentáře.“
V historických statistikách kanonýrů
patří Pavlu Kukovi spolu s vicemistrem
světa z Říma 1934 Oldřichem Nejedlým pátá příčka s 29 brankami, kterých
však mohlo být v jeho případě ještě
podstatně víc. „Vím, že jsem spousty
šancí spálil,“ krčí s úsměvem rameny.
Přesto je jeho kariéra pořádně nablýskaná především díky angažmá v německém Kaiserslauternu, se kterým
vyhrál bundesligový titul i Německý
pohár, s českou reprezentací prožil
senzační stříbrné tažení na mistrovství
Evropy 1996 v Anglii. Na fotbal se nyní

PAVEL KUKA
Narozen: 19. července 1968
Největší úspěchy:
vicemistr Evropy z Anglie 1996, mistr Německa s 1. FC Kaiserslautern
(1998), vítěz Německého poháru
s 1. FC Kaiserslautern (1996), vítěz
ankety Fotbalista roku 1994.
Reprezentační bilance:
v československé a české reprezentaci odehrál 87 zápasů a vstřelil
v nich 29 gólů.
dívá zpovzdálí. Manažerské působení
ve Viktorce Žižkov považoval vloni za
dlouhodobou záležitost, ze které se
však po pár měsících stala epizoda.
„Věnuji se teď především rodině, chodím s kamarády, bývalými klubovými
či reprezentačními spoluhráči Radkem
Bejblem, Petrem Koubou nebo Mírou
Kadlecem na golf. Deset let jsem mu
nemohl přijít na chuť, než jsem poznal,
jaká to je nádherná hra a relaxace,“
přiznává, že dnes hodně času tráví na
okolních golfových hřištích.
Při dnešním duelu se Severním Irskem
v „novém Edenu“ v něm určitě vyvolá
vzpomínky na fotbalové bitvy s ostrovními soupeři, kterých nebylo málo.
„Možná to bude znít divně, ale naše generace z nich neměla žádný velký komplex, docela nám jejich herní styl seděl,
protože jsme se díky kombinační hře
i české improvizaci dokázali proti nim
většinou prosazovat. No a venku bývali jako tradičně poloviční než doma.
Škoda jen, že po sobotních výsledcích
v naší kvalifikační skupině už nebude
mít zápas s Iry zřejmě takový náboj, jak
se původně předpokládalo...“
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NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI Z ČESKÉHO NÁRODNÍHO TÝMU

Medailový sen v Egyptě utnuly penalty
Čeští fotbaloví reprezentanti do 20 let
se z mistrovství světa v Egyptě vracejí
posmutnělí dřív, než sami čekali, a bez
vysněné medaile. Jejich mise na severu Afriky skončila už v osmifinále, když
tým kouče Jakuba Dovalila vyřadilo po
napínavém penaltovém rozstřelu Maďarsko. Po prodloužení zápas skončil
2:2, mladým Čechům nebyla nic platná převaha a řada šancí. Definitivně
se tak rozplynul jejich sen o tom, že
obhájí dva roky staré stříbro z Kanady.
„Jsme takoví rozpolcení. Základní cíl,
tedy postup ze skupiny, jsme splnili, ale po vyřazení v osmifinále v nás
převládá zklamání. Myslel jsem si, že
náš tým má sílu na to, aby se dostal
alespoň do čtvrtfinále. Být mezi osmi
nejlepšími mužstvy světa by už úspěch
byl,“ řekl kouč Dovalil.

Česká cesta egyptským šampionátem
v úterý večer skončila smolně, Lukáš
Mareček, Jan Morávek a Radim Řezník proti Maďarům neproměnili svůj
penaltový pokus, mužstvu už nebylo
nic platné, že brankář Tomáš Vaclík
dvě střely Maďarům chytil. Od Čechů
se odvrátilo štěstí, které měli předloni

v Kanadě, kdy v osmifinále a čtvrtfinále na penalty vyřadili Japonsko a Španělsko. „Je to smůla. Na mistrovství
jsme vlastně ani jednou neprohráli
a stejně jedeme domů,“ povzdechl
si útočník Jan Vošahlík, autor úterní
branky, asistence a také proměněné
penalty.
Češi opravdu v Egyptě přemožitele
nepoznali. Ve skupině porazili Austrálii
s Kostarikou, cennou bezbrankovou
remízu uhráli s Brazílií. S Maďarskem
selhali až v osudném rozstřelu. Vyřazení s Maďarskem ale neznamená
konec éry mužstva. Trenér Dovalil se
s většinou hráčů potkává i v reprezentaci do 21 let, která výtečně rozjela
evropskou kvalifikaci. „Hrát na mistrovství Evropy jednadvacítek a pak
třeba na olympiádě, to jsou pro nás
nové výzvy,“ prohlásil obránce Ondřej
Mazuch.

Honzo, díky!
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Během deseti let stihl Jan Koller odehrát v národním dresu 91 zápasů
a nastřílet rekordních 55 reprezentačních branek. Mohlo jich být ještě více,
kdyby se v emocích pod dojmem špatného výkonu nerozloučil s národním
týmem po zápase na Slovensku. Nic
naplat, reprezentace definitivně zahájila éru „bez Jana Kollera“ a hned při
první možné příležitosti svému největMagazín české fotbalové reprezentace

šímu ostrostřelci historie poděkovala.
Slavností rozlučka s Janem Kollerem
se uskutečnila přímo na ploše letenského stadiónu pár minut před začátkem utkání s Polskem. Ve velmi důstojné a emotivní atmosféře Honzovi
poděkovali předseda ČMFS a trenér
národního týmu Ivan Hašek a také
rekordman v počtu reprezentačních
startů Karel Poborský.

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI Z ČESKÉHO NÁRODNÍHO TÝMU

Křest kalendáře na rok 2010
Českomoravský fotbalový svaz se
stal partnerem nástěnného kalendáře „Český fotbal pro život bez
bariér“. Jsou v něm fotoreportérem
magazínu Hattrick Vlastimilem Vackem zachyceny v jednotlivých měsících největší české fotbalové osobnosti přelomu 20. a 21. století.
Každý, kdo si tento unikátní kalendář koupí, přispěje na činnost
občanskému sdružení s názvem
Liga za práva vozíčkářů. Získané finanční prostředky budou převedeny
na konto SK Hobit Brno, který patří
mezi nejlepší české basketbalové
kluby vozíčkářů.
K podpoře prodeje přispěla i autogramiáda a křest v knihkupectví
Neoluxor na pražském Václavském
náměstí, kam hned v první den reprezentačního srazu dorazil Marek
Jankulovski. Křtít měl i Milan Baroš,
kterého z účasti na vydařené akci
vyřadilo velké zpoždění jeho letu
z Istanbulu do Prahy.

Návštěva Dětské onkologie v Motole
V pondělí ihned po srazu v hotelu
Praha zamířilo trio reprezentantů ve
složení David Rozehnal, Daniel Pudil
a Tomáš Necid za dětmi na onkologii
ve Fakultní nemocnici v Motole. „Charitě se reprezentanti věnují trvale,
není to žádná mimořádná událost,“
podotkl šéf PR Petr Svěcený. Hráči
přivezli dětem fotbalové i jiné dárky
a také vstupenky na dnešní zápas
s Polskem.

Jubilanti v národním dresu
Při večeři na zámku Štiřín ihned po
sobotní výhře nad Polskem celé mužstvo i realizační tým tleskali dlouholetým reprezentantům. Trenér Ivan

Hašek a vedoucí mužstva Jaroslav
Dudl předali pamětní vlajku za 75
reprezentačních startů Marku Jankulovskému a Milanu Barošovi, Petr

Čech a Tomáš Rosický byli oceněni
za 70 zápasů a Jaroslav Plašil za
překonanou metu padesáti startů za
národní tým.
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Oficiální partner
aÏ do konce druhého poloãasu

Oficiální sportovní nápoj ãeské fotbalové reprezentace
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PŘEDSTAVUJEME REALIZAČNÍ TÝM

Lékař je k dispozici non-stop
Špičkový fotbalový tým netvoří jen
trenéři a hráči, ale také spousta nenápadných lidí v pozadí. Ani česká
reprezentace se neobejde mimo jiné
bez profesionálů-lékařů. Realizační
tým při trenérských výměnách občas
projde obměnou, ale v případě lékaře Petra Krejčího to neplatí. U české
reprezentace působil už v dobách
Dušana Uhrina, o zdraví fotbalové
elity se stará dodnes.
Krejčí není jediným, kdo má zdraví
fotbalistů v popisu práce. Spolu s ním
se u mužstva střídají také Jiří Fousek
a Petr Novák. „Už dlouhý čas máme
kompetence jasně rozděleny. Já jsem
u týmu přes sportovní medicínu a všeobecné zdraví, kolegové se starají
o pohybový aparát,“ vyjasňuje lékařský matador rozdělení úkolů.
Práce lékařské party začíná už dlouho před tím, než se fotbalisté z celé
Evropy sjedou do Prahy. „Musíme komunikovat s hotely, v nichž bude tým
během soustředění bydlet. Je nutné
sestavit jídelníček, což je obvykle pět
chodů na deset dnů pobytu s ohledem na program a zatížení, které
hráče čeká. Musíme od trenéra zjistit,
zda hráči nehlásí nějaké potíže,“ nechává Krejčí proniknout do zákulisí.
Jakmile se hráči sejdou, musí lékařský
tým okamžitě posoudit jejich aktuální
zdravotní stav. „Někdy o potížích víme
s předstihem, a tak můžeme zajistit
odborné vyšetření ve Vojenské nemoc-
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nici ve Střešovicích, kde je k dispozici
nejmodernější technika, především
pak magnetická rezonance. Většinou
ale řešíme problémy až na místě,“ vysvětluje Krejčí zaběhnutou praxi.
Pokud až na srazu improvizované koncilium usoudí, že pár dnů k léčbě nestačí, hráč je odeslán zpět do klubu.
Lékaři úzce spolupracují s maséry
a fyzioterapeutem Pavlem Kolářem.
„Je dobře, že máme takovou osobnost
u týmu. Pavel je hodně vytížený, vedle své praxe i pedagogickou činností,
ovšem navečer vždy dorazí na kontrolu
a rozhodne o dalším postupu. U týmu
bývá přítomen i jeho zástupce, jenž
plní jeho pokyny,“ pochvaluje si Krejčí
spolupráci s mužem, který stává i na
lavičkách hokejové reprezentace či tenisového týmu pro Davis cup.
Ač si většinou fanoušci myslí opak,
fotbalisté nejsou podle Krejčího žádné bábovky. „Samozřejmě práh bolesti u hokejistů je většinou výš, ale
žádné bolestínky v týmu nemáme,“
odmítá zažité mýty o fotbalistech jejich lékař.
Problémy s hráči bývají při pozápasových dopingových kontrolách, které
se někdy díky vyčerpání organismu
protáhnou. „Potíže bývaly s Pavlem
Nedvědem, tomu odevzdání vzorku
vždy trvalo,“ zavzpomínal Krejčí na
muže, jehož nasazení na hřišti bylo

vždy příkladné a tělo se proto dlouho
vzpamatovávalo.
Zásadně ale platí, že i při zahraničních
zápasech tým - a tím pádem celý letecký speciál s výpravou - na hráče počká.
„Někdy se let o dvě tři hodiny zdrží, ale
hráče tam nechat nemůžeme.“

„Samozřejmě práh bolesti u hokejistů je většinou výš, ale žádné bolestínky v týmu nemáme.“
Lékaři stejně jako celý realizační tým
musí být hráčům k dispozici nepřetržitě po čtyřiadvacet hodin. „Hráči v noci
kolikrát pocítí zdravotní potíže nebo
nemohou usnout. Stačí vzpomenout
případ Reného Bolfa, jehož na ME
v Portugalsku přepadla viróza před
zápasem s Nizozemci. Nebo si vzpomínám, jak se na šampionátu v Anglii
před semifinále s Francií ráno v půl
třetí ozval s teplotou Patrik Berger. Čím
dříve zasáhneme, tím lépe pro hráče,“
zavzpomínal lékař na dva nejznámější
případy náhlého onemocnění.
Lékařská praxe u fotbalistů během let
zůstává v mnohém stejná, ale vývoji
se vyhnout nelze. Nově s sebou čeští
lékaři berou na zápasy například defibrilátor. „Srdeční kolapsy ve světě
jsou dostatečným varováním, musíme
být připraveni zasáhnout i v takových
případech,“ uzavřel lékařské postřehy
Krejčí.

POHLED DO ZÁKULISÍ

Zábava při zápase i před ním
Každý fanoušek by si měl z fotbalu
odnést nevšední zážitek, a to nejen
díky zápasu, který z tribuny shlédne.
Nový šéf PR na Českomoravském fotbalovém svazu Petr Svěcený si tohle
vzal za své při přípravě scénáře doprovodného programu na obě říjnová
utkání, když se dohodl na spolupráci
s populárním moderátorem Liborem
Boučkem. „Libor by měl s fanoušky
komunikovat prostřednictvím mobilní kamery. V maximální možné míře
chceme také využívat moderní velkoplošné obrazovky na obou pražských
stadiónech k různým sestřihům a rozhovorům před zápasem, při samotném
utkání bychom pak rádi nabízeli divákům opakované záběry klíčových situací. Pouze musíme pohlídat, abychom
nepouštěli žádné sporné situace, což
nám zakazují regule od FIFA a UEFA.
A opakovačky lze pouštět pouze v přerušené hře…“, říká Svěcený.

bující si v mnoha statistických údajích.
Fotbalem se snažím bavit ve všech
možných a dostupných formách.
Potěšila Vás nabídka svazu?
Samozřejmě! Ostatně je příjemné
být u dvojboje roku. A jsem rád, že
z reprezentace je v poslední třetině
kvalifikace cítit nový esprit. A být
toho součástí je snem každého fanouška.
Loni na ME jste už s českými fanoušky pracoval. Jaké jsou Vaše vzpomínky a dají se ty zkušenosti teď nějak
zužitkovat?
Myslím, že si umím představit, jak
reaguje početná skupinka českých
fandů na stadionu a snad umím
odhadnout, co tuto masu, která se
přišla dívat na fotbal a ne na exhibujícího speakera, může bavit. Je nutné odhadnout míru, hlavní a vlastně
veškeré role hraje těch dvaadvacet
lidí na trávníku. Trenéři jsou režiséři
a já jen předskokan navozující atmosféru.

Před začátkem utkání s Polskem proběhlo ve velmi důstojné a emotivní
atmosféře oficiální poděkování Janu
Kollerovi za rekordních 55 branek v národním dresu. Hymny uslyšíme, stejně
jako v sobotu na Letné, v podání velkého fotbalového fanouška, sólisty opery Na Slovensku se stalo tradicí, že se
Národního divadla Vratislava Kříže.
role „spíkra“ před velkými zápasy už
několik let ujímá fotbalový komentátor Slavo Jurko. Lákala by Vás také
Libor Bouček: nový spíkr
dlouhodobá spolupráce?
a fotbalový fanatik
Vzhledem k tomuto dvojboji v kvalifikaci a vzhledem k Euru ve ŠvýJaký je Váš vztah k fotbalu?
Jsem vášnivý rekreační hráč s neutu- carsku už to jako dlouhodobou
chající ambicí a fanatický fanoušek li- spolupráci pociťuji a vážím si toho.

„Jsem vášnivý rekreační hráč
s neutuchající ambicí a fanatický fanoušek libující si v mnoha
statistických údajích.“
Jste velký fotbalový fanoušek, který má i svůj oblíbený klub? A co je
vaším nejsilnějším fotbalovým zážitkem?
Jsem velkým fanouškem. Co se týká
klubové scény, nemá smysl se o tom
rozepisovat v tomto bulletinu. Jsem
fanouškem Arsenalu pro Wengerovu
koncepčnost, Chelsea pro neopakovatelnou atmosféru a Petra Čecha,
Juventusu pro tradici a Del Piera,
Barcelony pro katalánskost, Guardiolu a mládežnickou líheň, PSV pro
neutuchající útočnost a kyperských
klubů pro jejich neohroženost a odvahu. Největším diváckým zážitkem
bylo letošní finále FA Cupu ve Wembley.
Dá se prozradit něco z toho, co chystáte před zápasy s Poláky a Severními Iry? Nebo se spolehnete také na
improvizaci?
Vzhledem k předpokládané návštěvě více než patnácti tisíc fanoušků
by byla improvizace neprofesionální
a byl by to i jistý znak pohrdání právě jimi. Vše má scénář, pevnější než
skála, na jehož základu je možná jistá
volnost!
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Závěr kvalifikace MS 2010 – evropská zóna (k 9. 10. 2009)
Jistý postupující na MS 2010

1. skupina
1. Dánsko
9 16:4
2. Portugalsko
9 13:5
3. Švédsko
8
9:4
4. Maďarsko
9
9:8
5. Albánie
9
5:9
6. Malta
9 0:22
V sobotu:
Dánsko – Švédsko 1:0
Portugalsko – Maďarsko 3:0
Dnes se hraje:
Portugalsko – Malta
Švédsko – Albánie
Dánsko – Maďarsko

4. skupina
1. Německo
9 25:4
2. Rusko
9 18:5
3. Finsko
9 13:13
4. Wales
9 7:12
5. Ázerbajdžán
9 3:13
9 2:21
6. Lichtenštejnsko
V sobotu:
Dánsko – Švédsko 1:0
Portugalsko – Maďarsko 3:0
Dnes se hraje:
Portugalsko – Malta
Švédsko – Albánie
Dánsko – Maďarsko

7. skupina
1. Srbsko
9 21:6
2. Francie
9 15:8
3. Rakousko
9 13:12
4. Litva
9 8:10
5. Rumunsko
9 9:17
6. Faerské o.
9 4:17
V sobotu:
Rakousko – Litva 2:1
Srbsko – Rumunsko 5:0
Francie – Faerské ostrovy 5:0
Dnes se hraje:
Rumunsko – Faerské ostrovy
Litva – Srbsko
Francie – Rakousko

21
16
15
13
7
1

25
21
17
9
4
2

22
18
14
9
9
4

2. skupina
1. Švýcarsko
9 18:8
2. Řecko
9 18:9
3. Izrael
9 20:10
4. Lotyšsko
9 15:13
5. Lucembursko
9 3:23
6. Moldavsko
9 4:15
V sobotu:
Izrael – Moldavsko 3:1
Řecko – Lotyšsko 5:2
Lucembursko – Švýcarsko 0:3
Dnes se hraje:
Řecko – Lucembursko
Lotyšsko – Moldavsko
Švýcarsko – Izrael

5. skupina
1. Španělsko
9 23:3
2. Bosna
9 23:8
3. Turecko
9 11:10
4. Belgie
9 13:18
5. Estonsko
9 7:24
6. Arménie
9 6:20
V sobotu:
Arménie – Španělsko 1:2
Estonsko – Bosna-Hercegovina 0:2
Belgie – Turecko 2:0
Dnes se hraje:
Bosna-Hercegovina – Španělsko
Estonsko – Belgie
Turecko – Arménie

8. skupina
1. Itálie
9 15:5
2. Irsko
9 12:8
3. Bulharsko
9 11:11
4. Kypr
9 12:13
5. Černá Hora
9 9:14
6. Gruzie
9 5:13
V sobotu:
Černá Hora – Gruzie 2:1
Kypr – Bulharsko 4:1
Irsko – Itálie 2:2
Dnes se hraje:
Irsko – Černá Hora
Bulharsko – Gruzie
Itálie – Kypr

20
17
15
14
5
3

27
19
12
10
5
4

21
17
11
9
8
3

3. skupina
1. Slovensko
9 21:10
2. Slovinsko
9 15:4
3. Česko
9 17:6
4. Severní Irsko
9 13:9
5. Polsko
9 19:13
6. San Marino
9 1:44
V sobotu:
Česká republika – Polsko 2:0
Slovensko – Slovinsko 0:2
Dnes se hraje:
Česká republika – Severní Irsko
San Marino – Slovinsko
Polsko – Slovensko

6. skupina
1. Anglie
9 31:6
2. Ukrajina
9 15:6
3. Chorvatsko
9 17:12
4. Bělorusko
9 19:11
5. Kazachstán
9 10:27
6. Andorra
9 3:33
V sobotu:
Bělorusko – Kazachstán 4:0
Ukrajina – Anglie 1:0
Dnes se hraje:
Kazachstán – Chorvatsko
Andorra – Ukrajina
Anglie – Bělorusko

9. skupina
1. Nizozemsko
2. Norsko
3. Skotsko
4. Makedonie
5. Island
Skupina je dohrána.

8
8
8
8
8

17:2
9:7
6:11
5:11
7:13

19
17
15
14
11
0

24
18
17
13
6
0

24
10
10
7
5

Postupový klíč: Z Evropy postoupí na MS 13 mužstev. Automatický postup na MS si vybojuje devět vítězů skupin,
o čtyři zbývající místa se utká osm týmů s nejlepší bilancí na druhých místech (všichni kromě druhého Norska z 9.
skupiny). Při rovnosti bodů rozhoduje nejprve rozdíl skóre. Baráž na dva zápasy se bude hrát 14. a 18. 11. 2009.
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Hyundai i20.
Na bezpečí
záleží nejvíc.

Víte, na čem nám opravdu záleží?
U našich vozů klademe důraz nejenom na design, úsporný provoz
nebo úroveň vybavení, ale především na bezpečí. Důkazem je model
Hyundai i20, který byl speciálně vyvinut pro evropský trh. V základní
výbavě nabízí například ABS, EBD nebo 8 airbagů a navíc v nárazových
testech Euro NCAP dosáhl nejlepšího možného výsledku – pěti hvězdiček.
Záleží nám na skutečné kvalitě a bezpečí.

jiÏ od

219 900 Kã
www.hyundai.cz

Kombinovaná spotřeba 4,4–6,3 l/100 km, emise CO2 116–150 g/km.

pevný internet

