TISKOVÁ ZPRÁVA

Česká fotbalová reprezentace remízovala s výběrem Slovenska
při oslavě 40. výročí vítězství společné fotbalové reprezentace
na Mistrovství Evropy v Bělehradě a zůstává tak neporažena
18. 5. 2016, Praha, Myjava

Česká fotbalová reprezentace hráčů nad 35 let „Czech Republic Masters“ sdružená
pod asociací CFPA se v sobotu 21. května v Myjavě utkala se stejně starým výběrem
Slovenska. Zápas se konal při příležitosti oslav 40. výročí vítězství československé
fotbalové reprezentace na Mistrovství Evropy v Bělehradě v roce 1976. Za český výběr
nastoupili mj. Tomáš Ujfaluši, Jiří Jarošík, Michal Horňák nebo Tomáš Skuhravý.
Akce byla společným projektem Asociace bývalých profesionálních fotbalových hráčů ČR (CFPA)
a Asociace profesionálnych futbalistov Sloveska (APFS) a to pod záštitou Slovenského futbalového
zväzu. „Vítězství v Bělehradě je určitě nejenom pro mne stále největším úspěchem
československého, ale i českého a slovenského fotbalu v jejich celé historii, který si zaslouží
důstojné připomenutí a oslavu. Proto jsme všichni z CFPA moc rádi, že se tomuto úspěchu alespoň
na Slovensku vzdal hold a bylo mi velkou ctí, že jsem při tom mohl být v roli kouče českého výběru“,
uvedl Jan Berger, prezident CFPA, který vytvořil společně s Janem Fialou a Jaroslavem Šilhavým
trenérské trio na lavičce české reprezentace.
Oslav se na stadionu Spartak Myjava
účastnilo 1500 diváků, kteří přihlíželi křtu
knihy ZLATÝ BĚLEHRAD a poté se na hrací
ploše aktivně účastnili autogramiády
pamětníků z roku 1976 ve složení:
Slovensko – Vengloš, Jurkemik, Vencel,
Čapkovič, Pivarník, Barmoš, Švehlík, Galis,
Móder, Bíroš, Petráš, Varadín, Dobiáš a
Herda
Česko – Panenka, Štambachr, Nehoda a
syn trenéra Václava Ježka Pavel
Utkání poté odstartovalo ve 20:15 a hráči na obou stranách hned od začátku předváděli velmi
aktivní a technický fotbal s množstvím šancí. Do vedení se dostal ve 35. minutě český výběr po
střele Radima Holuba, který levačkou z 20 metrů překonal Čontofalského. Slovákům se podařilo
srovnat skóre v 62. minutě, kdy Zvara prostřelil zeď i Jana Klímu, který v brance českého výběru
po půli vystřídal Daniela Zítku. Český výběr poté uzavřel Slováky na jejich polovině a rezultovala
z toho akce ze 77. minuty, po které Stracený z náběhu prostřelil střídajícího Lipčáka. Češi i poté
kontrolovali hru, ale 5 minut před koncem si nepohlídali velmi aktivně hrajícího Németha, který po
úniku skóroval přes marně se natahujícího Klímu. Zápas tedy skončil spravedlivou a přijatelnou
remízou 2:2. „V šestileté historii CFPA a Czech Republic Masters jsme zatím neprohráli a tak jsem
rád, že jsme na tuto „tradici“ navázali. Dnes to ale nebylo jen o sportovním výkonu na hřišti,
přestože všichni kluci hráli skvěle, ale především o oslavě jedinečného úspěchu z roku 76 s těmi,
kteří se o něj zasloužili,“ uvedl Ing. Pavel Červený, generální sekretář CFPA.
CFPA (Asociace bývalých profesionálních fotbalových hráčů ČR) vznikla v roce 2010 jako výsledek
diskusí bývalých hráčů o nutnosti efektivnější a profesionálnější organizace fungování
veteránského fotbalového hnutí.
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Slovakia Masters – Czech Republic Masters 2:2 (0:1).
Góly: 62. Zvara, 85. Németh - 35. Holub, 77. Stracený. 1500 diváků.
Slovensko: Čontofalský, Lipčák - Bališ, Zabavník, Valachovič, Labant, Kinder, Zvara, Karhan,
Sovič, Janočko, Slovák, Németh, Ševela, Poljovka, Tóth, Fabuš.
Trenér: Jan Kocian
Asistent trénera: Pavol Kamesch
Česko: Zítka, Klíma – Horňák, Hunal, Jarošík, Ujfaluši, Kuchař, Dostálek, Müller, Ulich, Holeňák,
Zelenka, Skuhravý, Kincl, Stracený, Holub.
Trenér: Jan Berger
1. asistent trenéra: Jan Fiala
2. asistent trenéra: Jaroslav Šilhavý

