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Info z klubu

Jamaal Lascelles bude i nadále hrát za Newcastle, anglický klub se svým obráncem a
kapitánem uzavřel nový šestiletý kontrakt platný do roku 2024. Po svém podpisu se Jamaal
rozpovídal pro klubovou televizi. K protestům proti majiteli klubu: "Co si myslím? Nepomáhá to.
Jsme fotbalisté, koncentrujeme se na naši práci a snažíme se být těmi nejlepšími profesionály
při našem zaměstnání. Chápu frustraci fanoušků, chtějí od klubu víc. Jediné východisko z toho
plyne takové, že všichni budeme držet pohromadě. Jediné co můžu jako hráč říci je to, že když
se na St.James Park dostaví 52.000 Geordies, tak nás to neskutečně povzbuzuje. Opravdu ano
a myslím, že to je právě to, co teď potřebujeme."
O Rafaelu Benitezovi:
"Za tu dobu, co tu je šel náš klub nahoru a roste dál. Abych byl upřímný, nedovedu si představit,
že by tu neměl být. Je to manažer, kterého máme, je to manažer, kterého má náš vlastník a my
jako hráči to tak bereme."
O našem majiteli Miku Ashleyem:
"Je to poprvé, co jsem se s ním setkal a myslím, že je to dobrý chlap. Seděli jsme spolu u stolu,
jedli jsme a pili a vypadá jako normální člověk. Mluvili jsme o normálních věcech jako chlap s
chlapem. Když mluvíme upřímně, tak to nemusí být to, co chtějí ostatní slyšet. Pro klub je dle
mého důležité, že jsou všichni spolu a to zvláště, když jsme na spodku tabulky. Vím, že z jeho
strany byly zdviženy prsty, ale myslím si, že to bylo pozitivní setkání a jestli se to bude někdy
opakovat, tak si nemyslím, že by to nějak ublížilo. Pokud existují rozdíly, tak si myslím, že to
vytváří problémy. Pokud by všichni v Newcastlu zastavili negativitu a snažili se vytvořit jednotu,
tak by to pomohlo. Když jsou problémy, které se dostanou na hřiště, tak to na vás jako hráče
působí. Pomohlo by to, kdyby se všichni spojili a celou tu špatnou energii přetavili na pozitivní a
pomohli nám získavat body. To je to, co všichni potřebují. Je to jiný pocit než ten, který jsme
zažívali při sestupu. Kdykoliv se věci ztížily tak můj postoj byl a je takový, že se musím vrátit k
základům s sklopit hlavu. To je to, co dělám. V některých zápasech rozhodují detaily. Jakmile
dosáhneme prvního vítězství, tak se to může celé obrátit. Jsem velmi šťastný - je to všechno, co
jsem opravdu chtěl, abych byl s tímto klubem svázán dlouhodobou smlouvou. Je tím zaručeno,
že následujících šest let je pro mě velkým odhodláním a úspěchem, kterého jsem chtěl
dosáhnout. Jsou to má nejlepší fotbalová léta. Jsem střední obránce, kteří vyspívají ve věku 26
nebo 27 let. Mám stále co nabídnout a vědět, že zde budu dalších šest let je pro mě skvělý
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úspěch. Je to něco, o čem jsem snil a teď se mohu zaměřovat pouze na to, co dělám na hřišti."
O smlouvě a doložce v případě sestupu:
"Jestli bych chtěl odejít? Ne, jsem tady, jsem součástí týmu. Kdybychom sestoupili, tak bych byl
nadále součástí týmu a chtěl bych být součástí týmu, který by postoupil. V žádném případě ale
nesestoupíme, to se nestane. V současné době a ve skutečnosti neexistuje žádná klauzule,
díky které bych mohl odejít. Nechtěl jsem to a nebylo to ani na jednání."

Manchester United U23 - Newcastle United U23 1:4 (1:1)
G: 45+1.Gomes - 30.,55.Sörensen, 80.Roberts, 90+3.Toure
ŽK: 2-1 (Bailey)
Sestava: Woodman, Cass (37.Allan), O´Connor, Watts, Gibson, Bailey, Roberts, S.Longstaff,
Sörensen (62.Toure), M.Longstaff, Wilson (76.Sangare)
Lavička: Harker, Walters

Po dvou předchozích porážkách s Manchesterem jim to naše rezerva vrátila a s přehledem
zvítězila. Dvěma brankami se na výhře podílel Elias Sörensen, který se s deseti vstřelenými
brankami v lize dělí o první místo s Benny Ashley-Sealem z Wolves. Druhý zápas za náš klub a
první branka. To je vizitka letní akvizice Yannicka Toureho. V tabulce rezerva poskočila na
šesté místo. Kaňkou zápasu bylo zranění Lewise Casse, které se na hřišti ošetřovalo 6 minut.
Dle prvotních informací má vážný problém s kotníkem, ale až bližší dny a podrobnější vyšetření
ukáže jak na tom je. Utkání na straně domácích odchytal český brankář Matěj Kovář, kterému
na lavičce kryl záda jeho slovenský kolega Alex Fojtíček. Sestřih je opět možné shlédnout na
oficálních stránkách klubu.

Southampton U23 - Newcastle United U23 1:1 (1:0)
G: 18.Barnes - 89.Sörensen
ŽK: 3-2 (Bailey, Roberts)
Sestava: Harker, M.Longstaff, Walters, Bailey, O´Connor, Watts, Allan (72.Toure), Sangare
(84.Juanito), Sörensen, Roberts, Wilson (64.Longelo)
Lavička: Brown, Gibson

Aspoň bod ve druhém zápase Premier League Cupu zachraňoval v předposlední minutě střelec
posledních týdnů Elias Sörensen. Ve skupině H se o první místo naše rezerva dělí právě se
Southamptonem, kdy oba mančafty mají shodně 4 body a stejné skóre 3:2.

Newcastle United U18 - Stoke City U18 0:3 (0:2)
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G: 3.Jennings, 12.Varian, 62.Toure
ŽK: 1-0 (Swales)
Sestava: Brown, Ebanks, Gamblin, Young, Swailes, McEntee, Rounsfell, White, Cole, Reed
(57.Harrison), Joyce (75.De Bolle)
Lavička: Marshall, Brannen, Gilchrist

Mizerná forma dorostu pokračuje. Co je vítězství už nepoznali v pěti zápasech. V tabulce jim
patří předposlední příčka s pouhými 6 body a se záporným skóre -30.

Newcastle United U18 - Chelsea U18 0:3 (0:2)
G: 8.Anjorin, 39.Russel (pen.)
ŽK:
Sestava: Huuhtanen, Ebanks, Gamblin, White, Swailes, McEntee, Joyce, Young, Cole, Reed,
Rounsfell
Lavička: Harrison, Marshall, Anderson, Oliver, De Bolle

V dalším zápase Premier League cupu náš dorost nestačil na stejně starý výběr Chelsea, který
pohár opanoval v posledních dvou letech a podlehl na chlup stejným výsledkem jako v minulém
kole proti Stoke. Formu se stále nedaří nalézt. Zajímavostí je fakt, že Chelsea začala zápas bez
náhradníků, neboť na sousedním hřišti v Bentonu hrála Chelsea U16 (výhra 6:0 proti stejně
starým Strakám) a na lavičku se posadili po poločase.

Třetí kolo FA Youth Cupu odehraje náš dorost v Boltonu, kdy se zápas musí odehrát do
15.prosince. Čtvrtfinále Techlow Marine NFA Senior Cupu odehraje naše rezerva proti Blyth
Spartans 5.února 2019.

Své dvacaté narozeniny oslavil 5.listopadu brankář rezervy Nathan Harker. Na Svatého Martina
tedy 11.listopadu oslavil své 25.narozeniny náš kapitán Jamaal Lascelles.

Majitel Newcastle United Mike Ashley se dostal do sporu s fanoušky. Ashley byl na večeři ve
své oblíbené restauraci Paradise v londýnské čtvrti Hampstead, shodou okolností v restauraci,
ve které se měl vloni na podzim údajně setkat s Amandou Staveley při jednáních o prodeji
klubu. Poznali jej tam ovšem fans Magpies, kteří také byli na večeři. Jeden z fanoušků přistoupil
k Mikovi a podal si s ním ruku. Mike se usmíval. Poté mu ovšem fans řekl, že je parazit a měl by
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co nejdříve odejít z klubu i města pryč. V tu chvíli se nálada Ashleye otočila o stoosmdesát
stupňů a začal na fanouška řvát, aby se mu ztratil z očí, že jej nechá vyhodit, ale nejčastěji
létalo vzduchem slovo fuck. Brunátný Ashley se doslova neovládal. Poté opravdu přistoupila
obsluha restaurace ke stolu fans a požádala je, aby podnik opustili. Informaci přinesl deník The
Sun, nicméně mluvčí Mika Ashleye incident potvrdil. Zároveň ovšem také řekl, že ve chvíli, kdy
čekali s Ashleyem na jídlo přiblížil se k nim "jedinec, který se stal hrozivým, agresivním a
urážlivým." Vyhození fans ovšem celou situaci popisují trochu jinak.

Do Týmu víkendu Alana Shearera se vešel útočník Salomon Rondon, který dle naší kanonýrské
ikony předvedl přesně tu práci, jenž se po útočníkovi v každém utkání čekává. Další komentátor
Jamie Radknapp do svého Týmu víkendu zařadil obránce Yedlina a útočníka Rondona.

Hostování

V Championship Nottingham porazil 1:0 Sheffield United. Jack Colback měl za 4 žluté karty
stopku. Po karetním trestu odehrál Jack Colback celý zápas Nottinghamu proti Stoke a pomohl
k remíze 0:0. West Brom prohrál s Hullem 0:1. Dwight Gayle byl zraněný. V dalším zápase
porazil West Brom Leeds 4:1. Dwight Gayle se na hřiště po zranění dostal v 80.minutě a stihl
vstřelit jednu branku ( https://www.youtube.com/watch?v=kW9OeKVBMT8 ). V League One
Accrington uhrál remízu 1:1 na hřišti Coventry. Dan Barlaser odehrál celý zápas, Luke Charman
opět ani na lavičce. V League Two Morecambe vyhrálo 2:1 nad Yeovilem. Josef Yarney odehrál
celý zápas. V Turecku Bursaspor remizoval na hřišti Trabzonsporu 1:1. Henri Saivet se vrátil po
zranění a odehrál celý druhý poločas a po jeho akci padl gól. V dalším zápase nestačil doma
Bursaspor na Kasimpasu a prohrál 1:2. Henri Saivet na hřiště vyběhl z lavičky v 57.minutě. V
české lize Liberec doma porazil Mladou Boleslav 1:0. Rolando Aarons byl ze hřiště stažen v
nastaveném čase. V dalším zápase Liberec porazil stejným výsledkem 1:0 Slovácko. Rolando
Aarons dostal žlutou kartu a ze hřiště byl stažen v 84.minutě.

V Checkatreade Trophy Accrington porazil West Brom U21 2:1. Svůj debut v základní
jedenáctce si odbyl Luke Charman, který odehrál celý zápas a nahrál na gól. Dan Barlaser
odpočíval. V prvním kole FA Cupu Accrington doma porazil gólem Dana Barlasera Colchester
1:0 ( https://www.youtube.com/watch?v=ysBYFiq85yA ). Dan odehrál celý zápas, Luke
Charman byl ze hřiště stažen v 90.minutě. Morecambe v FA Cupu remizovalo 0:0 s Halifaxem a
zápas se bude opakovat. Josef Yarney zápas odseděl na lavičce.

Reprezentace
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Wales odehraje utkání Ligy Národů proti Dánsku a přátelák proti Albánii a na zápasy byl
nominován Paul Dummett. Do irské repre byl na zápasy proti Severnímu Irsku a Dánsku
nominován Ciaran Clark. Salomon Rondon byl povolán na přátelské repre zápasy Venezuely
proti Japonsku a Iránu. Martin Dúbravka by měl hájit branku Slovenska proti České republice a
Ukrajině v Lize Národů. Švýcarsko odehraje přátelák proti Kataru a v Lize Národů hraje proti
Belgii. Fabian Schär by na stoperu neměl chybět. USA s DeAndre Yedlinem odehraje dva
přáteláky proti Anglii a Itálii. Ki Sung-yeung byl vynechán z nominace Jižní Koreje na dva
přáteláky proti Austrálii. Freddie Woodman byl povolán do týmu Anglie U21 na zápasy proti Itálii
a Dánsku.

Matt Ritchie opět chybí ve výběru Skotska. Trenér Skotska Alex McLeish k tomu uvedl: "Matt
chtěl být v dohledné době z reprezentačních srazů vynechán. Je to soukromé. Není to pro mě
téma k diskuzi. Měl také problémy se zraněním a opět se jednalo o řízené uzdravování. Chtěl
jsem, aby byl Matt součástí výběru, ale požádal mne, zda by mohl být pro tuto chvíli vynechán.
Z reprezentace nevypadl, neodešel, neukončil. Neznáte soukromý život každého, takže to
musíte respektovat. Kdybyste mluvili s dotyčnými osobami, zachovali byste se stejně." V úterý
dopoledne Martin O´Neil zúžoval kádr 28 hráčů Irska. Bohužel se to dotklo i našeho Ciarana
Clarka, kterého ze soupisky na nadcházející zápasy vyškrtl.

V posledním zápase 1.fáze kvalifikace na ME U17 uhrálo Skotsko remízu 1:1 se Švýcarskem.
Elliot Anderson se dočkal a po dvou prosezených zápasech naskočil na posledních 14 minut.
Skotsko skončilo v 5.skupině na druhém místě a postoupilo do další fáze kvalifikace.

Aktuality

Steve Harper v naší Akademii trénuje golmany a o některých se rozpovídal: "Dívám se na čtyři
kluky s velkým potencionálem, kteří chtějí tvrdě pracovat a dělají to s úsměvem na tváři. Jedná
se o Otto Huuhtanena, Nathana Harkera, Willa Browna a Dana Langleyho. Doufám, že je mohu
naučit, co mají dělat a naopak, co dělat nemají. Přeji jim jen to nejlepší."

Yacine Brahimi a Porto. Toto spojení už možná příští léto nebude platit. Hráči v červnu končí
smlouva a na nové se zatím nedohodl. Stal by se tak volným hráčem. O smlouvě s tímto
hráčem se může licitovat již v zimě (Porto uvedlo, že bude ochotno naslouchat nabídkám
začínajícím na 5 milionech liber) a o jeho služby dle sdělení portugalských novin stojí také ve
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West Hamu a Evertonu.

Začátkem listopadu proběhla v Newcastlu slavnostní akce, při které byli do síně slávy
Newcastlu United uvedeni Andy Cole a Frank Clark. Slavnostního večera se zúčastnilo mnoho
našich hráčů jak současných, tak i bývalých, ale i budoucích nadějí. Andy Cole poté uvedl:
"Byla to pro mě speciální noc. Je to skvělé pro mou matku, otce, bratry a sestry, kdy mne od
mala celá rodina v hraní fotbalu podporovala. Nemohu přijet do Newcastle a cítit se špatně. To
je to, o čem má kariéra byla. Pohled zpátky a vzpomínky. A jak víte, já zrovna nejsem moc
velký nadšenec v pohledech do minulosti. Ale jak jsem starší a obzvláště tím, čím jsem si
prošel, tak se zpět podívat můžu. V té fázi jsem byl zdravý a dělal jsem to, co jsem miloval. Je
to pro mě velká čest."

Po vítězné brance proti Watfordu poslal střelci jediné branky Perézovi SMS zprávu Alan
Shearer a Ayozé uvedl: "Město si proti Watfordu zasloužilo vyhrát a konečně můžeme říci, že
jsme vyhráli zápas. Velice si poselství od Alana cením. Je to skvělý chlap. Jsem velmi hrdý na
to, že mohu střílet góly tam kde on. Nemohl jsem uvěřit tomu, že mi po zápase poslal zprávu."
Darren Bent zařadil také Peréze za tuto branku do jeho týmu kola Premier League.

Skaut Newcastlu United Pedro Campos uvedl, že v létě zaslal trápící se druholigové Cordobě
seznam hráčů Newcastle možných poslat na hostování právě do Španělska, ale k žádné
dohodě nakonec nedošlo. Proč právě Cordóba? Protože tam Pedro v minulosti působil.

Opta přinesla další statistiku (před zápasem s Bournemouthem) - 57% branek dal Newcastle
hlavou, což je zatím rekord. Zatím drží rekord West Brom ze sezóny 2014/15 kdy měl 42.11%
(16 z 38 branek). Everton v sezóně 1994/95 měl 40.91% (18 ze 44) a Wimbledon v sezóně
1995/96 měl 40% (22 z 50).

Newcastle vyslal své skauty na Evropskou ligu. Konkrétně byli přítomni na zápase mezi
Bordeaux a Zenitem Petrohrad.

Historie

6/8

Aktuality - 13.11.2018
Napsal uživatel Dannyss
Úterý, 13 Listopad 2018 16:51 -

V zápase francouzské ligy mezi St. Etienne a Angers (4:3) byli opět vidět naši bývalí hráči
Mathieu Debuchy a Rémy Cabella. Debuchy vstřelil druhou branku domácích, ale také tečoval
střelu, kterou hosté srovnali. Rémy Cabella nastřelil hostujícího obránce, od kterého se míč
odrazil do branky a také přihrál na vítěznou branku - https://www.youtube.com/watch?v=giw16l
DezGM.

Florian Thauvin pro Onze Mondial: "Pomohlo mi to. Víš všechno tam je postříbřené. Pomohlo
mi to růst. V Anglii jsem byl se svou přítelkyní a potom jsme se na sebe podívali a řekli "Co tady
děláme? Zjevně tady nedostanu nikdy šanci". Když jsem přijel, tak jsem hrál dva nebo tři
zápasy od začátku. Ve čtvrtém dostal náš útočník červenou kartu a já jsem šel ze hřiště. V
zápase proti Arsenalu už jsem nehrál. Pak jsem už nikdy nehrál, zázrak se nestal."

Náš bývalý gólman Tim Krul si, po zranění kolena a dvouletém odpočinku, užívá opět pocity
slávy. Za druholigový Norwich začal chytat pravidelně a dotáhl klub na zatím vedoucí místo v
Championship. Canaries vychytal pět výher v řadě a v předminulém kole byl dokonce zvolen do
sestavy kola.

Při vzpomínkách a pietních aktech k ukončení první světové války se nesmí zapomenout ani na
fotbalisty, kteří byli nuceni přerušit sezonu 1914/1915 a vydat se do zákopů ve Francii. A týkalo
se to i těch ze St.James Parku. Z kádru toho roku odjeli a nevrátili se Tom Goodwill, Dan
Dunglinson, George Rivers, Tom Cairns (označeni na fotografii), Owen McManus a Richard
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McGough. Celkově válka spolkla životy 23 hráčů, kteří reprezentovali Newcastle United. O
utrpení fotbalistů za Světové války pojednává nová kniha Paula Joannoua.

Videosekce

Góly, které dosud v této sezóně vstřelil Elias Sörensen (vyjma těch proti Man Utd a
Southamptonu) - https://www.youtube.com/watch?v=9xmVT97bIQM

Zajímavost na závěr

Šéf EFL Shaun Harvey požádal o nová pravidla ohledně hostování, která by klubům mimo
Premier League umožnila půjčovat hráče mimo daná přestupová okna. Dle mého by to určitě
prospělo zejména našim mladým hráčům, kteří potřebují hrát jako je Sean Longstaff či Freddie
Woodman.

Bůh ochraňuj královnu a Newcastle.
Veškeré texty na nufccz.cz jsou chráněny autorským právem
foto zdroj: nufc.co.uk, bbc, internet
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