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 DAVID 

 LAFATA 

„Matouš se narodil před měsícem. 
Když se v noci probudí, tak se 
odstěhují s manželkou z ložnice, 
abych i já neponocoval, “ říká 
mladoboleslavský střelec před 
pohárovým duelem s Korce.

 JAN CHRAMOSTA

Diego 
Costa

Douglas 
Costa

trefa!
  Odstrčené hvězdy!  
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Vážení čtenáři!

Zlomili prokletí druhého předkola a jejich šance 

na atraktivní zápasy v Evropské lize a s nimi spoje-

né miliony se vynořily z mlhavého oparu. Fotbalisté 

Mladé Boleslavi si po vyřazení irského Shamrocku 

Rovers zahrají v třetím předkole s albánským cel-

kem Skënderbeu Korcë. Proti účastníkovi základní 

skupiny Evropské ligy v sezoně 2015/16, jehož vedl 

i český kouč Stanislav Levý, snad nastoupí i obro-

zený kanonýr Jan Chramosta. Otec měsíčního syn-

ka Matouše se Gólu v rubrice Můj týden svěřil, že 

momentálně trénuje individuálně a léčí si poraně-

ný břišní sval. Tak snad se střelec dvou gólů do sítě 

Shamrocku dá zdravotně do pořádku. Zdravotní 

komplikace netrápí jiného snajpra Davida Lafatu. 

Kapitána Sparty však podle jeho vyjádření pro Gól 

potrápil výkon a výsledek zahraničními posilami 

napěchovaného letenského týmu v generálce 

na novou sezonu s nizozemským Arnhemem. Před 

startem sezony duelem třetího předkola kvalifika-

ce Evropské ligy v Bělehradě proti Crvene zvezdě 

si muž, jemuž v Klubu ligových kanonýrů časopi-

su Gól schází jediná trefa do magické dvoustovky 

(!), přeje vyplnění pořekadla, že špatná generálka 

= vydařená premiéra. Premiéry v nových klubech 

čekají na světové střelecké stars Diega a Douglase 

Costy. Proč jsou z nich nyní „odstrčené hvězdy“?

Přečtěte si víc na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

http://www.o2tv.cz/
http://www.jutagrass.cz/
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STALO SE... STALO SE...

 „I když se zimní příprava vydařila, jaro nás nezastihlo v ideální formě. V prvních třech ko-

lech, ve kterých jsem nastoupil v základní sestavě, jsme ani jednou nevyhráli a já nevstřelil 

žádný gól. Trenér udělal změny, porazila se doma Sparta a až do konce jsem toho už moc 

neodkopal. Ještě víc dolů nás srazilo vyřazení v semifinále MOL Cupu s druholigovou Opa-

vou. Los nám přál, hráli jsme doma a byli favoritem, jenže jsme prohráli 0:2. V tu dobu se už 

vědělo, že by vítěz národního poháru mohl jít přímo do základní skupiny Evropské ligy, což 

se také Zlínu, který ve finále Opavu porazil, podařilo. No a my se nyní, asi za trest, musíme 

prokousávat jejími předkoly. Mohlo být ale ještě hůř! V posledním kole jsme dostali „čtyřku“ 

v Liberci a čekali, jestli Teplice na Stínadlech neklopýtnou s Duklou, která tam nakonec vy-

hrála. Zůstali jsme díky tomu na pátém místě, ze kterého se do Evropy ještě šlo...

„ZLOMILI JSME PROKLETÍ DRUHÉHO PŘEDKOLA!“
Měli jsme dvoutýdenní dovolenou, kterou ale staronový trenér Uhrin ještě o dva dny 

zkrátil, aby bylo víc času na přípravu, protože jsme jako první z českých týmů vstupovali 

do evropských pohárů. Minulá sezona byla hodně specifická také tím, že se během ní vy-

střídali na lavičce tři trenéři a každý z nich měl o způsobu naší hry svoje představy. Trenér 

Uhrin většinu z nás zná ze svého předchozího působení v Boleslavi, ví, co od každého z nás 

může čekat, a také my tušíme, co po nás bude chtít.

 K VÝHŘE 3:2 V IRSKU POMOHL CHRAMOSTA GÓLEM 
 V 88. MINUTĚ, KTERÝM ZVYŠOVAL VEDENÍ „BOLKY“ NA 3:1. 

Fotbalový týden Jana Chramosty

„Máme pořádně ostrý 
start do sezony!“

Svezl se s prachbídným jarem boleslavského týmu 
a k osmi podzimním gólům přidal jen jediný - těsně 
před koncem domácího zápasu s vedoucí Slavií, který 
však výsledkově nic pro „Bolku“ neřešil. V rozbíhající 
se nové sezoně je útočník JAN CHRAMOSTA očividně 
v mnohem lepší pohodě jak na hřišti, kde se mu znovu 
pod známou taktovkou trenéra Dušana Uhrina mlad-
šího opět daří střelecky, tak v rodině, která se před 
měsícem rozrostla o prvorozeného syna Matouše. 

 KONEČNĚ! JANU CHRAMOSTOVI A JEHO SPOLUHRÁČŮM SE PROTI SHAMROCKU ROVERS 
 PODAŘILO ZLOMIT PROKLETÍ DRUHÉHO KVALIFIKAČNÍHO POHÁROVÉHO PŘEDKOLA. 

  Darida prodloužil 
kontrakt s Herthou
Berlínská Hertha si pojistila jednu ze svých 
největších opor, českého reprezentačního zá-
ložníka Vladimíra Daridu, který do německého 
hlavního města dorazil před dvěma lety z Frei- 
burgu po smolném sestupu bádenského klubu 
z bundesligy. I když měl za pár dnů sedma-
dvacetiletý středopolař kontrakt do června 
2019, prodloužil ho nyní až do roku 2021. V nové 
smlouvě je podle manažera Ondreje Chovan-
ce zakotvena i konkrétní „výstupní“ částka, 
za kterou by mohl z Berlína odejít ještě před 
jejím vypršením a je i na bundesligové poměry 
vysoká - 25 milionů eur!

  Schick do Juventusu 
nepřestoupí!
Český útočník Patrik Schick nakonec ne-
přestoupí ze Sampdorie Janov do Juventusu 
Turín. Oba kluby oficiálně potvrdily, že se ne-
shodly na podmínkách a po vzájemné dohodě se 
rozhodly od domluveného transferu odstoupit. 
Hlavním důvodem je podle hráčova agenta Pavla 
Pasky, majitele zastupující společnosti ISM, že 
italský mistr propásl termín platnosti výstupní 
klauzule, který vypršel 15. července. Přitom už 
22. června v průběhu mistrovství Evropy hráčů 
do 21 let v Polsku odletěl mladý reprezentační 
forvard na zdravotní prohlídku do Turína a pře-
stup měl být dotažen po jeho návratu z evrop-
ského šampionátu. Uváděné zdravotní důvody, 
které měly vést „Starou dámu“ k odstoupení 
od domluveného transferu, považují jak Schic-
kův manažer, tak prezident Sampdorie za mar-
ginální. Jedenadvacetiletý útočník po náročné 
sezoně nyní odpočívá a od začátku srpna by se 
měl normálně zapojit do přípravy janovského 
klubu. Není však vyloučeno, že to může být 
i na „lepší adrese“!  

  Pekhart bude hrát 
za izraelského mistra
Český útočník Tomáš Pekhart po konci angažmá 
v řeckém AEK Atény zamířil do Hapoelu Beerše-
va. S úřadujícím izraelským šampionem pode-
psal osmadvacetiletý forvard tříletou smlouvu. 
Bývalý reprezentant prožil v Řecku úspěšnou mi-
nulou sezonu a s dvanácti brankami v 31 soutěž-
ních zápasech byl nejlepším střelcem AEK, kam 
přišel vloni na začátku února z německého Ingol-
stadtu. Aténský klub, který po play off řecké ligy 
skončil druhý, však přesto s českým útočníkem 
neprodloužil končící smlouvu. S Beerševou čeká 
„Peggyho“ pokračování kvalifikace Ligy mistrů. 
Izraelský šampion ve 2. předkole přešel přes 
Honvéd Budapešť a ve 3. předkole se nyní utká 
s Ludogorcem Razgrad.

  Simič má šrouby 
a světovou konkurenci
Mladý český obránce Stefan Simič se po úterní 
operaci zlomeniny levé ruky v Miláně už zase 
dostává zpátky do letní přípravy, kterou mu-
sel na pár dnů nuceně přerušit. „Mám v ruce 
čtyři šrouby a za sebou i první kontroly. Dostal 
jsem speciální bandáž, takže brzy už budu opět 
normálně běhat,“ líčí dvaadvacetiletý stoper 
pooperační novinky. Jednu zásadní fotbalo-
vou se dozvěděl zhruba ve stejnou dobu, když 
AC Milán koupil za čtyřicet milionů eur jeden 
z defenzivních pilířů mistrovského Juventusu 
Leonarda Bonucciho! „Řadím ho mezi nejlepší 
stopery na světě, v AC by měl dělat i kapitána,“ 
komentuje přestupovou bombu italského léta, 
která zřejmě výraznou měrou ztíží jeho setrvání 
v kádru „rossoneri“ pro nadcházející sezonu. 
Velká opora českých „lvíčat“ na letošním 
mistrovství Evropy hráčů do 21 let v Polsku 
má totiž smlouvu v milánském velkoklubu jen 
do června 2018…

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

 ŠTĚPÁN VACHOUŠEK 

„NYNÍ SI LÉČÍM PORANĚNÝ BŘIŠNÍ SVAL!“
Už od pátku se na tohle utkání chystáme, jen v sobotu jsme měli volno. Já mám ale in-

dividuální tréninky s fyzioterapeutem, protože jsem si ve čtvrteční odvetě poranil břišní 

sval. Nestalo se mi to v žádném osobním souboji, asi jsem udělal nějakou prudkou změ-

nu směru běhu. Proto jsem po hodině hry požádal o vystřídání, abych neriskoval případné 

zhoršení docela bolestivého zranění. Ale věřím, že se dám zdravotně natolik do pořádku, 

abych mohl proti albánskému klubu nastoupit!

„VARIANTA DVĚ VĚŽE V PŘÍPADĚ NOUZE?“
Máme teď pořádně ostrý start do sezony, po čtvrtečním předkole Evropské ligy hraje-

me v neděli doma první ligový zápas s Olomoucí, potom letíme k odvetě do Albánie a příští 

neděli hostíme opět v Mladé Boleslavi pražskou Spartu! Ani hráčský kádr není ještě úplně 

uzavřený, na nedělním tréninku jsem se potkal s novým útočníkem Komličenkem, který 

v minulé sezoně hostoval v Liberci a který teď přestupuje z ruského Krasnodaru. Takového 

vysokého forvarda jsme potřebovali, protože Lukáš Magera nyní hraje víc zezadu, ale v pří-

padě nouze bychom mohli nasadit na hrotu hned dvě věže!

„UŽ SE U NÁS NETOČÍ VŠE KOLEM FOTBALU…“
Syn se narodil v červnu o čtyři dny později, mělo to původně být devatenáctého, což je 

moje šťastné číslo, které nosím i na dresu. S trenérem jsem měl dohodu, že mě z přípravy 

uvolní, takže jsem s manželkou mohl strávit celý den. Už se to u nás netočí jen kolem fot-

balu jako dosud. Když přijdu domů z tréninku, tak většinou společně vyrazíme ven na pro-

cházku. Malý Matouš i přes den hodně spí, a když se třeba v noci probudí, tak se odstěhují 

s manželkou z ložnice, abych i já neponocoval.“ 

V rozjezdu sezony to zatím dobře funguje. Zvládli jsme úspěšně druhé předkolo Evrop-

ské ligy, které pro nás bylo v posledních sezonách zakleté. Řada lidí si kvůli tomu dělala 

legraci před cestou k úvodnímu zápasu do Irska, abychom tam prý raději ani nejezdili, že 

stejně vypadneme… Vstřelili jsme Shamrocku tři branky a vytvořili si velmi dobrou postu-

povou pozici do domácí odvety. Za půl hodiny jsme vedli 2:0 a nebylo již co řešit. Trefil jsem 

se v obou utkáních, doma si připsal i asistenci na náš druhý gól, což zvedne sebevědomí 

každému útočníkovi. Hraju nyní zleva, což je pro praváka výhoda, že může udělat kličku 

do středu hřiště a připravit si balon ke střelbě. Ale mám volnost, takže mohu sbíhat i do-

prava, jen to musí být dozadu zajištěné. Takhle jsme dali druhý gól irskému týmu.

„NECHTĚLO SE NÁM CESTOVAT DO KAZACHSTÁNU…“ 
Albánské Korce jsme si přáli hlavně kvůli cestování, do Kazachstánu by to byla pořád-

ně dlouhá štreka. I když nemohou hrát domácí zápasy na svém stadionu, určitě nás tam 

bude čekat bouřlivé prostředí. Musíme proto výsledkově zvládnout ve čtvrtek úvodní zá-

pas doma, nejlépe vyhrát bez inkasovaného gólu, jako se nám to povedlo se Shamrockem, 

i když tohle bude asi o dost kvalitnější soupeř.

JAN CHRAMOSTA * Narozen: 12. října 1990 * Výška: 182 cm * Váha: 75 kg * Stav: ženatý, 
manželka Lucie, syn Matouš (1 měsíc) * Fotbalový post: útočník
Hráčská kariéra: Mladá Boleslav (1999-2014), Viktoria Plzeň (2014-2015), Mladá Boleslav 
(2015-?) * Největší úspěchy: bronz na mistrovství Evropy hráčů do 21 let (Dánsko 2011), 
postup do osmifinále mistrovství světa hráčů do 20 let (Egypt 2009), český mistr (2015), 
vítěz Ondrášovka Cupu/MOL Cupu (2011, 2016)

 VYŘAZENÍ SHAMROCKU PO VÍTĚZSTVÍ 2:0 NAČAL V ODVETĚ 
 V MLADÉ BOLESLAVI VEDOUCÍ BRANKOU UŽ V 9. MINUTĚ. 

STALO SE...  V JARNÍ ČÁSTI LIGY SE JANU CHRAMOSTOVI PODAŘILI SKÓROVAT 
 POUZE JEDNOU - V KVĚTNOVÉM DOMÁCÍM DUELU SE SLAVIÍ, 
 V NĚMŽ STŘEDOČEŠI S POZDĚJŠÍM MISTREM PADLI 1:2. 

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

25. ČERVENCE

1954 Zdeněk Hruška 1977-1983 24/0

26. ČERVENCE

1979 Štěpán Vachoušek 2002-2006 23/2

27. ČERVENCE

1914 Ĺudovít Radó 1934-1938 2/0

1969 Pavel Hapal 1991-1996 31/1

29. ČERVENCE

1956 Josef Novák II 1984-1987 12/2

  Místo Váchy 
hned dvě posily!
Pražská Sparta pokračuje v masivním posilování 
svého týmu i pár dnů před startem nové sezony, 
která pro letenský tým začne čtvrtečním úvodním 
utkáním třetího předkola Evropské proti Crvene 
Zvezdě Bělehrad v srbské metropoli. Místo zra-
něného defenzivního záložníka Lukáše Váchy, se 
kterým nový italský kouč Andrea Stramaccioni 
nemůže počítat minimálně čtyři až šest týdnů, 
angažovala hned dvě zahraniční akvizice na tento 
post ve středové řadě. Na Letnou přichází osma-
dvacetiletý kamerunský záložník Georges Man-
djeck z Mét, který má na kontě 41 zápasů za re-
prezentaci Kamerunu, s níž vyhrál letos v zimě 
mistrovství Afriky. Rovněž z francouzské ligy, 
konkrétně z Lille, se do Prahy stěhuje třiatřicetile-
tý středopolař a bývalý reprezentant Rio Mavuba. 
Oba shodně ve Spartě podepsali tříleté smlouvy 
a jsou její devátou, resp. desátou letní posilou! 

  Droppa na druhý 
pokus do Slovanu
Český reprezentant Lukáš Droppa si přece jen 
vyzkouší slovenskou ligu v barvách Slovanu Bra-
tislava. V lednu ještě nabídku „belasých“ odmítl 
a vydal se překvapivě do Turecka hrát tamní druhou 
nejvyšší soutěž za Bandirmaspor.   Osmadvacetile-
tý záložník, který si loni na podzim v Hamburku od-
byl proti mistrům světa Němcům debut v českém 
národním týmu, byl od konce června volným hrá-
čem. Nyní podepsal s nejpopulárnějším a nejslav-
nějším slovenským klubem roční smlouvu s opcí 
na další sezonu. Se Slovanem, který ve čtvrtek 
vypadl ve druhém předkole Evropské ligy s Lyngby 
Kodaň, už nějakou dobu trénoval a trenéru Ivanu 
Vukomanovičovi byl k dispozici již pro duel prvního 
kola Fortuna ligy v Popradě s Tatranem Prešovem, 
ve které se blýskl hattrickem během pouhých 19 
minut jeho krajan útočník Jakub Mareš a přispěl 
tak výrazně k vysoké výhře hostů 5:1. 

inzerce

http://www.o2tv.cz/
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http://www.sportovnizurnal.cz/
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Evropský předkrm
a české menu

Startovací zařízení nad novou fotbalovou sezonu se 
naplno zvedne v tomto týdnu. V úterý se budou snažit 
úspěšně vykročit za vidinou mnohamilionového evrop-
ského jackpotu oba čeští zástupci ve třetím předkole 
Ligy mistrů - Slavia v Edenu s běloruským BATE Bo-
risov a Plzeň v Bukurešti s vynuceně přejmenovanou 
Steauou. Ve čtvrtek je pak bude následovat tandem 
v Evropské lize, kde Spartu čeká v Bělehradě Crvena 
zvezda, a Mladá Boleslav si bude chtít doma s Korce vy-
tvořit solidní náskok do horké albánské odvety.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Ve středu odpoledne se bude na strahovském sekretariá-

tu FAČR losovat druhé kolo MOL Cupu už s prvoligovými týmy,  

ovšem bez zmíněných evropských reprezentantů. To platí i o Zlí-

nu, kterému právě vítězství v minulém ročníku národního pohá-

ru přihrálo přímý postup do skupinové fáze Evropské ligy a tučný 

šek ve výši ročního rozpočtu…

Není proto divu, že se prestiž této v tuzemsku léta odstrkova-

né pohárové soutěže na úkor ligy prudce zvýšila stejně jako po-

čet abonentů, kteří by se chtěli v příštích letech vydat ve stopách 

„Ševců“ do pohárové Evropy. V prvním a zároveň posledním roč-

níku HET ligy, jež začíná o víkendu, půjde ještě o větší finanční 

„ránu“, kterou shrábne na konci ligového jara 2018 český mistr, 

rovněž přímo mířící mezi klubovou šlechtu starého kontinentu - 

do Ligy mistrů. Obě pražská „S“ proto v letním přestupovém okně 

investovala do svých hráčských kádrů na zdejší poměry astrono-

mické částky za převážně zahraniční akvizice. Jestli to je optimál-

ně zvolená cesta na mistrovský trůn a do elitní evropské soutěže, 

se samozřejmě teprve ukáže v třicetikolovém ligovém maratonu, 

ve kterém jistě nebude chtít hrát druhé housle ani premiant po-

sledních sezon plzeňská Viktorie. I ona v závětří coby pověstný 

třetí vzadu docela vydatně zbrojila. Do kolonky výrazných posil lze 

zařadit i návrat bývalého reprezentačního kouče a strůjce histo-

rického vzestupu Západočechů Pavla Vrbu na jejich lavičku. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Od roku 2019 se přesune mistrov-
ství Afriky ze zimního termínu na pře-
lom června a července. Šampionát 
bude také nově rozšířen z dosavad-
ních 16 na 24 týmů. Navrhované změ-
ny formátu schválil výkonný výbor 
Africké fotbalové konfederace (CAF). 

Mistrovství Afriky

bude v létě

Přesunutím ze zimního na letní termín 
vyšla vstříc evropským klubům, které 
často nechtěly hráče v rozehrané ligové 
sezoně na turnaj pouštět. V posledních le-
tech se to dotýkalo i českých týmů, letos 
v lednu a v únoru postrádala pražská Sla-
via v zimní přípravě dvě defenzivní opory 
stopera Simona Deliho z Pobřeží slonoviny 
a Michaela Ngadeua, který se nakonec stal 
s „kamerunskými lvy“ africkým šampio-
nem. Jako první bude rozšířené mistrov-
ství Afriky za dva roky v létě hostit právě 
vítěz letošního ročníku Kamerun. 

 KAMERUNEC NGADEU UŽ V ZIMĚ 
 SLAVII CHYBĚT NEBUDE. 

 POKUD SLAVIA ZOPAKUJE LETOŠNÍ MISTROVSKÝ TRIUMF, MÁ VELKOU ŠANCI PROJÍT PŘÍMO 
 DO ZÁKLADNÍ SKUPINY LIGY MISTRŮ. TO ALE VĚDÍ I RIVALOVÉ NA SPARTĚ A V PLZNI… 

 PROVINČNÍ ZLÍN UKÁZAL VÝHROU V MOL CUPU, ŽE SE DO EVROPY DÁ DOJÍT I TUZEMSKOU POHÁROVOU CESTOU. 

AKTUÁLNĚ

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Generální manažer Plzně Adolf Šádek pobavil na předsezónní 

tiskové konferenci replikou, že se Viktorka pokusí větví zastavit 

rozjeté a přes léto ještě posílené pražské „tanky“.

KRESBA TÝDNE

http://www.o2tv.cz/
http://pumastore.cz/
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/


Kapitánská páska mu zůstala i po letním letenském zemětřesení, 
které se prohnalo kabinou, v níž se postupně objevilo deset nových, 
vesměs zahraničních hráčů. Šestinásobného nejlepšího ligového 
střelce DAVIDA LAFATU sice stáhl italský kouč Stramaccioni z postu 
útočného hrotu, ale Sparta na jeho důležité góly stále spoléhá. Hned 
ten první by byl výjimečný bez ohledu na „umělecký dojem“. Posunul 
by totiž pětatřicetiletého bývalého reprezentačního forvarda na třetí 
příčku v historickém pořadí prestižního Klubu ligových kanonýrů tý-
deníku GÓL a zároveň by měl kulatou číslovku 200! 

David Lafata

Ještě jedna 

trefa 
do dvoustovky!

David Lafata

Ještě jedna 

trefa 
do dvoustovky!
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 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

	 Na jaře jste prodloužil končící kontrakt ve Spartě o další 

rok. Bude váš poslední na ligové scéně?

„Beru to tak, že mám ve Spartě smlouvu do června 2018, a dál 

se nedívám. Hodně bude v mém věku záležet, jak mi bude držet 

zdraví i jak budu herně vytížený a pro tým prospěšný.“

	 Jak jste si před horkým letenským létem odpočinul?

„Oproti minulým letům mně do termínu dovolené nezasahovaly 

akce s „nároďákem“, takže jsem ji měl jako většina kluků ve Spar-

tě. K moři jsme s rodinou nejeli, protože děti měly školní výlety 

a další povinnosti. Byli jsme společně pět dnů na kolech na Šuma-

vě, užil jsem si dětí i jako myslivec v lese.“  

	 Věděl jste coby kapitán o chystaných změnách?

„Když jsme odcházeli na dovolenou, tak nám vedení oznámilo, 

že přijde nový trenér, kterého představí až na začátku letní pří-

pravy. Další novinky, co se ve Spartě děje, jsem se dozvídal jako 

 NA JAŘE VEDL COBY KAPITÁN TÝM I DO UTKÁNÍ S PLZNÍ. NA LETNÉ PRODLOUŽIL VELEZKUŠENÝ PLEJER SMLOUVU O DALŠÍ SEZONU. 

ostatní spoluhráči jen z médií, která o nich pravidelně a podrob-

ně informovala.“

	 Takový počet posil jste asi neočekával!

„Myslel jsem si, že už mě ve fotbale asi nic nepřekvapí a mu-

sel jsem změnit názor, když se takhle zásadně obměnil hráčský 

kádr a ještě přišel i mezinárodní realizační tým. 

„Doufám, že bude 
platit pořekadlo 

špatná generálka - 
vydařená premiéra!“

 ZE STŘELCE PODHROTEM? DAVIDA ČEKÁ NOVÁ FOTBALOVÁ VÝZVA. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 S rakouským internacionálem Jankem, který nastupuje 

na „vašem“ postu hrotového útočníka, můžete mluvit německy!

„To je pravda, němčinu jsem od angažmá v Austrii Vídeň neza-

pomněl, jde mi líp než angličtina. Ale hlavní fotbalové pokyny, kte-

ré na hřišti potřebujete, si brzy osvojíte i v cizích jazycích.“

	 Italský kouč Stramaccioni vás staví na podhrotového 

hráče, kde jste sice už nastupoval na jaře za jeho předchůdce 

Petra Rady, ale to bylo ve stavu letenské personální nouze…

„Když je nyní ve Spartě takhle našlapaný kádr, který se už poma-

lu ani nevejde do kabiny, tak jsem vůbec rád, že můžu hrát na kte-

rémkoliv postu! Aby ze mě nebyl jako v tenise nehrající kapitán…“

	 Kdo jsou vaši zástupci na případné převzetí kapitánské 

pásky?

„To se zatím ještě neurčilo.“

	 Stíhá při tak masivním přílivu nováčků vůbec pokladník 

vybírat zápisné?

ROZHOVORROZHOVOR

 JAK SI DAVID A CELÁ SPARTA POVEDE POD ITALSKÝM KOUČEM STRAMACCIONIM? 

V zimě by byl na zapracování nových hráčů do mančaftu mno-

hem větší časový prostor, teď v létě jsme pod tlakem uspět na dvou 

frontách - postoupit opět do skupiny Evropské ligy a dobře odstar-

tovat v české lize.“

	 Byla zásadně jinak koncipovaná letní příprava?

„Ve fotbale je, myslím, všechno podstatné už vymyšlené a týká 

se to i přípravy. Začali jsme běhat delší úseky, které se postupně 

zkracovaly. Tak to bylo i za předchozích trenérů, které jsem zažil.“

	 Jak probíhá interní komunikace v kabině a při trénincích?

„Místo češtiny je nyní ve Spartě hlavním jazykem angličtina. 

Rozumím, co se po mně chce, ale žádný velký spíkr rozhodně nej-

sem… Když se komunikace někdy z nějakého důvodu zadrhne, tak 

pomůže s překladem „Kovy“ (Radoslav Kováč), který jako asistent 

trenéra má i tyhle záležitosti na starost. Jsem ale zvědavý, jak 

nám to bude fungovat, když budeme třeba v emocích při vypjatých 

fázích zápasů.“

 SPARTA A SLAVIA PŘES LÉTO NA ČESKÉ POMĚRY NESKUTEČNĚ POSÍLILY PŘEDEVŠÍM 
 O ZAHRANIČNÍ FOTBALISTY. POTKAJÍ SE DAVID LAFATA A JOSEF HUŠBAUER V PODZIMNÍM DERBY…? 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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si už v zimě, že nám na jaře pomůže, bohužel ho zradila bolavá 

achillovka. Věřím, že nyní už zažije úspěšný comeback a naše 

hra by se ohromně zvedla. U něj i roční pauza nehraje žádnou 

roli, má to prostě v sobě a mohl by herně stmelit současný nově 

složený tým.“ 

	 Ještě před startem nového ligového ročníku čeká Spartu 

vstup do třetího předkola Evropské ligy na horké půdě v Běle-

hradě proti Crvene zvezdě…

„Ze soupeřů, na které jsme jako nasazený klub mohli narazit, 

patří k těm těžším. Atmosféra bude bouřlivá, ale je lepší, když 

na stadionu bude padesát tisíc diváků než dva a půl. Musíme si 

každopádně vytvořit dobrou pozici pro domácí odvetu, na kterou 

by mohl být plný dům. Vždyť na generálku a Arnhemem přišlo 

osm tisíc fanoušků!  Předpokládám, že budou ještě víc zvědaví 

na těžké ostré zápasy, které nás teď v hrozně krátkém časovém 

úseku v pohárové Evropě i v české lize čekají.“

ROZHOVORROZHOVOR

 „ROZDÍLOVÝ HRÁČ“ TOMÁŠ ROSICKÝ ZATÍM TRÉNUJE A CHYSTÁ SE NA NÁVRAT 
 DO „OSTRÝCH“ ZÁPASŮ. DAVID LAFATA SE TĚŠÍ, AŽ SE OPĚT POTKAJÍ NA TRÁVNÍKU. 

„ ,Čibí  (David Bičík) v tom má zavedený systém a pořádek, tak-

že po dlouhé době bude naše kasa v kabině pořádně naplněná. 

Novým hráčům dává na výběr, jestli zaplatí zápisné v českých ko-

runách, nebo v eurech při aktuálním kurzu…“

	 S nizozemským Vitesse Arnhem to nebyla zrovna vyda-

řená generálka…

„Hlavně první půle byla z naší strany hodně bídná, ani se moc 

nedivím, že sparťanští fanoušci v jejím závěru začali nespokojeně 

pískat… Po přestávce to už bylo lepší, ale zdaleka ne ideální, co 

bychom měli hrát. Musíme se utěšovat pořekadlem, že po špatné 

generálce přijde vydařená premiéra!“

	 Sparta od jarního odchodu Bořka Dočkala do Číny po-

strádá klasického špílmachra, nikdo takový typologicky není ani 

mezi desítkou letních posil. V plném tréninkovém zatížení je ale 

bývalý reprezentační kapitán Tomáš Rosický, který by tento oči-

vidný problém v kombinační souhře vyřešil!

„To jasné, ,Rosá  (Tomáš Rosický) je rozdílový hráč, zažil jsem 

v nároďáku, jaké to bylo hrát s ním, nebo bez něj. Myslel jsem 

 DOČKÁ SE DAVID DALŠÍCH ATRAKTIVNÍCH ZÁPASŮ V EVROPSKÉ LIZE, JAKO V MINULÉM ROČNÍKU 
 TŘEBA PROTI SOUTHAMPTONU? NEJPRVE MUSÍ SPARŤANÉ VYŘADIT CRVENOU ZVEZDU BĚLĚHRAD! 

David Lafata
Narozen: 18. září 1981 * Výška: 178 cm * Váha: 72 kg * Stav: žena-
tý, manželka Kamila, dcera Vanda (9), syn Antonín (7)
Fotbalový post: útočník * Hráčská kariéra: TJ Olešník (1989-
1991), SK/Dynamo České Budějovice (1992-2005), Škoda Xanthi 
(Řecko, 2005), FK Jablonec (2006-2007), Austria Vídeň (Rakousko, 
2007-2008), FK Jablonec (2008-2013), Sparta Praha (2013-?)
Reprezentace: 41 zápasů, 9 gólů * Největší úspěchy: postup 
do čtvrtfinále EURO 2012 v Polsku a na Ukrajině, účast na EURO 
2016 ve Francii, postup do čtvrtfinále Evropské ligy (2016), český 
mistr (2014), vítěz Rakouského poháru (2007), vítěz Poháru České 
pošty (2014), vítěz Superpoháru FAČR (2014), člen Klubu ligových 
kanonýrů týdeníku GÓL (2011), král ligových střelců (2011, 2012, 
2013, 2015, 2016, 2017)

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 KDY PŘIDÁ KANONÝR DAVID LAFATA POSLEDNÍ ZBÝVAJÍCÍ ZÁSAH, KTERÝM DOSÁHNE NA FANTASTICKOU METU 200 VSTŘELENÝCH GÓLŮ? 

	 Tuzemský los vám zrovna snadné soupeře v úvodu pod-

zimu „nepřihrál“…

„Nedá se nic dělat, musíme tyhle zápasy zvládnout! Bohemka 

určitě nepřijede na Letnou k derby dopředu poražená. Potom hra-

jeme dvakrát za sebou venku v Mladé Boleslavi a v Liberci, kde se 

nám v posledních sezonách moc bodovat nedaří. V té minulé jsme 

na vlastní kůži zažili, jaké to je, když nechytnete ligový začátek, sou-

peře před sebou musíte dohánět a nakonec je už ani nechytíte…“

	 Sparťanští spoluhráči i fanoušci si zvykli na vaši pravi-

delnou porci vstřelených branek. Od šestinásobného nejlepšího 

ligového střelce je čekají i nadále. Hned ten premiérový by vás 

posunul v Klubu ligových kanonýrů týdeníku GÓL na historickou 

třetí příčku a byl by s kulatým číslem 200!

„Poslední krok bývá většinou nejtěžší, ale snad na první gól 

v nové sezoně nebudu čekat příliš dlouho a nějak balon do sítě 

dotlačím…“ 

„U „Rosy“ ani roční 
pauza nehraje žádnou 

roli, je to prostě 
rozdílový hráč…“

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

Starjet
Stroj primárně určený k sečení nebo mulčování pravidelně udržovaných travnatých ploch. Ze široké nabídky 
modelů určených od náročného domácího použití až po obecní a komunální plochy si jistě vybere každý. 
Starjet denně používá více než pětset obcí k sečení a údržbě obecních ploch. Starjet je také nejrozšířenějším 
traktorem v ČR v údržbě fotbalových a jiných travnatých hřišť. 

Mezi naše Vážené VIP zákazníky patří nejprestižnější fotbalové kluby jako je AC Sparta Praha, SK Slavia Praha,  
Bohemians 1095, FC Slovan Liberec, FK Baumit Jablonec, FK Mladá Boleslav a další. 

Použitím originálního příslušenství lze Starjet využít po celý rok.

Starjet
 ČESKÉ TRAKTORY PRO ČESKÉ STADIONY

PROČ TRAKTOR SECO?
� český výrobek s tradicí od roku 1888
� nejlevnější náhradní díly na trhu
� spolelivý servis 

Youtube: seco-traktory
Facebook: seco-traktory
www.seco-traktory.cz

http://www.fotbal.cz
http://www.seco-traktory.cz/
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Do boje o miliony 
jde česká čtyřka! 

Přes léto mančafty z české špičky mohutně zbrojily a nyní mohou své 
investice poprvé výrazněji zúročit! Mistrovská Slavia s plzeňskou Vik-
torií se poperou o účast v Lize mistrů, pražská Sparta s Mladou Bole-
slaví budou zápolit o Evropskou ligu. 

 ÚTOČNÍK JAN CHRAMOSTA SE TREFIL V OBOU DUELECH SE SHAMROCKEM 
 A VÝRAZNĚ SE PODEPSAL POD POSTUP MLADÉ BOLESLAVI DO 3. PŘEDKOLA EVROPSKÉ LIGY. 

 SLAVIA LONI V BOJI O EVROPSKOU LIGU NESTAČILA NA ANDERLECHT BRUSEL. 
 BUDE MÍT LETOS VĚTŠÍ ŠTĚSTÍ V KVALIFIKACI O LIGU MISTRŮ? 

Sešívaní po senzačním zisku ligového titulu nezaháleli, svůj již 

tak kvalitní kádr během léta ještě zkvalitnili a netají se vysokými 

ambicemi. Hvězdný portugalský křídelník Danny či zkušení stře-

dopolaři Altintop s Rotanem jim mají pomoci proniknout do nej-

prestižnější kontinentální pohárové soutěže, kterou si Slavia za-

hrála naposledy před deseti lety. 

O LIGU MISTRŮ S BĚLORUSY A RUMUNY
Soupeřem Slavie bude běloruský BATE Borisov, který už v úte-

rý přivítá v Edenu. „BATE dobře brání a hraje na brejky, je nebez-

pečné,“ prohlásil slávistický trenér Jaroslav Šilhavý. „Papírově 

byli v osudí asi těžší soupeři, ale Borisov má z poslední doby ob-

rovské zkušenosti z evropských pohárů a nelze podcenit nikoho. 

Ale věříme, že pokud chceme být úspěšní, musím tento dvojzápas 

zvládnout,“ doplnil Šilhavý. 

„BOLKA“ PRVNÍ KROK ZVLÁDLA

Zatímco v předchozích sezonách se mladoboleslavští fotbalisté v po-

hárech příliš neohřáli a vždy vypadli s prvním soupeřem, který se jim po-

stavil do cesty, letos první překážku v podobě irského Shamrocku zvládli. 

Po výhře 3:2 v Dublinu si Středočeši pohlídali postup v domácí odvetě, 

kterou díky gólům forvardů Chramosty a Mebrahtua ovládli 2:0.

FK MLADÁ BOLESLAV - SHAMROCK ROVERS 2:0 (2:0)

Branky: 9. Chramosta, 31. Mebrahtu. Rozhodčí: Kruašvili - Čigogidze, Todria (všichni Gruz.). ŽK: 
Čmovš, Přikryl - Shaw, Webster. Diváci: 4727. První zápas: 3:2, postoupila Mladá Boleslav.

Ml. Boleslav: Diviš - Pauschek, Čmovš, Da Silva, Fleišman - Rada - Přikryl, Matějovský (83. Mage-
ra), Mareš (78. Jánoš), Chramosta (64. Fabián) - Mebrahtu. Trenér: Uhrin ml.

Shamrock: Chencinski - Madden, Lopes, Webster, Byrne (67. Bone) - Finn, McAllister (76. Connolly) 
- Miele (72. Boyd), Burke, Clarke - Shaw. Trenér: Bradley.

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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O milionářskou Ligu mistrů bude bojovat také Plzeň, která 

míří k prvnímu utkání 3. předkola do Rumunska k bitvě s FCSB, 

což je dřívější Steaua Bukurešť, která vloni vyřadila Spartu (1:1, 

2:0). Západočechům se v přípravě pod vedením staronového tre-

néra Pavla Vrby příliš nedařilo, s pohárovými zápasy ale mají 

spoustu zkušeností a do Rumunska si jedou pro nadějný výsle-

dek do odvety. Přiblíží se postupu?

SPARTĚ GENERÁLKA NEVYŠLA
Také Sparta přes léto mohutně posilovala a očekává úspěch 

na domácí i evropské frontě. Nový italský trenér Stramaccio-

ni si odbude ostře sledovanou premiéru na lavičce letenského 

mančaftu ve čtvrtečním klání 3. předkola Evropské ligy na hřišti 

srbské Crvene Zvezdy Bělehrad. Generálka na pohárové klání se 

Pražanům nevyvedla, s nizozemským Arnhemem jen remizova-

li 1:1 a především výkon předvedli mizerný. Vyladí do Bělehradu 

formu? Na Balkán zamíří také Mladá Boleslav, ovšem až za tý-

den v odvetě - albánský Skënderbeu Korçë totiž nejprve přivítá 

doma. Svěřenci Dušana Uhrina si v 2. předkole poradili s irským 

Shamrockem a dobrou formu se pokusí zúročit i v nadcházejícím 

dvojzápase. Podaří se jim to?  

 GENERÁLKU NA UTKÁNÍ S BATE ZVLÁDLA, NICE PORAZILA 4:1! 

EVROPSKÁ LIGA: KVALIFIKACE - 3. PŘEDKOLO 
27.07. 18:00 MLADÁ BOLESLAV - Skenderbeu (Alb)

27.07. 18:30 Olimpik Doněck (Ukr) - PAOK (Gre)

27.07. 18:30 Trakai (Ltu) - Shkendija (Mac)

27.07. 19:00 AEK Larnaca (Cyp) - Din. Minsk (Blr)

27.07. 19:00 AIK Stockholm (Swe) - Braga (Por)

27.07. 19:00 Krasnodar (Rus) - Lyngby (Den)

27.07. 19:00 M. Tel Aviv (Isr) - Panionios (Gre)

27.07. 19:00 Östersunds (Swe) - Fola (Lux)

27.07. 19:00 PSV (Ned) - Osijek (Cro)

27.07. 19:00 Sturm Graz (Aut) - Fenerbahce (Tur)

27.07. 19:00 Suduva (Ltu) - Sion (Sui)

27.07. 19:00 Utrecht (Ned) - Lech (Pol)

27.07. 19:30 Astra (Rou) - Oleksandrija (Ukr)

27.07. 19:30 Botev Plovdiv (Bul) - Maritimo (Por)

27.07. 19:30 Din. Bukurešť (Rou) - Ath. Bilbao (Esp)

27.07. 19:30 Yehuda (Isr) - Zenit Petrohrad (Rus)

27.07. 20:00 Arka (Pol) - Midtjylland (Den)

27.07. 20:00 Brondby (Den) - Hajduk Split (Cro)

27.07. 20:00 CS U. Craiova (Rou) - AC Milán (Ita)

27.07. 20:30 Bordeaux (Fra) - Videoton (Hun)

27.07. 20:30 CZ Bělehrad (Srb) - SPARTA PRAHA

27.07. 20:30 Gent (Bel) - Altach (Aut)

27.07. 20:30 Panathinaikos (Gre) - Gabala (Aze)

27.07. 20:45 Aberdeen (Sco) - Apollon (Cyp)

27.07. 20:45 Din. Záhřeb (Cro) - Odd (Nor)

27.07. 20:45 Marseille (Fra) - Oostende (Bel)

27.07. 21:05 Austria Vídeň (Aut) - AEL Limassol (Cyp)

27.07. 21:05 Everton (Eng) - Ružomberok (Svk)

27.07. 21:05 Freiburg (Ger) - Domžale (Slo)

LIGA MISTRŮ: KVALIFIKACE - 3. PŘEDKOLO 
25.07. 19:00 Karabach (Aze) - S. Tiraspol (Mda)

25.07. 19:00 SLAVIA PRAHA - BATE (Blr)

25.07. 19:30 AEK (Gre) - CSKA Moskva (Rus)

25.07. 19:30 FCSB (Rou) - PLZEŇ 

25.07. 20:00 Vardar (Mac) - FC Kodaň (Den)

25.07. 20:45 Partizan (Srb) - Olympiakos (Gre)

26.07. 16:00 FC Astana (Kaz) - Legia (Pol)

26.07. 18:30 Dyn. Kyjev (Ukr) - Young Boys (Sui)

26.07. 18:45 Salcburk (Aut) - Rijeka (Cro)

26.07. 19:00 H. Beer Sheva (Isr) - Ludogorets (Bul)

26.07. 20:00 FC Viitorul (Rou) - APOEL (Cyp)

26.07. 20:20 Maribor (Slo) - Hafnarfjordur (Ice)

26.07. 20:45 Celtic (Sco) - Rosenborg (Nor)

26.07. 20:45 Nice (Fra) - Ajax (Ned)

26.07. 21:00 Club Bruggy (Bel) - Basaksehir (Tur)  SKVĚLÉ VÝKONY V PŘÍPRAVĚ BY MĚLY VYNÉST DO ZÁKLADNÍ SESTAVY NIZOZEMSKÉHO ÚTOČNÍKA MICKA VAN BURENA. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 CRVENA ZVEZDA BĚLEHRAD (SRBSKO)

SOUPEŘ SPARTY PRAHA V 3. PŘEDKOLE EVROPSKÉ LIGY

Rok založení: 1945 * Klubové barvy: červená a bílá * Web: www.crvenazvezdafk.com

Největší úspěchy: vítěz PMEZ a Interkontinentálního poháru 1991; 
27x mistr ligy (1951, 1953, 1956-57, 1959-60, 1964, 1968-1970, 1973, 1977, 1980-81, 1984, 1988, 

1990-92, 1995, 2000-01, 2004, 2006-07, 2014, 2016); 24x vítěz domácího poháru (naposledy 2012)

Stadion: Rajka Mitiče (kapacita 55.538 diváků) * Trenér: Vladan Milojevič

Současné opory: Richmond Boakye, Luka Adžič, Guélor Kanga

Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech:
2006/07, 1. kolo UEFA: CZ Bělehrad - Liberec 0:2 a 1:2
2009/10, 4. předkolo EL: CZ Bělehrad - Slavia 0:3 a 2:1

Ostatní: nejpopulárnější a s 27 tituly a triumfem v PMEZ nejúspěšnější srbský klub; 
počátkem tisíciletí se dostal do ekonomické krize a dosáhl dluhů ve výši 23 milionů eur 

(asi 615 milionů korun); v roce 2008 v týmu tři měsíce působil český trenér Zdeněk Zeman; 
tamní fanoušci jsou považovaní za jedny z nejextremističtějších v Evropě, klub je kvůli nim 

často postihován, výjimkou nejsou ani zranění soupeřových příznivců; v klubu v minulosti působily 
slavné hvězdy, například Dragan Džajič, Dragan Stojkovič, Siniša Mihajlovič či Chorvat 

Robert Prosinečki; v předchozí sezoně obsadila Crvena Zvezda v lize druhé místo, ve 4. předkole 
Evropské ligy vypadla se Sassuolem; z klubu letos přestoupil do Sparty Srdjan Plavšič.

 POČTVRTÉ V ŘADĚ SI MŮŽE SPARTA ZAHRÁT V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ EVROPSKÉ LIGY. 
 NEJPRVE ALE MUSÍ Z CESTY ODKLIDIT CRVENOU ZVEZDU BĚLEHRAD! 

 DOČKÁ SE ANDREA STRAMACCIONI 
 VÍTĚZNÉ PREMIÉRY NA LAVIČCE SPARTY? 

 BATE BORISOV (BĚLORUSKO)

SOUPEŘ SLAVIE PRAHA V 3. PŘEDKOLE LIGY MISTRŮ

Rok založení: 1973 * Klubové barvy: modrá a žlutá * Web: www.fcbate.by

Největší úspěchy: 13x mistr ligy (1999, 2002, 2006-16), 3x vítěz domácího poháru (naposledy 2015)

Stadion: Borisov Arena (kapacita 13.126 diváků) * Trenér: Alexandr Jermakovič

Současné opory: Denis Poljakov, Igor Stasevič, Vitalij Rodionov

Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech:
2011/12, základní skupina LM: Plzeň - Borisov 1:1 a 1:0

Ostatní: v dobách Sovětského svazu se klub prosazoval na národní úrovni, 
ale v roce 1981 byl rozpuštěn; brzy po obnovení v roce 1996 se BATE stalo předním běloruským 

týmem a v sezoně 2008/09 slavilo historický postup do základní skupiny Ligy mistrů; 
od té doby se mu to podařilo ještě čtyřikrát, dvakrát si zahrálo skupinu Evropské ligy; 

v předchozí sezoně Borisov, který získal jedenáctý domácí titul v řadě, vypadl v 3. předkole LM 
s irským Dundalkem a následně ve 4. předkole EL nepřešel přes Astanu; 

momentálně je v ligové tabulce na druhém místě.

FCSB (DŘÍVE STEAUA BUKUREŠŤ - RUMUNSKO)

SOUPEŘ PLZNĚ V 3. PŘEDKOLE LIGY MISTRŮ

Rok založení: 1947 * Klubové barvy: červená a modrá * Web: www.steauafc.com

Největší úspěchy: vítěz PMEZ a Superpoháru 1986; 
26x mistr ligy (naposledy 2015), 22x vítěz domácího poháru (naposledy 2015)

Stadion: Národní (kapacita 55.600 diváků) * Trenér: Nicolae Dica

Současné opory: Mihai Pintilii, Denis Alibec, Florin Tanase

Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech:
1988/89, 1. kolo PMEZ: Sparta - Steaua 1:5 a 2:2; 1999/00, 3. kolo UEFA: Slavia - Steaua 4:1 a 1:1

2007/08, základní skupina LM: Slavia - Steaua 2:1 a 1:1; 
2016/17, 3. předkolo LM: Sparta - Steaua 1:1 a 0:2

Ostatní: s 26 tituly suverénně nejúspěšnější rumunský celek, v roce 1986 Steaua 
po penaltovém rozstřelu s Barcelonou vyhrála jako první východoevropský klub 

tehdejší Pohár mistrů evropských zemí a o tři roky později podlehla ve finále AC Milán; 
v dobách komunistické diktatury protežovaný armádní celek, jeho nejslavnějším hráčem v historii 

je Gheorghe Hagi; momentálně jej vlastní kontroverzní podnikatel Gigi Becali, 
jenž letos musel kvůli sporu s ministerstvem obrany sáhnout ke změně tradičního názvu, 

aby klub získal licenci pro nadcházející sezonu; 
v předchozí sezoně Steaua po vyřazení Sparty vypadla ve 4. předkole Ligy mistrů 

s Manchesterem City, v Evropské lize nepostoupila ze skupiny; 
v rumunské lize obsadila druhé místo a neúspěšně se odvolala proti prvenství 

Viitorulu Constanta, jehož titul ve čtvrtek potvrdila sportovní arbitráž CAS.

 NA ZKUŠENOSTI MILANA PETRŽELY 
 BUDE PLZEŇ V 3. PŘEDKOLE LM HODNĚ SPOLÉHAT. 

 POVEDE SE PAVLU VRBOVI S PLZNÍ 
 POSTUPOVÝ HATTRICK DO LIGY MISTRŮ? 

 SKËNDERBEU KORCË (ALBÁNIE)

SOUPEŘ MLADÉ BOLESLAVI V 3. PŘEDKOLE EVROPSKÉ LIGY

Rok založení: 1909 * Klubové barvy: červená a bílá * Web: www.kfskenderbeu.al

Největší úspěchy: 6x mistr ligy (1933, 2011-15)

Stadion: Skënderbeu (kapacita 12.340 diváků) * Trenér: Ilir Daja

Současné opory: Orges Shehi, Liridon Latifi, Sabien Lilaj

Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech: dosud nehrály

Ostatní: klub byl založen jako Vllazëria, v roce 1925 se po sloučení s několika dalšími celky 
přejmenoval na Skënderbeu; po téměř osmdesátiletém čekání na titul vyhrálo Korcë 

v letech 2011 až 2015 ligu pětkrát v řadě, o loňský šestý triumf i účast v evropských pohárech 
přišlo zpětně kvůli korupci (případ dosud řeší albánský svaz); 

v sezoně 2015/16 si Skënderbeu jako první albánský celek zahrálo 4. předkolo Ligy mistrů 
i základní skupinu Evropské ligy, v předchozím ročníku skončilo v lize třetí; 

v minulosti v klubu působil český trenér Stanislav Levý.

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Vyhrát titul
nestačí? 

Mají toho hodně společného. Jmenovci z Brazílie, kteří se na starém 
kontinentu - později než bývá obvyklé - postupně propracovali mezi nej-
větší hvězdy světové kopané a přes hlavu si přetáhli i posvátný kanárko-
vě žlutý dres národního týmu. Oba v poslední sezoně brali ve svých klu-
bech mistrovský titul, navzdory tomu se ale stali nepotřebnými a štěstí 
musí hledat jinde. Zatímco Douglas Costa již z Bayernu přesídlil do Ju-
ventusu, nad budoucností Diega Costy stále visí velký otazník…

v pohybu!

Vyhrát titul
nestačí? 
Diego a Douglas Costové Diego a Douglas Costové 

v pohybu!
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Nebyli to zázrační talenti, o které by se od jejich mladých let 

přetahovaly velkokluby. Nyní šestadvacetiletý Douglas Costa se 

mezi elitu prokousal skrze angažmá v ukrajinském Šachťaru Do-

něck, v jehož dresu strávil šest sezon, o dva roky starší kanonýr 

Diego Costa si místo na slunci prošlapal přes druhé ligy v Portu-

galsku či Španělsku. 

DIEGO: HRDINA I PADOUCH
A už tam ukázal, že je pravým fotbalovým rváčem se vším všu-

dy, který má talent na střílení gólů, nejde pro ránu daleko a často 

nastavuje protihráčům svou odvrácenou tvář - když vstřelil svou 

první branku za Celtu Vigo v Segunda División proti Xerezu, neod-

pustil si nevhodná gesta vůči domácím, čímž vyvolal hromadnou 

strkanici a byl poprvé v kariéře vyloučen. A do jarní odvety s tímto 

soupeřem jej trenér pro jistotu nenasadil! Být hrdinou i padou-

chem a jitřit emoce se Costovi nejspíše zalíbilo, ročník 2007/08 

dokončil s třemi červenými kartami na kontě a navíc úderem 

mimo hru poslal obránce Málagy Welingtona na šití…

 SPOLUPRÁCE ANTONIA CONTEHO 
 A DIEGA COSTY V NOVÉ SEZONĚ POKRAČOVAT NEBUDE. 

ZA TREST NA VINICI
Dostat se obráncům pod kůži, vyvést je z koncentrace a toho 

využít ke skórování. S touto taktikou Diego Costa slaví úspěch 

v průběhu celé své kariéry. Časopis L’Equipe jej v prosinci 2015 

dokonce vyhlásil nejnenáviděnějším fotbalistou na světě! Zkro-

tit fotbalového provokatéra, agresora a násilníka zkoušela celá 

řada trenérů, nejúspěšnější ale byli José Luis Mendilibar a Diego 

Simeone. Prvně jmenovaný jej při společném angažmá ve Valla-

dolidu dokonce za trest poslal manuálně pracovat na vinici, aby 

jej umravnil, někdejší skvělý záložník Simeone zase býval svým 

naturelem na hřišti Costovi podobný a ví, jak z divokého forvar-

da vydolovat to nejlepší. Pod jeho vedením za dvě sezony v dre-

su Colchoneros vstřelil Diego Costa 56 branek a výrazně pomohl 

madridskému Atlétiku k zisku Copa del Rey i španělského titulu. 

V létě 2014 odešel za 32 milionů liber do londýnské Chelsea, kde 

se definitivně zařadil mezi superstar světové kopané a během tří 

sezon Blues vystřílel dva anglické tituly.  
 V MADRIDSKÉM ATLÉTIKU NAPLNO ROZVINUL SCHOPNOSTI KANONÝRA A VYSTŘÍLEL SI PŘESTUP DO LONDÝNSKÉ CHELSEA. 

 S BEKEM ARSENALU GABRIELEM PAULISTOU JEJ POJÍ VZÁJEMNÉ ANTIPATIE, KDYKOLIV NA SEBE NARAZÍ, OD KOPAČEK LÉTAJÍ JISKRY! 

OSUDOVÝ HAMBURK

Douglas Costa se první fotbalové krůčky učil dělat v malém brazilském 

klubu EC Novo Hamburgo, což znamená EC Nový Hamburk. Ke své bundesli-

gové premiéře za Bayern Mnichov tak nemohl nastoupit proti nikomu jinému 

než Hamburku a při vítězství favorita 5:0 se dokonce zapsal mezi střelce! 

NIC ŠPATNÉHO MU NENÍ CIZÍ

Hrát proti Diegu Costovi bolí. Urostlý forvard se vyžívá v osobních sou-

bojích a neštítí se použít špinavých triků. A ušetřeni nejsou ani kamarádi - 

v madridském derby s Realem se navzájem poplivali se Sergiem Ramosem, 

s nímž jinak mimo hřiště Costa velmi dobře vychází. Hlavičkou Costa počasto-

val například Nizozemce Bruna Martins Indiho či plzeňského Davida Limber-

ského během utkání Evropské ligy, což mu vyneslo čtyřzápasový distanc… 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 OBÁVANÉMU KANONÝROVI DIEGU COSTOVI HROZÍ PŮLROČNÍ PAUZA BEZ FOTBALU, 
 ŠPANĚLSKÝ DRES NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V PŘÍŠTÍM ROCE BY TAK NEMUSEL OBLÉKNOUT… 

PROFIL HVĚZDPROFIL HVĚZD

DOUGLAS: 
MEZI ELITU PŘES UKRAJINU

To Douglas Costa je v porovnání se svým jmenovcem hotovým 

beránkem, jenž se během své kariéry pakoval předčasně do sprch 

jen jednou - jako osmnáctiletý mladíček hrající za Grémio při re-

míze s Fluminense, kdy doplatil na velkou přemotivovanost a jako 

střídající hráč uviděl dvě žluté karty během pěti minut… To už byl 

v hledáčku ukrajinského Šachťaru, který jej o půl roku později 

za 8 milionů eur koupil a rodák ze Sapucaia do Sul okamžitě za-

řadil mezi klíčové borce doněckého mančaftu, s nímž vyhrál cel-

kem pět ligových titulů a třikrát ukrajinský pohár. Parádní výkony 

rychlonohého křídelníka neunikly pozornosti evropských gigantů 

a podpis šikovného dribléra nakonec v červnu 2015 za 30 milion 

eur ulovil slovutný mnichovský Bayern! Přechod na tu nejvyšší 

úroveň zvládl Costa na jedničku a v konkurenci Robbena, Ribéry-

ho či Comana si dokázal vybojovat místo na slunci - hned v prvním 

roce nastoupil k 27 bundesligovým duelům, v nichž 4x skóroval 

a 14 branek připravil svým spoluhráčům! 

PŮLROČNÍ PRÁZDNINY?
Po příchodu nového kouče Ancelottiho v loňské sezoně ale 

Douglas Costa vypadl ze základní sestavy a s ohledem na příš-

tí rok, v němž by chtěl hájit barvy Brazílie na mistrovství světa 

v Rusku, odešel na hostování do Juventusu, kde by měl získat vyš-

ší herní vytížení. Také Diego Costa by se na nadcházející šampio-

nát rád podíval, bojoval by tam však za Španělsko, jehož občanství 

získal v červenci 2013, a rozhodl se, že bude reprezentovat právě 

„La Roja“. Jelikož za „Kanárky“ do té doby odehrál jen dva přátelá-

ky, změnu národního dresu FIFA posvětila. Dostat se do nominace 

mistrů světa z roku 2010 ale nebude snadné, důrazný útočník se 

totiž rozhádal s koučem Chelsea Antonio Contem, který už s ním 

nepočítá a nevzal jej ani na předsezonní soustředění do Asie. 

Autor 52 branek v Premier League si tak hledá nové angažmá. 

Velký zájem o jeho služby má madridské Atlético, kam také Cos-

ta chce odejít, loni třetí mančaft La Ligy ale nemůže až do ledna 

příštího roku kvůli trestu od FIFA registrovat nové hráče. Pokud 

jej tak z londýnského vyhnanství nevykoupí někdo jiný, či si jej 

nevezme na krátkodobé hostování, čeká jej minimálně půlroční 

pauza od fotbalu. A v ten nejméně vhodný okamžik… 

 DOUGLAS COSTA SI UDĚLAL JMÉNO 
 PŘI ANGAŽMÁ V ŠACHŤARU DONĚCK. 

 ŠIKOVNÝ DRIBLÉR BĚHEM DVOU SEZON V MNICHOVĚ ZÍSKAL DVA BUNDESLIGOVÉ TITULY, NĚMECKÝ POHÁR I SUPERPOHÁR. 
 NA VELKÝ ÚSPĚCH S BRAZÍLIÍ DOUGLAS COSTA 
 STÁLE ČEKÁ. DOČKÁ SE NA MS V RUSKU? 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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PRAHA
JEČNÁ 15

BRNO
BUBENÍČKOVA 13

BRATISLAVA
GRÖSSLINGOVÁ 7
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Jan Koller uzavřel sérii mincí 
s fotbalovými legendami!

Jablonecká Česká mincovna slavnostně uzavírá svou populární sérii stříbr-
ných a zlatých mincí Československé fotbalové legendy. Patří k tomu nejpopu-
lárnějšímu, co v posledních letech vyrazila. V rámci tohoto projektu navíc Česká 
mincovna podpořila fotbalové internacionály takřka 840 tisíci korun

 JAN KOLLER PŘEDSTAVUJE MINCE SE SVÝM PORTRÉTEM. 

 NEJLEPŠÍ REPREZENTAČNÍ KANONÝR SPOLEČNĚ SE ZÁLOŽNÍKEM ANTONÍNEM PANENKOU 
 PŘEDVÁDĚJÍ KOMPLETNÍ KOLEKCI MINCÍ ČESKOSLOVENSKÉ FOTBALOVÉ LEGENDY. 

Bez nadsázky se dá říct, že si medailéři vybrali na konec to nej-

lepší. Poslední minci série totiž pokřtil bývalý reprezentant a nej-

lepší střelec české fotbalové reprezentace Jan Koller. Je na ní 

jeho portrét od medailéra Petra Horáka. 

„Docela jsem si tam i podobný,“ uvedl s úsměvem Koller. Aby 

událost dostala náležitou váhu, do Pasáže českého designu přišli 

i někteří členové čs. týmu na ME z roku 1976 a důvod nemají jen je-

den. Česká mincovna z emisí mincí o fotbalových legendách pod-

poruje Nadaci fotbalových internacionálů. U příležitosti poslední 

emise Mincovna oznámila, že celkový příspěvek činí 837 900 Kč!

Nadace ze získaných peněz podporuje ty fotbalisty, kteří svých 

úspěchů dosáhli v době, kdy za to neměli skoro žádné peníze. „Na-

dace fotbalovým veteránům například platí léčby, materiálně je 

podporuje a zajišťuje jim důstojný životní standard,“ uvedl k tomu 

marketingový manažer České mincovny Lukáš Jokl.

Od závěrečné mince s Janem Kollerem lze očekávat, že bude 

vzácným artiklem. Žádný sběratel, který chce mít končící sérii 

kompletní, si jí nesmí nechat ujít. Už teď se předchozí zlaté min-

ce s Pavlem Nedvědem, Karlem Poborským a dalšími prodávají 

za násobky jejich původní ceny.

„Mince Jana Kollera ve zlatě byly rozebrány ještě před samot-

nou emisí. Ze stříbrných ale lze postavit ještě celá jedenáctka,“ 

uvedl Lukáš Jokl. Stříbrná 29 gramová verze přijde na 1500 Kč. 

Náklad je striktně omezen. Po vyprodání u výrobce jsou zlaté 

a stříbrné mince k mání na sekundárním trhu, přeprodávají si je 

sběratelé. Jejich cena však jde prudce nahoru. 

 ZÁSTUPCI NADACE FOTBALOVÝCH INTERNACIONÁLŮ 
 OBDRŽELI ŠEK NA FANTASTICKÝCH 837 900 KČ. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/


www.branadocech.cz

Ty nejkrásnější trasy  
pro vaše výlety!
Objevte nejzajímavější místa v Ústeckém kraji.

www.dolnipoohri.cz

www.krusne-hory.org

www.ceskestredohori.info

www.ceskesvycarsko.cz

http://www.gatetobohemia.com/
http://krusne-hory.org/
http://www.ceskestredohori.info/
http://www.dolnipoohri.eu/
https://www.ceskesvycarsko.cz/
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www.chancefutsalliga.cz

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy

http://www.chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
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