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 LUKÁŠ 
 HEJDA 

„Dostal jsem i lepší nabídky, 
ale mojí motivací je získat 

slovenský titul se Slovanem. 
Navíc to mám blízko domů, “ 

vysvětluje česká posila 
slovenského velkoklubu.

 LUKÁŠ DROPPA

Tomáš 
Chorý

  „Zkusíme najít okénka  

  v plzeňské defenzívě!“  
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Vážení čtenáři!

Pětice - taková byla ideální varianta z říše snů 

v počtu českých zástupců v této sezoně pohárové 

Evropy před startem kvalifikací. Trojice - tak může 

po odvetách z minulého týdne nejlépe vypadat 

české pohárové složení. Dvojice - to je jediná jis-

tota a nejhorší varianta. Doufejme, že nenastane. 

Ze hry jsou již plejeři Sparty a Mladé Boleslavi. 

U Středočechů to, bohužel, fotbalové fanoušky ne-

překvapilo, protože ti mizí v černé kvalifikační díře 

v posledních letech pravidelně. Sparťané navnadili 

své příznivce mohutným nákupem drahých zahra-

ničních posil, jenže již přípravné mače naznačily, že 

raketový vzlet vzhůru se konat nebude. Což potvr-

dily dva pohárové mače s Crvenou Zvezdou Běle-

hrad i ligový start s Bohemians. Slávisté se k po-

stupu přes BATE Borisov protrápili, avšak jejich 

sen o účasti v základní skupině Ligy mistrů stále 

žije. Jen aby jej z něj krutě neprobudili fotbalisté ky-

perského APOELu. V takovém případě by na Pra-

žany zbyl alespoň „pohár útěchy“ - Evropská liga. 

K ní naopak upírají všechny síly v Plzni. Viktoriáni 

neproměnili nadějnou remízu z Bukurešti s FCSB 

v postup, nýbrž v domácí výprask. A stejně jako 

„sešívaným“ jim teď stojí v cestě mančaft z Kypru 

- Larnaca. Tak doufejme, že od září nás v evrop-

ských pohárech bude zajímat česká trojice: vedle 

Slavie a Plzně také Zlín, který si účast v základní 

skupině EL zajistil triumfem v MOL Cupu.

Přeji vám příjemné fotbalové počtení 

na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

V minulých dnech se osmadvacetiletý středopolař na druhý pokus dohodl na roční 

smlouvě s bratislavským Slovanem, kde bude samozřejmě mnohem víc na očích. Tomu, 

že oblékne dres „belasých“, vše nasvědčovalo už v zimním přestupním termínu...

„Byli jsme prakticky na všem domluveni, a proto jsem odmítl řadu nabídek, které jsem 

měl. Nakonec ale z přestupu sešlo a já měl jen týden na to, abych si našel jinou štaci. Pak 

přišla nabídka z Bandirmasporu a musel jsem se do hodiny rozhodnout! Vymínil jsem si 

ale, že se poletím do Turecka podívat a teprve na místě se rozhodnu. Bandirmaspor mě 

docela překvapil. Město leží u moře, klub má dobré zázemí, finančně je také zajištěný, v ta-

bulce figuroval na desáté příčce, měl silný a kvalitní tým. Proto jsem se mu upsal. Netušil 

jsem, že to bude jen na půl roku…

„VE TŘETÍ LIZE CIZINCI NEHRAJÍ…“
Hlavní problém byl v trenérovi. Přišel po třetím kole a atmosféra se úplně změnila. Nej-

lepší hráče posadil na lavičku, tři z kádru úplně vyhodil, s domácími fotbalisty neměl dobré 

vztahy, takže ti se ani nenamáhali za něho bojovat. Vedení klubu pochopilo až pět kol před 

koncem soutěže, že musí zasáhnout. Přišel nový kouč Ugur, ale i když jsme pod jeho ve-

dením třikrát vyhráli a jednou remizovali, na záchranu už to bohužel nestačilo. Potřebovali 

jsme o bod víc. Sestoupilo se do třetí ligy, ve které už cizinci nesmí hrát. Kdybychom se 

zachránili, určitě bych alespoň jeden rok ještě zůstal. U nás se pohlíží na druhou tureckou 

ligu s despektem, ale soutěž má dobrou úroveň. Působí v ní spousta Brazilců i reprezen-

tantů z afrických zemí, hrají tam Belgičané, Němci, Švýcaři…

 LUKÁŠ PODEPISUJE SMLOUVU S BANDIRMASPOREM. V TURECKU ZŮSTAL JEDINOU SEZONU. 

Fotbalový týden Lukáše Droppy

„Moje motivace?
Titul se Slovanem!“

Na podzim ho reprezentační kouč Karel Jarolím ne-
čekaně povolal do „áčka“, protože potřeboval na post 
defenzivního záložníka zkušeného hráče, kterému se 
v kvalifikaci, především proti mistrům světa Něm-
cům, nerozklepou kolena. To LUKÁŠ DROPPA, půso-
bící tak trochu utajeně v ruském Tomsku, splňoval. 
Jenže v zimě neméně překvapivě odešel do druho-
ligového tureckého Bandirmasporu a tím se za ním 
v českém národním týmu zavřela voda.

 LUKÁŠ DROPPA SE UŽ ZABYDLUJE V BRATISLAVĚ. 

  Nečas opět 
pod trenérem Haškem
Český reprezentant do 21 let Jakub Nečas 
bude hostovat ze Sparty do konce sezony 
v Bohemians Praha 1905. Letošní sezonu 
sice opět začal na hostování v Mladé Bole-
slavi, kde se však do sestavy neprobojoval. 
A tak zamířil za větším herním vytížením 
do vršovického „Ďolíčku“, kde znovu obnoví 
spolupráci s trenérem Martinem Haškem. 
„S trenérem Haškem se znám hrozně dlouho. 
Vedl mě už na Spartě, kde jsem pod ním pře-
cházel z juniorské kategorie do chlapů. Poté 
si mě vytáhl do Pardubic a následně jsme 
se setkali i ve Vlašimi,“ říká na vysvětlenou 
a dodává: „Všechno se to seběhlo hrozně 
rychle, trvalo to jenom dva dny. V Bolesla-
vi jsem měl strávit ještě rok na hostování. 
Po změně trenéra to vypadalo, že bych tolik 
prostoru nedostával. I proto jsem se rozhodl 
pro hostování v Bohemce.“ 

  Jablonec získal 
černohorského 
reprezentanta 
Černohorský útočník Vladimir Jovović z Crve-
ne Zvezdy Bělehrad je novou posilou Jablonce, 
se kterým dvaadvacetiletý forvard podepsal 
roční smlouvu s opcí. V bělehradském klu-
bu se však neprosadil a většinu času strávil 
na hostování v OFK Bělehrad, Napredaku Kru-
ševac a naposledy Spartaku Subotica Za re-
prezentaci Černé Hory odehrál deset zápasů. 
Stejně jako Srdjanu Plavšićovi, který z Crvene 
Zvezdy nedávno přestoupil do pražské Sparty, 
mu dělá agenta bývalý útočník letenského 
klubu Igor Gluščević.

  Nitrianský si zahraje 
skotskou ligu
Český fotbalista Milan Nitrianský posílil před 
začátkem skotské ligy tým Partick Thistle, 
v němž se sejde s brankářem Tomášem Čer-
ným. Klub se s šestadvacetiletým obráncem, 
který naposledy hrál za pražské Bohemians 
1905, dohodl na angažmá do konce sezony. 
Trenér Alan Archibald si pochvaluje, že se po-
dařilo posílit obranné řady. „Je ve správném 
věku a má na to, aby hrál ve skotské lize,“ 
říká. Někdejší mládežnický reprezentant si 
vyzkouší druhé zahraniční angažmá, v sezoně 
2015/2016 hrál v druhé italské lize za Avellino. 
V české lize nastupoval ještě za Liberec, Pří-
bram, Slavii a České Budějovice.

  Matějů přestoupil 
do Brightonu
Juniorský reprezentant Aleš Matějů přestou-
pil z Plzně do kádru nováčka anglické Premier 
League Brighton & Hove Albion. Klubu z jihu 
Anglie se upsal na tři roky a stane se tak 
spoluhráčem jiného českého hráče Jiřího 
Skaláka. Plzeň má za jednadvacetiletého 
krajního beka dostat 2,5 milionu eur (asi 65 
milionů korun). Odchovanec Příbrami v létě 
2015 přestoupil do Plzně, ale stabilní místo 
v základní sestavě Viktorie si nevybojoval. 
V Brightonu se rovněž popere o místo, ve hře 
je ale i varianta hostování. „Aleš je na svůj 
věk zkušeným hráčem, který už hrál evropské 
poháry. Budeme monitorovat jeho progres 
v tréninku v příštích týdnech a pak se rozhod-
neme, co bude nejlepší pro jeho další vývoj. 
Hostování je možné, aby hrál pravidelně,“ říká 
trenér Brightonu Chris Hughton. 

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

 ZDENĚK ŠČASNÝ 

„NA HAMBURK SE NEDÁ ZAPOMENOUT!“
Nejdřív musím hrát pravidelně v klubu, abych mohl následně pomýšlet na národní muž-

stvo. Proto návrat do české reprezentace zatím neřeším. Samozřejmě, jak se blíží zářijový 

kvalifikační zápas s Němci v Praze, tak si občas vzpomenu na svoji loňskou reprezentační 

premiéru v Hamburku. Nastoupit proti mistrům světa, hrajícím v kompletní sestavě, to byl 

zážitek, na který se nedá zapomenout. I se svým výkonem jsem byl v premiéře docela spo-

kojený, protože už při angažmá v ruské lize jsem si potvrdil, že hraju lépe v těžkých utkáních 

než v zápasech relativně snadných. Je jen škoda, že jsme tehdy v Hamburku neuhráli lepší 

výsledek. Ještě ale mnohem víc mrzí, že jsme o pár dnů později uhráli ve Vítkovicích pou-

ze bezbrankovou remízu s Ázerbájdžánem. Hlavně v úvodu jsme měli dvě tři velké šance. 

Kdybychom je využili, mohlo být všechno veselejší. Tyhle dva kvalifikační body nám teď moc 

chybí… Pokud bych se dostal ve Slovanu do sestavy, chtěl bych si o další reprezentační šan-

ci samozřejmě říct. Jedno totiž vím - trenér Jarolím má o hráčích působících v cizině per-

fektní přehled. A na mé místo v reprezentaci navíc zase až takový přetlak, myslím, není…

„V SENICI JSME ZTRATILI DVA BODY…“
„Když nevyhrajete zápas, ve kterém jste favoritem a brzy vedete, tak to samozřejmě 

mrzí. Jakub Mareš se v pátek v ligovém zápase v Senici trefil už ve druhé minutě a od té 

doby jsme kontrolovali hru. Měli jsme přidat druhý pojišťovací gól, ale místo, abychom hráli 

po stranách a odtud posílali centry, tak jsme se pořád tlačili přehuštěným středem, i když 

domácí bránili často i v deseti hráčích. No a pár minut před koncem jsme ze standardní 

situace inkasovali vyrovnávací branku na 1:1…  Odkopal jsem hodinu v základní sestavě, 

naposledy jsem hrál před dvěma a půl měsíci, takže jsem trochu počítal, že to asi nebude 

úplně optimální výkon. I navečer bylo úmorné vedro, které rychle bralo fyzické síly. Ve dru-

hé půli mě začal i trochu tahat sval, proto bylo lepší vystřídat. Pohárový zápas v týdnu nej-

spíš vynechám, ale na nedělní utkání doma s Dunajskou Stredou bych měl být už fit.“ 

„UŽ JSEM NECHTĚL DÁL KOČOVAT!“
Byl jsem tedy zase volným hráčem. Zůstal jsem od zimy v kontaktu s jedním z funkcionářů 

Slovanu, ale klub čekal, jaké nové posily přijdou. Netajím se tím, že jsem velký zájem o tohle 

angažmá, protože po čtyřech letech jsem už měl dost kočování fotbalovým světem. Slovan 

je velkým klubem, hrajícím rok co rok o titul, moji první volbou byl i vzhledem k rodině. Mám 

to navíc i blízko domů, protože pocházím z Uherského Hradiště vzdáleného půldruhé hodiny 

autem. Nebylo proto co řešit, když se bratislavský klub ozval a já prošel zdárně všemi testy. 

„KONKURENCE V ZÁLOZE JE VELKÁ, ALE…“
Kostru týmu se podařilo vedení udržet, pět šest nových hráčů přišlo. Třeba Jakub Ma-

reš, jemuž se na předchozí štaci v Ružomberoku střelecky dařilo, a i teď ve Slovanu dává 

góly. Z Austrálie se vrátil reprezentační útočník Filip Hološko, přišel bulharský stoper Bo-

žikov i třeba Nigerijec Rabiu, který předloni hrál za Trenčín a zkoušel štěstí v Belgii. Až se-

zóna, a hlavně konfrontace s Trenčínem, Žilinou, Trnavou a Dunajskou Stredou ale ukáže, 

jak na tom jsme. Konkurence na mém postu defenzivního záložníka je velká. Nizozemec 

De Kamps hraje ve Slovanu už třetím rokem, za milion eur přestoupil zmiňovaný Rabiu, je 

tady Srb Savičevič. Měl jsem i lepší nabídky, ale moji motivací je získat slovenský titul se 

Slovanem. A kdybych si nevěřil, smlouvu na rok s roční opcí bych nepodepisoval.

LUKÁŠ DROPPA * Narozen: 22. dubna 1989 * Výška: 182 cm * Váha: 79 kg * Stav: svobod-
ný, přítelkyně Soňa, dcera Emilly (1,5) * Fotbalový post: defenzivní záložník
Hráčská kariéra: 1. FC Slovácko (-2005), Sparta Praha (2005-2010), Graffin Vlašim (2010-
2011), Baník Ostrava (2011-2013), Slask Wroclaw (Polsko, 2014-2015), Pandurii Targu Jii 
(Rumunsko, 2015-2016), Tom Tomsk (Rusko, 2016), Bandirmaspor (Turecko, 2017), Slovan 
Bratislava (Slovensko, 2017-?) * Reprezentace: 4 zápasy, žádný gól * Největší úspěch:  
nominace do reprezentačního „áčka“

 LUKÁŠ MÁ ZA SEBOU PREMIÉRU V DRESU SLOVANU, KTERÝ V SENICI REMIZOVAL 1:1. 

STALO SE...

 VYKOPE SI LUKÁŠ DROPPA VE SLOVANU OPĚT POZVÁNKU DO ČESKÉ REPREZENTACE? 

  Suchý 
kapitánem Basileje
Český reprezentační obránce Marek Suchý 
se stal novým kapitánem fotbalistů Basileje. 
Kapitánskou pásku převzal po argentinském 
záložníkovi Matíasi Delgadovi, který po zisku 
švýcarského double v minulé sezoně ukončil 
kariéru. „Je to velká čest a také zodpověd-
nost,“ říká devětadvacetiletý stoper, který 
do FC Basilej přišel v roce 2014 z CSKA Moskva 
a od té doby získal čtyři mistrovské tituly. 

  Kompletní 
jedenáctka na Letné
Pražská Sparta dotáhla příchod jedenácté 
letní posily. Z Interu Milán získala na roční 
hostování devětadvacetiletého francouzské-
ho záložníka Jonathana Biabianyho. Součástí 
dohody by měla být i opce na přestup za čtyři 
miliony eur (asi 104,5 milionu korun), která 
automaticky vejde v platnost v případě postu-
pu letenského klubu do Ligy mistrů. Sparta 
usilovala o příchod Biabianyho už v červnu, 
ale přichází až nyní. O hráče hodně stál nový 
kouč Andrea Stramaccioni, který zná křídelní-
ka z doby, kdy působil v juniorce Interu. Rodák 
z Paříže se v 16 letech přesunul do Interu Mi-
lán a od té doby působil v Itálii. Prošel Chie- 
vem, Modenou, Parmou, Sampdorií a v roce 
2015 se vrátil do Interu poté, co musel na de-
vět měsíců přerušit kariéru kvůli problémům 
se srdcem, odhaleným při zdravotní prohlídce 
před plánovaným přestupem do AC Milán. 
V italské lize má odehráno 188 duelů, v nichž 
nastřílel 22 branek. V minulé sezoně Biabiany 
nedostával v Interu prostor, v Serii A odehrál 
jen dvě minuty v derby s AC Milán. Zahrál si 
však v Evropské lize, když Inter doma porazil 
2:1 právě Spartu. 

inzerce

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

8. SRPNA

1950 Miroslav Pauřík 1977 4/0

1990 Vladimír Darida 2012-? 45/3

9. SRPNA

1957 Zdeněk Ščasný 1983-1984 4/0

10. SRPNA

1905 Karel Hejma 1930-1931 3/1

1963 Karel Kula 1985-1992 40/5

13. SRPNA

1950 Marián Masný 1974-1982 75/18

1971 Sladjan Ašanin - - - - - - - -

1989 Tomáš Necid 2008-? 44/12

Foto: miro.gasidlo - www.slovan.com

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Jednotka spolehlivosti?

Jeden Lafata!

Při letní obří invazi ne zrovna levných zahraničních 
akvizic (ti, co přišli jako volní hráči, pobírají zpravidla 
větší měsíční gáži) to vypadalo, že nejzkušenější spar-
ťan David Lafata bude na Letné s největší pravděpodob-
ností fotbalovým nehrajícím kapitánem. Nový italský 
kouč Andrea Stramaccioni totiž stavěl šestinásobného 
nejlepšího střelce české ligy na nezvyklý post podhrota, 
protože úplně vpředu nasazoval urostlého rakouského 
internacionála Janka, nebo také vůbec…

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Jenže letenská ofenzíva od ostrého začátku sezony drhla, až 

z toho i ty nejvěrnější fanoušky Sparty bolely optimisticky nala-

děné oči. Nejslavnější a nejbohatší tuzemský klub se poroučel 

už z předpokoje Evropské ligy, když Crvene Zvezdě Bělehrad 

nedokázal ani v jednom utkání vstřelit gól a sám inkasoval tři. 

Nepovedla se ani ligová premiéra s Bohemians 1905, protože 

z malého pražského derby si „Klokani“ překvapivě odvezli cen-

nou remízu 1:1. Jediným domácím střelcem byl David Lafata, 

který proměněnou penaltou zarovnal svůj gólový účet v Klubu 

ligových kanonýrů týdeníku GÓL na rovné dvě stovky a zařadil se 

tak v historickém pořadí na třetí místo za legendární slávistický 

tandem Josef Bican-Vlastimil Kopecký. Nečekané klopýtnutí 

potřebovali Letenští napravit v pondělní dohrávce v Mladé Bole-

slavi, což pro ně v posledních letech není zrovna bodově štědrá 

destinace. Mise byla tentokrát stoprocentně úspěšná. Jedinou 

branku zápasu vstřelil hlavou znovu spolehlivý snajpr Lafata, 

vrácený zpátky na hrot útoku. Proměnil ideální centr čerstvé, 

jedenácté posily Biabianyho, rychlonohého francouzského kří-

delníka, kterého trenér Stramaccioni vedl v juniorce Interu Mi-

lán. Aspoň v tomto případě se trenér Sparty trefil, když úplného 

novice nasadil hned do základní sestavy… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Čech opět zvedl nad hlavu 

Superpohár

Na úvodní trefu Cahilla odpověděl Arsenal 
zásahy Walcotta a Monreala. K druhé penaltě 
Chelsea se překvapivě postavil brankář Thi-
baut Courtois. Belgický gólman, který v roce 
2014 v londýnském velkoklubu nahradil právě 
Čecha, ale poslal míč nad břevno! Když jeho 
spoluhráč Morata trefil vzápětí tyč, zpečetili 
vítězství „Kanonýr“ Oxlade-Chamberlain 
s Giroudem. Arsenal si připsal třetí triumf 
v Superpoháru za poslední čtyři roky a celkově 
patnáctý. Český brankář Petr Čech získal tuto 
trofej potřetí, v letech 2005 a 2009 ji vyhrál 
právě s Chelsea. Tentokrát ji zvedl nad hlavu 
jako úplně první ze všech coby kapitán vítěz-
ného Arsenalu. 

 ČECH S VÍTĚZNOU TROFEJÍ. 

 KDYŽ DAVIDA LAFATU KOUČ STRAMACCIONI ZAŘADÍ DO ZÁKLADNÍ 
 SESTAVY, VEDE TÝM V ROLI KAPITÁNA. JAKO V MLADÉ BOLESLAVI… 

 … A POTÉ DAVID VSTŘELÍ GÓL. JAKO V MLADÉ BOLESLAVI… 

AKTUÁLNĚ

Fotbalisté Arsenalu s Petrem Čechem 
v brance po dvou letech opět vyhráli 
anglický Superpohár. V londýnském 
derby ve Wembley porazili Chelsea 4:1 
na penalty. V normální hrací době skončil 
zápas 1:1, když Arsenal vyrovnal osm mi-
nut před koncem. Duel tak zamířil do pe-
naltového rozstřelu, který se hrál novým 
systémem ABBA, kdy se týmy nestřídají 
tradičně po jedné penaltě, ale místo toho 
jsou po prvním pokusu na řadě hned dva 
exekutoři soupeře.

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Italský kouč Andrea Stramaccioni musí po vyřa-
zení Sparty z evropských pohárů zredukovat příliš 
početný hráčský kádr na Letné.

KRESBA TÝDNE

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


Čtvrteční porážka 1:4 v odvetě 3. předkola s FCSB Bukurešť, 
po které Plzeň ztratila šanci na účast v Lize mistrů, mu ležela 
v hlavě dva dny. Zklamání stopera Lukáše Hejdy a jeho spoluhrá-
čů bylo o to větší, neboť viktoriáni si přivezli z Rumunska nadějnou 
remízu (2:2). A cítili, že na Rumuny měli. V neděli si lehce spravili 
chuť ligovou výhrou v Jablonci (1:0). Tu doslova ubojovali, po pře-
stávce je Severočeši dostali pod velký tlak.

Lukáš Hejda:
„Bukurešť byla 

velkým
zklamáním!“

Lukáš Hejda:
„Bukurešť byla 

velkým
zklamáním!“
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 ROBERT NEUMANN  PRAHA 

	 Asi jste si oddechli, když sudí Královec zápas v Jablonci 

ukončil...

„Je to tak. Bylo očividné, že jsme ve druhém poločase nepodali 

optimální výkon. Ale myslím, že v té první jsme hráli dobře, před-

vedli jsme několik dobrých akcí. Dali jsme gól, Dan Kolář nastře-

lil tyč. Byli jsme na míči. Jablonec párkrát zahrozil, ale víc ze hry 

jsme měli my. Jenže po přestávce...“

	 Co se s vámi stalo? Jablonec vás přikoval do šestnáctky.

„Nemám pro to vysvětlení.“

	 Nepřipomínalo vám to průběh květnového zápasu, kdy 

jste v Jablonci po změně stran také odpadli a ztratili dvoubran-

kové vedení?

„Musím se přiznat, že mi to blesklo hlavou. Bylo to opravdu jako 

přes kopírák. Jen s tím rozdílem, že tentokrát jsme zápas dotáhli 

do vítězného konce. Ovšem celý druhý poločas jsme byli pod tla-

kem, v šestnáctce bylo několik závarů. Podržel nás brankář Hruš-

ka, měli jsme i štěstí.“

	 Nesedí vám styl Jablonce, který nakopává dlouhé míče 

na silově vybaveného útočníka Doležala?

„Malinko pravdy na tom asi bude. Ale nebylo to ani tak o tom, 

že jsme prohrávali hlavičkové souboje, zásadním problémem byly 

 LUKÁŠ HEJDA ANI JEHO PLZEŇŠTÍ SPOLUHRÁČI SI LETOS LIGU MISTRŮ NEZAHRAJÍ, 
 DOMÁCÍ ODVETU S RUMUNSKÝM FCSB NEZVLÁDLI A PO PORÁŽCE 1:4 SKONČILI UŽ V 3. PŘEDKOLE. 

„Vyhovuje mi, 
pokud se pořád hraje.

Záložníci to asi 
vidí jinak…“

 NÁLADU SI ALE VIKTORIÁNI SPRAVILI O VÍKENDU VÍTĚZSTVÍM 1:0 V JABLONCI, 
 JEJICH DEFENZÍVA V ČELE S LUKÁŠEM HEJDOU TAK V NOVÉM LIGOVÉM ROČNÍKU JEŠTĚ NEINKASOVALA. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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dlují nahoru dolů, to možná vidí jinak. Vůbec nám nepomohlo, že 

se zranil stoper Tomáš Hájek. Milan Petržela musel na pravého 

beka, například Honza Kopic byl nucený odehrát celý zápas. Viděl 

jsem, že někteří kluci tahají nohy, měli toho plné zuby. I proto to 

bylo v Jablonci složité.“

	 Kdy vám nejvíc zatrnulo?

„Nejhorší byly závary, dvakrát se mi při nich dostal míč mezi 

nohy. Podruhé to samé řešil Diego Živulič. Kolikrát balon není vidět, 

kopete jen instinktivně kolem sebe. Ale nějak jsme to ubojovali.“

	 Paradoxně s Jabloncem se však Plzni paradoxně daří.

„Máme s ním jednu z nejlepších bilancí z prvoligových klubů. 

Hlavně venku se nám na Jablonec daří. Zápasy ale mají většinou 

stejný průběh. Vyhrajeme o jeden, dva góly, ve druhé půli nás Jab-

lonec zatlačí.“

	 Bylo těžké vyprostit z hlavy vyřazení s Bukureští?

„Každá porážka psychiku trochu poznamená. Možná nás tedy 

pád s Rumuny poznamenal. Na druhou stranu je výhoda, že jdou 

utkání po sobě, člověk nemá prostor se v tom zbytečně babrat.“

	 Vracel se kouč Vrba k odvetě s Bukureští před duelem 

v Jablonci?

„Apeloval na nás, abychom na Bukurešť zapomněli. Myslím, že 

při zápase ani příliš nejde zabývat se předchozím utkáním. Tam 

žijete jen přítomností.“

	 Jak dlouho jste si duel s FCSB přehrával?

„Samozřejmě večer, a ještě celý druhý den. Potom jsme měli 

hodnotící video, po kterém jsme za nepovedeným duelem udělali 

tlustou čáru. Bylo to velké zklamání, vyřazení hodně bolelo. Vý-

sledek z prvního zápasu byl výborný, cítili jsme velkou šanci po-

ROZHOVORROZHOVOR

 TRIUMF NA SEVERU ČECH SE ALE NERODIL LEHCE, PŘEDEVŠÍM V DRUHÉ PŮLI 
 SE PLZEŇSKÁ OBRANA MUSELA POŘÁDNĚ OHÁNĚT, ABY UDRŽELA DOMÁCÍ STŘELCE NA UZDĚ. 

propadlé míče. Sbíral je téměř ve všech případech Jablonec, po-

tom je rychle posílal do pokutového území.

	 A kolikrát to před Hruškou pěkně hořelo.

„Z dvaceti centrů je složité všechny odvrátit. Jeden dva míče se 

vždycky nějak nevypočitatelně vykulátejí, což se také stalo. Budu 

se opakovat, měli jsme štěstí. Od sedmdesáté minuty jsme rezig-

novali na jakékoli útočení, spoléhali jsme se vlastně jen na odkopy. 

Bylo to hektické. Ale odolali jsme. Někdy je cennější vyhrát zápas, 

kdy se mužstvu herně tolik nedaří. Než zvítězit o pět gólů v utkání, 

kdy vám do branky spadne všechno, do čeho kopnete.“

	 Vypadalo to, jako by týmu docházely po přestávce síly. 

Trenér Vrba vyslal do boje prakticky totožnou sestavu, která ode-

hrála čtvrteční odvetu 3. předkola Ligy mistrů s FCSB Bukurešť.

„Pokud můžu mluvit za sebe, mně takový zápřah vyhovuje. 

Jsem rád, když jdou zápasy po sobě. Vyhovuje mi, když se pořád 

hraje. Kluci na jiných pozicích, především záložníci, kteří pen-

 V DRESU SPARTY SE ZKUŠENÝ STOPER ODRAZIL DO VELKÉHO FOTBALU, ZÁPASY PROTI LETENSKÝM TAK VŽDY BERE MIMOŘÁDNĚ PRESTIŽNĚ! 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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vrátil na začátek: propadák byla ta několikaminutová pasáž, v níž 

jsme dostali tři góly.“

	 Když shrnete oba duely s FCSB, co vám vyjde?

„Vyřazení nás bolí o to víc, protože jsme cítili, že jsme celkově 

nebyli horší. Soupeř byl určitě hratelný. Těch osm minut nám zka-

zilo celý dvojzápas.“

	 Plzeň má stále naději na Evropskou ligu. V play off nara-

zíte na kyperskou Larnaku? Co na los říkáte?

„Vím, že před rokem je vyřadil Liberec, zápasy si ale nevybavuji. 

Snad jen, že záložník Sýkora jim nasázel doma hattrick. O soupeři 

mnoho nevíme, trenéři nám ho budou postupně představovat. Za-

slechl jsem, že mají plno cizinců, především Španělů. Očekávám, 

že budou hrát technický, kombinační fotbal. Procenta nechci vy-

hlašovat. Věřím však, že pro Plzeň poháry opět vybojujeme.“

ROZHOVORROZHOVOR

 NEJVĚTŠÍCH ÚSPĚCHŮ ALE RODÁK Z BÍLOVCE DOSÁHL V PLZNI, S NÍŽ SI ZAHRÁL I LIGU MISTRŮ A 3X ZÍSKAL MISTROVSKÝ TITUL. 

stoupit. Myslím, že ani odveta dlouho nebyla špatná. Dostali jsme 

nešťastné góly: první soupeř trefil do šibenice, druhý padl po div-

ném odrazu míče.“

	 Po vyrovnání na 1:1, což byl postupový výsledek, přišla 

osmiminutovka hrůzy. Rumuni během ní vstřelili tři góly. Co stá-

lo za kolapsem?

„Po druhém gólu jsme začali bláznit. Dělali jsme velké chyby, 

soupeř nás trestal. Porazili jsme se sami. Asi jsme cítili, že musí-

me dát minimálně jeden gól, byli zbrklí. Z toho pramenily zaváhání 

v rozehrávce.“

	 Někteří experti hodnotili odvetu jako propadák. Souhla-

síte?

„Nemyslím, že šlo o propadák. Z první půle jsem měl dobrý po-

cit, až do inkasované branky. Ta nás opařila. Po přestávce jsme se 

vrátili do zápasu, ale remíza vydržela jen pár minut. Druhý gól nás 

dost nehlodal, strašně moc jsme chtěli zápas zvrátit. Abych se ale 

 VÝBORNÉ VÝKONY JEJ DOKONCE VYNESLY DO REPREZENTACE, KDE DEBUTOVAL V ROCE 2014 V PŘÁTELSKÉM UTKÁNÍ S RAKOUSKEM. 

Lukáš Hejda
Narozen: 9. března 1990 * Výška: 191 cm * Váha: 80 kg * Stav: že-

natý, manželka Veronika, dcera Julie (3 roky)

Fotbalový post: obránce * Česká liga: 127 zápasů/ 13 vstřele-

ných gólů * Reprezentace: 1/0

Hráčská kariéra: ŠSK Bílovec (1997-1998), Baník Ostrava (1998-

2000), AC Sparta Praha (2000-2011), FK Jablonec (2011), 1. FC Pří-

bram (2011-2012), Viktoria Plzeň (2012-?)

Největší úspěchy: základní skupina Ligy mistrů (2013), osmifiná-

le Evropské ligy (2014), čtyřnásobný vítěz české ligy (2010, 2013, 

2015, 2016), vítěz Českého Superpoháru (2010)

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 NA ZKUŠENÉHO BEKA BUDE PLZEŇ LETOS OPĚT HODNĚ SPOLÉHAT, POMŮŽE JÍ LUKÁŠ HEJDA K NÁVRATU NA MISTROVSKÝ TRŮN? 

	 Viktorii kosí zranění, hlavně v zadních řadách (Hubník, 

Limberský, Kovařík, Kozáčik). V neděli nedohrál stoper Hájek. 

Je těžké se s těmito ztrátami vypořádat?

„Hubňa, Limba nebo Koza jsou zkušení, což nám v jistých 

pasážích zápasů chybí. Mám na mysli odvetu s Bukureští a teď 

druhou půli v Jablonci. Jsou to všechno důležití hráči, lídři 

týmu.“

	 Na pravé straně obrany musel v Jablonci vypomáhat Mi-

lan Petržela, což je nouzové řešení.

„Pár zápasů na této pozici Milan už odehrál. Pokaždé solidně. 

Ale uznávám, že je to zvláštní. Milan je menší postavy, není soubo-

jový. Své si však odkope. Nepříjemné je to asi nejvíc pro něj, když 

vlétne do zápasu na pozici, kde není úplně doma. Popral se s tím 

slušně, musím ho pochválit.“

	 Po téměř čtyřech letech se vrátil do Plzně trenér Vrba. 

Vy jste jedním z fotbalistů, kteří zažili jeho první éru ve Viktorii. 

Změnil se?

„Přijde mi, že je úplně stejný. Má stejný pohled na fotbal, chce 

hrát ofenzivně. Vůbec nic se tedy nezměnilo.“ (směje se) 

„Osm minut s FCSB 
nám zkazilo celý 

dvojzápas!“

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


25INZERCE Úterý 8.8.2017
32/2017

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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Plzeňané uhájili 
špici tabulky! 
Ale v Jablonci jim těsné vítězství 1:0 
dalo pořádně zabrat. Severočeši téměř 
celý zápas doháněli jednobrankové 
manko, ale jejich vychýlená muška 
a bojovnost podpořená štěstím 
přinesla viktoriánům cenné tři body 
a prvenství v tabulce!

 2. KOLO 

Plzeňané uhájili 
špici tabulky! 
Ale v Jablonci jim těsné vítězství 1:0 
dalo pořádně zabrat. Severočeši téměř 
celý zápas doháněli jednobrankové 
manko, ale jejich vychýlená muška 
a bojovnost podpořená štěstím 
přinesla viktoriánům cenné tři body 
a prvenství v tabulce!
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Na trávníku ho sotva přehlédnete, vždyť bez centi-
metru měří rovné dva metry. TOMÁŠ CHORÝ tak výš-
kově navazuje na dlouhány-forvardy, jakými byli v ne-
dávné minulosti Jan Koller, Vratislav Lokvenc či Libor 
Došek. Dvaadvacetiletý olomoucký útočník pomohl 
v minulé sezoně šestnácti druholigovými brankami 
k rychlému návratu Sigmy zpátky do nejvyšší soutě-
že, ve které si už připsal také jeden zásah - v sobotu 
doma proti Liberci. Pochopitelně, že hlavou…

Tomáš Chorý: „Jsme vysoko 
nad bodovým plánem!“

 TOMÁŠ CHORÝ MŮŽE BÝT S LIGOVÝM STARTEM NOVÁČKA 
 NAVÝSOST SPOKOJENÝ. S PLZNÍ JSOU NA ČELE LIGY!  VÁCLAV TICHÝ  OLOMOUC/PRAHA 

 Minulou postupovou sezonu jste si prodloužil účastí na červnovém na mistrov-

ství Evropy v Polsku…   

„Už samotná nominace na šampionát pro mě byla příjemným překvapením. Zřejmě 

v tom sehrál roli i trenér Sigmy pan Jílek, který byl zároveň asistentem u „jedenadvacítky“, 

protože mě zblízka sledoval po celou druholigovou sezonu. A už vůbec jsem nečekal, že si 

v Polsku zahraju ve všech třech utkáních ve skupině! Nahrával tomu i jejich průběh. Proti 

Itálii jsem nastupoval za nerozhodného stavu 1:1, kdy jsme potřebovali vyhrát. Přihrál jsem 

potom na vítězný gól Marku Havlíkovi a byl to nepopsatelný pocit radosti, kterou jsme v tu 

chvíli na hřišti všichni zažívali. S Dány jsem dal dokonce vyrovnávací branku, ale protože 

jsme nakonec prohráli 2:4 a byli vyřazeni, tak to mělo jinou příchuť.“

 Dovolené jste si asi moc neužil!

„S tím jsem dopředu počítal, že to bude jen pár dnů. Do přípravy Sigmy jsem naskočil 

o týden později, trochu mě tahal sval, byla to nejspíš odezva, že jsem faktického odpočinku 

moc neměl. Postupně jsem se ale do toho zpátky dostával a od třetího týdne trénoval už 

normálně s mančaftem.“

 NA ČERVNOVÉM EURO U21 SI VYSOKÝ ÚTOČNÍK MOŽNÁ PŘEKVAPIVĚ ZAHRÁL VE VŠECH 
 TŘECH ZÁPASECH VE SKUPINĚ. A PROTI NĚMECKU, ITÁLII A DÁNSKU ROZHODNĚ NEZKLAMAL. 

ECHO 2. KOLA

  Šestibodoví 
jen Plzeň a Olomouc
Od viktoriánů se čekalo, že se budou po-
hybovat na špici tabulky, i když výhra 1:0 
v Jablonci byla tentokrát šťastná a vydřená, 
neboť Severočeši totálně selhali v koncovce. 
Naopak výborný start olomouckého nováčka 
je velkým překvapením. Po vítězství v Bole-
slavi zdolal opět 2:1 i silný Liberec!

  Mistr jen s bodem
Obhájce titulu se v Ostravě na půdě druhého 
nováčka představil se všemi třemi zahra-
ničními posilami, ale po neuznaných gólech 
domácího baníkovce Baroše a slávisty Dan-
nyho a tyči nastřelené hostujícím Součkem 
si do Prahy odvezl jen bezbrankovou remízu.

  „Klokani“ skáčou, 
Zlín otočil
Po nečekaném bodovém zisku na Spartě 
si vršovičtí „klokani“ vítězně vyskočili 2:1 
v Ďolíčku na fotbalisty Karviné. Zlínští doká-
zali i v deseti hráčích otočit doma proti Brnu 
na 2:1, když k vyrovnání jim pomohl „vlaste-
nec“ zbrojováckého Pavlíka.

  Duel vyřazených 
pro Spartu
V letenském velkoklubu si pořádně od-
dechli. Pod novým italským koučem  
Andreou Stramaccionim v soutěžním zá-
pase konečně vítězně zabrali. Bolka stejně 
jako Letenští musela zkousnout vyřazení v 
kvalifikaci o pohárovou Evropu a teď i ligo-
vou porážku 0:1.

VÝSLEDKY 2. KOLA
Ostrava - Slavia Praha 0:0

Jablonec - Plzeň 0:1

Jihlava - Slovácko 0:0

Bohemians 1905 - Karviná 2:1

Sigma Olomouc - Liberec 2:1

Teplice - Dukla Praha 3:1

Zlín  - Brno 2:1

Mladá Boleslav - Sparta Praha 0:1

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Plzeň 2 2 0 0 5:0 6

2. Sigma Olomouc 2 2 0 0 4:2 6

3. Ostrava 2 1 1 0 3:1 4

4. Bohemians 1905 2 1 1 0 3:2 4

5. Sparta Praha 2 1 1 0 2:1 4

6. Slavia Praha 2 1 1 0 1:0 4

7. Teplice 2 1 0 1 3:2 3

8. Karviná 2 1 0 1 3:2 3

9. Liberec 2 1 0 1 2:2 3

10. Zlín 2 1 0 1 2:2 3

11. Slovácko 2 0 2 0 1:1 2

12. Jablonec 2 0 1 1 1:2 1

13. Jihlava 2 0 1 1 0:2 1

14. Mladá Boleslav 2 0 0 2 1:3 0

15. Brno 2 0 0 2 2:5 0

16. Dukla Praha 2 0 0 2 1:7 0

PROGRAM 3. KOLA
12.08. 16:00 Brno - Bohemians 1905

12.08. 16:00 Plzeň - Sigma Olomouc

12.08. 16:00 Slovácko - Ostrava

12.08. 18:00 Slavia Praha - Jihlava

13.08. 16:00 Teplice - Jablonec

13.08. 17:00 Dukla Praha - Zlín

13.08. 17:00 Karviná - Mladá Boleslav

13.08. 18:00 Liberec - Sparta Praha

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 VE DRUHÉ LIZE NASÁZEL TOMÁŠ CHORÝ 16 GÓLŮ. 
 KOLIK SI JICH PŘIPÍŠE V TÉTO PRVOLIGOVÉ SEZONĚ? 

 V sobotu v Plzni na sebe narazí dva jediné neporažené 

týmy - domácí Viktoria a hostující Sigma…

„Náš hráčský kádr se přes léto moc nezměnil, noví kluci se 

většinou vrátili zpátky do Olomouce z hostování. Týmová sehra-

nost je proto naší výhodou, držíme spolu i v kabině, protože jsme 

si také věkově blízcí. V Plzni nemáme co ztratit, můžeme jen zís-

kat. Budeme chtít hrát otevřený fotbal jako Viktorka a zkusit najít 

nějaká okénka v její defenzívě. Třeba co by mohlo platit na plzeň-

ské stopery.“ 

 V tu dobu se přetřásalo, jestli v Olomouci vůbec zůstane-

te, nebo půjdete „za lepším“…

„Nějaký zájem o mě v létě byl, ale žádný konkrétní papír na sto-

le neležel. Sigma o prodloužení za rok končící smlouvy hodně stá-

la, dobře se s ní jednalo, proto jsme se také dohodli na spolupráci 

do června 2019. Teprve pak se objevila nabídka z jednoho nejme-

novaného klubu, ale nabízené odstupné bylo pro Olomouc neak-

ceptovatelné a tím to také skončilo.“

 Sigma sice není klasickým nováčkem, ale stoprocentní 

bodový start málokdo očekával!

„Los pro nás nebyl v úvodu zrovna příznivý, protože v prvních 

třech kolech hrajeme s týmy, které mají evropské pohárové ambice 

- v Mladé Boleslavi, doma s Libercem a v Plzni. Tím, že jsme dvakrát 

vyhráli, jsme vysoko nad bodovým plánem. Dobrý start je vždycky 

ohromně důležitý, protože týmu pomůže dostat se do klidu.“

 Pomohl jste k tomu i vedoucím gólem v domácí premiéře 

s Libercem…

„Padl po nacvičeném signálu z rohového kopu, kdy jsme se 

dostali do přečíslení na levé straně. Standardním situacím jsme 

se hodně věnovali i ve druhé lize. David Houska mi poslal krásný 

centr na přední tyč, kde jsem se odpoutal od protihráče a jen ba-

lon hlavou lízl za sebe. Věděl jsem, že kdybych se do něj víc opřel, 

nejspíš by se do branky moje hlavička nevešla.“

 Trávník na Andrově stadionu jste opouštěl v závěrečné 

čtvrthodině za stavu 1:1. Zdálo se, že se vám dolů moc nechce!

„Střídal jsem těsně po vyrovnávacím gólu Liberce, byl jsem už 

dost unavený a Manzia potom hostující obranu svými náběhy dost 

rozhýbal. Vyhráli jsme, myslím, zaslouženě, s výjimkou deseti 

patnácti minut ve druhé půli, kdy jsme také inkasovali, jsme byli 

lepším týmem, drželi jsme míč a sami kontrolovali hru. To byl roz-

díl oproti předcházejícímu utkání v Mladé Boleslavi, kde jsme se 

po přestávce dostali pod trvalý tlak domácích, neboť na hřiště při-

šli Magera s Komličenkem. Většinu času jsme běhali bez balonu, 

což bylo ve vedru hodně vysilující. Ale cenné vítězství jsme uhájili.“

TOMÁŠ CHORÝ * Narozen: 26. ledna 1995 * Výška: 199 cm * Váha: 
96 kg * Stav: svobodný, přítelkyně Tereza * Fotbalový post: útočník 
* Hráčská kariéra: Sigma Olomouc (2005-?) * Největší úspěch: 
účast na mistrovství Evropy hráčů do 21 let (Polsko 2017)

 PROTI DÁNŮM TOMÁŠ SICE SKÓROVAL, ALE PO PORÁŽCE 2:4 ODJEL ČESKÝ TÝM Z ME V POLSKU PŘEDČASNĚ DOMŮ. 

STATISTIKA 2. KOLA

 Ostrava - Slavia  0:0
Rozhodčí: Příhoda - Moláček, Koval. ŽK: Hlinka, Sus - Danny, Frydrych, Milan Škoda. Diváci: 
13.056.
Ostrava: Vašek - P. Breda, Šindelář, J. Pokorný, Granečný - Stáňa (59. De Azevedo), Hlinka, R. Hrubý, 
Sus - Poznar (73. J. Šašinka), Baroš (87. Panič). Trenér: R. Kučera.
Slavia: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Deli, Bořil - Altintop (79. Van Buren), T. Souček, Rotaň - Danny, 
Mešanovič (64. Milan Škoda), Zmrhal (46. Švento). Trenér: Šilhavý.

 Jablonec - Plzeň  0:1 (0:1)
Branka: 11. T. Hájek (J. Kopic). Rozhodčí: Královec - J. Paták, K. Hájek. ŽK: V. Kubista, Mihálik, 
Trávník - Živulič, D. Kolář, Zeman, A. Hruška. Diváci: 3870.
Jablonec: V. Hrubý - Masopust, Pernica, Hübschman, Matěj Hanousek - Jaroslav Diviš (82. Mehano-
vič), Trávník, V. Kubista, Zelený - Mihálik - Martin Doležal II. Trenér: Klucký.  
Plzeň: A. Hruška - Řezník, Hejda, T. Hájek (60. M. Petržela), Havel - Živulič, Hrošovský - J. Kopic, 
D. Kolář (76. Hořava), Zeman - Krmenčík (87. Bakoš). Trenér: Vrba.

v 

 Jihlava - Slovácko  0:0
Rozhodčí: E. Marek - Wilczek, Hrabovský. ŽK: Hronek, Daníček, J. Krejčí - Jakub Rezek, Jan Na-
vrátil. Diváci: 2893.
Jihlava: Rakovan - Tlustý, Kryštůfek, J. Krejčí, Nový - Zoubele, Štěpánek (58. Daníček) - Fulnek 
(79. P. Dvořák), Ikaunieks, Popovič - Klíma (58. Hronek). Trenér: Kopecký.
Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Šimko, Divíšek - Daníček, Šumulikoski - Jan Navrátil 
(90.+1 Juroška), Havlík (79. Jakub Rezek), Machalík - Zajíc (74. Kubala). Trenér: Levý.

 Bohemians 1905 - Karviná  2:1 (1:1)
Branky: 30. Bartek (Reiter), 85. Jirásek (J. Nečas) - 38. Wágner (Štěpanovský). Rozhodčí: Ardeleá-
nu - Mokrusch, Kříž. ŽK: Bartek, Kuchta - Eismann, Šisler, T. Weber, Janečka. Diváci: 4192.
Bohemians 1905: Fryšták - M. Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Švec - Reiter (67. J. Nečas), Hašek ml., 
D. Mašek (60. Kabajev), Bartek (79. Jirásek) - Kuchta. Trenér: Hašek st.
Karviná: Berkovec - Jan Moravec, Košťál, Hošek, Eismann (46. Vondra) - Janečka, Šisler - Štepa-
novský (87. Ramírez), Panák (71. T. Weber), Kalabiška - Wágner. Trenér: J. Weber.

 Olomouc - Liberec  2:1 (1:0)
Branky: 21. Chorý (Houska), 86. Moulis (Falta) - 76. Karafiát (Folprecht). Rozhodčí: Julínek - Kotík, 
Kubr. ŽK: Falta - Karafiát, Kerbr, Kúdela, Havelka. ČK: (87.) Havelka. Diváci: 3731.
Olomouc: M. Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček (86. Moulis), 
Plšek (46. Texl), Houska, Falta - Chorý (80. Manzia). Trenér: V. Jílek.
Liberec: O. Kolář - Coufal, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Mikula (74. Havelka) - Malinský (46. Voltr), 
Folprecht, Breite (46. Potočný), P. Ševčík - Pulkrab. Trenér: Trpišovský.

 Teplice - Dukla  3:1 (2:0)
Branky: 29. Ljevakovič (Fillo), 31. Vaněček (Krob), 60. Vaněček (Fillo) - 73. Miloševič (Podaný). Roz-
hodčí: Zelinka - Pelikán, Pochylý. ŽK: Šušnjar, Jan Rezek, Vošahlík - Daniel Tetour, Mustedanagič, 
Schranz, Bezpalec. ČK: (81.) Bezpalec. Diváci: 4251.
Teplice: Grigar - Krob, Šušnjar, Jeřábek, Vondrášek - Ljevakovič, T. Kučera - Vošahlík, Jan Rezek, 
Fillo (74. Trubač) - Vaněček (68. Červenka). Trenér: Šmejkal.
Dukla: F. Rada - Podaný, Jiránek, Ostojič, Kušnír - Daniel Tetour, Bezpalec - Mustedanagič (78. Preis- 
ler) - Schranz (62. Djuranovič), Holenda, Koreš (70. Miloševič). Trenér: Hynek.

 Zlín - Brno  2:1 (0:0)
Branky: 67. Pavlík vlastní, 71. Ekpai (Diop) - 52. S. Dostál vlastní. Rozhodčí: Nenadál - I. Nádvorník, 
Dobrovolný. ŽK: Janíček - T. Pilík, J. Polák I. ČK: (50.) Janíček. Diváci: 4917.
Zlín: S. Dostál - Kopečný, Janíček, Gajič, Matejov - Ekpai, Lukáš Holík (88. Bačo), Hnaníček, Holzer 
(58. Džafič) - Diop, Železník (82. Fantiš). Trenér: Páník.
Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kijanskas (73. Michal Škoda), Vintr (84. Přichystal)- J. Polák I - 
T.Pilík, Kratochvíl - Fortes (80. Ashiru), Koné, Lutonský. Trenér: Habanec.

 Mladá Boleslav - Sparta  0:1 (0:1)
Branka: 28. Lafata (Biabiany). Rozhodčí: J. Jílek - Blažej, Arnošt. ŽK: Stronati - Čivič, Sáček. Di-
váci: 5000.
Ml. Boleslav: Vejmola - Čmovš (75. Babalj), Da Silva, Stronati, Fleišman - A. Jánoš (72. J. Rada), 
Takács - Pauschek, Matějovský, Přikryl - Komličenko (64. P. Mareš). Trenér: Uhrin ml.
Sparta: T. Koubek - Zahustel, Mareček, Štetina, Čivič - M. Frýdek (64. Rosický), Mandjeck, Sáček - 
Biabiany (79. Karavajev), Lafata, Ben Chaim (71. Plavšič). Trenér: Stramaccioni.

http://www.o2tv.cz/
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JOSEF PEŠICE

ZAUJALO MĚ „V sobotu jsme byli s Víťou Lavičkou ve vršovickém „Ďolíčku“ na zápase 
Bohemky s Karvinou. Byli jsme totiž zvědaví, kolik mladíků, kteří věkově 
spadají do nové „jedenadvacítky“ , se na trávníku objeví, protože „Klokani“ 
byli v minulé sezoně jejím největším dodavatelem. Nyní už tomu tak není, na-
stoupil totiž pouze střídající karvinský Weber… Utkání mělo velmi slušnou 
úroveň a naznačilo, že by oba týmy neměly mít starosti se záchranou. Vypada-
lo to, že se rozejdou smírně, ale těsně před koncem se pohotově trefil domácí 
Jirásek, který si tím třeba řekl o návrat do základní sestavy zelenobílých.

V neděli jsem vyrazil na Vysočinu na duel Jihlavy se Slováckem. I když 
v něm žádný gól nepadl, aspoň jsem viděl několik mladých kluků v akci, 
hlavně v hostujícím dresu. V základní sestavě hráli útočník Zajíc se záložní-
kem Machalíkem, střídali další mladíci Kubala a Rezek, hodinu kopal defen-
zivního jihlavského středopolaře Štěpánek. Každý ostrý ligový start je pro 
ně i pro nás velmi potřebný!“    

 PLZEŇSKÝ BRANKÁŘ ALEŠ HRUŠKA 
 UDRŽEL ČISTÉ KONTO PROTI DUKLE I V JABLONCI. 

VYCHYTANÉ NULY

2
Aleš Hruška (Plzeň), Jan Laštůvka (Slavia)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

2
Šimon Falta (Olomouc), David Lafata (Sparta), 

David Vaněček (Teplice)

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU
(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

5,5
Šimon Falta (Olomouc, 2 + 1)

4
David Vaněček (Teplice, 2 + 0), David Lafata (Sparta, 2 + 0)

3,5
Patrik Hrošovský (Plzeň, 1 + 1), Michael Krmenčík (Plzeň, 1 + 1), 

Tomáš Wágner (Karviná, 1 + 1)

http://www.o2tv.cz/
http://molcesko.cz/cz/
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Jak se „klokani“ a viktoriáni radovali

1)

3)

2)

4)

  Bohemians 1905 - Karviná   2:1 (1:1)

  Jablonec - Plzeň   0:1 (0:1)

V Ďolíčku zavládla radost ve 30. minutě, kdy spoluhráči objí-

mali šťastného střelce úvodní branky Davida Bartka  (1). Kar-

vinští ještě do poločasu zásluhou přesné střely Tomáše Wágne-

ra  (2) vyrovnali na 1:1. Jenže pět minut před koncem rozhodl 

Milan Jirásek (3) o výhře „klokanů“, kteří tak na nečekanou re-

mízu na Spartě navázali tříbodovým ziskem. 

6)

5) Ten si připsali i fotbalisté Plzně. Viktorce jej v Jablonci zařídila 

přesná hlavička Tomáše Hájka (4) po přímém kopu Jana Kopice 

již v 7. minutě utkání. Hostům poté Jablonec „zatápěl“, činil se ze-

jména domácí útočný hrot Martin Doležal (5). Jenže Severočeši 

měli jalovou mušku a ke gólu jim nepomohl ani výlet brankáře 

Vlastimila Hrubého, jenž se v poslední minutě vydal do soupeřo-

vy šestnáctky pomoci při rohu svým spoluhráčům (6). Plzeň se 

výhrou usadila na čele tabulky.



http://pumastore.cz/
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Balkánský komplex pokračuje

Tři ze čtyř odvetných duelů českých týmů ve třetích předkolech Ligy mistrů 
a Evropské ligy znovu ukázaly, že pokud jim postaví do cesty soupeře z Bal-
kánu, je to většinou pro ně nepřekonatelná postupová překážka. Tato chmur-
ná bilance se táhne již řadu let a čerstvá vyřazení Sparty, Mladé Boleslavi 
z pohárové Evropy i propadnutí vicemistra Plzně k reparátu do Evropské ligy 
potvrdila, že balkánský pohárový komplex bohužel nadále pokračuje…

 PO ROHU DANNYHO VSTŘELIL MILAN ŠKODA V BORISOVĚ POSTUPOVÝ GÓL. 

 PLZEŇSKÝ REPREZENTAČNÍ FORVARD V OBJETÍ SPOLUHRÁČŮ PO VYROVNÁVACÍ BRANCE. 

Český klubový koeficient utrpěl v minulém týdnu pořádnou 

ránu - do akce se v pohárové Evropě zapojila čtveřice týmů a žád-

ný z nich nebodoval! Z porážky 1:2 se nehroutili pouze slávisté 

v Borisově, kteří díky gólu vstřelenému na hřišti soupeře v koneč-

ném účtování přetlačili domácí BATE a postoupili do 4. předkola 

Ligy mistrů, v němž vyzvou kyperský APOEL. Do Běloruska si 

svěřenci kouče Šilhavého vezli těsný náskok 1:0 z Edenu, ten se 

však rozplynul už v 5. minutě, kdy poslal Signevich BATE do vedení 

a začínalo se znovu. Těsně před koncem první půle ale po rohu 

vstřelil klíčový gól Škoda, jehož branka se nakonec ukázala být 

postupovou. BATE sice krátce po změně stran znovu šlo do vede-

ní, další trefu, kterou by Slavii poslalo z kola ven, navzdory něko-

lika zajímavým šancím už ale do konce utkání nepřidalo. To Plzeň 

si na milionářskou Ligu mistrů musí letos nechat zajít chuť. Po na-

dějné plichtě 2:2 na hřišti FCSB nezvládla parta kouče Vrby domá-

cí odvetu a před svými fanoušky ve Štruncových sadech musela 

skousnout výprask 1:4! Ještě dvacet minut před koncem přitom 

Viktorka držela postupovou remízu 1:1, poté však předvedla to-

tální defenzivní kolaps, kdy během devíti minut třikrát inkasovala 

a bylo po nadějích… Západočeši se nyní pokusí uspět ve 4. předko-

la Evropské ligy, kde na ně čeká kyperská Larnaca.

 MICHAEL KRMENČÍK SVOJE NADĚJNÉ SÓLO 
 V ÚVODU ZÁPASU NEPROMĚNIL... 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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MIZÉRIE SPARTY POKRAČUJE
Poháry si v letošní sezoně už zcela jistě nezahrají Sparta s Mla-

dou Boleslaví. Letenští se po porážce 0:2 na půdě Crvene Zvezdy 

Bělehrad chtěli v domácím prostředí herně vytáhnout a zabojovat 

o obrat, jenže předvedli další mizerný výkon a za výslednou pro-

hru 0:1 mohou být ještě rádi. Srbové sparťanskou obranu od prv-

ních minut pořádně větrali, ovšem v šancích selhávali. Hru Sparty 

zvedl až příchod Rosického s Ben Chaimem a Lafatou krátce před 

koncem, to už ale bylo na obrat pozdě. Mladá Boleslav měla k po-

stupu o poznání blíž, sedm minut před koncem bitvy se Skënder-

beu Korçë však inkasovala branku, která poslala odvetný duel 

do prodloužení a nakonec i do penaltového rozstřelu, v němž se-

lhali Rada s Mebrahtem a Středočeši z Albánie po vyčerpávajícím 

boji odjeli s prázdnou… 

 V 71. MINUTĚ TEICEIRA VRÁTIL HOSTŮM VEDENÍ I POSTUP NA ÚKOR VIKTORIE. 

LOS 4. PŘEDKOLA LIGY MISTRŮ
PRVNÍ ZÁPASY

ÚTERÝ 15. SRPNA
Mistrovská část: APOEL Nikósie - Slavia Praha, Karabach - FC Kodaň.

Nemistrovská část: Young Boys Bern - CSKA Moskva, Hoffenheim - Liverpool, 
Sporting Lisabon - FCSB.

STŘEDA 16. SRPNA
Mistrovská část: Olympiakos Pireus - Rijeka, Celtic Glasgow - Astana, 

Hapoel Beer Ševa - Maribor.
Nemistrovská část: Basaksehir - FC Sevilla, Neapol - Nice.

ODVETNÉ ZÁPASY

ÚTERÝ 22. SRPNA
Mistrovská část: Rijeka - Olympiakos Pireus, Astana - Celtic Glasgow, 

Maribor - Hapoel Beer Ševa.
Nemistrovská část: FC Sevilla - Basaksehir, Nice - Neapol.

STŘEDA 23. SRPNA
Mistrovská část: Slavia Praha - APOEL Nikósie, FC Kodaň - Karabach.

Nemistrovská část: CSKA Moskva - Young Boys Bern, Liverpool - Hoffenheim, 
FCSB - Sporting Lisabon.

LOS 4. PŘEDKOLA EVROPSKÉ LIGY
17. A 24. SRPNA

Viktoria Plzeň - AEK Larnaka, Škendija Tetovo - AC Milán, Vardar Skopje - Fenerbahce Istanbul, 
Ajax Amsterodam - Rosenborg Trondheim, Osijek - Austria Vídeň, 

Crvena Zvezda Bělehrad - FK Krasnodar, Altach - Maccabi Tel Aviv, BATE Borisov - Olexandrija, 
FC Bruggy - AEK Atény, Marítimo Funchal - Dynamo Kyjev, Dinamo Záhřeb - Skënderbeu Korcë, 

Ludogorec Razgrad - Suduva Marijampole, Panathinaikos Atény - Athletic Bilbao, 
Apollon Limassol - Midtjylland, Domžale - Olymique Marseille, Partizan Bělehrad - Videoton, 

Hafnarfjördur - Braga, Everton - Hajduk Split, Utrecht - Zenit Petrohrad, 
Legia Varšava - Šeriff Tiraspol, Viitorul Constanta - Salcburk, PAOK Soluň - Östersund

ODVETNÁ UTKÁNÍ 3. PŘEDKOLA 
LIGY MISTRŮ

BATE BORISOV - SLAVIA PRAHA 2:1 (1:0)

Branky: 6. Signěvič, 46. Stasevič - 44. Škoda. Rozhodčí: Van Boekel - Schaap, Van de Ven (všichni 
Niz.). ŽK: Milunovič, Stasevič (oba Borisov). Diváci: 12.436. První zápas: 0:1, postoupila Slavia.

Borisov: Sčerbickij - Baga, Milunovič, Buljat, Poljakov (46. M. Voloďko) - Stasevič, A. Voloďko 
(76. Gvilia), Dragun, Ivanič, Gordějčuk (88. Tuominen) - Signěvič. Trenér: Jermakovič.

Slavia: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Deli, Bořil - Ngadeu - Van Buren (61. Zmrhal), Hušbauer 
(85. Souček), Rotaň, Danny (70. Švento) - Škoda. Trenér: Šilhavý.

VIKTORIA PLZEŇ - FCSB 1:4 (0:1)

Branky: 64. Krmenčík - 27. Balasa, 71. Teixeira, 76. Tanase, 79. Alibec z pen. Rozhodčí: Hernandez - 
Sobrino, Naranjo (všichni Šp.). ŽK: Petržela, Řezník, Živulič, Havel, Krmenčík, Hrošovský, Bolek, Ba-
koš - Pintilii, Balasa, Alibec. ČK: 89. Krmenčík. Diváci: 10.802. První zápas: 2:2, postoupil FCSB.

Plzeň: Bolek - Řezník, Hejda, Hájek, Havel - Hrošovský, Živulič (63. Hořava) - Petržela (54. Zeman), 
Kolář (77. Bakoš), Kopic - Krmenčík. Trenér: Vrba.

FCSB: Nita - Popescu (73. Achim), Balasa, Momčilovič, Morais - Pintilii, Teixeira - Enache, Man 
(46. Larie), F. Tanase (83. Gnohéré) - Alibec. Trenéři: V. Tanase a Dica.

ODVETNÉ ZÁPASY 3. PŘEDKOLA 
EVROPSKÉ LIGY

SKËNDERBEU KORCË - MLADÁ BOLESLAV 2:1 (2:1, 0:1), NA PEN. 4:2

Branky: 55. Lilaj z pen., 83. Plaku - 18. Jánoš. Rozhodčí: Boiko - Matjaš, Vysockyj (všichni Ukr.). 
ŽK: Vangjeli - Komličenko, Mareš, Přikryl. Diváci: 6500. Penalty proměnili: Shehi, Latifi, Muzaka, 
Lilaj - Mareš, Přikryl. Neproměnili: Rada, Mebrahtu. První zápas: 1:2, postoupilo Skënderbeu.

Skënderbeu: Shehi - Vangjeli, Radaš, Jashanica, Mici - Osmani (81. Plaku), Lilaj, Nimaga - Gavazaj 
(74. Muzaka), Adeniyi (68. Shkodra), Latifi. Trenér: Daja.

Ml. Boleslav: Diviš - Pauschek, Da Silva, Stronati, Fleišman - Rada, Jánoš (111. Magera) - Přikryl, 
Matějovský, Fabián (71. Mareš) - Komličenko (60. Mebrahtu). Trenér: Uhrin ml.

SPARTA PRAHA - CRVENA ZVEZDA BĚLEHRAD 0:1 (0:1)

Branka: 19. Boakye. Rozhodčí: Chapron - Haquette, Viala (všichni Fr.). ŽK: Mandjeck - Borjan, Bo-
akye. Diváci: 16.808. První zápas 0:2, postoupila Crvena Zvezda.

Sparta: Dúbravka - Karavajev, Štetina, Mareček, M. Kadlec - V. Kadlec (46. Ben Chaim), Mavuba (66. 
Rosický), Plavšič, Mandjeck, Frýdek - Janko (61. Lafata). Trenér: Stramaccioni.

Crvena Zvezda: Borjan - Stojkovič, Savič, Le Tallec, Rodič - Milič (90. Gobeljič), Jovičič, Kanga, 
Donald, Srnič (70. Radonjič) - Boakye (79. Pešič). Trenér: Milojevič.

 VYSTŘÍDANÝ DANIEL KOLÁŘ JEN SMUTNĚ SLEDOVAL DĚNÍ NA HŘIŠTI. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 STŘÍDAJÍCÍ TOMÁŠ ROSICKÝ MARNĚ DIRIGOVAL HRU SPARTY NOHAMA I RUKAMA. 

 BÝVALÝ REPREZENTAČNÍ KAPITÁN VE VÝMLUVNÉ BEZMOCNÉ POZICI NA TRÁVNÍKU. 

 KDE SE STALA CHYBA? TRENÉR PAVEL VRBA MARNĚ HLEDAL ODPOVĚĎ. 

 KRMENČÍK UVIDĚL V ZÁVĚRU ZÁPASU ZA ÚDER LOKTEM ČERVENOU KARTU. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 ANI KANONÝR DAVID LAFATA NEDOKÁZAL MÍČ ASPOŇ JEDNOU DOPRAVIT DO SÍTĚ. 

 APATIE NA SPARŤANSKÉ LAVIČCE 
 Z NESPLNĚNÍ POSTUPOVÉHO EVROPSKÉHO CÍLE... 

 „BOLKA“ PŘIŠLA V ALBÁNSKÉ ODVETĚ 
 O POSTUP NEJPRVE V ZÁVĚRU ZÁPASU... 

 ... A PAK V PENALTOVÉM ROZSTŘELU. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 PŘED UTKÁNÍM V BELFASTU ČEKÁ NA ČESKÝ TÝM 1. ZÁŘÍ 2017 DUEL S NĚMECKEM, 
 V NĚMŽ BY POTŘEBOVAL ODČINIT LOŇSKOU PORÁŽKU 0:3 Z HAMBURKU. 

Vstupenky do Severního Irska

NADÁLE V PRODEJI

Již za měsíc se opět rozběhne kvalifikace na světový šampionát v Rusku. Hned 
první dvojzápas bude z pohledu české reprezentace klíčový a zároveň nesmírně 
atraktivní. První zářijový den přivítají svěřenci Karla Jarolíma v Edenu úřadu-
jící mistry světa z Německa, jen o tři dny později se představí v Belfastu proti 
Severnímu Irsku. Právě souboj na Národním stadionu ve Windsor Parku bude 
z pohledu zachování českých postupových nadějí nesmírně důležitý.

Česká reprezentace dostala od soupeře k dispozici vstupenky 

do sektoru hostů. Cena jedné vstupenky byla fotbalovou asociací 

Severního Irska stanovena na 1400 Kč a příznivci českého týmu si 

je mohou objednávat na adrese vstupenky@fotbal.cz. Posledním 

možným termínem pro zaslání elektronické poptávky je neděle 

13. srpna. „Hned následující den musíme soupeři nahlásit finál-

ní počty odebraných vstupenek. Pokud by se někteří z fanoušků 

rozhodli k cestě do Belfastu až po tomto datu, budou muset nákup 

vstupenek řešit napřímo přes severoirskou stranu,“ informuje fa-

noušky tiskový mluvčí národního týmu Pavel Pillár.

Dvojzápasem s Německem a se Severním Irskem vstupuje 

omlazený český celkem do závěrečné fáze světové kvalifikace. 

Následovat budou říjnové duely v Ázerbájdžánu a doma se San 

Marinem. Český tým je před tímto závěrečným zápasovým blo-

kem na třetím místě tabulky se čtyřbodovou ztrátou na druhé 

Severní Irsko.

„Čeká nás velmi náročný sraz, který bude naprosto zásadní pro 

výsledek kvalifikace. Oba zápasy budou hrány ve výborné fotbalo-

vé kulise, fanoušky čekají vypjaté bitvy. My budeme chtít navázat 

na to pozitivní, co se nám v posledních měsících podařilo vybudo-

vat. Chceme předvést výkony, ze kterých budeme mít my i fanouš-

ci radost,“ slibuje za celý tým trenér Karel Jarolím. 

 TÝM KARLA JAROLÍMA POTŘEBUJE V SEVERNÍM IRSKU NAPRAVIT DOMÁCÍ BEZGÓLOVOU REMÍZU. 

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