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„V Česku se při příchodu do nového 
klubu platí zápisné. V Udine jsem 
prošel jiným rituálem - na uvítací 
večeři při soustředění v Rakousku 
jsem musel zazpívat, “ říká 
nováček týmu Serie A.

 ANTONÍN BARÁK

Ivan 
Kopecký   „Vykulený z ligy nejsem!“  



3
inzerce3

AKTUÁLNĚ Úterý 15.8.2017
33/2017

Můj týden    Můj týden: Antonín Barák:  
„Těším se, až si zase zahraju!“  ................................................................  4
Aktuálně    Ochladili horkou kaši  ..........................................................  10

Rozhovor    Jaroslav Plašil:  
„Uvidíme, co bude na konci jara a smlouvy…“  .........  14

HET liga    Rozhovor    Ivan Kopecký: „Vykulený z ligy nejsem!“  ........... 28
HET liga    Fotostory    Jak se slávisté naladili na LM  ............................ 36
Aktuálně    Vzpomínka: Český fotbal ztratil legendu  ............................. 38
Aktuálně    FAČR v Edenu uctí zesnulou kolegyni,  
nabídne finanční pomoc rodině  .............................................................. 42
2. liga    Neoblíbený Strahov? Olympia si ho užívá  ................................. 44
Premier League    Nevídaný kolaps mistra!  ........................................... 46
Evropské poháry    Sešívaní zabojují o milionový poklad!  ...................... 48
Aktuálně    MOL Cup: Brno prvním padlým ligistou  ................................ 56
Aktuálně    Můj první gól:  
Fotbalový kemp přivítal 100 dětí z celého Česka   .................................... 58

OBSAH
Vážení čtenáři!

Aniž bychom si v redakci Gólu chtěli hrát 

na proroky, po nepřesvědčivých přípravných zá-

pasech fotbalistů „nové“ Sparty jsme „předvída-

li“ situaci, která nyní skutečně nastala: Letenští 

předčasně vypadnou z kvalifikace o základní sku-

pinu Evropské ligy, v tuzemské nejvyšší soutěži 

získají v úvodních třech kolech jen pět bodů a hned 

na startu tak naberou čtyřbodovou ztrátu na líd-

ra tabulky. V našich propočtech jsme se „sekli“ 

jen v odhadu, kde ztratí remízami - předpokládali 

jsme, že v Mladé Boleslavi a ne doma s Bohemi-

ans. Andrea Stramaccioni tuto situaci pochopi-

telně a správně ustál bez náznaku zakolísání své 

trenérské židle, ovšem sparťanští „ultras“ už jsou 

v pozoru a hráčům po nočním příjezdu z Liberce 

na Letnou důrazně připomněli, že takhle si výkony 

týmu nepředstavují. Sparťané vstřelili v lize pouze 

tři góly a ani jeden z nich hvězdné posily, ale osvěd-

čené české jistoty: dva David Lafata a jeden Martin 

Frýdek. Ve 4. kole přivítá letenský soubor plejery 

ze Slovácka, kteří mají stejný pětibodový zisk. Tak 

uvidíme, jestli velký favorit konečně ukáže svou 

sílu. Dvě ligová kola mají za sebou také ve Francii. 

V tamní Ligue 1 stále pokračuje ve skvělé kariéře 

Jaroslav Plašil. Pětatřicetiletému českému zálož-

níkovi běží poslední rok jeho kontraktu s Girondins 

Bordeaux, a Gólu se svěřil se svými plány nejen 

do této sezony. Zkušení třicátníci nyní ze zahrani-

čí míří za velké peníze do české ligy, ale Pláša se 

na nic podobného určitě nechystá...

Tak 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...

„NEDOKÁŽU ŘÍCT, KDY NASTOUPÍM DO ZÁPASU“
„Jsem rád, že se konečně všechno v dobré obrací. Měl bych být nejspíš stoprocentně fit, 

ještě ale musím projít zátěžovým testem. S týmem jsem zatím absolvoval jeden trénink. 

Pokud test dobře dopadne, připojím se k mužstvu v tomto týdnu naplno. Letní přípravu 

jsem jinak trávil většinou v posilovně, na různých terapiích pod dohledem lékařů a fyzio-

terapeutů. To byla moje hlavní náplň. Potom se do toho pomalu začalo přidávat hřiště, bě-

hání a postupně i lehce míč. Kdy nastoupím do zápasu, nedokážu říct. Záleží na trenérovi, 

budu určitě muset manko dotrénovat.

„MUSEL JSEM SE S TÍM PORVAT“
Bylo nepříjemné, že jsem si zranění obnovil na červnovém mistrovství Evropy jedena-

dvacítek v Polsku. Bohužel jsem byl na tom hůř než předtím, neboť trhlina ve svalu se ještě 

zvětšila. V Udine jsem se hlásil zraněný. V posledních týdnech jsem často čelil dotazu, jestli 

bylo pro mě psychicky náročné, přijít do nového klubu v tomto stavu. V nějaké fázi to nepří-

jemné bylo, ale taková situace prostě nastala, už s tím nic neudělám. Musel jsem se s tím 

porvat. Myslím, že je úplně jedno, jestli se člověk zraní v klubu, nebo tam přijde zraněný. Je 

na každém hráči, jak se s tím dokáže v hlavě vyrovnat. 

 V ÚVODNÍM KOLE SERIE A DRES UDINESE ANTONÍN URČITĚ NEOBLÉKNE. 

Fotbalový týden Antonína Baráka

„Těším se, až si 
zase zahraju!“

Zranění zadního stehenního svalu, které utrpěl 
v květnu na tréninku Slavie, se s Antonínem Bará-
kem táhne třetí měsíc. Teprve v těchto dnech pod-
stoupí v Udine, kam po uplynulé sezoně přestoupil, 
zátěžový test. Pokud dobře dopadne, měl by dostat 
povolení k plnému tréninku. Je tedy jisté, že repre-
zentační záložník nestihne úvodní kolo italské ligy, 
v němž jeho nový klub hostí v neděli Chievo.

 „TAK SNAD TEN ZÁTĚŽOVÝ TEST DOPADNE DOBŘE!“ PŘEJE SI 
 ANTONÍN BARÁK A CHYSTÁ SE ZAPOJIT DO PLNÉHO TRÉNINKU. 

  Tecl zpátky
 do Jablonce
Šestadvacetiletý útočník Stanislav Tecl 
se neprosadil v nabitém kádru mistrovské 
Slavie a zamířil na roční hostování bez 
opce zpátky do Jablonce, odkud v lednu 
do Edenu přestoupil. V jarní části nastoupil 
v 11 ligových zápasech a blýskl se dvěma 
góly v posledním kole proti Brnu, kterými 
pomohl k výhře 4:0 a k zisku titulu. Po pří-
chodu letních posil však nedostal v úvod-
ních čtyřech soutěžních zápasech této 
sezony šanci ani na minutu. V Jablonci pů-
sobil od roku 2015, předtím hrál za Plzeň, 
Jihlavu a krátce hostoval ještě coby mladý 
druholigový forvard ve Slavii. Dvojnásobný 
reprezentant odehrál v jabloneckém dresu 
již nedělní severočeské derby na teplic-
kých Stínadlech.

  Maroko chce 
uspořádat MS 2026
O pořádání fotbalového mistrovství světa 
v roce 2026, kterého se poprvé zúčastní 
48 týmů místo dosavadních 32, se chce 
ucházet také Maroko. Zatím jediným po-
tvrzeným kandidátem byl severoamerický 
triumvirát Kanada, USA a Mexiko. Maroko 
o úmyslu hostit světový šampionát infor-
movalo v poslední možný den pro podání 
přihlášek. Je to jeho v pořadí již pátý po-
kus, v minulosti totiž neúspěšně kandi-
dovalo o přidělení světových šampionátů 
v letech 1994, 1998, 2006 a 2010. Kandida-
turu nemohl poslat nikdo z Evropy a Asie, 
protože mistrovství světa v roce 2018 se 
uskuteční v Rusku a o čtyři roky později 
v Kataru. Pořadatele bude FIFA vybírat 
příští rok v červnu v Moskvě.

  Van Kessel bude 
hostovat v Oxfordu
Pražskou Slavii opustil útočník Gino van Kes-
sel a odešel na roční hostování s opcí na pří-
padný přestup ve výši 23,5 milionu korun 
do anglického třetiligového Oxfordu United.  
Do Edenu přišel před rokem jako výrazná 
i velmi drahá posila z Trenčína. Zpočátku se 
mu gólově dařilo, přispěl k postupu z 2. před-
kola Evropské ligy a trefil se i v prvních dvou 
ligových zápasech. Jenže pak šly jeho výkony 
dolů a postupně vypadl ze sestavy. Čtyřiadva-
cetiletý rodák z Nizozemska, reprezentující 
Curacao, v zimě proto zamířil na hostování 
do Lechie Gdaňsk, kde ale odehrál jen tři ligo-
vé zápasy. O jeho služby měl následně v letní 
přestávce velký zájem Zlín, z chystaného 
transferu ale nakonec sešlo. Svůj premiérový 
start v kolébce fotbalu ve druhém kole proti 
Portsmouthu ozdobil po pouhých třech mi-
nutách pobytu na trávníku pohotovým gólem, 
kterým zvyšoval náskok domácích na 2:0.

  Dukla na podzim 
bez kapitána
Fotbalisté Dukly se budou muset minimálně 
na podzim obejít bez kapitána Marka Hanous-
ka. Šestadvacetiletý záložník, který patří 
k hlavním oporám týmu z Julisky a v minu-
lých třech sezonách vynechal jen tři zápasy, 
si v úvodním kole v Plzni přetrhnul zkřížený 
vaz v pravém koleni, takže ho po operaci čeká 
několikaměsíční pauza a rekonvalescence. 
Je to jeho druhé vážné zranění v kariéře, ne-
boť v říjnu 2012 si v baráži kvalifikace o po-
stup na mistrovství Evropy hráčů do 21 let 
s Ruskem přetrhl křížový vaz v levém koleni. 
Zpátky do přípravy Pražanů by se měl nejdříve 
vrátit v lednu nebo v únoru.

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

 PETR RADA 

V Česku se při příchodu do nového klubu platí zápisné, to se v Udine nepraktikuje. Ale 

prošel jsem si jiným přijímacím rituálem. Na uvítací večeři, která se uskutečnila na sou-

středění v Rakousku, jsem musel zazpívat. To samé podstoupil každý nováček. Ale nebylo 

to nic hrozného, na písničku měl každý maximálně půl minuty. 

„NA SERII A JSEM STRAŠNĚ NATĚŠENÝ“
V neděli začíná italská liga. Zatím nevím, jaké cíle má Udine. Počítám, že majitelé před 

prvním utkáním Serie A přijdou a nastíní, co by si představovali. Tedy alespoň si myslím, 

že to tak bude. Osobně jsem na italskou ligu strašně natěšený, na fanoušky, na atmosféru. 

Vyzkoušel jsem si to v sobotním utkání Italského poháru proti Frosinonne. Přišlo hodně 

lidí, kulisa byla skvělá. Byl jsem jen na tribuně. Těším se, až si zase zahraju.“ 

„V ITALŠTINĚ SE DEN ODE DNE ZLEPŠUJU“
Atmosféru týmu teprve poznávám. Jsou tu hráči mnoha národností. Celou kabinu ještě 

pořádně neznám, ale všechno se jeví fajn. Mám z toho dobrý pocit. Sám se snažím vzdě-

lávat, především v italštině. Než jsem do Udine dorazil, učil jsem se italsky čtyři měsíce. 

Chodil jsem na výuku dvakrát týdně na hodinu a půl. Učil mě Ital, který studuje v Praze. 

Podstatně mi to usnadnilo komunikaci v začátcích. Co po mě lidi chtějí, tomu na devadesát 

procent rozumím. O něco horší je, když mám mluvit, ale postupně se do toho dostávám. 

Cítím, že den ode dne se zlepšuju. 

„NA SOUSTŘEDĚNÍ JSEM MUSEL ZAZPÍVAT“
Když cokoli potřebuju, pomůže mi český spoluhráč Kuba Jankto. Sám se mi s pomocí 

nabízí, jsem hrozně rád, že tady je. Po trénincích si jde většinou každý po svém, ale když 

máme čas, tak jej trávíme s Kubou. Ale i s jinými kluky. Není to však jako u nás, kde jsou 

spolu hráči často i mimo hřiště. 

ANTONÍN BARÁK * Narozen: 3. prosince 1994 * Výška: 190 cm * Váha: 80 kg * Stav: svo-
bodný * Fotbalový post: záložník * Česká liga: 47 zápasů/ 11 gólů * Reprezentace: 3 utká-
ní/ 3 branky * Hráčská kariéra: 1. FK Příbram (2001-2014), Graffin Vlašim (2014-2015), 
1. FK Příbram (2015), Slavia Praha (2016-2017), Udine (2017-?) * Největší úspěchy: po-
zvánka do reprezentace, člen reprezentačních týmů U19, U20, U21

 S JAKUBEM JANKTEM NYNÍ TRÁVÍ HODNĚ ČASU NEJEN NA SRAZU NÁRODNÍHO TÝMU. 

STALO SE...

 POUHÝCH 34 ZÁPASŮ ZA SLAVII STAČILO PŘÍBRAMSKÉMU 
 ODCHOVANCI, ABY SI VYBOJOVAL ANGAŽMÁ V PRESTIŽNÍ ITALSKÉ LIZE. 

  Sobol na rok v Edenu
Mistrovskou Slavii na začátku minulého týdne 
posílil dvaadvacetiletý ukrajinský reprezentant 
Eduard Sobol, který přichází na roční hostování 
ze Šachtaru Doněck. Odchovanec Metalurgu 
Záporoží přestoupil do Šachtaru v roce 2013, 
ale poslední tři sezony vždy strávil na hostování 
v Metalurgu Doněck, Metalistu Charkov a Luhan-
sku, kde si svými kvalitními výkony řekl i o po-
zvánku do národního týmu. Za Ukrajinu odehrál 
šest utkání, z toho pět v současné kvalifikaci 
o postup na MS 2018 v Rusku. Ve Slavii by měl 
vytvořit větší konkurenci na levé straně obrany, 
kde si již také odbyl vydařenou premiéru v páteč-
ní vítězné předehrávce v Edenu s Jihlavou.

  Stoch má trvalou 
adresu ve Slavii!
Český šampion z Edenu dotáhl na druhý pokus 
do zdárného konce i příchod slovenského kří-
delního záložníka a někdejšího reprezentanta 
Miroslava Stocha z tureckého Fenerbahçe, 
o kterého stál už v zimě. V Istanbulu měl smlou-
vu do června příštího roku, ale už v minulé 
sezoně příliš nenastupoval, neboť tamní Super 
Lize zasáhl jen do devíti duelů. Do tureckého 
velkoklubu přestoupil v roce 2010, od té doby 
absolvoval tři hostování v řeckém PAOK Soluň, 
klubu Al Ain ze Spojených arabských emirátů 
a v Bursasporu. Nyní bude jeho novou trvalou 
adresou pražská Slavia, se kterou o víkendu 
uzavřel dvouletý kontrakt a mohl by být tedy 
ještě dopsán na soupisku pro závěrečné před-
kolo Ligy mistrů s kyperským týmem APOEL 
Nikósia. Sedmadvacetiletý rychlonohý a také 
impulzivní fotbalista má na kontě 55 reprezen-
tačních startů, ale za národní tým Slovenska 
už přes rok nenastupuje, protože se při návratu 
z loňského EURO ve Francii dostal do konfliktu 
s trenérem Jánem Kozákem. 

inzerce

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

15. SRPNA

1921 Antonín Rýgr 1948 2/0

17. SRPNA

1930 Jaroslav Košnar 1953-1954 2/0

18. SRPNA

1946 Ján Medviď 1972-1975 7/0

1950 Přemysl Bičovský 1970-1983 45/11

20. SRPNA

1944 Dušan Kabát 1965-1974 24/2

21. SRPNA

1958 Petr Rada 1982-1986 11/2

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Ochladili horkou kaši

Slovní přestřelky mezi vedením FAČR a Komisí 
rozhodčích ohledně úhrady nákladů za pobyt ligo-
vých arbitrů na zimním soustředění v Portugalsku, 
zabalené do právnických kliček, byly v minulých 
dnech vítaným mediálním tématem, jak to vztaho-
vě drhne na strahovském sekretariátu. Objevily se 
i spekulace, že tímto způsobem chce místopředseda 
Roman Berbr razantně tlačit na Komisi rozhodčích 
a dokonce na nejbližším Výkonném výboru FAČR, 
který se sejde 5. září, iniciovat její odvolání.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Po osobním jednání s Petrem Mlsnou, místopředsedou Komi-

se rozhodčích FAČR, jsou předchozí třenice a silná slova zřejmě 

minulostí. „Dospěli jsme k určitému kompromisu a dohodě, že 

určitou část nákladů pokryje asociace a určitou právě rozhod-

čí. Věřím, že se vše v dohledné obě uzavře,“ konstatuje Roman 

Berbr v oficiálně vydaném společném prohlášení. A souhlasně 

mu přizvukuje i Petr Mlsna: „Našli jsme konstruktivní řešení, 

aby celá záležitost mohla být definitivně vyřešena.“

Vzhledem k tomu, že i po loňském osamostatnění profesio-

nálních soutěží má FAČR nadále ve své gesci Komisi rozhodčích, 

jak striktně přikazuje členským národním svazům reglement 

UEFA, měla se tato bobtnající horká kaše ochladit v klidu doma 

na Strahově a ne ji ještě za tepla servírovat dvěma odlišnými 

okny nejen fotbalové veřejnosti. 

Byl z toho zbytečný vlastní gól ve sporu, který ani nemohl mít 

vítěze, místo aby se dospělo ke smírné remíze, se kterou jsou 

obě strany nakonec spokojené… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Je velmi potěšitelné, že v úvodních 
kolech HET ligy se zahýbalo také pořadím 
v obou stovkařských společnostech týde-
níku GÓL - Klubu ligových kanonýrů a Klubu 
ligových brankářů. Letenský kapitán David 
Lafata s jubilejním 200. gólem v nejvyšších 
soutěžích nijak neotálel, vstřelil ho v ma-
lém pražském derby s Bohemians 1905 
a jako bonus přidal i vítěznou trefu v násle-
dujícím duelu Sparty v Mladé Boleslavi. 

Posuny v Klubech „100“

Ostravský navrátilec Milan Baroš s ním za-
tím drží krok, byť v nižších patrech historického 
pořadí. Trefil se jak v Brně, tak i v Uherském 
Hradišti proti Slovácku, když popřel fotbalovou 
poučku, že faulovaný hráč by si neměl následně 
stoupnout k penaltové exekuci. Připsal si 127. li-
gový gól, který ho posunul před Ladislava Vízka, 
olympijského vítěze z Moskvy 1980 a majitele 
evropského bronzu ze stejného roku. Nejlepší bi-
lanci však vykazuje nová brankářská „jednička“ 
Slavie Jan Laštůvka, který ve všech třech ligo-
vých zápasech udržel čisté konto. Stal se nejen 
dvacátým členem „Klubu 100“, ale zároveň se 
odrazil do stíhání posledního aktivního člena - 
gólmana Werderu Brémy Jaroslava Drobného, 
pro kterého nová bundesligová sezona teprve 
začne o příštím víkendu. Je však otázkou, jestli 
ho Laštůvkův předchůdce v Edenu Jiří Pavlenka 
mezi tyče v dohledné době pustí… 

 JAN LAŠTŮVKA 

 PODLE MÍSTOPŘEDSEDY FAČR ROMANA BERBRA (UPROSTŘED) 
 JSOU SPORY S KOMISÍ ROZHODČÍCH MINULOSTÍ. 

 ROZHODČÍ SI UHRADÍ ČÁST NÁKLADŮ NA SOUSTŘEDĚNÍ, ZBYTEK POKRYJE FAČR. 

AKTUÁLNĚ

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Petr Čech byl v minulém týdnu brankářským obojživelníkem. V Brně 

si při exhibičním loučení Martina Havláta stoupl na jednu třetinu 

do hokejové branky. O víkendu pak odchytal v Londýně úvodní utkání 

anglické Premier League domácího Arsenalu proti Leicesteru.

KRESBA TÝDNE

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


Hned po posledním vystoupení českého národního týmu na loňském EURO 
ve Francii uzavřel svoji bohatou a úspěšnou reprezentační kariéru, v jejímž 
závěru se jako teprve čtvrtý tuzemský fotbalista přehoupl přes magickou 
hranici stovky odehraných zápasů. V pořadatelské zemi, která je jeho dru-
hým domovem, však univerzální středopolař JAROSLAV PLAŠIL stále válí 
francouzskou ligu. V pětatřiceti letech ho potěší každá odehraná minuta 
v dresu Girondins Bordeaux, kterou si však předtím musí ve velké konku-
renci zasloužit maximálním přístupem k tréninkovým povinnostem.

Jaroslav Plašil: 

„Uvidíme, 
co bude 
na konci jara 
a smlouvy…“

Jaroslav Plašil: 

„Uvidíme, 
co bude 
na konci jara 
a smlouvy…“
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 VÁCLAV TICHÝ  BORDEAUX/PRAHA 

	 Letní dovolenou vám po dlouhých letech nezkrátily re-

prezentační povinnosti. Jak jste ji strávil?

„Měli jsme dovolenou pět týdnů, ale musel si ji o týden zkrá-

tit, protože jsem dělal závěrečné zkoušky na trenérské „A“ licenci 

Francouzské fotbalové federace. Studoval jsem dva roky, na kte-

ré to bylo možné rozložit, nyní těch šest studijních týdnů musíte 

zvládnout už během jednoho roku.“

	 Už novou trenérskou kvalifikaci uplatňujete v praxi?

„Baví mě pracovat s mladými fotbalisty, dělám asistenta tre-

néra u týmu třináctiletých a čtrnáctiletých kluků. Je docela slo-

žité zkombinovat to s mými hráčskými povinnostmi, protože kluci 

třikrát v týdnu trénují a o víkendu mají zápas. Ale snažím se být 

s nimi alespoň jednou v týdnu na hřišti.“

	 Vnímají, kdo je trénuje?

„Snad ano. Myslím si, že jsem ve francouzské lize a v české re-

prezentaci něco odkopal. Pokouším se jim tyhle svoje zkušenos-

ti přenést. Nejdůležitější ale je, aby fotbalu dávali maximum bez 

ohledu na to, jak daleko to v něm nakonec dotáhnou. Vždycky jsem 

byl na sebe v tomto směru tvrdý a stejný metr mám teď i na ně, 

 JAROSLAV JE DODNES NA TRÉNINKU K SOBĚ VELMI NÁROČNÝ A STEJNĚ PŘÍSNÝ JE I NA SVÉ MLADÉ SVĚŘENCE V BORDEAUX. 

„Byl jsem na sebe 
vždycky v tréninku
tvrdý a stejný metr 

mám i na mladé kluky!“

 V REPREZENTACI NASBÍRAL JAROSLAV PLAŠIL V LETECH 2004 - 2016 ÚCTYHODNÝCH 103 STARTŮ A 7 VSTŘELENÝCH GÓLŮ! 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Vstup do nové ligové sezony se naopak celkem povedl!

„Museli jsme tohle pohárové vypadnutí rychle hodit za hlavu 

a soustředit se na dobrý start francouzské ligy. Mohl být ještě 

lepší, protože v Angers jsme měli na to dovést utkání do vítězného 

konce, kdybychom za stavu 2:1 v náš prospěch proměnili někte-

rou z vyložených šancí. Místo toho jsme v 88. minutě inkasovali 

vyrovnávací gól. Byl to podobný zápas jako předtím s Videotonem 

včetně herního stylu soupeře, který byl silný v osobních soubojích 

a v získávání odražených míčů, protože má v kádru dost urostlých 

fotbalistů. Sobotní domácí výhrou nad Métami jsme ale tenhle 

cenný bod z venku potvrdili. Z Angers se budou podle mého názo-

ru body jen velmi obtížně vozit.“

	 Nyní jedete na trávník aktuálního lídra do Lyonu!

„ I když prodal nejlepšího střelce Lacazetteho do Arsenalu, po-

řídil si jiné kvalitní hráče - Mariana Diaze a Bertranda Traorého. 

Nepojedeme ale k sobotnímu utkání do Lyonu dopředu poražení!“ 

	 Co říkáte na horentní sumy, ve kterých figurují francouz-

ské kluby? Paris SG vykoupil za rekordních 222 milionů eur 

Neymara z Barcelony, Monako si cení teprve osmnáctiletého 

forvarda Mbappého, o kterého se ucházejí evropské velkokluby, 

na o něco menší částku…

„Jsou to opravdu obrovské částky, které si ještě nedávno málok-

do dovedl představit. Je to důsledek trendu, kterým se fotbal a movi-

tí majitelé špičkových evropských klubů v poslední době vydali. Řekl 

bych, že francouzská liga se bude dělit na dobu před Neymarem 

a po jeho příchodu do Paris SG. Pro všechny týmy i jejich hráče je 

skvělé si proti němu zahrát, tyhle vzájemné zápasy by měly být ob-

rovským diváckým magnetem, na němž by měla vydělat i celá liga.“ 

	 Zatím jste ve druhých poločasech střídal na hřišti Vadu. 

Takhle to je nyní od trenéra nastavené?

„Konkurence v Girondins je obrovská, v létě přišli dva Brazilci - 

jeden defenzivní záložník, druhý ofenzivní, záleží jen na nich, jak 

ROZHOVORROZHOVOR

 SMLOUVU S BORDEAUX MÁ ZKUŠENÝ ZÁLOŽNÍK DO KONCE TÉTO SEZONY. ZATÍM NEVÍ, CO BUDE NÁSLEDOVAT PO JEJÍM SKONČENÍ. 

i když vím, že v dnešní době mají mnohem víc jiných vyžití, pře-

devším různé počítačové hry. Tahle věková kategorie je zlomová, 

jestli se budou fotbalu věnovat i v dalších letech.“   

	 Opce na automatické prodloužení vaší smlouvy v Giron-

dins o další rok do června 2018 vstoupila v platnost po odehrání 

určitého počtu soutěžních zápasů v minulé sezoně. Máte i v té 

nové podobnou klauzuli?

„Ne, nic takového tam není, takže během sezony uvidíme, jak 

to se mnou bude dál. Jestli klub bude mít o moje fotbalové služ-

by zájem, jestli budu zdravotně v pořádku, nebo třeba přijdou jiné 

nabídky.“

	 Takže ještě neplánujete pověsit ligové kopačky na hřebík?

„Věk samozřejmě nezastavím, táhne mi na šestatřicet, ale 

musím to zaklepat, zatím se cítím výborně. Uvidíme, co přinesou 

příští měsíce. Francouzskou ligu hrají ještě starší fotbalisté, než 

jsem dnes já.“ 

	 V minulém ročníku francouzské ligy jste až do konce bo-

jovali o účast v pohárové Evropě, ale vyřazení ve třetím předko-

le Evropské ligy s maďarským Videotonem bylo velkým a pro 

Bordeaux i hodně nepříjemným překvapením…

„Je to prostě k vzteku, že jsme v evropských pohárech, za kte-

rými jsme se prakticky celou sezonu honili, takhle rychle skončili. 

Zavařili jsme si už v úvodním domácím zápase, ve kterém jsme 

neproměnili několik vyložených šancí, takže jsme do odvety v Ma-

ďarsku jeli jen s výhrou 2:1. No a tam jsme prohráli 0:1… V kádru 

Videotonu je dost hráčů ze Srbska a dalších zemí bývalé Jugo-

slávie, kteří dokázali zápas rozkouskovat častým poleháváním 

na trávníku nebo debatami s rozhodčím, který to připustil.“

 NA KONCI ZÁŘÍ JEDE TÝM GIRONDINS DO PAŘÍŽE K DUELU S PSG. UTKÁ SE JAROSLAV PLAŠIL NA TRÁVNÍKU S HVĚZDNÝM NEYMAREM? 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Pavel Nedvěd a Zdeněk Grygera se rychle zabydleli 

v klubových managementech…

„Tak tohle by mě nebavilo. „Méďa“ (Pavel Nedvěd) po skvělé 

hráčské kariéře v Itálii udělal i tu funkcionářskou, vždyť je viceprezi-

dentem Juventusu, což je i skvělá reklama pro český fotbal. Zdeněk 

Grygera měl smůlu na opakovaná vážná zranění, proto i poměrně 

brzy ukončil kariéru. Ale jak tak z dálky sleduji, tak mu to docela 

ve Zlíně jde a na rozdíl od nás se mohou těšit na Evropskou ligu.“

	 Jan Koller hraje fotbal jen občas za rodnou Smetanovu 

Lhotu nebo v exhibicích, mnohem víc se věnuje tenisu a hokeji…

„Dino“ (Jan Koller) by mohl, myslím, dodnes hrát fotbal na špič-

kové úrovni, ale našel si pohybovou náhražku v jiných sportech, 

které ho baví. Občas si s ním nebo s „Rozim“ (Davidem Roze-

hnalem) napíšu. Každý z nás musí tohle rozhodnutí, kdy opravdu 

skončí, udělat sám a není to jednoduché…“ 

ROZHOVORROZHOVOR

 O POZICI PLAŠILA V BORDEAUX SVĚDČÍ ÚVODNÍ STRANA KLUBOVÉHO WEBU, NA NÍŽ NA FANOUŠKY VYSKOČÍ PRÁVĚ TVÁŘ ČESKÉHO MATADORA. 

brzy se ve francouzské lize aklimatizují. Snažím se makat na kaž-

dém tréninku, abych dostal šanci jako střídající hráč na pár minut 

vyběhnout na hřiště. Zatím to funguje, ale třeba se příště do hry 

vůbec nedostanu, nebo naopak naskočím do základní sestavy. 

Záleží na trenérovi, jaké bude mít konkrétní představy o ideálním 

složení týmu.“

	 Mohla by být trenéřina v blízké budoucnosti vaší parke-

tou ve fotbale po skončení aktivní kariéry?

„Jedině u mládeže, proto jsem si také udělal licenci. Trénovat 

dospělé týmy mě ale neláká.“

	 Vaši dlouholetí reprezentační parťáci a vrstevníci mají 

odlišné osudy. Milan Baroš a David Lafata jako lídři i kapitáni 

svých týmů stále střílejí góly…

„I když nový italský trenér přivedl v létě do Sparty spoustu za-

hraničních hráčů, ukazuje se, že „Lafy“ (David Lafata) je pořád 

nenahraditelný a jeho čich na góly je obdivuhodný. Myslím si, že 

ho na Letné budou pořád potřebovat. A to se teprve postupně do-

stává do hry „Rosa“ (Tomáš Rosický), který by mu dokázal ideál- 

ní střelecké pozice připravovat! „Bary“ (Milan Baroš) se vrátil 

do Ostravy, kde je doma, a určitě nejen vstřelenými góly pomůže 

Baníku, aby se znovu natrvalo zabydlel v české lize.“ 

	 David Rozehnal žije dál na severu Francie v Lille, ale hra-

je za belgické Ostende…

„Měli smůlu, že vypadli v předkole Evropské ligy, které hráli 

vůbec poprvé, s mnohem mezinárodně ostřílenějším soupeřem 

Olympique Marseille. Ale byl to docela vyrovnaný dvojzápas.“

 DVA VETERÁNI. OBA UŽ POVĚSILI REPREZENTAČNÍ KOPAČKY NA HŘEBÍK, ALE TY KLUBOVÉ MAJÍ 
 TOMÁŠ ROSICKÝ (V ŘÍJNU MU BUDE 37 LET) A JAROSLAV PLAŠIL (V LEDNU MU BUDE 36) STÁLE NAZUTÉ. 

Jaroslav Plašil
Narozen: 5. ledna 1982 * Výška: 183 cm * Váha: 71 kg * Fotbalový 
post: záložník * Hráčská kariéra: Sokol Černíkovice (1987-1992), 
Spartak Rychnov n. Kn. (1992-1993), SK Hradec Králové (1993-
1999), AS Monaco (Francie, 1999-2003), US Créteil (Francie, 2003), 
AS Monaco (Francie, 2003-2007), CA Osasuna (Španělsko, 2007-
2009), Girondins Bordeaux (Francie, 2009-2013), Calcio Catania 
(Itálie, 2013-2014), Girondins Bordeaux (Francie, 2014-?)
Reprezentace: 103 zápasů, 7 gólů * Největší úspěchy: bronz 
na EURO 2004 v Portugalsku, postup do čtvrtfinále EURO 2012 
v Polsku a na Ukrajině, účastník MS 2006 v Německu, účastník 
EURO 2008 v Rakousku a ve Švýcarsku, účastník EURO 2016 
ve Francii, finalista Ligy mistrů (2004)

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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ZA FOTBALEM DO FRANCIE ZAMÍŘIL JAROSLAV UŽ V SEDMNÁCTI LETECH. 
 NENÍ DIVU, ŽE UVAŽUJE SETRVAT V TÉTO ZEMI I PO SKONČENÍ HRÁČSKÉ KARIÉRY.

	 Karel Poborský a Vladimír Šmicer cestují po světě se 

starými gardami Manchesteru United a Liverpoolu…

„Slavné anglické kluby velmi ctí svoje bývalé hráče, a protože 

mají i spoustu fanoušků v zahraničí, tak za nimi jezdí. Je to přínos-

né a zajímavé pro všechny strany.“

	 Řada z nich i mnozí další, například Tomáš Ujfaluši nebo 

Marek Jankulovski, se ve volném čase naplno věnují golfu…

„To je po fotbalu můj nejoblíbenější sport, snažím se v něm 

zlepšovat, ale jde to ztuha, protože nemám na pravidelné hraní 

golfu právě kvůli fotbalu čas.“

	 Bordeaux si každý spojuje s vínem. Urodilo se letos?

„Nebude to letos asi nic moc, protože dvacet až třicet procent 

hroznů bohužel pomrzlo.“

	 Ptám se proto, že prý máte svoji vlastní vinici!

„Víno mám samozřejmě rád, ale že bych měl vlastní vinici, tak 

to je pro mě novinka a docela by mě zajímalo, odkud se tahle in-

formace vzala… Na něco tak časově náročného bych už teprve 

neměl čas!“

	 Netajíte se tím, že Francie je vaším druhým domovem, 

ve kterém jste prožil prakticky půlku života. Zůstanete v ní na-

trvalo jako třeba čeští hokejisté z NHL v Americe?

„Není to úplně stoprocentní, že ve Francii zůstanu dál žít, i když 

už nebudu fotbal hrát na vrcholové úrovni. Nechávám si ale urči-

tou rezervu, kterou může život přinést ze dne na den.“ 

„Francouzská liga 
se bude dělit na dobu 

před Neymarem 
a po jeho příchodu…“

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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Mistr zabral, 
Jihlava stále bez gólu! 
Po bezbrankové remíze v minulém 
kole na stadionu ostravského 
Baníku najeli fotbalisté Slavie zpět 
na vítěznou vlnu a jsou druzí za Plzní. 
Hosté se s jedním bodem naopak 
krčí na posledním místě tabulky 
a i nadále čekají na první gólový 
zápis v tomto ligovém ročníku. 

 3. KOLO 

Mistr zabral, 
Jihlava stále bez gólu! 
Po bezbrankové remíze v minulém 
kole na stadionu ostravského 
Baníku najeli fotbalisté Slavie zpět 
na vítěznou vlnu a jsou druzí za Plzní. 
Hosté se s jedním bodem naopak 
krčí na posledním místě tabulky 
a i nadále čekají na první gólový 
zápis v tomto ligovém ročníku. 
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Jeho snem byla odmala první liga. Dočkal se jí jako 
hráč, nyní i jako trenér. Na lavičce Jihlavy zakouší 
Ivan Kopecký od léta premiérové angažmá v nejvyšší 
české soutěži v roli hlavního kouče. Muž, který v uply-
nulé sezoně senzačně zachránil Vítkovice ve druhé 
lize, se pokouší prorazit o patro výš. S Vysočinou si 
sice ve třech úvodních kolech připsal jeden bod, vý-
kon ve druhé půli pátečního duelu na půdě mistrov-
ské Slavie (porážka 0:2) je ale příslibem.

IVAN KOPECKÝ: 
„Vykulený z ligy nejsem!“

 IVAN KOPECKÝ MÁ ZA SEBOU TŘI ZÁPASY V ROLI HLAVNÍHO KOUČE PRVOLIGOVÉHO TÝMU. 

 O vaší porážce se Slavií rozhodl začátek, kdy jste inkasovali obě branky. Přičítáte 

to respektu z favorita?

„Nemyslím. Chtěli jsme Slavii potrápit, s tím jsme do Prahy přijeli. Bohužel se nám ne-

povedl začátek. Inkasovali jsme z penalty, která asi byla, šlo o naši nešikovnost ve vlastní 

šestnáctce. Soupeř tím pádem získal klid, začal si věřit, přestože kvalitu má nespornou. 

Nám chyběly po zisku míče přesné přihrávky, vyprodukovali jsme jeden nebezpečný centr. 

Ale do koncovky jsme se nedostali. A pak inkasujeme po našem rohu.“

 Druhý poločas jste ale byli domácím vyrovnaní.

„Slavia po druhé brance dominovala, byla v očividné pohodě. O poločase jsme si v ka-

bině řekli, že zkusíme vstřelit kontaktní gól. Škoda, že se nám ho Klímou nepodařilo dát. 

Po něm chvíli na to minul prázdnou branku Hronek. Slavia až do konce hrozila z brejků 

a standardek. Nechci říct, že jsme prohráli na celé čáře, ale pokud chceme bodovat, mu-

síme se vyvarovat takových chyb. A je jedno, jestli proti nám stojí Slavia nebo někdo jiný.“

 BĚHEM DUELU V EDENU MUSEL PO BRZKÉM VEDENÍ SLAVIE JIHLAVSKÝ 
 TRENÉR UPRAVOVAT POKYNY, KTERÉ DAL SVÝM SVĚŘENCŮM PŘED VÝKOPEM. 

ECHO 3. KOLA

  Před poháry zabrali
Oba čeští zástupci si před duely play-
-off evropských pohárů s kyperskými 
celky připsali doma tři ligové body. 
Slávisté si bez problémů došli pro 
pohodovou výhru 2:0 nad Jihlavou, 
Plzeňané se štěstím zdolali 1:0 ve vy-
rovnaném mači olomouckého nováčka.

  Divočina v Liberci
Duely Liberce se Spartou mají vždy po-
řádný náboj, což tentokrát platilo měrou 
vrchovatou. Nejprve dvě červené karty 
pro domácí, poté jedna i pro pražské 
hosty. Ti navíc neudrželi ve dvojnásob-
né přesilovce vedení a odvezli si domů 
po výsledku 1:1 jen remízový bod.

  Moravská přestřelka
V Uherském Hradišti viděli diváci 
sedm gólů a potěšilo je, že pět v síti 
Ostravanů. Šest branek padlo v první 
půli a Slovácko se jasným vítězstvím 
a čtvrtým místem s pětibodovým zis-
kem po třech kolech vzpírá prognózám, 
které jej posílaly do bojů o záchranu.

  Už nikdo bez bodu
Dva týmy, které vstoupily do ligy úvod-
ními dvěma porážkami, se dočkaly 
alespoň remíz. I když s nimi ambiciózní 
Mladoboleslavští v Karviné (1:1) ani Br-
ňané (doma 0:0 s Bohemians) rozhodně 
příliš spokojeni být nemohou.

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Plzeň 3 3 0 0 6:0 9

2. Slavia Praha 3 2 1 0 3:0 7

3. Sigma Olomouc 3 2 0 1 4:3 6

4. Slovácko 3 1 2 0 6:3 5

5. Bohemians 1905 3 1 2 0 3:2 5

6. Sparta Praha 3 1 2 0 3:2 5

7. Teplice 3 1 1 1 4:3 4

8. Karviná 3 1 1 1 4:3 4

9. Liberec 3 1 1 1 3:3 4

10. Ostrava 3 1 1 1 5:6 4

11. Zlín 3 1 0 2 2:3 3

12. Dukla Praha 3 1 0 2 2:7 3

13. Jablonec 3 0 2 1 2:3 2

14. Mladá Boleslav 3 0 1 2 2:4 1

15. Brno 3 0 1 2 2:5 1

16. Jihlava 3 0 1 2 0:4 1

PROGRAM 4. KOLA
18.08. 20:15 Sparta Praha - Slovácko

19.08. 17:00 Ostrava - Teplice

19.08. 17:00 Zlín - Karviná

19.08. 18:00 Bohemians 1905 - Slavia Praha

19.08. 20:00 Mladá Boleslav - Liberec

20.08. 17:00 Jablonec - Dukla Praha

20.08. 17:00 Jihlava - Plzeň

20.08. 17:00 Sigma Olomouc - Brno

VÝSLEDKY 3. KOLA
Liberec - Sparta Praha 1:1

Dukla Praha - Zlín 1:0

Karviná - Mladá Boleslav 1:1

Teplice - Jablonec 1:1

Brno - Bohemians 1905 0:0

Plzeň - Sigma Olomouc 1:0

Slovácko - Ostrava 5:2

Slavia Praha - Jihlava 2:0

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STATISTIKA 3. KOLA

 TO JE LOS: PO SLAVII ČEKÁ NA JIHLAVU MAČ S PLZNÍ! 

 Začal jste s koučinkem, jak se říká, od píky.

„Přesně tak. Začínal jsem v Chrudimi u dorostu, pak krajské 

přebory, divize, třetí liga, druhá... A teď jsem udělal poslední krok.“

 Považujete to za odměnu za působení ve Vítkovicích, kte-

ré jste zázračně zachránil ve druhé lize?

„Podařilo se nám tam něco fantastického, budu na to vzpomí-

nat. Beru to ale jako odměnu celkově, nejen za Vítkovice. Fotbalu 

se věnuji od sedmi let, prošel jsem toho strašně moc, než jsem se 

vyšplhal nahoru. Moc si vážím, že můžu být součástí tohoto kolo-

toče. O to víc, neboť fotbal je můj život. Pocházím z fotbalové ro-

diny. Táta ho hrál, stejně tak brácha, který nyní trénuje Žamberk. 

A ségra hraje za Sázavu. Takže když se sejdeme, je jasné, co je 

naším hlavním tématem.“ (směje se) 

 Zahodit dvě tutovky proti takovému protivníkovi mrzí 

dvojnásob?

„Především se takové šance musí dávat. Měli jsme podobné 

i v prvních dvou kolech. Nejsme tým, který si jich bude vytvářet 

tolik, aby si z nich mohl vybírat. Pokud neproměníme žádnou, ne-

můžeme chtít bodovat. Každá spálená příležitost nahlodá sebevě-

domí celého mužstva.“

 Po třech kolech jste jediní bez vstřeleného gólu. Považu-

jete špatnou koncovku za největší problém?

„Ulevilo by se nám, pokud bychom skórovali. Přál bych si, aby to 

z nás spadlo. Pokud dáme gól, soupeř znervózní, máme pak vět-

ší možnost k vítězství. Koncovku pilujeme na tréninku, věřím, že 

se nám to podaří zlomit. Klukům nechci sahat do svědomí, každý 

z nich se snaží branku dát. Ale bohužel... Někdy je období, kdy té-

měř všechno, co vystřelíte, skončí gólem. Nám zatím nic. Je to náš 

velký problém.“

 Na kontě máte jediný bod. Počítáte s bojem o záchra-

nu?

„Myslím, že je brzy bavit se o podobných věcech. Nechci si sta-

vět vzdušné zámky, bude to určitě boj. Ale těžko nyní soudit, jak 

bude liga vypadat.“

 Zažíváte premiérovou sezónu v roli hlavního kouče v prv-

ní lize. Je to velký skok?

„Nakoukl jsem před časem do ligy v roli asistenta v Teplicích 

i v Jablonci. Co se týká prostředí, vykulený z toho nejsem. (směje 

se) Co se týká zodpovědnosti, ta je velká. Vždycky byl mým cílem 

dostat se do ligy. Nejdřív jako hráč, poté jako trenér. Pokaždé se 

mi to splnilo.“

 ANI NA SLAVII NEDOKÁZALI FOTBALISTÉ VYSOČINY VSTŘELIT PRVNÍ GÓL V TÉTO SEZONĚ. 

IVAN KOPECKÝ * Narozen: 10. června 1970 * Hráčská kariéra: TJ 
Rudoltice (1977-1980), TJ Lanškroun (1980-1984), FC Hradec Krá-
lové (1984-1987), FK Choceň (1987-1990), VTJ Žatec (1990-1992), 
FK Teplice (1992-1994), SK Chrudim (1994-1996), Petra Drnovice 
(1997-2000), Trenčín (2000-2001), Neratovice (2001-2002)
Největší úspěchy: finalista Českého poháru (1998) * Trenérská 
kariéra: FK Choceň (2002, hrající kouč), FK Skuteč (hrající kouč), 
Hrochův Týnec (2003), AFK Chrudim (2004-2005), Tesla Pardu-
bice (2005-2007), AFK Chrudim (2007, asistent), Ústí nad Orlicí 
(2008-2010), FK Čáslav (2010, asistent), MFK Chrudim (2011-2012), 
FK Teplice (2012, asistent), FK Čáslav (2012-2013), FK Varnsdorf 
(2013-2015, asistent), Podbrezová (2015, asistent), FK Jablonec 
(2016, asistent), FK Vítkovice (2017), Vysočina Jihlava (2017-?)

 Liberec - Sparta  1:1 (0:1)
Branky: 63. Breite (vyražený míč) - 27. M. Frýdek (Čivič). Rozhodčí: Zelinka - Hrabovský, Vlček. 
ŽK: Kúdela, P. Ševčík, Kerbr, Coufal - Sáček, Mandjeck, Ben Chaim, Čivič, Rosický. ČK: (54.) Kúdela, 
(57.) Kerbr  - (71.) Čivič. Diváci: 9800.
Liberec: O. Kolář - Coufal, Karafiát, Kúdela, Kerbr - Mikula - P. Ševčík, Breite, Folprecht (90. Voltr) 
- Malinský (46. Graiciar) - Potočný. Trenér: Trpišovský.
Sparta: T. Koubek - Zahustel, Mareček, Štetina, Čivič - Sáček (66. Rosický), Mandjeck - Biabiany, 
M. Frýdek, Ben Chaim (80. Janko) - Lafata (73. Josef Šural). Trenér: Stramaccioni.

 Karviná - Mladá Boleslav  1:1 (0:0)
Branky: 86. Jan Moravec (Ramirez) - 59. Magera (Fabián). Rozhodčí: Královec - Dobrovolný, Anto-
níček. ŽK: Šisler - Takács, Čmovš, Matějovský. Diváci: 4025.
Karviná: Berkovec - Jan Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Janečka (78. Ramirez), Šisler - Štepa-
novský (70. Čolič), Panák, Kalabiška - Wágner (90. Lischka). Trenér: J. Weber.
Ml. Boleslav: Vejmola - Pauschek, Čmovš, Stronati, Fabián - Takács, J. Rada (56. Komličenko) - 
Klobása (73. A. Jánoš), Matějovský, Přikryl - Magera (83. Babalj). Trenér: Uhrin ml.

 Dukla - Zlín  1:0 (1:0)
Branka: 24. Kušnír (přímý kop). Rozhodčí: Ginzel - Moláček, Flimmel. ŽK: Schranz - Diop. Diváci: 
2359.
Dukla: F. Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek, Podaný - Bezpalec, Miloševič (74. Djuranovič), Daniel Te-
tour - Koval (64. Koreš), Holenda, Schranz (77. Preisler). Trenér: Hynek.
Zlín: S. Dostál - Matejov, Hnaníček, Gajič, Bartošák (82. Fantiš) - Ekpai, Jiráček, Traoré, Holzer 
(60. Džafič) - Železník (64. Bartolomeu), Diop. Trenér: Páník.

 Teplice - Jablonec  1:1 (0:0)
Branky: 85. Fillo (penalta) - 80. Mihálik (samostatná akce). Rozhodčí: Příhoda - Mokrusch, Vlas-
juk. ŽK: Hübschman (Jablonec). Diváci: 4315.
Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - T. Kučera, Ljevakovič (83. Červenka) - Fillo, 
Jan Rezek (60. Trubač), Vošahlík (78. Suchan) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.
Jablonec: V. Hrubý - Masopust, Pernica, Hübschman, Marek Hanousek - V. Kubista - Tecl, Trávník 
(90.+2 Kouřil), Považanec (77. Mehanovič), Zelený - Martin Doležal II (71. Mihálik). Trenér: Klucký. 

 Slovácko - Ostrava  5:2 (4:2)
Branky: 6. Zajíc (vyražený míč), 11. V. Daníček (Šumulikoski), 23. Havlík (V. Daníček), 45. Hofmann 
(Divíšek), 90.+1 Havlík (Kubala) - 28. Šindelář (Stáňa), 36. Baroš (penalta). Rozhodčí: Franěk - J. Pa-
ták, Pelikán. ŽK: Jan Navrátil, Divíšek, Reinberk - Granečný, Baroš, R. Hrubý, Hlinka. Diváci: 6115.
Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Šimko, Divíšek - V. Daníček, Šumulikoski - Jan Navrátil 
90. Juroška), Machalík, Havlík - Zajíc (80. Kubala). Trenér: Levý.
Ostrava: Vašek - P. Breda (76. Mičola), J. Pokorný, Šindelář, Sus (46. Azevedo) - Granečný, Hlinka, 
R. Hrubý, Stáňa - Poznar (46. ? Šašinka), Baroš. Trenér: Kučera.

 Brno - Bohemians 1905  0:0 (0:0)
Rozhodčí: K. Hrubeš I - D. Pospíšil, Myška. ŽK: Kratochvíl, T. Pilík - Šmíd, J. Nečas. Diváci: 3480.
Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kijanskas, Jakub Šural - Jan Polák I (81. Michal Škoda) - T. Pilík, 
Kratochvíl - Přichystal (58. Fortes), Koné, Lutonský. Trenér: Habanec.
Bohemians 1905: Fryšták - M. Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Reiter (72. D. Mašek), Hašek ml., Švec, 
J. Nečas (88. Jindřišek) - Kabajev (60. Jirásek), Kuchta. Trenér: Hašek st.

 Plzeň - Olomouc  1:0 (0:0)
Branka: 69. Pilař (Krmenčík). Rozhodčí: Pechanec - Wilczek, Kotalík. ŽK: A. Čermák - Chorý, Je-
melka, Kalvach. Diváci: 10.135.
Plzeň: A. Hruška - Řezník, Hejda (46. Havel), T. Hájek, Limberský - Hrošovský, Živulič - J. Kopic 
(60. Pilař), D. Kolář, Zeman (83. A. Čermák) - Krmenčík. Trenér: Vrba.
Olomouc: M. Buchta - Sladký (78. Obročník), Radakovič, Jemelka, Vepřek - Zahradníček (83. Man-
zia), Houska, Texl (72. Moulis), Kalvach, Falta - Chorý. Trenér: V. Jílek.

 Slavia - Jihlava 
v 

 2:0 (2:0)
Branky: 6. Hušbauer (penalta), 18. Danny (vyražený míč). Rozhodčí: Nenadál - I. Nádvorník, Pochy-
lý. ŽK: Hušbauer - Zoubele, Keresteš, P. Dvořák, Nový. Diváci: 10.112.
Slavia: Laštůvka - Bořil (46. Frydrych), Jugas, Deli (60. T. Souček), Sobol - Ngadeu - Van Buren 
(86. Švento), Hušbauer, Rotaň, Danny - Milan Škoda. Trenér: Šilhavý.
Jihlava: Rakovan - Nový, Kryštůfek, J. Krejčí, Keresteš - Daníček (46. Klíma) - Fulnek, Zoubele 
(80. Štěpánek), Hronek, Popovič (55. P. Dvořák) - Ikaunieks. Trenér: Kopecký.

http://www.o2tv.cz/
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JOSEF PEŠICE

ZAUJALO MĚ „V páteční předehrávce v Edenu měla Slavia hlavně v prvním poločase jasně navrch 
nad Jihlavou, která hrála dost bázlivě a brzy prohrávala o dvě branky. Málokdo v tu dobu 
tušil, že tím je už gólový účet zápasu uzavřený. Po přestávce se domácí již trochu šetřili 
na úterní předkolo Ligy mistrů v Nikósii, hosté z Vysočiny se začali víc osmělovat v ofen-
zívě a dostali se do několika slibných šancí. S koncovkou jsou však na štíru, protože 
v nové sezoně stále marně čekají na první vstřelený gól…

V neděli jsem se vypravil do Liberce, kde se představila Sparta. Slovan hrál tvrdě a agre-
sivně v osobních soubojích, což evidentně sparťanům nesvědčilo. Přesto šli do vedení 1:0 
a po dvou slepených vyloučeních libereckých hráčů to vypadalo, že Pražané v pohodě do-
jdou k tříbodovému zisku. Jenže domácí se i v osmi lidech obdivuhodně zvedli k náporu, mo-
hutně je také povzbuzovali jejich fanoušci a hosté na novou situaci na trávníku nedokázali 
včas a účinně zareagovat. Myslím si, že Tomáš Rosický měl jít do hry dřív, aby je uklidnil 
a zároveň tým využil převahy dvou hráčů. Místo toho však Letenští z trestného kopu inka-
sovali vyrovnávací gól, byla to podobná situace jako v nedávném pražském derby s Bohem-
kou. Jen s tím rozdílem, že tentokrát vypadl míč brankáři Koubkovi a opět nikdo nezareago-
val na dobíhající protihráče, takže dorážka Breiteho byla pohodlná a bez souboje.“ 

 SLÁVISTICKÝ KANONÝR MILAN ŠKODA SE V TÉTO LIGOVÉ SEZONĚ GÓLOVĚ NEPROSADIL A TO ANI PROTI JIHLAVĚ. 

http://www.o2tv.cz/
http://molcesko.cz/cz/
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Po úvodních třech kolech HET 
ligy nemají hráči ještě stabilně 
vyladěnou mušku a s góly zatím 
šetří i obě pražská „S“, která se 
stejně jako Plzeň netají mistrov-
skými ambicemi. Viktoriáni ale 
zažili aspoň jednu střeleckou erupci 
hned v premiéře doma proti Dukle, 
které nasázeli čtyři branky. Ještě 
lepší kousek se povedl o víkendu 
Slovácku v duelu s Baníkem, který 
si nakonec odvezl domů do Ostravy 
dokonce potupné „bůro“. Oba týmy 
jsou díky tomu v čele pořadí, naopak 
Vysočina je stále nulová…

1.-2. Plzeň 6 2,000
1.-2. Slovácko 6 2,000
3. Ostrava 5 1,666
4.-6. Olomouc 4 1,333
4.-6. Teplice 4 1,333
4.-6. Karviná 4 1,333
7.-10. Slavia 3 1,000
7.-10. Sparta 3 1,000
7.-10. Bohemians 1905 3 1,000
7.-10. Liberec 3 1,000
11.-15. Zlín 2 0,666
11.-15. Dukla 2 0,666
11.-15. Jablonec 2 0,666
11.-15. Ml. Boleslav 2 0,666
11.-15. Brno 2 0,666
16. Jihlava 0 0

 PLZEŇANÉ MAJÍ SPOLEČNĚ SE SLOVÁCKEM 
 PRŮMĚR DVĚ BRANKY NA ZÁPAS. 

 JABLONECKÝ ONDŘEJ MIHÁLIK 
 (ZELENÝ DRES) ZATÍM VSTŘELIL DVA GÓLY. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Dvě střelecké

ERUPCE

VYCHYTANÉ NULY

3
Aleš Hruška (Plzeň), Jan Laštůvka (Slavia)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

2
Milan Baroš (Ostrava), Šimon Falta (Olomouc), Marek Havlík (Slovácko), 

David Lafata (Sparta), Ondřej Mihálik (Jablonec), 
David Vaněček (Teplice), Tomáš Zajíc (Slovácko)

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

5,5
Šimon Falta (Olomouc, 2 + 1)

5
Martin Fillo (Teplice, 1 + 2), Michael Krmenčík (Plzeň, 1 + 2)

4
Milan Baroš (Ostrava, 2 + 0), Marek Havlík (Slovácko, 2 + 0), 
David Lafata (Sparta, 2 + 0), Ondřej Mihálik (Jablonec, 2 + 0), 
David Vaněček (Teplice, 2 + 0), Tomáš Zajíc (Slovácko, 2 + 0)

3,5 - Patrik Hrošovský (Plzeň, 1 + 1), Bronislav Stáňa (Ostrava, 1 + 1), Tomáš Wágner (Karviná, 1 
+ 1) * 3 - Jan Kopic (Plzeň, 0 + 2) 

http://www.o2tv.cz/
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Jak se slávisté naladili na LM
  Slavia - Jihlava  

v 

 2:0 (2:0)

Duel s Jihlavou dostal na úvod slavnostní nádech, když slá-

vistický gólman Jan Laštůvka převzal od ředitele vydavatelství 

časopisu Gól Václava Tichého trofej za 100 odchytaných ligo-

vých nul, čímž vstoupil do prestižního Klubu ligových brankářů 

tohoto časopisu (1). V Edenu se fanoušci seznámili s novou po-

silou „červenobílých“, kterou se stal ukrajinský obránce Edu-

ard Sobol (číslo 3)  (2). Již v 6. minutě je rozjásala tato rána 

Josefa Hušbauera z pokutového kopu (3) a třináct minut poté 

se prosadil portugalský záložník Danny, který opět podal vý-

borný výkon (4). Další šance již Pražané neproměnili, nepro-

sadil se ani dravý Nizozemec Mick Van Buren  (5). Po utkání 

přesto mohli být slávisté spokojení, na úterní play-off Ligy mis-

trů na Kypru se naladili vítězně (6). 

1)

2)

3)

6)5)

4)
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Český fotbal ztratil legendu

Za tři týdny by oslavil životní devadesátku. Přípravy na toto kulaté jubi-
leum však předčasně skončily, když byl nedávno hospitalizován v Ústřední 
vojenské nemocnici ve Střešovicích, odkud bohužel nepřicházely povzbu-
divé zprávy o zdravotním stavu tohoto věčného optimisty s neutuchajícím 
mladickým elánem. Ve čtvrtek 10. srpna odešla jedna z největších legend 
českého fotbalu, unikátní sportovní obojživelník ing. RUDOLF BAŤA.

 OSOBITÝ DĚKOVACÍ PROJEV PŘI UVEDENÍ DO SÍNĚ SLÁVY ČESKÉHO FOTBALU. 

Byl to od tehdejšího předsedy ČSTV Antonína Himla, což byl 

v socialistickém Československu de facto všemocný ministr spor-

tu, neobvyklý nápad, když v roce 1978 po domácím mistrovství 

světa v ledním hokeji inicioval „přestup“ uznávaného hokejového 

rozhodčího na uvolněný post generálního sekretáře fotbalového 

svazu. Mezinárodní sudí, který pískal na dvou olympijských turna-

jích a šesti mistrovstvích světa, rozhodoval i památnou sérii mezi 

výběrem NHL a týmem Sovětského svazu v roce 1972, musel totiž 

v padesáti letech svoji kariéru v pruhovaném dresu z věkových dů-

vodů ukončit. V novém fotbalovém prostředí se neuvěřitelně rych-

le zabydlel a brzy patřil i k nejznámějším funkcionářům v Evropě, 

postupně byl členem tří komisí UEFA. Generálním sekretářem 

fotbalového svazu byl dlouhých devatenáct let, vytvořil uznávaný 

tandem s předsedou Václavem Jírou a po jeho smrti i rozdělení 

československé federace s Františkem Chvalovským. Loučil se 

po stříbrném EURO 1996 v Anglii.  Zařadil se mezi osobnosti svě-

tového fotbalu, kterým se dostalo cti převzít vyznamenání UEFA 

nazvané „ORDRE DU MÉRITE“.

Díky svým diplomatickým schopnostem, jazykovému vybave-

ní a vždy optimistické veselé povaze si vysloužil v mezinárodních 

kruzích přezdívku „Rudi aus Prag“. 

 DVĚ ČESKÉ FOTBALOVÉ OSOBNOSTI MEZINÁRODNÍHO FORMÁTU – RUDOLF BAŤA A PAVEL NEDVĚD. 

 NA RUZYŇSKÉM LETIŠTI VÍTÁ PŘEDSEDU FIFA 
 SEPPA BLATTERA PŘI JEHO POSLEDNÍ NÁVŠTĚVĚ PRAHY. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Tato značka otevírala dveře napříč fotbalovou Evropou a někdy 

řešila i velmi zapeklité problémy… Fotbalová asociace ho jmeno-

vala čestným generálním sekretářem s možností navštěvovat za-

sedání výkonných výborů. V roce 2002 mu bylo uděleno nejvyšší 

fotbalové vyznamenání Cena dr. Václava Jíry a v roce 2014 byl uve-

den do Síně slávy českého fotbalu. Na pódiu hotelu Hilton před-

nesl spatra velmi emotivní děkovnou řeč, po které se mu plným 

právem dočkalo několikaminutových ovací ve stoje. 

Pro asociaci pracoval příležitostně i v době, kdy své zkušenosti 

a znalosti uplatňoval ve službách pražské Sparty. V osmdesáti le-

tech byl vedoucím výpravy české „dvacítky“, která senzačně při-

vezla v roce 2007 z mistrovství světa v Kanadě stříbrné medaile, 

třebaže čerství vicemistři mohli být věkově jeho vnuky a možná 

i pravnuky… Mezi mladými se vždy cítil skvěle, jak s oblibou ří-

kával, že „ještě není tak starý, aby s dědky kartáčoval vrabce“. 

Vloni v září byl vedoucím výpravy reprezentační „jedenadvacítky“ 

na důležitém kvalifikačním utkání v Belgii. Na slavnostním obědě, 

pořádaném při této příležitosti belgickou asociací a pořádajícím 

městem Lovaň, doslova očaroval hostitele svým šarmem, výřeč-

ností a vahou své výrazné osobnosti. 

Za téměř čtyřicet let v roli fotbalového funkcionáře zažil několik 

generací vynikajících fotbalistů. Získal nespočet přátel. Teď nám 

všem bude moc chybět. Rudi, nikdy nezapomeneme!

Poslední rozloučení s Rudolfem Baťou se uskuteční ve čtvr-

tek 17. srpna 2017 v 11 hodin při mši svaté v bazilice Nanebevzetí 

Panny Marie v Praze na Strahově. 

 JAKO VEDOUCÍ VÝPRAVY POZORNĚ SLEDUJE TRÉNINK MLADÝCH REPREZENTANTŮ. 

 V DOBRÉ SPOLEČNOSTI „RUDI“ NIKDY ŽÁDNOU ZÁBAVU NEZKAZIL. 

 VLADIMÍR BETKA 

ZEMŘEL VLADIMÍR BETKA
Na strahovský sekretariát FAČR dorazila v minulých dnech další 

smutná zpráva.  Ve středu 10. srpna zemřel po dlouhé těžké nemoci 
ve věku 71 let Vladimír Betka. 

Svůj život zasvětil fotbalu a  zanechal v  něm výraznou stopu na  nejrůznějších 
úrovních. Byl dlouholetým sekretářem komise mládeže na fotbalovém svazu, stal se 
zakladatelem turnaje žáků Kouba Cup, byl i u zrodu dnes velmi populárního turnaje 
McDonald’s Cup. Určitou dobu zastával i funkci předsedy Severočeského krajského 
fotbalového svazu. Trénoval tým SEPAP Štětí v době, kdy hrával třetí nejvyšší soutěž. 
Býval také kustodem národního týmu v době, kdy vznikla samostatné česká fotbalová 
reprezentace a zúčastnil se i prvního utkání v únoru 1994 v Turecku. V Roudnici nad 
Labem, kde bydlel, se dlouhodobě věnoval výchově mládeže. Na tamním hřbitově se 
uskuteční ve středu 16. srpna od 10 hodin poslední rozloučení.

 S PŘEDSEDOU UEFA MICHELEM PLATINIM 
 A DĚKANEM FTVS JOSEFEM DOVALILEM. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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FAČR v Edenu uctí zesnulou kolegyni,
nabídne finanční pomoc rodině

Fotbalová asociace České republiky (FAČR) v rámci blížícího se utkání kva-
lifikace MS s Německem uctí památku Lenky Civínové, své hlavní účetní, 
která ve čtvrtek 27. července podlehla vážným zraněním způsobeným oz-
brojeným útočníkem v Egyptě. FAČR hodlá výtěžkem z prodeje vybraných 
vstupenek, jejichž základní cena byla stanovena na 500 korun, na duel čes-
ké reprezentace s úřadujícími mistry světa finančně podpořit rodinu Lenky 
v čele s jejím synem. Očekávaný duel hostí 1. září EDEN ARÉNA (20:45).

 „Smrt naší kolegyně nás nesmírně zasáhla. V těchto chvílích 

si uvědomíme, že fotbal, body či góly jsou opravdu jen podružnou 

záležitostí. Naší kamarádce nikdo život nevrátí, nicméně rádi by-

chom alespoň cestou finanční podpory pomohli její rodině, která 

prožívá velmi těžké chvíle,“ uvedl generální sekretář FAČR Rudolf 

Řepka. „Právě proto jsme připravili možnost prodeje vybraných 

vstupenek, přičemž generované prostředky v plné výši předáme 

právě pozůstalým naší dlouholeté kolegyně,“ uvedl Řepka.

Jak konkrétně bude zmíněný prodej vybraných vstupenek vy-

padat? Pro utkání s Německem, jehož výkop je stanoven na pátek 

1. září od 20:45, byl alokován sektor 118 na dlouhé straně v EDEN 

ARÉNĚ naproti hlavní tribuně. Minimální cena, za kterou bude 

možno vstupenku nakoupit, je stanovena na 500 Kč. 

Fanoušci však mohou za vstupenku do sektoru 118 zaplatit ja-

koukoliv vyšší cenu s tím, že celá částka (včetně základních 500 Kč) 

se uhradí na speciálně zřízený transparentní účet společnosti 

STES, dceřiné společnosti FAČR. Kompletní vybraná částka bude 

vzápětí předána pozůstalým. Do prodeje pro charitativní účely po-

putuje 750 vstupenek. „Věříme, že fotbaloví příznivci tuto variantu 

ocení a kompletně zaplněný sektor 118 přinese pro rodinu velké 

sportovní fanynky důstojný finanční obnos,“ přál si Řepka. 

Kvůli předpokládané různé výši ceny vstupenek a nemožnosti 

využití klasického online rezervačního systému v předprodeji prosí 

organizátoři o následování několika jednoduchých kroků. Tím prv-

ním bude odeslání mailu na adresu vstupenky@fotbal.cz. Fanoušci 

sepíší počet lístků, o něž mají zájem (maximum 5 na osobu), a zá-

roveň částku, kterou jsou ochotni za ně zaplatit (např: Zakupuji dvě 

vstupenky a přispívám na transparentní účet částkou 1500 Kč). 

Jako odpověď přijde email se zaslaným číslem transparentní-

ho účtu a přiděleným variabilním symbolem (platbu si následně 

bude moci každý zkontrolovat na webových stránkách Komerční 

banky, a.s.: https://www.kb.cz/cs/ostatni-sluzby/transparentni- 

ucty/). Po zaplacení částky bude možné vstupenky osobně vy-

zvednout v sídle společnosti STES a.s. (Diskařská ul., Praha 6). 

„Celý koncept je zamýšlen jen a pouze jako pomoc rodině naší 

kolegyně. O to více se chceme bránit veškerým jedincům, kte-

ří by této charitativní akce chtěli zneužít ve svůj prospěch. Pro-

to na vstupence bude uvedena částka 1 Kč, z níž bude odvedena 

příslušná daň, a celá přispěná částka tak bude moci být předána 

pozůstalým. Zároveň všechny fanoušky prosíme, aby do mailu na-

psali také jména svých kamarádů s číslem občanských průkazů, 

pro které vstupenky zakupují,“ dodal Řepka.

Všichni fanoušci, kteří by si chtěli zajistit vstupenky na utkání 

i mimo tento charitativní projekt, mohou využívat standardního on-

line systému předprodeje na stránkách www.vstupenkyfotbal.cz. 

PŘÍKLAD ŽÁDOSTI FANOUŠKA O ZAKOUPENÍ VSTUPENEK 
S VÝTĚŽKEM PRO CHARITATIVNÍ KONTO LENKA

Dobrý den. Rád bych si zakoupil 2 vstupenky a tím na podporu pozůstalé rodiny věnoval 1000 Kč. 
Utkání navštívím se svým kamarádem, níže uvádím naše údaje.

JMÉNO PŘÍJMENÍ MĚSTO ČÍSLO OP

PETR NOVÁK PRAHA OP 11111111

KAREL BLÁHA BRNO OP 22222222

ODPOVĚĎ ZE STES

Vážený pane Nováku. Velice si vážíme vašeho projeveného zájmu a jménem pozůstalé rodiny dě-
kujeme za přispěnou částku. Úhradu prosím proveďte na transparentní účet xxxxxxxxxxxxxxx/0100 
zřízený u Komerční banky. Abychom mohli platbu spárovat a rozpoznat, jako VS uveďte xxxxxx. Ná-
sledně si budete moci sám ověřit, zda platba byla správně provedena na https://www.kb.cz/cs/
ostatni-sluzby/transparentni-ucty/), kam stačí zadat číslo účtu. Vstupenky si budete moci vyzved-
nout po připsání platby na účet v sídle společnosti STES, a.s. na adrese Diskařská 2431/4, Praha 6 
- Strahov, ve dnech PO-PÁ, 8-16h.

www.vstupenkyfotbal.cz

 ZAKOUPENÍM VSTUPENKY NA ODVETNÝ KVALIFIKAČNÍ ZÁPAS ČESKÉ REPUBLIKY 
 S NĚMECKEM MOHOU FANOUŠCI VÝRAZNĚ POMOCI ZÁSLUŽNÉ CHARITATIVNÍ VĚCI. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.vstupenkyfotbal.cz/
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Neoblíbený Strahov?
Olympia si ho užívá

Na stadionu Evžena Rošického se po letech znovu hraje profesionální 
fotbalová soutěž. Na Pražany neoblíbeném stánku hraje své mistrovské 
zápasy nováček druhé ligy Olympia. Klub, pocházející z Hradce Králové, 
do metropole přesídlil po postupu do FNL. Na východě Čech nemá vyhovu-
jící stadion. Mládež však zůstala v Hradci.

 NA STADIONU EVŽENA ROŠICKÉHO NAŠLI FOTBALISTÉ OLYMPIE NOVÝ DOMOV. A ZATÍM JIM BODOVĚ SVĚDČÍ… 

 DVAKRÁT ŠLI HRÁČI DRUHOLIGOVÉHO NOVÁČKA PROTI ŽIŽKOVSKÉ VIKTORII DO VEDENÍ, ALE HOSTÉ POKAŽDÉ DOKÁZALI JEJICH NÁSKOK SROVNAT. 

Strahovskou „větrnou hůrku“, fanoušky většinou zatracova-

nou, si Olympia nemůže vynachválit. „Chtěli jsme hrát v Hradci, 

ale bohužel to nešlo, nebylo to reálné. Od Fotbalové asociace ČR 

jsme dostali možnost hrát na Strahově, vedení svazu chci tímto 

poděkovat. Jsme tu rádi,“ říká majitel a předseda představenstva 

Olympie Angelos Goulis, který Prahu nebere za dočasné útočiště. 

Klub tu chce působit dlouhodobě.

Všesportovní stadión, kde má základnu mnohem známější, ješ-

tě v uplynulé sezóně prvoligový FC Hradec Králové, bude zřejmě 

procházet rekonstrukcí. Varianta na tento azyl padla. „Dvě muž-

stva na něm působit asi nemohla. Řešili jsme i jiné možnosti, ale 

nabídka od FAČR byla nejlepší. Jediný svaz nám vyšel vstříc,“ vy-

světluje trenér Miloš Sazima.

Olympia se do druhé ligy vyhoupla během tří let z krajské-

ho přeboru. V ČFL skončila druhá, využila však skutečnosti, že 

do FNL nemohly vítězné Jirny. Poté se akciová společnost přestě-

hovala do Prahy, načež zbývalo už jen najít stadion, kde bude klub 

hrát. To se povedlo, byť na poslední chvíli.

Ve druhé nejvyšší soutěži chce hrát nováček důstojnou roli, nemít 

problémy se záchranou. Zatím se mu to daří, v úvodních třech ko-

lech nasbíral 5 bodů. Naposledy o víkendu v pražském derby s Vik-

torií Žižkov remizoval na Strahově 2:2. Do hlediště si našlo cestu 

téměř tisíc diváků. V prvním kole přišlo na Pardubice 350 fanoušků. 

„V Hradci, když jsme hráli o postup, na nás chodily maximálně dvě 

stovky lidí,“ naznačuje Sazima, že si klub i v tomto polepšil. 

Tým na Strahově trénuje v pátek, o den později nastupuje k do-

mácím zápasům. Přes týden se mužstvo připravuje v areálu 

pražských Spojů, v tak trochu spartánských podmínkách. Fotba-

listé to však díky Strahovu překousnou. „Takový stadion ve druhé 

lize není, je tam pár podobných, ale my si to na Strahově užívá-

me. Hrajeme na krásném stadionu, a ne na vesnicích a na malých 

hřištích,“ září spokojeností gólman Luděk Frydrych. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Nevídaný kolaps mistra!

Nejsledovanější fotbalová soutěž kontinentu odstartovala novou 
sezonu ve velkém stylu, její první dva duely, v nichž se představi-
ly Arsenal a Liverpool, nabídly fanouškům parádních 13 gólů! Ani 
v sobotním utkání mistrovské Chelsea s Burnley nebyla nouze 
o přesné trefy, k velkému šoku domácích fanoušků však tři z pěti 
zamířily za záda brankáře Blues Courtoise!

Předehrávku úvodního kola obstaraly na Emirates Stadium Arsenal s Leicesterem 

a borci obou týmů předvedli reklamu na fotbal. Hosté sice už po dvou minutách prohrávali, 

když se při ligové premiéře v novém dresu trefil kanonýr Lacazette, hosté ale skóre oto-

čili a dvakrát se dostali do vedení (2:1, 3:2). Výhru však nevybojovali, Arsenal si v poslední 

desetiminutovce slepenými góly střídajících Ramseyho a Girouda vystřílel triumf 4:3! To 

Liverpool přestřelku na půdě Watfordu nezvládl, přitom ještě v třetí minutě nastavení vedl 

3:2… Následně ale svěřenci kouče Jürgena Kloppa neuhlídali roh domácích a Britos se 

pohotovou hlavičkou postaral o překvapivou dělbu bodů.

Mistrovská Chelsea vykročila za obhajobou titulu nejhůře, jak mohla. Už ve 14. minutě 

přišla o vyloučeného kapitána Cahilla, kterého v závěru utkání po druhé žluté následoval 

předčasně do sprch Fabregas. To už Burnley vedlo na Stamford Bridge 3:1 a o senzační 

triumf se nenechalo připravit, i když ještě dvě minuty před koncem inkasovalo z kopač-

ky Luize. Velký návrat do Evertonu předvedl Wayne Rooney, jenž jedinou brankou rozhodl 

utkání se Stoke. Z nováčků se mezi elitou nejlépe uvedl Huddersfield na hřišti Crystal Pa-

lace (3:0). Brighton doma nestačil na Manchester City (0:2), záložník Seagulls Skalák ani 

bek Matějů se nevešli na soupisku pro utkání. Newcastle doma padl s Tottenhamem (0:2). 

Na prvním místě se nakonec usadil Manchester United, který díky dvěma trefám Lukakua 

rozdrtil West Ham 4:0. 

 WAYNE ROONEY SI OSLADIL NÁVRAT DO EVERTONU VÍTĚZNOU HLAVIČKOU 
 DO SÍTĚ STOKE, ZA TOFFEES SE ZNOVU TREFIL PO DLOUHÝCH 4869 DNECH! 

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Manchester Utd. 1 1 0 0 4:0 3

2. Huddersfield 1 1 0 0 3:0 3

3. Manchester City 1 1 0 0 2:0 3

4. Tottenham 1 1 0 0 2:0 3

5. Arsenal 1 1 0 0 4:3 3

6. Burnley 1 1 0 0 3:2 3

7. Everton 1 1 0 0 1:0 3

8. West Brom 1 1 0 0 1:0 3

9. Liverpool 1 0 1 0 3:3 1

10. Watford 1 0 1 0 3:3 1

11. Southampton 1 0 1 0 0:0 1

12. Swansea 1 0 1 0 0:0 1

13. Leicester 1 0 0 1 3:4 0

14. Chelsea 1 0 0 1 2:3 0

15. Stoke 1 0 0 1 0:1 0

16. Bournemouth 1 0 0 1 0:1 0

17. Newcastle 1 0 0 1 0:2 0

18. Brighton 1 0 0 1 0:2 0

19. Crystal Palace 1 0 0 1 0:3 0

20. West Ham 1 0 0 1 0:4 0

PROGRAM
2. KOLO

19.8. Swansea - Manchester Utd., Bournemouth - Watford,
Burnley - West Brom, Leicester - Brighton, Stoke - Arsenal

Liverpool - Crystal Palace, Southampton - West Ham,
20.8. Huddersfield - Newcastle, Tottenham - Chelsea

21.8. Manchester City - Everton

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Lukaku R. Manchester Utd 2 0

1. Mounie S. Huddersfield 2 0

1. Vardy J. Leicester 2 0

1. Vokes S. Burnley 2 0

VÝSLEDKY
1. KOLO

Manchester Utd. - West Ham 4:0 * Newcastle - Tottenham 0:2
Brighton - Manchester City 0:2 * Everton - Stoke 1:0

Crystal Palace - Huddersfield 0:3 * Chelsea - Burnley 2:3
Southampton - Swansea 0:0 * West Brom - Bournemouth 1:0

Watford - Liverpool 3:3 * Arsenal - Leicester 4:3

http://www.o2tv.cz/
http://www.vstupenkyfotbal.cz/
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Sešívaní zabojují 
o milionový poklad! 

Prestiž, zvuční soupeři, plné stadiony, stamiliony na kontě. Slovutná 
Liga mistrů nabízí spoustu lákadel a borci Slavie věří, že se do elit-
ní kontinentální pohárové soutěže letos znovu podívají! V závěrečném 
4. předkole si to rozdají s kyperským APOELem a v Nikósii mohou udě-
lat výrazný krok k postupu…

 V BOJI O ZÁKLADNÍ SKUPINU LIGY MISTRŮ BUDOU SLÁVISTÉ SPOLÉHAT NA SKVĚLOU FORMU ZÁLOŽNÍKA JOSEFA HUŠBAUERA. 

Po selhání Sparty a Mladé Boleslavi se v tomto týdnu zapojí 

do pohárových bitev pouze Slavia s Plzní. Dva nejlepší mančafty 

loňského ročníku nejvyšší české soutěže útočily na Ligu mistrů, 

Západočeši však po selhání s rumunským FCSB (2:2, 1:4) „pro-

padli“ do bojů o Evropskou ligu. 

UZDRAVÍ SE DELI?
O elitní Champions League tak nadále usilují pouze borci z vr-

šovického Edenu, kteří se mezi elitní mančafty kontinentu mo-

hou podívat znovu po devíti letech. Z cesty už odklidili běloruský 

BATE (1:0, 1:2) a nyní mají před sebou poslední překážku v po-

době kyperského APOELu. Na těžkou bitvu v Nikósii se svěřen-

ci kouče Šilhavého naladili pohodovým pátečním triumfem 2:0 

nad Jihlavou, během něhož však pro zranění ztratili klíčového 

stopera Deliho. Start reprezentanta Pobřeží slonoviny v důle-

žité pohárové bitvě není jistý, a jelikož je zraněný i další střední 

obránce Bílek, byla by jeho případná absence pro Slavii velkou 

komplikací. APOEL ještě domácí ligu nerozehrál, v boji o LM ale 

přetlačil Dudelange (1:0, 1:0) i rumunský Viitorul Constanta (0:1, 

4:0 pp) a na Slavii si bude věřit. 

VIKTORKA HLEDÁ KANONÝRA
Plzeňské Viktorii se vidina Ligy mistrů rozplynula po domácím 

výprasku 1:4 od rumunského FCSB, zavděk tak musí vzít bojem 

o účast v základní skupině Evropské ligy, kde by si její rozpočet 

také výrazně přilepšil. Los jí do cesty stejně jako Pražanům po-

stavil kyperského soupeře - AEK Larnaca, která do 4. předkola 

přešla přes gibraltarský Lincoln Red Imps (5:0, 1:1), irský Cork 

City (1:0, 1:0) a běloruské Dinamo Minsk (2:0, 1:1). Západočeši 

v posledních dvou kolech tuzemské ligy herně příliš nepřesvěd-

čili, Jablonec i nováčka z Olomouce porazili shodně 1:0. Střílet 

branky se jim tak aktuálně příliš nedaří a proti Larnace jim navíc 

bude chybět klíčový borec ofenzívy kanonýr Krmenčík, jehož čeká 

distanc kvůli vyloučení v odvetě s FCSB… Vyrovnají se s jeho ztrá-

tou a vystřílí si nadějný triumf do odvety? 

 ANI JAN KOPIC NEPOMOHL PLZNI PŘEJÍT PŘES FCSB. 

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

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Real obhájil Superpohár UEFA

Makedonská metropole Skopje byla dějištěm Superpoháru UEFA, ve kterém 
fotbalisté Realu Madrid, vítězové Ligy mistrů, porazili šampiona Evropské ligy 
Manchester United 2:1 a trofej získali už počtvrté, když kromě loňska slavili 
i v letech 2002 a 2014. Více triumfů mají jen Barcelona a AC Milán, a to pět. Na-
víc Superpohár putuje do Španělska poosmé za posledních devět let. 

 REAL JAKO TŘETÍ KLUB V HISTORII DOKÁZAL OBHÁJIT TRIUMF V SUPERPOHÁRU. 

 „Bílý balet“, který nastoupil bez své největší hvězdy Cristiana 

Ronalda v základní sestavě, soupeře od začátku přehrával a vedl 

po gólech Casemira a Isca. „Rudí ďáblové“ už jen snížili dorážkou 

letní posily Romela Lukakua, který se trefil hned v prvním soutěž-

ním utkání za United. 

Trenér Manchesteru José Mourinho ani na pátý pokus nepo-

razil svůj bývalý klub, a utekla mu tak šance na zisk jediné velké 

trofeje, která mu ještě ve sbírce chybí. Naopak Real slaví obhajobu 

Superpoháru, což se dosud povedlo pouze v roce 1990 AC Milán 

a v roce 1973 Ajaxu Amsterdam. 

http://www.o2tv.cz/
http://pumastore.cz/
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
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 ZATÍMCO JABLONEČTÍ SI POSTUP DO 3. KOLA MOL CUPU VYSTŘÍLELI PŘES MŠENO, 
 PLZEŇANÉ DO NĚJ COBY ÚČASTNÍK EVROPSKÝCH POHÁRŮ POSTOUPILI PŘÍMO. 

Brno prvním padlým ligistou

V duelech druhého kola MOL Cupu postoupily dál všechny prvoligové týmy s je-
dinou výjimkou - venku již jsou po porážce na půdě třetiligového HFK Olomouc 
fotbalisté brněnské Zbrojovky! Hráči Baníku Ostrava jasně vyhráli 5:0 v Hulíně. 
Jablonec otočil městské derby se Mšenem a vyhrál 4:1. 

Divizního nováčka poslal do vedení z penalty Adam Pelta, syn 

bývalého předsedy FAČR a šéfa Jablonce Miroslava Pelty. Do pře-

stávky otočil Jablonec skóre dvěma góly Mehanoviče. V druhém 

dějství zvýšil Mihálik a v závěru Bosňan Mehanovič zkompletoval 

hattrick. 

Teplice v silné sestavě zdolaly Loko Vltavín těsně 3:2. Favorit 

po gólech Suchana, Filla z penalty a Vaněčka vedl v 47. minutě už 

o tři branky. Pražané pak duel dvěma slepenými góly zdramatizo-

vali, ale hosté těsný náskok udrželi. Liberec zvítězil v Dobříši hlad-

ce 3:0. V 25. minutě poslal Slovan do vedení Pulkrab, po přestávce 

zvýraznili triumf hostů Kulhánek s Bosančičem. 

Pražská Dukla si po dvou ligových prohrách částečně zvedla 

sebevědomí a zvítězila 2:0 v Převýšově. V prvním poločase otevřel 

skóre Holenda, až těsně před koncem přidal pojistku Duranovič. 

Karviná vyhrála na půdě Slavičína rovněž 2:0. O branky se posta-

rali v úvodním poločase  Lingr a těsně před koncem zápasu Duda. 

Nejvíc se na postup nadřelo Slovácko. V 19. minutě sice tým 

z Uherského Hradiště poslal do vedení Juroška, ale Ústí nad Orlicí 

brzy odpovědělo trefou Součka. Další gól už diváci v druhé půli ani 

v prodloužení neviděli. Rozstřel vyhráli hosté 5:4, rozhodující pe-

naltu proměnil opět Juroška. 

Po dvou ligových porážkách nezvládla brněnská Zbrojovka ani 

2. kolo MOL Cupu a vypadla po prohře 1:2 na hřišti třetiligového 

HFK Olomouc. Tak brzo v pohárové soutěži skončila naposledy 

před pěti lety. Brňané jsou tak prvním ligovým celkem mimo hru. 

Naopak fotbalisté Bohemians Praha 1905 a Sigmy Olomouc své 

třetiligové soupeře zdolali a postoupili. „Klokani“ po výhře 5:1 

v Benešově, kde si tři góly a asistenci připsal Jevgenij Kabajev. 

Sigma udolala Hlučín 3:1 až teprve po prodloužení, v němž se dva-

krát prosadil Pavel Moulis, který tak navázal na víkendový vítězný 

gól v závěru domácího ligového duelu Hanáků s Libercem.

Druhé pohárové kolo se bude dohrávat příští týden. Obhájce 

trofeje Zlín i další zástupci v pohárové Evropě Slavia, Plzeň, Spar-

ta a Mladá Boleslav vstoupí do MOL Cupu až ve třetím kole. 

 FOTBALISTÉ ZBROJOVKY DRŽÍ NECHTĚNÝ PRIMÁT - Z DOMÁCÍHO POHÁRU VYPADLI JAKO PRVNÍ PRVOLIGOVÝ KLUB. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
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Fotbalový kemp Můj první gól přivítal 

100 dětí z celého Česka

První ročník Fotbalového kempu v rámci projektu Můj první gól FAČR se usku-
tečnil během prvního srpnového týdne. Kempu se zúčastnila stovka dětí naro-
zených v roce 2009 a registrovaných v klubech po celé České republice.

 DĚTI SI VYZKOUŠELY SVÉ SPORTOVNÍ DOVEDNOSTI NA TRÁVNÍKU… 

Dějištěm Fotbalového kempu se stal areál Sportovního cen-

tra v Nymburce, v jehož příjemném prostředí na břehu řeky 

Labe nalezli malí sportovci vše potřebné. Pro účastníky byl 

připraven bohatý nejen fotbalový program. „Programu kempu 

dominovaly fotbalové tréninky pod vedením Grassroots trenérů 

mládeže FAČR. Ti měli na místě k dispozici FAČRmobily plné 

tréninkového vybavení. Žádný z tréninků nebyl stejný a děti tak 

rozvíjely své fotbalové, ale i další pohybové dovednosti,“ popi-

suje Grassroots manažer FAČR Michal Blažej.

Fotbalové tréninkové jednotky byly doplněny dalšími zábavný-

mi aktivitami. Odpolední program jednoho z dní vyplnil například 

workshop s mistrem světa ve Freestyle footbagu Honzou Webe-

rem, který dětem předvedl část svého umění a následně s nimi 

 … ALE I PŘI HRÁCH NA PÍSKU. 

 MEZI ÚČASTNÍKY KEMPU ZAVÍTAL I BÝVALÝ 
 REPREZENTANT A KANONÝR PRAŽSKÉ SPARTY HORST SIEGL. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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vyzkoušel různá freestylová cvičení. Během další aktivity mladí 

sportovci prokázali svou znalost českých fotbalistů během hry 

„Hledej reprezentanta“, kdy v přilehlém lesoparku hledali foto-

grafie reprezentantů a přiřazovali k nim správná jména. 

Dalším skvělým zážitkem byla pro mladé fotbalistky a fot-

balisty návštěva sídla FAČR na Strahově. Do tamního tiskového 

centra je totiž přišli pozdravit dva bývalí skvělí hráči a součas-

ní trenéři mládežnických reprezentací Vítězslav Lavička a Jan 

Suchopárek, kteří zodpověděli i několik záludných dotazů a po-

depsali se dětem do jejich táborových deníčků. Děti následně 

zavítaly i do Síně slávy českého fotbalu v sídle asociace, kde si 

prohlédly trofeje a další unikátní artefakty z historie české ko-

pané. Přímo do Nymburku za účastníky přicestoval bývalý li-

gový kanonýr Horst Siegl, který s nimi také pobesedoval a roz-

dal autogramy. 

Kromě zkušeností a vzpomínek si děti z Fotbalového kem-

pu odvezly také hodnotné dárky od Fotbalové asociace. „Každý 

z účastníků obdržel na začátku kempu uvítací balíček. Balíček 

obsahoval fotbalové vybavení od společnosti PUMA, dále nára-

mek, jehož barva přiřadila účastníka do konkrétního družstva, 

a také deníček, do kterého si děti mohly zapisovat vzpomínky, 

sbírat autogramy a zejména razítka za plnění aktivit, které 

mohly během slavnostního zakončení vyměnit za další fotbalo-

vé odměny,“ uvedl Michal Blažej. 

Fotbalový kemp pro ročníky 2009 je již minulostí a organizá-

toři věří, že se pro děti stal nezapomenutelným zážitkem. Nyní 

se v rámci projektu Můj první gól můžeme těšit na zářijový Mě-

síc náborů, během kterého budou na hřištích po celé zemi k vi-

dění nové fotbalové naděje a společně s nimi spousta fotbalové 

radosti. 

 KEMPU SE ZÚČASTNILA STOVKA MALÝCH FOTBALISTŮ. 

www.fotbal.cz

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

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

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.chancefutsalliga.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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