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 TOMÁŠ 

 KALAS 

„Jsem rád, že od prvního zápasu 
nastupuju v základní sestavě. 
Plzeňský styl mi sedí, asi i proto 
jsem se rychle aklimatizoval, “ 
říká letní posila Viktorie.

 LUKÁŠ KALVACH

David 
Horejš

„Premier League 
nevzdávám!“ 

  „Věřím, že nám Sivok pomůže!“  
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Vážení čtenáři!

Přestože Tomáš Kalas ve své kariéře přestou-

pil teprve podruhé, rozhodně se může považovat 

za fotbalového světoběžníka. V sedmnácti letech 

podepsal kontrakt v Chelsea, ale poté jej slavný 

londýnský velkoklub poslal na šest hostování: 

do mateřské Olomouce, nizozemského Vitesse 

Arnhem, německého 1. FC Köln a anglických 

druholigových týmů Middlesbrough, Fulhamu 

a Bristolu City. A teprve v posledně jmenovaném 

celku po tradičním hostování zakotvil už šesta-

dvacetiletý stoper natrvalo. Respektive podepsal 

smlouvu až do 30. června 2023. Jak sami tušíte, 

povídání s reprezentačním obráncem v dnešním 

vydání Gólu bude hodně zajímavé! Přestupu se 

dočkal také Lukáš Kalvach. Defenzivní záložník 

zamířil rovněž z Hané ale podstatně blíže. V Plzni 

se pod náročným koučem Pavlem Vrbou okamži-

tě probojoval do základní sestavy, čehož si, jak 

se dozvíte v rubrice Můj týden, náležitě cení. Pěti 

nováčkovských bodů si zase hodně cení David 

Horejš. Trenér Českých Budějovic však zároveň 

dobře ví, že jich mohlo být i více, ale Gólu se svě-

řil, že coby velký úkol do nadcházejících nároč-

ných kol si dává udržet nečekaně atraktivní herní 

projev svých svěřenců. A s ním se nemusí obávat 

o další potřebný bodový přísun!

Příjemné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STALO SE... STALO SE...

„REMÍZA NA BOHEMCE SEDÍ“
„Myslím, že hodnocení obou trenérů po sobotním utkání na Bohemce sedí. Remíza 

byla podle průběhu zasloužená. V prvním poločase byli domácí hodně agresivní, prak-

ticky do ničeho nás nepustili. Jen zkraje zápasu jsme měli šanci po centru z levé strany. 

Po přestávce jsme začali trochu hrát, Bohemka zalezla, dobývali jsme ji. Bohužel se nám 

nepodařilo skórovat. Měli jsme několik náznaků, Honza Kopic si v závěru připravil solidní 

pozici, škoda, že trefil kousek vedle. Chyběla nám možná i trocha štěstí. Ale je těžké se 

prosadit, když soupeř brání v tolika lidech.

„NESKUTEČNÉ TEMPO NEMOHLI VYDRŽET“
Věděl jsem, že Viktorce se v Ďolíčku poslední dobou výsledkově příliš nedařilo. Bohu-

žel jsme sérii ani v sobotu nezlomili. Bylo náročné čelit takovému presinku a agresivitě. 

Postupem času ale Bohemce docházely síly. Neskutečné tempo, které nasadila v prv-

ním poločase, se nedalo vydržet celý zápas. Kýženou branku se nám ale nepodařilo 

vstřelit. Poprvé na podzim jsme tak v lize ztratili body. Sice jsme hráli venku, ale jeli 

jsme do Vršovic s tím, že chceme vyhrát. Teď potřebujeme zaváhání napravit v dalším 

utkání doma se Slováckem. 

 V LIBERCI SI VÝHROU 2:1 NADĚLIL LUKÁŠ KALVACH DÁREK 
 KE SVÝM 24. NAROZENINÁM. BYŤ ZÁPAS ODEHRÁL PO ZLOMENINĚ 
 NOSU Z ÚVODNÍHO KOLA S OLOMOUCÍ S OBLIČEJOVÝM KRYTEM. 

Fotbalový týden Lukáše Kalvacha

„Plzeňský styl mi sedí!“

Jeho angažování je pro Plzeň trefou do černé-
ho. Záložník LUKÁŠ KALVACH se po letním pří-
chodu z Olomouce bleskově stal oporou českého 
vicemistra. Vyhlíží, jako by za Viktorii hrál roky. 
V uplynulém týdnu ale musel strávit vyřazení 
k bojů o Ligu mistrů po vysoké prohře na půdě 
Olympiakosu a první ztrátu v lize po remíze 0:0 
na Bohemians 1905.

 PRO OLOMOUCKÉHO ODCHOVANCE JE PLZEŇ DRUHOU LIGOVOU ŠTACÍ. 

  Koubek se stěhuje 
do Augsburgu!
Český brankář Tomáš Koubek přestoupil z Rennes 
do Augsburgu. Šestadvacetiletý reprezentační 
gólman podepsal s celkem německé bundesli-
gy pětiletou smlouvu. V bavorském týmu sejde 
s dvěma krajany Janem Morávkem a Markem 
Suchým, který do Augsburgu zamířil před mě-
sícem z Basileje. Vyzkouší si druhé zahraniční 
angažmá. Do Rennes, kde v minulosti působil 
i Petr Čech, přestoupil před dvěma lety ze Sparty 
a hned si vydobyl pozici jedničky. V uplynulé se-
zoně skončil s týmem v lize desátý a vyhrál s ním 
Francouzský pohár. Poslední zápas za Rennes 
odchytal v sobotu ve francouzském Superpoháru 
v Číně proti Paris St. Germain (1:2). „Rennes pro 
mě bylo skvělým místem pro začátek působení 
v zahraničí. Opustit ambiciózní klub hrající Evrop-
skou ligu není snadné,“ zdůrazňuje devítinásobný 
reprezentant, který by měl být jedničkou i v Aug-
sburgu, a dodává: „Bundesliga je pro mě výzvou 
a chci v ní uspět. Věřím, že moje zkušenosti s vel-
kými zápasy ve Francii mi pomohou. Začínáme 
pohárem a pak je další zápas hned na Dortmundu, 
takže budu rovnou hozený do vody.“

  Vukadinovič 
přestoupil do Karviné
Srbský fotbalista Vukadin Vukadinovič přestoupil 
z pražské Sparty do Karviné. Osmadvacetiletý 
ofenzivní záložník se během dvou let v letenském 
celku neprosadil a naposledy na jaře hostoval 
v druholigovém tureckém Bolusporu. Za Spartu 
i kvůli častým zraněním odehrál jen deset ligo-
vých zápasů a byl vypůjčen zpět do Zlína, kde 
se mu předtím dařilo, a do Bolusporu. V české 
nejvyšší soutěži ještě působil v Jablonci a Slavii, 
celkem ve 117 utkáních zaznamenal 11 branek 
a 15 asistencí. Sparta s ním nepočítala a v létě ho 
přesunula do B-týmu. Debut za Karvinou si rodák 
z Bělehradu odbyl v nedělním domácím bezbran-
kovém utkání proti mistrovské Slavii. 

  Zmrhal míří do Brescie
Tým pražské Slavie s největší pravděpodobností 
opustí záložník Jaromír Zmrhal. Reprezentační 
křídelník, který v pátek oslavil 26. narozeniny, 
dostal od vedení českého mistra svolení jednat 
s nováčkem italské ligy Brescií. „Je to odchova-
nec, který pro klub strašně moc udělal. Už v minu-
losti na naše přání odmítl dvě nabídky přestoupit 
- jednou do bundesligy, jednou do Ruska. Má právo 
zkusit si zahraniční fotbal,“ říká předseda před-
stavenstva Slavie Jaroslav Tvrdík a dodává: „Vy-
hověl nám tehdy v situaci, kdy by jeho odchod klub 
sportovně poškodil. Dnes už k němu máme něko-
lik alternativních stejně kvalitních hráčů. Trenér-
ský tým i sportovní ředitel doporučili souhlasit 
s přestupem. Neprodáváme ho z ekonomických 
důvodů, ale z hlediska jeho sportovního růstu.“ 
Třináctinásobný reprezentant se může v Brescii 
setkat s krajanem Alešem Matějů. Třiadvacetiletý 
obránce v Itálii rok hostoval z anglického Brighto-
nu a mužstvu pomohl k postupu do Serie A. Poté 
v Brescii zůstal na přestup.

  Hložek a Král 
na seznamu talentů UEFA
České fotbalisty Adama Hložka ze Sparty a Alexe 
Krále ze Slavie zařadili korespondenti Evropské 
fotbalové unie (UEFA) mezi 50 největších talentů, 
které se v této sezoně vyplatí sledovat. Sedm-
náctiletý záložník či útočník Hložek debutoval 
v uplynulém ročníku nejvyšší české soutěže jako 
nejmladší sparťan v historii. V součtu s novou se-
zonou odehrál 23 ligových zápasů a vstřelil čtyři 
branky. Díky první trefě v rudém dresu v březno-
vém zápase s Plzní se stal nejmladším střelcem 
v historii soutěže. O čtyři roky starší obránce nebo 
defenzivní záložník Král loni v létě málem přestou-
pil do Bordeaux, z transferu ale sešlo a podzim 
strávil na hostování v Teplicích. V zimě se vrátil 
do Slavie, kde se propracoval do základní sestavy, 
pomohl k zisku ligového titulu i poháru a také si 
zahrál čtvrtfinále Evropské ligy. V březnu od tre-
néra Jaroslava Šilhavého obdržel první reprezen-
tační pozvánku. Loni se ve výběru UEFA mezi 50 
hráči objevil jako jediný Čech Martin Graiciar, jenž 
nyní hostuje ve Spartě z Fiorentiny.

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

 KAREL KULA Pro mě i tak šlo o dobrou zkušenost do dalších zápasů, na této úrovni jde o vysokou ško-

lu fotbalu. Věřím, že to teď napravíme proti Antverpám v předkole Evropské ligy. Strašně 

moc si chci poprvé v kariéře zahrát základní skupinu.

„TĚŠÍ MĚ, ŽE JSEM V PLZNI NASKOČIL DO VLAKU“
Do Plzně jsem v létě přestoupil s tím, že chci pravidelně hrát a posunout se kvalitativně 

výš. Jsem rád, že jsem hned na začátku naskočil do vlaku, od prvního zápasu nastupuju 

v základní sestavě. Plzeňský styl mi sedí, asi i proto jsem se rychle aklimatizoval. Hraje-

me na dvě šestky, mám tedy možnost dostat se víc dopředu a šanci mít za zápas víc míčů. 

V Olomouci jsem byl ve středu zálohy sám, prostor před stopery jsem čistil víc. Ve Viktorce 

se o to dělím s Páťou Hrošovským, se kterým se mi hraje výborně, dobře si vyhovíme. Kaž-

dopádně musím dál makat a zlepšovat se.“ 

„PROTI PLZNI SE CHCE KAŽDÝ UKÁZAT“
Roky se píše, že na Plzeň, Spartu a Slavii se soupeři vyhecují na nejvyšší míru. Po pří-

chodu do Viktorky na vlastní kůži poznávám, že nejde o klišé. Pamatuji se, že když jsem 

hrával za Sigmu a přijeli jsme na hřiště těchto mužstev, chtěli jsme se všichni předvést, 

ukázat se. Bohemka teď proti nám to samé. Stejně těžké jsme to měli v prvním kole doma 

proti Olomouci i před týdnem s Karvinou. Oba týmy předvedly dobrý, bojovný výkon. 

Na rozdíl od zápasu na Bohemce jsme ale jejich odpor dokázali zlomit góly.

„ODVETU S OLYMPIAKOSEM JSME NEZVLÁDLI“
Úvod podzimu se nám povedl, v minulém týdnu jsme ale bohužel vypadli z předkol Ligy 

mistrů. Odvetu s Olympiakosem jsme nezvládli. Evropské poháry jsem si poprvé zkusil 

před rokem v předkole proti Seville. Měla také velkou kvalitu, ale Olympikakos ukázal ob-

rovskou individuální sílu. Předčil nás ve všem, k tomu byla na stadionu pekelná atmosféra. 

LUKÁŠ KALVACH * Narozen: 19. července 1995 * Výška: 181 cm * Váha: 74 kg * Stav: svo-
bodný, přítelkyně Darina * Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: Sigma Olomouc  
(2001-2016), MAS Táborsko (2016-2017), Sigma Olomouc (2017-2019), Viktoria Plzeň 
(2019-?) * Česká liga: 62 zápasů/ 2 góly * Největší úspěchy: 4. místo v české lize (2018), 
člen reprezentačních výběrů U19 a U20

 ANI LUKÁŠ KALVACH NEPOMOHL VIKTORII K VÝHŘE NA BOHEMIANS 
 A FAVORIT SE MUSEL SPOKOJIT S BEZGÓLOVOU REMÍZOU. 

STALO SE...

 V PLZNI PODEPSAL LUKÁŠ KALVACH SMLOUVU AŽ DO LÉTA 2022. 

  Vyztuží Hancko 
letenskou defenzívu?
Pražskou Spartu posílil slovenský reprezentant 
Dávid Hancko. Jedenadvacetiletý obránce na Let-
nou zamířil z Fiorentiny na roční hostování s opcí. 
Sparta se o něj zajímala už loni, ale bek Žiliny dal 
přednost Fiorentině, která za něj zaplatila kolem 
3,7 milionu eur (zhruba 95 milionů korun). V pre-
miérové sezoně v Itálii mladý stoper nastoupil jen 
k pěti ligovým zápasům a klub z Florencie s ním 
pro nový ročník nepočítal. O jeho hostování údajně 
usilovaly i celky z Itálie, Portugalska či Nizozem-
ska. Ve slovenském národním týmu odehrál sedm 
utkání a vstřelil jeden gól. Zahrál si v loňském lis-
topadovém duelu Ligy národů v Praze proti Česku. 

  Pokorný je zpátky 
v „Ďolíčku“
K fotbalistům Bohemians 1905 se na roční hosto-
vání ze Slavie vrátil Lukáš Pokorný. Šestadvace-
tiletý obránce působil v „Ďolíčku“ už na jaře a ná-
sledně chtěl zkusit zahraniční angažmá. Protože 
se ale žádná zajímavá nabídka neobjevila, rozhodl 
se pro návrat ke „Klokanům“.   Liberecký odcho-
vanec v jarní části minulé sezony patřil ve výběru 
trenéra Martina Haška mezi členy základní se-
stavy a celkově zaznamenal 13 startů. V nejvyšší 
soutěži dosud naskočil do 79 utkání, v nichž si 
připsal dvě branky.

  Sadílek si 
Ligu mistrů nezahraje
Český fotbalista Michal Sadílek si s Eindhovenem 
základní skupinu Ligy mistrů nezahraje. Tým PSV 
prohrál v odvetě 2. předkola v Basileji 1:2 a po do-
mácím vítězství 3:2 nepostoupil kvůli nižšímu 
počtu gólů vstřelených venku. Dvacetiletý defen-
zivní záložník tentokrát nastoupil nezvykle na levé 
straně obrany a do statistik se v závěru zapsal žlu-
tou kartou. S Eindhovenem držel postupový výsle-
dek do 68. minuty, kdy zblízka dostal míč v pádu 
do sítě domácí Ricky van Wolfswinkel a rozhodl.

inzerce

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

6. SRPNA

1911 Oldřich Zajíček 1933-1936 6/2

1952 Stanislav Seman 1980-1982 15/0

1992 Jakub Brabec 2016- 14/0

8. SRPNA

1950 Miroslav Pauřík 1977 4/0

1990 Vladimír Darida 2012-? 55/4

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

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Bez branek a bez diváků

To je asi nejzlověstnější destruktivní kombina-
ce, jakou může kolektivní sport, který se hraje 
na branky, zažít. Český klubový fotbal si „vyže-
re“ během několika dnů obojí, navíc v interpre-
taci klubového trojlístku, který v tuzemské nej-
vyšší soutěži v poslední dekádě kraluje a i v nové 
sezoně se netají ambicemi na titul.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Už hodně dlouho se nestalo, aby mistr a vicemistr v jednom 

ligovém kole svorně opouštěli trávníky po bezbrankových re-

mízách, byť se k nim každý nich dopracoval úplně odlišně. 

Viktoriáni ve vršovickém „Ďolíčku“ za celé utkání netrefili 

brankový prostor „Klokanů“, kteří jim, nutno dodat, v podobně 

vychýlené mušce zdárně sekundovali. Slávisté v Karviné ora-

zítkovali tyč, břevno, spálili další šance, tu největší pak dosud 

spolehlivý exekutor Tomáš Souček, který penaltu tentokrát 

poslal metr vedle. I na ostatních stadionech však třeli gólovou 

bídu s nouzí, pouze na Letné padly tři branky, ale ani jedna ze 

hry. Vedoucí gól Sparty dal hlavou Costa po rohovém kopu Kan-

gy, který v dalším průběhu proměnil dvě penalty. Devět gólů 

v sedmi zápasech (duel Teplic s Mladou Boleslaví byl odložen 

kvůli komplikované zpáteční cestě hostů ze čtvrteční vítězné 

odvety druhé předkola Evropské ligy z Kazachstánu) je výmluv-

ným vysvědčením zřejmě nakažlivé střelecké indispozice.

Ještě horší scenérie liduprázdných hledišť jsou teprve 

před námi a zažijí je na vlastní kůži hráči obou pražských „S“. 

Po dalším pyrotechnickém excesu v Edenu v utkání s Olomou-

cí, v jehož závěru létaly světlice do sektoru příznivců hostů, 

sečetla disciplinárka Slavii poslední hříchy a zároveň aktivo-

vala platnou podmínku, ve které se klub nacházel. Vynesla 

tvrdý verdikt - sobotní ligový zápas s Libercem se bude hrát 

bez diváků! Jejího největšího rivala z Letné čeká prázdný dům 

ve čtvrtek navečer v úvodním střetnutí třetího předkola Evrop-

ské ligy s tureckým Trabzonsporem. 

Sparta, která dvakrát v řadě nepostoupila přes hratelné 

soupeře do základní skupiny této evropské soutěže a v létě 

deklarovala generální restart klubové politiky, pyká pro 

ni v tu nejnevhodnější dobu za loňské domácí výtržnosti 

frustrovaných fanoušků v průběhu odvetného utkání se srb-

ským outsiderem Spartakem Subotica, kdy vběhli na hřiště 

a přerušili zápas… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Testování 
trestných lavic

Pro hráče novinka znamená, že rozhodčí 
je může při udělení žluté karty za nesportovní 
chování vyloučit na deset minut. Pokud fotba-
lista zamíří na trestnou lavici podruhé, už se 
nesmí znovu zapojit do zápasu, ale pokud má 
tým ještě k dispozici střídání, může ho po uply-
nutí trestu vystřídat. Podle statistik Fotbalové 
asociace se nové pravidlo setkalo s dobrým 
ohlasem. Prohřešků proti nesportovnímu 
chování ubylo o 38 procent, 72 procent hráčů, 
77 procent trenérů a 84 procent rozhodčí by 
uvítalo zavedení pravidla natrvalo. 

 ZA ŽLUTOU KARTU ZA NESPORTOVNÍ 
 CHOVÁNÍ NA TRESTNOU LAVICI! 
 OTESTUJE NOVINKU 
 I ČESKÝ FOTBAL? 

 V ZÁPASE S OLOMOUCÍ SE V EDENU HRÁČI OCITLI V „ZAJETÍ“ DÝMU Z PYROTECHNIKY, 
 A TAK SE SLÁVISTIČTÍ FANOUŠCI NA DUEL S LIBERCEM DO OCHOZŮ NEDOSTANOU. 

 SPARŤANŠTÍ FANOUŠCI VTRHLI LONI V SRPNU V UTKÁNÍ SE SUBOTICÍ NA TRÁVNÍK NA STADIONU, 
 A PROTO SE ZA TREST NYNÍ NA ZÁPAS S TRABZONSPOREM PODÍVAJÍ POUZE V TELEVIZI. 

AKTUÁLNĚ

Anglický fotbal bude i v nadcházející 
sezoně zkoušet trestné lavice, kam roz-
hodčí může hráče na deset minut vyloučit 
za nesportovní chování. Fotbalová asoci-
ace novinku testovala v posledních dvou 
letech ve dvou nejnižších soutěžích a nyní 
ji rozšíří až do páté ligy. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Po dvou letech mění reprezentační gólman Tomáš Koubek 

francouzskou ligu na německou bundesligu. Šestadvacetiletou 

jedničku Rennes si na stejný post mezi tyčemi vybral Augsburg.

KRESBA TÝDNE

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


Po letech hostování, kam ho s železnou pravidelností posílala lon-
dýnská Chelsea, konečně český obránce TOMÁŠ KALAS zakotvil na-
trvalo v Bristolu, kde strávil coby host minulou sezonu a v létě sem 
přestoupil. Šestadvacetiletý reprezentační bek tedy bude dál pokračo-
vat v Championship, ale Premier League, do které v nedávné minulos-
ti postoupil s Middlesbrough a Fulhamem, zdaleka nevzdává.

Tomáš Kalas: 

„Premier 
League 
nevzdávám!“

Tomáš Kalas: 

„Premier 
League 
nevzdávám!“
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 VÁCLAV TICHÝ  BRISTOL/PRAHA 

 Jak se vám spalo po nedělní premiéře s Leedsem, kterou 

jste doma prohráli 1:3?

„Vždycky, když prohrajete, tak se nespí zrovna nejlíp. Myslím 

si ale, že výsledek průběhu zápasu moc neodpovídal. Měli jsme 

víc ze hry i šancí. Leeds se dostal nádherným gólem do vedení, 

potom jsme hru otevřeli a inkasovali další dva branky. Ta naše už 

přišla příliš pozdě, abychom mohli pomýšlet aspoň remízu. Le-

eds skončil v minulé sezoně třetí a zahrál si play-off, ze kterého 

do Premier League nepostoupil.  Nám s Bristolem elitní šestka 

o kousek unikla, obsadili jsme osmé místo.“

 Nyní hrajete v Birminghamu, v srpnu vás čekají ještě dal-

ší těžké duely s Derby a Hullem…

„V Championship nemáte žádný zápas jednoduchý, to platí i tom 

sobotním v Birminghamu, který má hodně agresivní tým, takže to 

bude nejspíš fotbalová bitva se vším všudy.“

 Koho považujete za favority Championship?

„Papírově by měl o první dvě příčky, které zajišťují přímý postup 

do Premier League, bojovat Fulham, Leeds, Cardiff, West Brom-

wich Albion, i když přišel o nejlepšího útočníka, a snad i my. Do-

stat se do první šestky je pro Bristol v této sezoně minimální cíl.“

 Do Brightonu v minulých dnech přestoupil váš parťák 

z obrany Adam Webster. Jak citelné to je oslabení bristolské de-

fenzívy?

„Adam byl vyhlášený nejlepším hráčem klubu v minulé sezo-

ně, takže jsme přišli o největší oporu, a ještě k tomu dva dny před 

ligovým startem… Hráli jsme spolu ve stoperské dvojici a myslím 

si, že nám to docela klapalo. Není to tedy příjemná situace pro 

klub, trenéra i mě osobně. Brighton nabídl vysoké odstupné přes 

 MÍSTO HOSTOVÁNÍ SE TOMÁŠ KALAS KONEČNĚ DOČKAL PŘESTUPU. 
 ZAKOTVIL V BRISTOL CITY, KDE PODEPSAL SMLOUVU DO ČERVNA 2023. 

 V ANGLII JE TOMÁŠ KALAS JAKO DOMA. NECHYBĚL ANI V LONDÝNSKÉM WEMBLEY PŘI NEPOVEDENÉM 
 BŘEZNOVÉM KVALIFIKAČNÍM STARTU ČESKÉ REPREZENTACE V KVALIFIKACI O ME 2020. 

„Přestup z Chelsea 
vyšel až na třetí 

pokus!“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 V MINULÉ SEZONĚ SKONČIL BRISTOL S TOMÁŠEM KALASEM V OBRANĚ NA 9. MÍSTĚ CHAMPIONSHIP. 

dvacet milionů liber, které klubové vedení nakonec akceptovalo. 

Uvidíme, jestli bude získané peníze investovat do hráčské náhra-

dy, nebo to bude chtít řešit z vlastních zdrojů.“ 

 Kdy jste začal uvažovat, že byste v Bristolu zakotvil natr-

valo?

„Já jsem o přestup z Chelsea v posledních letech usiloval už 

dvakrát, když jsem byl ještě na hostování v „Boro“ (Middlesb-

rough) a potom ve Fulhamu, se kterými jsem postoupil do Pre-

mier League. Vyšlo to až nyní na třetí pokus do Bristolu.“ 

 Co bylo největší překážkou? Požadované odstupné?

„Přesně tak. Chelsea za mě chtěla velké peníze, které nebyly 

oba předchozí kluby ochotné zaplatit. Myslím si také, že o tom ani 

příliš intenzivně nejednaly.“ 

 Letos tomu tak už nebylo?

„Bristol o mě hodně stál, s Chelsea se o mém přestupu opako-

vaně bavil. Možná se mu podařilo ve finále i docílit snížení částky 

odstupného.“

 Jak vysoká suma to byla nebo to je tajné?

„Někde se objevilo, že to bylo osm milionů liber.“ 

 Neměl v úspěšných jednáních prsty Petr Čech, který 

po skončení brankářské kariéry v Arsenalu ihned nastoupil 

do managementu Chelsea?

„S „Čechínem“ (Petrem Čechem) bych můj přestup nespojoval. 

Nevím, že by v tom hrál nějakou roli.“

 Na jak dlouho máte smlouvu?

„Na čtyři roky.“

 I KDYŽ TOMÁŠ ZAMÍŘIL DO CHELSEA UŽ COBY SEDMNÁCTILETÝ MLADÍČEK V ČERVNU 2017, V JEJÍM A-TÝMU SE PROSADIT NEDOKÁZAL. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 České postupové šance na EURO 2020 se díky plnému 

šestibodovému zisku zvýšily…

„Po dvou domácích výhrách se nám pochopitelně dýchá líp, ale 

potřebujeme podobně uspět i v dalších utkáních. V září hrajeme 

v Kosovu, se kterým jsme se ještě nikdy nestřetli, pak v Černé 

Hoře, se kterou vzájemně známe z utkání v Olomouci. I na re-

prezentační úrovni se fotbal v Evropě vyrovnává, takže to určitě 

nebudou jednoduché zápasy. Budou se hrát nejspíš v bouřlivé at-

mosféře, domácí fotbalisté, které fanoušci poženou, proto budou 

na koni. Ale většina z nás má za sebou dost podobně vypjatých 

duelů, abychom se s tím dokázali vypořádat a nemělo to na naši 

hru žádný vliv.“

 V říjnu se bude hrát v Praze odveta s Anglií, která je suve-

rénním lídrem kvalifikační skupiny. Půjde v tomto duelu i o sma-

zání dojmu z pětibrankového výprasku v březnu ve Wembley?

„Angličané mají silný a našlapaný tým, potvrdili to jak 

na loňském mistrovství světa v Rusku, kde skončili čtvrtí, tak 

ROZHOVORROZHOVOR

 START DO NOVÉ SEZONY SE BRISTOLU NEPOVEDL. TOMÁŠ KALAS ODCHÁZEL 
 SE SPOLUHRÁČI DO KABIN PO DOMÁCÍ PORÁŽCE 1:3 S LEEDSEM. 

 Kdy jste se zapojil do tréninkového procesu v klubu?

„Až na začátku července, dostal jsem od trenéra kvůli červ-

novému reprezentačnímu srazu pár dnů dovolené navíc. Hned 

druhý den jsme hráli přípravné utkání na 3 x 30 minut, během 

kterého jsme se všichni vystřídali. Potom odletěli na desetidenní 

tréninkový kemp na Floridu, což v těch vedrech nebylo nic pří-

jemného. Zároveň se ale dával mančaft i vnitřně dohromady, což 

byl dobrý záměr.“

 Už jste do Bristolu natrvalo přestěhoval?

„Vloni jsem přišel do Bristolu na přelomu srpna a září. Našel 

jsem si jen dočasné bydlení v apartmánu, protože Championship 

končila na začátku května. Většinu věcí jsem nechal v úschovně 

v Londýně, do které mám přístup jen já sám. Stěhoval jsem se 

snad už pojedenácté a nechtěl jsem je s sebou tahat, když jsem 

nevěděl, jestli tu budu nastálo. V březnu jsem dostavěl dům kou-

sek od londýnského letiště Heathrow, na které to mám dvacet až 

třicet minut jízdy autem. V Bristolu jsem si teď v létě našel trva-

lé bydlení nedaleko našeho tréninkového centra a část zařízení 

do bytu si sem převezeme.“

 Championship skončila na začátku května, za měsíc se 

ještě hrál domácí kvalifikační dvojzápas s Bulharskem a Černou 

Horou. Jak jste tohle období překlenul?

„Bylo to takové rozlítané. Pár dnů jsem byl v Anglii, pak jsme 

s přítelkyní odletěli na týden do Portugalska. Potom jsme pobý-

vali v Česku, aby si nás i rodina víc užila. Zároveň jsem měl obden 

tréninkové povinnosti od reprezentačního fyzioterapeuta, abych 

nevyšel z kondice a před červnovým srazem jsem se zúčastnil 

kempu v Praze.“

Tomáš Kalas 
Narozen: 15. května 1993 * Výška: 184 cm * Váha: 84 kg * Stav: 

svobodný, přítelkyně Emma * Fotbalový post: obránce 

Hráčská kariéra: Sigma Olomouc (2004-2010), Chelsea FC 

(Anglie, 2010-2011), Vitesse Arnhem (Nizozemsko, 2011-2013), 

Chelsea FC (Anglie, 2013-2014), 1. FC Kolín nad Rýnem (Němec-

ko, 2014), Chelsea FC (Anglie, 2015), Middlesbrough FC (Anglie, 

2015), Chelsea FC (Anglie, 2015), Middlesbrough FC (Anglie, 2015-

2016), Fulham FC (Anglie, 2016-2018), Bristol City (Anglie, 2018-?)

Reprezentace: 19 zápasů, 2 góly * Největší úspěchy: vicemistr 

Evropy hráčů do 19 let (Rumunsko 2011), účast na EURO hráčů 

do 17 let (Lichtenštejnsko 2010), účast na EURO hráčů do 21 let 

(Česko 2015), postup na EURO 2016 do Francie, postup do Pre-

mier League (2016, 2018), vítěz ankety Talent roku 2012

 NA HOSTOVÁNÍ VE FULHAMU STRÁVIL TOMÁŠ KALAS DVĚ SEZONY. 
 ALE DO PREMIER LEAGUE SE S LONDÝNSKÝM CELKEM NEPODÍVAL. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 V NÁRODNÍM CELKU SI ŠESTADVACETILETÝ STOPER ZATÍM PŘIPSAL DEVATENÁCT STARTŮ, V NICHŽ VSTŘELIL DVA GÓLY. 

v jarní kvalifikaci o postup na EURO 2020. V pražské odvetě 

musíme podat co nejlepší výkon a uvidíme, na co to bude sta-

čit. Každopádně bychom měli opouštět hřiště se vztyčenou 

hlavou, že jsme pro výsledek udělali všichni maximum. Určitě 

musíme poučit z chyb, které jsme v březnovém utkání v Lon-

dýně udělali, rozebrali jsme si je ještě během reprezentačního 

srazu.“ 

 V čem vidíte s odstupem času hlavní příčiny kruté po-

rážky 0:5?

„Po bitvě bývá každý generálem… Asi jsme měli hrát od-

vážněji, nečekat jen, co Angličané udělají. Dařilo se nám to jen 

na začátku druhého poločasu, kdy jsme si vypracovali i pár mož-

ností ke vstřelení kontaktní branky na 1:2, pak zápas ve Wembley 

nejspíš vypadal jinak a mohl hlavně skončit i jiným výsledkem… 

Udělali jsme bohužel dost špatných věcí, které se ve svém souč-

tu na debaklu podepsaly. Já jsem kromě vlastence měl prsty 

ještě ve dvou dalších brankách.“  

 Nová sezona se teprve rozbíhá, nerezignoval jste pře-

stupem do Bristolu tak trochu na ambice zahrát si pravidelněji 

Premier League?

„Vůbec ne! I kdybych zůstal dál hráčem Chelsea, tak bych si 

s největší pravděpodobností další starty nepřipsal. Premier Le-

ague je pro mě pořád tím nejvyšším cílem, chtěl bych si ji stabil-

ně dvě-tři sezony zahrát. Dvakrát jsem sice do ní postoupil, ale 

ani si v ní nekopl. Tak snad do třetice to konečně vyjde!“ 

„První šestka 
je pro Bristol 

minimálním cílem…“

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


2524 INZERCEINZERCE Úterý 6.8.2019
32/2019

Úterý 6.8.2019
32/2019

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/


Gabonský záložník Guélor Kanga se asistencí 
na branku Costy a dvěma proměněnými penaltami 
rozhodujícím způsobem zasloužil o vítězství Spar-
ty nad Příbramí 3:0. Letenští tak druhou výhrou 
ve čtyřech odehraných ligových kolech umazali 
ztrátu na vedoucí Slavii a Plzeň z pěti na tři body.

Kanga
režíroval výhru! 

 4. KOLO 

První liga 
2019/20 
První liga 
2019/20 

Kanga
režíroval výhru! 
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V lize nasbíral dvě stě ligových startů, jako trenér v ní 
zažívá premiéru. Kouč DAVID HOREJŠ vtrhnul s Čes-
kými Budějovicemi do nejvyšší soutěže sympaticky. 
Po čtyřech kolech mají Jihočeši na kontě pět bodů, do-
konce sahali po skalpu Sparty. O víkendu obrali další-
ho adepta na pohárové příčky Jablonec (1:1).

David Horejš: „Věřím, 
že nám Sivok pomůže!“

 TĚŽKÝ PRVOLIGOVÝ START SE NOVÁČKOVI VEDENÉMU DAVIDEM HOREJŠEM PODAŘIL. 

 Jste s remízou s Jabloncem spokojený?

„Musím říct, že jsme odehráli dobré utkání proti hodně kvalitnímu soupeři. Jediné, co 

nás mrzí, je že první půli ovlivnila branka, kterou jsme dostali po hrubé chybě. Jestli totiž 

chceme pomýšlet se soupeřem, jakým Jablonec je, na vítězství, nemůžeme si zkrátka ta-

kové hrubky dovolit.“

 Výkon jste však opět předvedli solidní.

„Těší mě, že se kluci druhý poločas zvedli, předvedli kvalitu. Rvali se, hnali se za vyrov-

náním. Nakonec se z trestňáku trefil Čolič. Remíza je asi spravedlivá, byť jsme chtěli tři 

body. Fotbal je však o chybách, my jednu obrovskou udělali. Bod tedy musíme brát.“

 Co jste říkal parádní trefě Čoliče?

„Nepřekvapil mě, má vynikající kopací techniku. Jsme za jeho branku neskutečně rádi, 

standardky leckdy zápasy rozhodují. Se Spartou jsme z nich inkasovali, přišli jsme kvůli 

tomu o dva body. Teď nám to Čolič zase vrátil.“

 Hrálo ve vašem taktickém plánu roli očekávání, že Jablonec bude unavený 

po čtvrtečním duelu s Jerevanem v předkole Evropské ligy?

„Počítali jsme s tím. Chtěli jsme do utkání vletět, pokusit se vstřelit gól. Říkali jsme si, 

že Jablonci třeba budou docházet síly, když bude muset dotahovat. Naše plány ale zhatila 

ta chyba. Bod s Jabloncem se ovšem počítá, vždyť ještě v týdnu usiloval o evropské poháry, 

 TOMU SE ŘÍKÁ TRENÉRSKÁ KOLEGIALITA. DAVID HOREJŠ SE PO REMÍZOVÉM MAČI 
 S JABLONCEM ZDRAVÍ S VELEZKUŠENÝM LODIVODEM SEVEROČECHŮ PETREM RADOU. 

ECHO 4. KOLA

  Bezgólové vedoucí duo
Bez vstřelené branky a tedy s pouhým 
jedním bodem se z venkovních zápasů 
vraceli plejeři Plzně a Slavie. Západočeši 
se v Praze nedokázali vypořádat s bojov-
ností Klokanů, červenobílým nestačila 
v Karviné ani kupa šancí a penalta. Domá-
cí v lize bodovali poprvé…

  Sparta snížila ztrátu
V prvních třech kolech nabrali letenští 
plejeři hrozivý odstup pěti bodů na mistra 
a vicemistra. Při jejich aktuálních ztrátách 
však svěřence kouče Jílka posunulo ví-
tězství nad Příbramí do již jen tříbodového 
odstupu. Teď je však těžká bitva v Mladé 
Boleslavi, která má jen o bod ale i odlože-
ný mač v Teplicích méně.

  Obrali dalšího favorita
Bez bázně a hany se zatím v soutěži pre-
zentuje nováček. Českobudějovičtí fotba-
listé prohráli jen v úvodním zápase s Opa-
vou, ale následně zvítězili na Slovácku 
a doma obrali remízami dva favority: 
po Spartě se s remízou musel na Střelec-
kém ostrově smířit i Jablonec.

  Kamarád 
obral kamaráda
Neradostné chvilky zažívá nový liberecký 
kouč Hoftych. Jeho svěřenci sice v pre-
miéře vyloupili Ostravu, jenže poté padli 
s Plzní, ve Zlíně a nyní s Olomoucí. Na la-
vičce Hanáků se naopak radoval trenér 
Látal, který právě s Hoftychem sklízel 
společné úspěchy v Trnavě. 

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Slavia Praha 4 3 1 0 7:1 10

2. Plzeň 4 3 1 0 8:4 10

3. Jablonec 4 2 1 1 9:3 7

4. Sparta Praha 4 2 1 1 7:4 7

5. Ostrava 4 2 0 2 5:4 6

6. Mladá Boleslav 3 2 0 1 5:4 6

7. Olomouc 4 2 0 2 3:4 6

8. Opava 4 2 0 2 3:6 6

9. Slovácko 4 2 0 2 3:8 6

10. Č. Budějovice 4 1 2 1 5:4 5

11. Bohemians 1905 4 1 1 2 5:5 4

12. Příbram 4 1 1 2 4:7 4

13. Teplice 3 1 1 1 3:6 4

14. Liberec 4 1 0 3 4:6 3

15. Zlín 4 1 0 3 2:4 3

16. Karviná 4 0 1 3 3:6 1

PROGRAM 5. KOLA
09.08. 18:00 Zlín - Teplice

10.08. 15:00 Ostrava - Bohemians 1905

10.08. 17:00 Příbram - České Budějovice

10.08. 17:00 Sigma Olomouc - Karviná

10.08. 19:30 Slavia Praha - Liberec

11.08. 16:30 Jablonec - Opava

11.08. 16:30 Plzeň - Slovácko

11.08. 19:00 Mladá Boleslav - Sparta Praha

VÝSLEDKY 4. KOLA
Sparta Praha 3 - 0 Příbram

České Budějovice 1 - 1 Jablonec

Karviná 0 - 0 Slavia Praha

Bohemians 1905 0 - 0 Plzeň

Liberec 0 - 1 Sigma Olomouc

Slovácko 1 - 0 Zlín

Opava 0 - 2 Ostrava

Teplice - Ml. Boleslav - odloženo

Foto: Michal Bártík

Foto: Michal Bártík

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 DAVID HOREJŠ V PRŮBĚHU TISKOVÉ KONFERENCE 
 PO ZÁPASE SE SPARTOU, VE KTERÉM JIHOČEŠI SAHALI 
 PO VÝHŘE, ALE NAKONEC REMIZOVALI 2:2. 

náctky deset centrů, v první to tak není. Musí si poradit s tím, že 

se dostane do jedné, dvou šancí a dát gól. Branky teď prostě dává 

někdo jiný. Spartě jsme vstřelili dva, stejně tak Slovácku.“

 Je nějaký posun ohledně angažmá stopera Tomáše Sivo-

ka, který se vámi od června připravuje?

„Před zápasem s Jabloncem mi psal, ať uděláme tři body. Aby-

chom, pokud by se rozhodl v Dynamu zůstat, měli nějaký bodový 

polštář. (směje se) Teď vážně. Budu se opakovat, rozhodnutí je 

na Tomášovi. Doba se zkracuje. Jak jsem s ním mluvil v sobotu, 

chce mít jasno co nejdřív kvůli dětem. Věřím, že v Budějovicích zů-

stane. Byli bychom moc rádi, kdyby nám pomohl.“

 Původní termín rozhodnutí byl do konce července. Jaký 

je nyní?

„Dal si na rozmyšlení ještě čtrnáct dnů. Jednání s ním jsou 

férová. Říkal, ať si klidně někoho přivedeme. A pokud by zůstal, 

bude v Dynamu rád v jakékoli roli klidně i zadarmo. Chtěl časový 

prostor, slíbili jsme, že mu ho poskytneme. Ale každý den na něj 

tlačím, aby se už rozmyslel.“ (směje se) 

má velkou kvalitu. Klukům nemůžu nic vyčítat, odvedli maximum. 

Fotbal z naší strany je koukatelný, jenže potřebujeme body. To je 

třešnička, která nám chybí.“

 Ke spokojenosti vám tedy nějaký bod navíc chybí?

„Pozor, vůbec nechci, aby moje slova vyzněla, že nejsme po-

korní! Naopak, kdyby nám někdo před startem soutěže řekl, že 

po čtyřech kolech budeme mít pět bodů, vzhledem k losu bychom 

to brali. Jen prostě cítím, že máme na víc, hra není špatná. Pro 

nás je důležité, abychom dokázali opakovat výkony, které jsme 

předvedli se Spartou, na Slovácku nebo teď s Jabloncem. To je klíč 

k bodům. Jsme nováček, pěti bodů si vážíme, pro spoustu hráčů 

jde o první sezonu v lize.“

 Nechybí vám góly útočníka Davida Ledeckého, který se 

ve druhé lize pravidelně prosazoval?

„Pro tým pracuje neskutečně. Směrem do obranné i útočné 

fáze. Jasně, útočník se hodnotí podle toho, jestli dává góly. Na dru-

hou stranu, jestli mu ve druhé lize přilétlo každý zápas do šest-

 DAVID HOREJŠ KOUČUJE SVÉ SVĚŘENCE V PRVOLIGOVÉ PREMIÉŘE S OPAVOU, V NÍŽ JIHOČEŠI PADLI 0:1. 

DAVID HOREJŠ * Narozen: 19. května 1977 * Hráčská karié-
ra: Tatran Prachatice (1984-1998), Dynamo České Budějovice 
(1998-2000), Jiskra Třeboň (2000-2005), 1. FC Brno (2005-
2006), Dynamo České Budějovice (2006-2012) * Největší 
úspěchy: postup do první ligy (1999, 2002) * Česká liga: 209 
zápasů/ 9 gólů * Trenérská kariéra: Dynamo České Budě-
jovice (mládež, 2012-2015), Dynamo České Budějovice (asis-
tent, 2015), Dynamo České Budějovice (hlavní, 2015-?) * Nej-
větší úspěchy: postup do první ligy (2019)

 Liberec - Olomouc  0:1 (0:1)
Branka: 39. Plšek (Pilař). Rozhodčí: Houdek - Hrabovský, M. Vlček. ŽK: Breite, Mara, Kuchta, Po-
točný, Hoftych (trenér), Medynský (asistent trenéra) - Kerbr, Sladký, Reichl. Diváci: 3942.
Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Malinský (70. Pešek), Breite, Oscar, Mara 
(59. Alibekov), Potočný - Musa (52. Kuchta). Trenér: Hoftych.
Olomouc: Reichl - Sladký, Beneš, Jemelka, Kerbr (81. Texl) - Pilař (87. Radek Látal), Plšek, Greššák 
(18. Zmrzlý), Houska, Falta - Yunis. Trenér: Radoslav Látal.

 Karviná - Slavia  0:0
Rozhodčí: Machálek - J. Paták, Flimmel - Zelinka (video). ŽK: Rundič - Van Buren. Diváci: 4126.
Karviná: L. Hrdlička - Ndefe, Stropek, Rundič, Čonka - Putyera, Lingr, Janečka (74. Smrž), Marek 
Hanousek, V. Vukadinovič (53. J. Šašinka) - Petráň (82. Galuška). Trenér: Straka.
Slavia: O. Kolář - Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil - T. Souček, Hušbauer - Masopust (77. Olayinka), 
A. Král, Ševčík (69. Stanciu) - Van Buren (73. Hilál). Trenér: Trpišovský.

 Č. Budějovice - Jablonec  1:1 (0:1)
Branky: 49. Čolič (přímý kop) - 9. Sýkora (Martin Doležalú. Rozhodčí: E. Marek - Melichar, Vaňkát. 
ŽK: Ledecký, Mustedanagič (oba Č. Budějovice). Diváci: 4474.
Č. Budějovice: Staněk - Čolič, L. Havel, P. Novák, Kladrubský - Schranz, Havelka (46. Musteda-
nagič), Provod, Javorek, Mršič (80. Kulhánek) - Ledecký (89. Táborský). Trenér: Horejš.
Jablonec: V. Hrubý - Jugas, Plechatý, Břečka (85. Petrovič), Krob - Jovovič (76. Chramosta), T. Pilík, 
Považanec, Matoušek (90. D. Breda), Sýkora - Martin Doležal. Trenér: P. Rada.

 Bohemians 1905 - Plzeň  0:0
Rozhodčí: K. Hrubeš - Blažej, Hock - Orel (video). ŽK: Keita, Vaníček - Hejda. Diváci: 6031.
Bohemians 1905: Valeš - Hůlka, D. Köstl, L. Pokorný - Bartek, Jindřišek, Vacek (74. Vaníček), J. Po-
daný - Vodháněl (82. Záviška), Keita (77. Ugwu), Hronek. Trenér: M. Hašek st.
Plzeň: A. Hruška - Řezník, Pernica (35. Hejda), J. Brabec, Limberský - Hrošovský, Kalvach - Kayam-
ba (66. Janošek), Mihálik, J. Kopic - Krmenčík (86. Chorý). Trenér: Vrba.

 Sparta - Příbram  3:0 (2:0)
Branky: 28. Costa (Kanga), 39. Kanga (penalta), 80. Kanga (penalta). Rozhodčí: Pechanec - Mo-
láček, K. Hájek - Proske (video). ŽK: Tregler, Cmiljanovič, Šimek. ČK: (84.) Voltr (všichni Příbram). 
Diváci: 11.007.
Sparta: Nita - Sáček, Štetina, Costa, Matěj Hanousek - L. Krejčí II - Hložek (88. Graiciar), Trávník 
(74. M. Hašek), Kanga, Plavšič - Kozák (67. Tetteh). Trenér: V. Jílek.
Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Cmiljanovič - Alvir (67. Michal Škoda), Jan Rezek, Soldát, 
P. Hájek (63. Voltr), Zeman (79. Antwi) - Polidar. Trenér: R. Nádvorník.

 Slovácko - Zlín  (1:0)
Branka: 44. Zajíc (Reinberk). Rozhodčí: Dubravský - Vlasjuk, Kříž. ŽK: Jan Navrátil, Reinberk, 
Šimko - Hlinka, Azackij, Fantiš, Janetzký, Jiráček. Diváci: 5742.
Slovácko: Trmal - Reinberk (67. Šimko), Hofmann, Michal Kadlec, Divíšek - Havlík, V. Daníček - 
M. Petržela (73. Kalabiška), O. Šašinka, Jan Navrátil - Zajíc (90. J. Krejčí). Trenér: Svědík.
Zlín: S. Dostál - Hlinka, P. Buchta, Azackij - Matejov (51. Cedidla), Hnaníček (46. Janetzký), Bartošák 
(74. M. Nečas) - D. Mašek, Jiráček - Fantiš, Poznar. Trenér: Csaplár.

 Opava - Ostrava  0:2 (0:1)
Branky: 20. Smola (vyražený míč), 82. De Azevedo (Reiter). Rozhodčí: Julínek - I. Nádvorník, 
M. Podaný - Adam (video). ŽK: Zavadil, Jursa, Schaffartzik - Kuzmanovič. Diváci: 6087.
Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Schaffartzik, Žídek - Zavadil, Jursa (73. Opoku) - Mondek 
(54. Šulc), Jurečka, Zapalač (54. Stáňa) - Dedič. Trenér: Kopecký.
Ostrava: Budinský - Fillo, Šindelář, Stronati (58. V. Procházka), Fleišman - Reiter, R. Hrubý, A. Já-
noš, Kuzmanovič (46. Diop), De Azevedo (90. Holzer) - Smola. Trenér: Páník.

 Teplice - Ml. Boleslav   odloženo

Foto: Michal Bártík

Foto: Michal Bártík

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 NOVÝ LIBERECKÝ TRENÉR PAVEL HOTYCH MÁ TĚŽKOU HLAVU. SLOVAN PROHRÁL 
 TŘETÍ ZÁPAS PO SOBĚ A NYNÍ HO ČEKÁ VÝJEZD NA SLAVII. MŮŽE SE MÍRNĚ UTĚŠOVAT TÍM, 
 ŽE V EDENU SE PO DISCIPLINÁRNÍM TRESTU BUDE HRÁT PŘED PRÁZDNÝMI DIVÁCKÝMI OCHOZY. 

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „Bohemka mě i podruhé příjemně překvapila svým výkonem v Ďolíčku 
a po Mladé Boleslavi obrala o body také Plzeň. Zápas se hrál ve vysokém 
tempu, myslím si, že na viktoriánech bylo znát vyřazení z Ligy mistrů. 
Remíza byla spravedlivá, i když by kvalitě utkání spíš slušely výsledky 
1:1 nebo 2:2. Slavia doplatila v Karviné na neproměňování šancí, které ji 
trápilo již v minulém domácím utkání s Olomoucí. Už v Edenu mohla re-
mizovat, ale hostující Houska v nastaveném čase nedal penaltu, tento-
krát v roli exekutora selhal dosud stoprocentní Souček. Červenobílí se 
už v mistrovské sezoně potýkali s absencí gólového útočníka, Van Buren 
se trefuje spíš z těžkých pozic, ale v těch jednodušších se nedokáže efek-
tivně prosazovat. Sparta si sice s Příbramí připsala povinné vítězství, 
ale její hra je pořád rozháraná a nesourodá. Velkou prověrkou, jak na tom 
současný letenský tým, a hlavně jeho defenzíva, jsou, budou dva nadchá-
zející zápasy předkola Evropské ligy s Trabzonsporem.“   

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.strompraha.cz/
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Třebaže nedávná tropická vedra 
přece jen trochu opadla, první srp-
nové kolo přineslo gólovou neúrodu, 
do které zapadli bezbrankovými 
remízami mistr i vicemistr. Díky 
jejich střelecké sterilitě se do čela 
soutěže vyhoupl Jablonec, kterému 
k tomu stačila jediná trefa na jihu 
Čech. Z bídné bilance vybočila jen 
Sparta, která na Letné vstřelila tři 
branky - dvě z penalt a jednu po ro-
hovém kopu…

Poznámka: Teplice a Ml. Boleslav 
mají o utkání méně.

1. Jablonec 9 2,250
2. Plzeň 8 2,000
3.-4. Slavia 7 1,750
3.-4. Sparta 7 1,750
5.-8. Ml. Boleslav 5 1,666
5.-8. Ostrava 5 1,250
5.-8. Č. Budějovice 5 1,250
5.-8. Bohemians 1905 5 1,250
9.-10. Příbram 4 1,000
9.-10. Liberec 4 1,000
11.-15. Olomouc 3 0,750
11.-15. Opava 3 0,750
11.-15. Slovácko 3 0,750
11.-15. Teplice 3 1,000
11.-15. Karviná 3 0,750
16. Zlín 2 0,500

 SPARŤANÉ SI V GÓLOVÉ JÍZDĚ POLEPŠILI O TŘI TREFY. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Jen Letná vybočila 

z neúrody

VYCHYTANÉ NULY

3
Ondřej Kolář (Slavia)

2 - Vilém Fendrich (Opava), Vlastimil Hrubý (Jablonec), Florin Nita (Sparta), Michal 
Reichl (Olomouc), Matouš Trmal (Slovácko), Roman Valeš (Bohemians 1905)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

4
Guélor Kanga (Sparta)

3 - Jan Sýkora (Jablonec) * 2 - René Dedič (Opava), Josef Hušbauer (Slavia), Ibra-
him Keita (Bohemians 1905), Jan Kopic (Plzeň), Michael Krmenčík (Plzeň), Jan 
Matoušek (Jablonec), Jakub Plšek (Olomouc), Roman Potočný (Liberec), Tomáš 
Smola (Ostrava), Michal Škoda (Příbram)

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU

(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

11
Guélor Kanga (Sparta, 4 + 2)

6
Jan Sýkora (Jablonec, 3 + 0)

5,5
Ibrahim Keita (Bohemians 1905, 2 + 1), 

Jan Matoušek (Jablonec, 2 + 1)

5 - Lukáš Provod (Č. Budějovice, 1 + 2) * 4,5 - Aleš Čermák (Plzeň, 0 + 3) * 4 - 
René Dedič (Opava, 2 + 0), Josef Hušbauer (Slavia, 2 + 0), Jan Kopic (Plzeň, 2 + 0), 
Michael Krmenčík (Plzeň, 2 + 0), Jakub Plšek (Olomouc, 2 + 0), Roman Potočný 
(Liberec, 2 + 0), Tomáš Smola (Ostrava, 2 + 0), Michal Škoda (Příbram, 2 + 0) * 
3,5 - Mick Van Buren (Slavia, 1 + 1), Benjamin Čolič (Č. Budějovice, 1 + 1), Martin 
Doležal (Jablonec, 1 + 1), Adam Hložek (Sparta, 1 + 1), Jan Chramosta (Jablonec, 1 
+ 1), Joel Kayamba (Plzeň, 1 + 1), Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav, 1 + 1), Jan Ko-
vařík (Plzeň, 1 + 1), Luděk Pernica (Plzeň, 1 + 1), Jakub Podaný (Bohemians 1905, 
1 + 1), Jaromír Zmrhal (Slavia, 1 + 1), Patrik Žitný (Teplice, 1 + 1) * 3 - Libor Holík 
(Jablonec, 0 + 2), Aleš Nešický (Liberec, 0 + 2)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Jak Kanga porazil Příbram
  Sparta - Příbram   3:0 (2:0)

Sparťané nastoupili do duelu s Příbramí po nepovedeném ligo-

vém startu, v němž ztratili už pět bodů (1). Do vedení šli po bran-

ce stopera Costy (2), kterému v 28. minutě posadil míč na hlavu 

záložník Kanga. Letní útočná posila z Liberce Kozák se neprosa-

dila ani ve čtvrtém ligovém utkání (3). Zato měl hostující brankář 

Boháč plno práce po střelách Kangy ze dvou pokutových kopů, 

takto z něj inkasoval třetí gól zápasu v 80. minutě (4). Gabonský 

středopolař oslavil již třetí a čtvrtou ligovou trefu ve čtvrtém li-

govém kole (5)! Porážku neunesl střídající Voltr, který v závěru 

mače skluzem sestřelil letenského Sáčka a od sudího Pechance 

zaslouženě obdržel červenou kartu (6). 

1)

2)

3) 6)

5)

4)



http://www.jutagrass.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
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Postup zvládla jen „Bolka“

Jediný český tým zvládl nástrahy druhého kvalifikačního předkola. 
Fotbalisté Plzně si po vyřazení z předkola Ligy mistrů zahrají alespoň 
o účast v její „chudší“ sestřičce Evropské lize. S ní se již nečekaně roz-
loučili hráči Jablonce. Zato borci Mladé Boleslavi si z Kazachstánu při-
vezli postup a pokračují v boji o základní skupinu Evropské ligy.    

 KOUČ JOZEF WEBER SPĚCHÁ PODĚLIT SE O RADOST S KAPITÁNEM TÝMU MARKEM MATĚJOVSKÝM. 
 MLADOBOLESLAVŠTÍ VYBOJOVALI V KAZACHSTÁNU POSTUP DO DALŠÍHO PŘEDKOLA EVROPSKÉ LIGY. 

 PLZEŇSKÝ BRANKÁŘ ALEŠ HRUŠKA NA TRÁVNÍKU OLYMPIAKOSU 
 ČTYŘIKRÁT KAPITULOVAL. ŘECKÝ TÝM ROZMETAL SEN VIKTORIÁNŮ O LIZE MISTRŮ. 

LIGA MISTRŮ
PLZEŇ: PO DEBAKLU Z KOLA VEN!

Plzeňský sen o Lize mistrů skončil už ve druhém předkole. Svě-

řenci Pavla Vrby v odvetě na stadionu Olympiakosu Pireus utrpěli 

debakl 0:4 a po úvodní remíze 0:0 postoupil řecký favorit. Viktorii 

nyní čeká třetí předkolo Evropské ligy s Antverpami, už ve čtvrtek 

se bude hrát v Belgii. Západočeši tak nenavážou na minulý rok, 

kdy si potřetí v historii zahráli skupinu elitní soutěže, a v kvalifika-

ci LM ztroskotali počtvrté za sebou. Všechna předkola Champions 

League dokázala Plzeň přejít pouze v letech 2011 a 2013.

Domácí rozhodli zápas na stadionu Karaiskakis až ve druhém 

poločase, kdy se trefili Guilherme, Miguel Ángel Guerrero, vlast-

ním gólem Jakub Brabec a Rubén Semedo. Plzeňští inkasovali tři 

branky z rohových kopů a v kvalifikaci Champions League nevy-

hráli podeváté za sebou.

EVROPSKÁ LIGA
MLADÁ BOLESLAV: ODČINILI DOMÁCÍ REMÍZU 

Mladoboleslavští plejeři zvítězili v odvetném utkání 2. předkola 

Evropské ligy na hřišti kazašského celku Ordabasy Šymkent 3:2 

a po domácí remíze 1:1 postoupili po dvou letech do 3. předko-

la. Středočechy poslal do vedení Marek Matějovský a druhý gól 

přidal z penalty Nikolaj Komličenko. V závěru prvního poločasu 

snížil Alexej Šetkin, ale po přestávce vrátil hostům dvoubranko-

vý náskok Muris Mešanovič. Skóre uzavřel z pokutového kopu 

Abdoulaye Diakhate. Ve 3. předkole se Mladá Boleslav střetne 

s FCSB, bývalou Steauou Bukurešť, která sice v domácí odvetě 

s Alaškartem prohrála 2:3, ale první utkání v Arménii vyhrála 3:0. 

Úvodní zápas odehraje mladoboleslavský tým 8. srpna v rumun-

ské metropoli, odveta je na programu o týden později.

LIGA MISTRŮ

OLYMPIAKOS PIREUS - VIKTORIA PLZEŇ 4:0 (0:0)

Branky: 51. Guilherme, 69. Guerrero, 73. vlastní Brabec, 82. Semedo. Rozhodčí: Martínez - Barbero 
Sevilla, Noval Font (všichni Šp.). ŽK: Tsimikas - Brabec, Chorý. Diváci: 32.050. První zápas: 0:0, 
postoupil Olympiakos.

Olympiakos: Sá - Elabdellaoui, Semedo, Meriah, Tsimikas - Guilherme, Buchalakis - Podence 
(85. Randelovič), Valbuena (66. Camara), Masuras - Guerrero (80. El Arábí.). Trenér: Martins.

Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Brabec, Hloušek - Hrošovský, Kalvach (79. Janošek) - Kayamba 
(55. Kovařík), Mihálik (74. Chorý), Kopic - Krmenčík. Trenér: Vrba.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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JABLONEC: BEZ GÓLU POSTOUPIT NEMOHLI
Fotbalisté Jablonce senzačně vypadli hned ve druhém před-

kole Evropské ligy s Pjunikem Jerevan. V domácí odvetě s ar-

ménským vicemistrem pouze remizovali bez branek a po úvodní 

venkovní porážce 1:2 se s kvalifikací o základní skupinu rozlou-

čili. Hosté dohrávali bez vyloučeného Erika Vardanjana, domácí 

bez Tomáše Břečky. Severočeši nenavážou na minulý rok, kdy 

si poprvé zahráli základní skupinu, kam prošli přímo. Zároveň 

přišli o atraktivní souboj s anglickým Wolverhamptonem, s nímž 

si ve 3. předkole zahraje Pjunik. 

 JABLONEC DOMA NEDOKÁZAL JEREVAN 
 PORAZIT A S EVROPSKOU LIGOU SE LOUČÍ. 

 FOTBALISTÉ „BOLKY“ SE V KAZACHSTÁNU TŘIKRÁT RADOVALI Z GÓLU 
 A PO VÍTĚZSTVÍ 3:2 DRŽÍ STÁLE NADĚJI NA ZÁKLADNÍ SKUPINU EVROPSKÉ LIGY. 

EVROPSKÁ LIGA

FK ORDABASY ŠYMKENT - FK MLADÁ BOLESLAV 2:3 (1:2)

Branky: 45. Šetkin, 56. Diakhate z pen. - 8. Matějovský, 33. Komličenko z pen., 47. Mešanovič. Roz-
hodčí: Kristoffersen - Hummelgaard, Rasmussen (všichni Dán.). ŽK: Mahlangu, Malij, Žangylyšbaj, 
Jerlanov, Paulo, Fontanello - Pudil, Takács. První zápas: 1:1, postoupila Mladá Boleslav.

Šymkent: Nepogodov - Dosmagambetov, Jerlanov, Fontanello, Malij (46. Paulo), Bystrov - Mahlan-
gu (59. Kovalčuk), Diakhate, Mehanovič - Šetkin (72. Žangylyšbaj), Badibanga. Trenér: Cchadadze.

Ml. Boleslav: Šeda - Křapka, Takács, Pudil, Túlio - Ladra (67. Fulnek), Hubínek, Matějovský, Bucha 
(84. Auer) - Komličenko, Mešanovič (90.+5 Jakub Klíma). Trenér: Weber.

FK JABLONEC - PJUNIK JEREVAN 0:0

Rozhodčí: Lapočkin - Averjanov, Kudrjavcev (všichni Rus.). ŽK: Břečka, Jugas, Sýkora, Hübschman, 
Rada (trenér) - Stankov, Manucharjan, Vardanjan. ČK: 88. Břečka - 87. Vardanjan. Diváci: 3675. 
První zápas: 1:2, postoupil Pjunik.

Jablonec: Hanuš - Holík, Jugas, Břečka, Sýkora - Hübschman, Považanec - Kratochvíl (54. Krob), 
Matoušek (76. Pilík), Jovovič (66. Chramosta) - Doležal. Trenér: Rada.

Pjunik: Dragojevič - Stankov, Žestokov, Marku, Manucharjan - Jefimov, Jedigarjan (32. Simonjan), 
Mkrtčjan, Vardanjan, Ševčuk - Miranjan (90. Alfred). Trenér: Tarchanov.

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
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REGIONÁLNÍ FOTBALOVÉ AKADEMIE FAČR
Karel Poborský: „Inspirujeme se Belgií!“

Před deseti lety porazila česká fotbalová reprezentace belgický výběr v mezi-
státním přátelském utkání 3:1. A zatímco Češi se od té doby ani jednou nepodí-
vali na mistrovství světa, Belgičané mají dvě účasti, přičemž jednou postoupili 
do čtvrtfinále a na posledním šampionátu brali bronz. Fotbalová asociace Čes-
ké republiky se teď snaží inspirovat právě v Belgii prací s fotbalovou mládeží, 
o čemž vypraví šéf Úseku akademií FAČR Karel Poborský.

 KAREL POBORSKÝ: „PROČ SE INSPIRUJEME V BELGII? CHCEME SE PŘI VÝCHOVĚ MLÁDEŽE 
 POUČIT NĚKDE, KDE TO FUNGUJE V OBDOBNÝCH GEOGRAFICKÝCH A TYPOLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH.“ 

 VÝKONNÝ ŘEDITEL RFA FAČR KAREL POBORSKÝ (UPROSTŘED) 
 BĚHEM SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI MÉDIÍ V STRAHOVSKÉM SÍDLE FAČR V PRAZE. 

 Nastávají před začátkem nového školního roku nějaké 

změny v rámci Regionálních fotbalových akademií FAČR?

„Tou největší je asi nová pobočka RFA Moravskoslezského kraje 

v Ostravě, která přibude k akademii v Karviné. Kraj je sportovně 

i co se týče zázemí a vnímání samospráv - města a kraje - nato-

lik pozitivní a silný, že nám to umožnilo otevřít druhou akademii. 

V Ostravě jsou nastaveny stejné standardy jako v ostatních akade-

miích. I kdyby byly v Moravskoslezském kraji tři akademie, pořád 

bychom je dokázali naplnit kvalitními hráči.“

 V červnu se v Olomouci konal třetí ročník Akademie 

Cupu, jehož se právě vedle akademií zúčastňují tři čeští a jeden 

zahraniční host. Změní druhá RFA v Moravskoslezském kraji 

i formát tohoto turnaje?

„Herní systém bude potřeba pozměnit nejen vzhledem k os-

travské RFA, ale i kvůli počasí, protože hrát v červnu dvě utkání 

po sobě v 30 až 35 stupních Celsia už bylo na hraně. Počet účast-

níků by mohl rozšířit Manchester United, který má o mládežnické 

turnaje enormní zájem. S nimi už máme předjednáno, že přije-

dou.“

 Existuje nějaká možná další forma spolupráce s Man-

chesterem United?

„Pro letošek jsme připravili návštěvu Manchesteru United pro 

vítěze olympiády v angličtině. Ta v akademiích probíhá po celý 

školní rok a osm vítězů jezdí na zápas zahraničního velkoklubu. 

V posledních dvou letech jsme byli za Pavlem Nedvědem v Turí-

ně, kde nás on osobně provedl muzeem, stadionem, ukázal nám 

šatnu i tréninkové centrum. Vyvrcholilo to utkáním Juventusu. 

Snažíme se dbát nejen na sportovní stránku. Víme, že velice důle-

žitá je i škola a věci s ní spojené a olympiáda v anglickém jazyce je 

jedním z projektů, který hráčům slouží jako motivace, aby se škole 

pečlivě věnovali.“

 Je Manchester United i inspirací pro práci českých tre-

nérů mládeže?

„Vyjednáváme stáže trenérům Regionálních fotbalových aka-

demií v zahraničních klubech, ale nechceme, aby to přineslo 

opačný efekt. Manchester United je špička ledovce. Je to fabrika 

na fotbal se vším všudy a nechceme, aby si tam trenéři během 

stáže řekli, že takové podmínky my v Česku nemáme a nepůsobi-

lo to na ně obráceně. Nejblíž je nám cesta belgického fotbalového 

svazu, s nímž jsme v úzkém kontaktu.“

 Proč zrovna Belgie?

„Chtěli bychom se dostat tam, kam se dostali oni. Ale i Belgiča-

ny to stálo patnáct až dvacet let práce. Když byl český fotbal v do-

bách své největší slávy, oni pro nás nebyli soupeřem. Pak úplně 

změnili systém výchovy mládeže - sjednotili tréninkové náplně 

a testování v akademiích, jejich šéftrenéři se každý měsíc scházejí 

a plánují, což je něco, co bychom od nich chtěli převzít. Nesnažíme 

se fotbal vymyslet, protože ten už vymyšlený byl, ale chceme se 

poučit někde, kde to funguje v obdobných geografických a typolo-

gických podmínkách. To je pro nás cesta.“ 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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KOPEME ZA FOTBAL 
To nejlepší ze sezony 2018/2019

Uplynulý ročník projektu Gambrinus Kopeme za fotbal byl v mnoha ohle-
dech výjimečný, a to nejen tím, že samotná aktivita na podporu amatérské-
ho fotbalu v České republice funguje již 10. rokem v řadě.

 FOTOGRAFIE Z AKCÍ POŘÁDANÝCH VE FOTBALOVÝCH AREÁLECH. 

První podstatnou novinkou bylo nastavení podmínek roční-

kové soutěže do takové podoby, abychom zajistili co možná nej-

spravedlivější systém bodování a odměňování týmů účastnících 

se projektové soutěže.

Body týmy získávaly jak za své reálné výsledky na fotbalových 

hřištích v soutěžích od krajského přeboru až po nejnižší IV. třídu, 

tak i za množství vyčepovaných sudů ve fotbalové hospůdce či 

ve fotbalovém areálu. Čepování piva Gambrinus 10, 11 či 12 jsme 

však neomezili pouze na domácí zápasy registrovaných týmů, 

ale i na dny, ve kterých se v areálu konaly společensko-sportov-

ní akce spojující celou komunitu nejen fanoušků, ale i samotných 

obyvatel obcí a městských částí.

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.kopemezafotbal.cz/
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 VÍTĚZ PODZIMNÍ ČÁSTI - TJ MELECHOVAN KOUTY. 

 VÍTĚZ ROČNÍKOVÉ SOUTĚŽE - SK SMÍCHOV PLZEŇ. 

Kromě toho byly ve větší míře také zavedeny speciální měsíční 

soutěže, pomocí nichž se k výhrám mohla dostat i mužstva z těch 

nejmenších českých, moravských a slezských obcí. Tělovýchovná 

jednota Mojžíř například zvítězila v červnové soutěži o nejhezčí 

fotbalovou hospůdku, desítky týmů se účastnily akcí na podporu 

klubem zorganizovaných oslav, posezení, ale i sportovních udá-

lostí. Říká se, že život na vesnicích již vymizel, rádi jsme zjistili, že 

tomu tak i díky akcím Kopeme za fotbal není. Opět se ukázalo, že 

fotbal na vesnicích stále táhne, nicméně jsme si vědomi toho, že 

bez podpory amatérských týmů by tomu tak již dávno nebylo.

Ročník byl přelomový i z hlediska přihlášených týmů, které 

rády využily možnosti zisku zápasových fotbalových míčů či sady 

dresů Puma zdarma! Nebylo tak žádným překvapením, že ke kon-

ci soutěžního období těchto týmů bylo něco přes 750! K takovému 

množství amatérských celků byly dimenzovány i ceny a odměny 

pro úspěšné týmy umístivší se na nejvyšších příčkách v projektu. 

Těch bylo nakonec v rámci podzimní a ročníkové části soutěže od-

měněno 200!

Mezi největší lákadla podzimní části patřil klubový merchandi-

sing dle vlastního výběru v hodnotě 15.000 Kč, na tuto odměnu do-

sáhlo celkem šest klubů, které se nyní honosí minidresy a fanouš-

Věříme, že i nadále bude spolupráce mezi amatérskými klu-

by a společností Gambrinus fungovat minimálně tak, jako tomu 

je doposud. Rádi uvítáme všechny amatérské kluby, které by se 

chtěly přihlásit, a pomůžeme jim zlepšovat chod klubu a úroveň 

fotbalového areálu. Hraješ krajský přebor a nižší soutěže? Při-

hlas se na www.kopemezafotbal.cz! 

Sportu zdar a fotbalu zvlášť!

tým Gambrinus Kopeme za fotbal

kovskými vlajkami vyrobenými na míru dle jejich zadání. Mezi další 

odměny patřily ceněné granty k investici do klubového zázemí, VIP 

návštěva 1. fotbalové ligy či sudy piva Gambrinus zdarma. 

Ročníková soutěž Kopeme za fotbal přinesla ještě hodnotnější 

a speciálnější odměny. Trojice nejlepších týmů si pro sebe uko-

řistila výlet na zápas elitní evropské soutěže pro celý mančaft, 

týmy na 4. - 6. místě se mohou těšit na třídenní soustředění. Týmy 

v závěsu získaly možnost předvést se na svých hřištích v exhibič-

ním klání proti známým osobnostem působících v Realu Top Pra-

ha. Kromě toho týmy na vyšších pozicích získaly tréninkovou jed-

notku s profesionálním koučem a grant k investici do klubového 

zázemí o výši 10.000 Kč a sudy piva Gambrinus zdarma.

V lednu 2019 byl v rámci projektu Gambrinus Kopeme za fotbal 

spuštěn grantový program, jenž mezi 51 týmů splňujících podmín-

ky rozdělil přes 2 miliony korun! Nové pergoly, sedačky, lavičky, 

vybavení areálu či rekonstruované šatny, to vše mohly úspěšné 

kluby hradit částečně z externích zdrojů, bez nichž by se stavební 

úpravy nemusely nikdy realizovat. Jsme rádi, že se díky projektu 

Gambrinus Kopeme za fotbal daří alespoň do určité míry zlepšo-

vat prostředí amatérského fotbalu a hráči i fanoušci mohou trávit 

čas v útulných areálech a přívětivém prostředí.

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.kopemezafotbal.cz/
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 PROJEKT SE DOČKAL OCENĚNÍ NADACE 
 UEFA FOUNDATION FOR CHILDREN AWARD 2019. www.fotbal.cz

UEFA ocenila manuál FAČR 
Jak pomoci dětem, které něco trápí

Fotbalová asociace České republiky ve spolupráci s Linkou bezpečí vytvoři-
la manuál pro fotbalové trenéry s názvem Jak pomoci dětem, které něco trá-
pí. Projekt zaregistrovala i Unie evropských fotbalových asociací UEFA a udělila 
mu ocenění Nadace UEFA Foundation for Children Award 2019.

 PŘEDSEDA FAČR MARTIN MALÍK SPOLEČNĚ S ŘEDITELKOU LINKY BEZPEČÍ 
 SOŇOU PETRÁŠKOVOU PŘEDSTAVUJÍ MANUÁL JAK POMOCI DĚTEM. 

 SPOLUPRÁCE S FAČR PŘINESE LINCE BEZPEČÍ I FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI 1,2 MILIONU KORUN. 

Třicetistránková brožura se zabývá tématy, jako jsou šikana 

v týmu, kyberšikana, deprese, úzkosti a další. Příručka má být 

zároveň nápomocna při odhalování a řešení celé řady závažných 

problémů, o kterých se děti obvykle bojí mluvit. Fotbalová asoci-

ace České republiky si uvědomuje svoji společenskou odpověd-

nost, a proto její trenéři ve spolupráci s odborníky z Linky bezpečí 

manuál vytvořili.

„FAČR je největším sportovním spolkem v zemi. Máme přes 

330 tisíc členů a náš zásah v celé společnosti je velký. Domnívám 

se, že je velmi důležité, abychom se i my zapojovali do projektů 

v rámci společenské odpovědnosti. Jsem rád, že tento manuál je 

toho důkazem,“ komentoval předseda FAČR Martin Malík.

Brožuru bude FAČR distribuovat až na deset tisíc adres okres-

ním a krajským fotbalovým svazům, klubům a dalším subjektům 

nejen v rámci své členské základny, ale i spřáteleným organiza-

cím. „Manuál budí velký zájem, a to nejen ve fotbalovém prostředí. 

Myslím, že jsme vytvořili něco, co je v současné době velmi žáda-

né a může skutečně pomoci,“ podotkla Michaela Veselá, mana-

žerka sociálních projektů FAČR.

Manuál pro fotbalové trenéry se stal již třetím projektem FAČR, 

který získal ocenění Nadace UEFA Foundation for Children Award 

2019. V předchozích letech uspěly projekty Speciální olympiády, 

které zajišťují sportovní aktivity a rozvoj fotbalu u osob s mentál-

ním postižením, a Dětský domov Cup, turnaj o pohár české fotba-

lové reprezentace pro děti z dětských domovů.

Přidanou hodnotou ocenění je finanční odměna pro Linku bez-

pečí, na jejíž konto poputuje příspěvek ve výši 1,2 milionu korun. 

„Linka bezpečí coby nezisková organizace naléhavě potřebuje 

finance, a tak je skvělé, že díky naší spolupráci získá přes jeden 

milion korun,“ dodala Michaela Veselá.

Manuál pro fotbalové trenéry s názvem Jak pomoci dětem, kte-

ré něco trápí, si můžete stáhnout na odkazu níže. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://facr.fotbal.cz/document/download/67570
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Zemřel „Chilan“ Josef Kadraba

Ve věku 85 let zemřel ve Vídni vicemistr světa z Chile 1962 útočník Josef Kad-
raba. Na světovém šampionátu se představil ve třech utkáních. Nejvýrazněji se 
zapsal do semifinále s Jugoslávií, ve kterém pomohl vedoucí brankou a asistencí 
na druhý gól Schererovi k postupu do finále s Brazílií, v němž rovněž nastoupil. 

 JOSEF KADRABA OBDRŽEL KE SVÝM SEDMDESÁTINÁM DRES SE SYMBOLICKÝM ČÍSLEM. 

 JOSEF KADRABA - ČLEN KLUBU LIGOVÝCH KANONÝRŮ SE 117 BRANKAMI. 

V československé reprezentaci celkem v letech 1958-1963 ode-

hrál 17 zápasů a vstřelil v nich devět branek. Debutoval 12. října 

1958 v Ostravě-Vítkovicích proti Bulharsku (0:1), první repre-

zentační gól si připsal o dva roky později 30. října 1960 na Letné 

v utkání s Nizozemskem (4:0), ve kterém zaznamenal hattrick 

Adolf Scherer. V kvalifikaci na MS 1962 dostal od trenéra Rudolfa 

Vytlačila šanci ve dvou utkáních proti Skotsku. Na přelomu května 

a června 1963 sehrál dva poslední zápasy za národní tým. Nejprve 

na vyprodaném Tehelném poli v Bratislavě ve druhém poločase 

korigovali svými góly se Schererem hrozící vysokou porážku s bu-

doucími mistry světa Angličany (2:4), reprezentační epilog zažil 

2. června na Strahově při remíze 2:2 s Maďarskem. 

V československé lize oblékal dresy Slavoje Liberec (1953), 

Tankisty Praha (1954-1955), Spartaku Praha Sokolovo, jak se 

tehdy jmenovala Sparta (1955-1958), SONP Kladno (1958-1964) 

a Slavie Praha (1964-1967). V nejvyšší soutěži nastřílel celkem 

117 branek. V prestižním Klubu ligových kanonýrů týdeníku 

GÓL, který byl založený v roce 1972, se však stejně jako jeho re-

prezentační parťák Adolf Scherer objevil až po listopadu 1989. 

V roce 1967 totiž odešel za prací do Vídně a už v Rakousku zůstal 

s rodinou natrvalo… Domů do Česka se však často a rád vracel 

za svými dlouholetými přáteli. 
www.fotbal.cz

http://www.fotbal.cz
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Kvalifikační šlágr s Anglií v Edenu

Česká reprezentace odehraje 11. října kvalifikační zápas o postup na EURO 
2020 proti Anglii v pražském Edenu. O tři dny později se v přípravném duelu 
proti Severnímu Irsku představí na Letné. Vstupenky budou k dispozici na inter-
netové stránce www.vstupenkyfotbal.cz. Od 26. srpna si je budou moci na obě 
utkání pořídit členové Fanklubu české reprezentace. Volný prodej na Severní 
Irsko začne 2. září, o týden později budou k dispozici balíčky na oba duely. Volný 
prodej na Anglii začne 13. září. Na obě utkání budou k dispozici také VIP lístky. 

 PO PORÁŽCE V LONDÝNSKÉM WEMBLEY SE ČESKÝ TÝM POKUSÍ O ÚSPĚŠNOU ODVETU PROTI ANGLIČANŮM V PRAŽSKÉM EDENU. 

Vstupenky na oba zápasy jsou rozdělené do tří cenových kate-

gorií. Zatímco na souboj se Severním Irskem vyjdou nejlevnější 

místa na 200 korun a další na 400 a 600 korun, proti Anglii si fa-

noušci budou muset připlatit. Nejlevnější lístky na kvalifikační 

duel vyjdou na 900 korun, druhá kategorie na 1900 a nejlepší se-

dačky na 2900 korun. 

„Věřím, že jsme se trefili do takové cenové hladiny, která odpo-

vídá výjimečnosti zápasu. Vždyť Anglie je čtvrtý tým z posledního 

mistrovství světa a na soupisce má spoustu opravdu hvězdných 

jmen. Průměrná cena vstupenek je navíc nižší, než byla v březnu 

na přípravný duel proti Brazílii. Proto věřím, že jsme našli rozum-

ný kompromis mezi hodnotou exkluzivity utkání a snahou učinit ho 

dostupným co největšímu počtu našich fanoušků,“ říká předseda 

FAČR Martin Malík. Na „Kanárky“ se ceny lístků pohybovaly mezi 

990 až 2490 Kč.

Reprezentace už na obou pražských stadionech letos hrála. 

V Edenu podlehla Brazílii 1:3, na Letné porazila v kvalifikaci Bul-

harsko 2:1. „Zápas proti Anglii bude dalším vrcholem tohoto roku, 

a tak byl Sinobo Stadium jako největší stadion v Česku v tomto 

směru jasnou volbou. Co se týká přípravného utkání proti Sever-

nímu Irsku na Letné, zde jsme museli vzít v potaz jasný požada-

vek soupeře, který si přál hrát v Praze. Navíc se i národní tým cítí 

na tomto stadionu vždy dobře, což potvrdil červnovým vítězstvím 

nad Bulharskem,“ konstatuje svazový šéf.

Na Anglii se těší také trenér Jaroslav Šilhavý. „Domácí zápas 

proti Anglii samozřejmě bude velkou událostí pro celý český fot-

bal. Už se na to utkání všichni těšíme, i když opravdu vážně na něj 

začneme myslet až po zářijovém srazu. Proti Severnímu Irsku to 

pro nás zase bude velmi cenná příprava, která nám může pomoct 

před listopadovým závěrem kvalifikace,“ zdůrazňuje reprezen-

tační kouč. 

Národní tým podlehl v úvodu kvalifikace Anglii 0:5. V červnu 

porazil Bulhary a v Olomouci zdolal Černou Horu 3:0. V pětičlenné 

skupině patří Čechům druhá pozici za vedoucím Albionem. Před 

říjnovým dvojzápasem čekají reprezentaci v září ještě dva kvalifi-

kační duely: 7. září v Kosovu a o tři dny později v Černé Hoře. Kva-

lifikační skupinu pak Češi zakončí v listopadu doma s Kosovem 

a následně v Bulharsku. 

 DO WEMBLEY PŘIJELI ČEŠTÍ FANOUŠCI VE VELKÉM POČTU. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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UMĚLÉ TRÁVNÍKY 
Na co si dát pozor, pokud chceme stavět nové hřiště...

Od počátku devadesátých let se pro stavbu tenisových, multifunkčních a fot-
balových tréninkových hřišť používají ve velké míře umělé trávníky. Pro fotbal 
známé pod zkratkou UT3G. Za dobu používání takto vybavených hřišť se zafixo-
valy určité předsudky kombinované s neznalostí, které vedou jednak k chybám 
při zadávání výběrových řízení, ale hlavně k chybám v chápání potřeb takových 
investic z pohledu výstavby a udržování. V tomto článku se pokusíme shrnout 
problémy, které s umělými trávníky souvisí tak, aby zadavatelé a investoři mi-
nimalizovali problémy při celém procesu realizace investičního záměru a aby 
hráči dostali kvalitní a bezpečné hřiště.

 VÝBĚR VHODNÉHO TRÁVNÍKU JE ZÁKLADEM PŘI BUDOVÁNÍ NOVÉHO HŘIŠTĚ. 

Výběr vhodného umělého trávníku - základ spokojenosti hráčů. 

Prvním krokem při výběru umělého trávníku je stanovení potřeby, 

tedy toho, co od trávníku očekáváme a jaký sport se na něm bude 

hrát jako hlavní. Jiný trávník bude použit pro městské multifunkční 

instalace a veřejná hřiště, jiný trávník pro fotbalové kluby a zcela 

jiné požadavky jsou kladeny na hřiště, na kterém budou trénovat 

profesionální hráči. U fotbalu se jedná hlavně o celkové zatížení 

plochy a využití hřiště v průběhu dne i ročních období. Čím větší 

bude jeho využití, tím robustnější trávník musí být. S tím souvisí 

i možnosti a schopnost trávníky udržovat. Současné kvalitní tráv-

níky jsou vyrobeny z polyetylénu a jejich kvalita je specifikována 

několika základními údaji. Jsou to zejména: výška vlasu (stébla), 

která bývá 40, 50 nebo 60 mm pro fotbal; 12 - 25 mm pro multi-

funkce a tenis; jemnost použitého mono filamentu na „stéblo“- 

udává se v dTex; filamenty jsou volbou pro fotbalová hřiště, pro 

multifunkce se většinou jedná o fibrilovanou pásku; síla mono fi-

lamentů v nejširším místě průřezu, která se udává v mikronech; 

hustota trávníku dána počtem konců (stébel) na metr čtverečný, 

případně množství vláken (hmotnost všitých vláken na m2).

Tato kritéria by mělo obsahovat zadání výběrových řízení. 

U multifunkčních hřišť je volba trávníku ještě komplikovanější 

z pohledu sortimentu, a proto je třeba vhodný trávník specifiko-

vat s projektantem nebo stavitelem. K dispozici jsou samozřejmě 

i prodejci nebo technici dodavatele. Často se stává, že zadání je 

technický nesmysl, protože jej sestavují lidé, kteří o konstrukci 

trávníku nemají potuchy a zadávají chybně hodnoty, které jsou vý-

sledkem matematické operace.

Dalším kritériem, které by při výběru trávníku mělo být zohled-

něno je cena. Z pohledu investice je velmi lákavé nakoupit nejlev-

nější výrobek, ale pokud uvažujeme, že průměrná životnost tráv-

níku na českých hřištích je kolem patnácti let, je třeba mít kvalitní 

trávník a v dosahu kompletní servis nejen od výrobce, ale i od pro-

fesionální firmy, která instalaci provedla a která by měla provádět 

také odborný servis. Cena je odrazem volby trávníku s ohledem 

na jeho zatížení (využití), je třeba vždy posuzovat cenu ve vztahu 

k parametrům.

Instalace umělých trávníků je zdánlivě jednoduchý proces, ale 

ve skutečnosti se jedná o náročnou stavební operaci. Bezpod-

mínečně musí stavbu - pokud se staví nové hřiště, nebo obnovu 

- tedy výměnu starého povrchu za nový, provádět profesionální 

firma, která má v daném oboru zkušenosti a příslušné strojní vy-

bavení. Často se v poslední době stává, že se trávníky snaží insta-

lovat firmy, které nemají dostatečné znalosti nebo nejsou k tako-

vému úkolu dostatečně personálně a strojně vybaveny. Výsledky 

tomu bohužel odpovídají. 

Požadavky na kvalitu se týkají i spodní stavby. Ta musí být řádně 

vyprojektovaná odborným architektem, který je ve stavbě spor-

tovních povrchů vyškolen a zaveden. Následně musí být realizace 

svěřena profesionální odborné firmě, jak jsem uvedl výše. Z praxe 

je ověřeno, a to nejen v Česku, že devadesát pět procent problé-

mů, které na hřišti vzniknou, pramení nikoli z umělého trávníku, 

ale ze špatně provedené spodní stavby. Nejčastějšími problémy 

jsou špatná rovinatost a vodopropustnost. Pokud například nemá 

hřiště příslušné spádování a kvalitně provedený drenážní systém, 

tvoří se po dešti kaluže a nedá se na něm hrát. 

V samotné pokládce trávníku lze napáchat také řadu chyb. 

Jedním z rozhodujících kritérií pro výstavbu kvalitního hřiště 

je volba ročního období, kdy se stavba bude realizovat. Stavět 

spodní stavbu se dá v podstatě vždy. Instalovat trávník ale vy-

žaduje bezpodmínečně vhodné klimatické podmínky. Lepení 

travních pásů k sobě musí probíhat při teplotách nad 12 stupňů 

Celsia a za sucha. Jakákoliv vlhkost zapříčiní rozlepování spojů 

v průběhu užívání. Velmi důležité je, aby se trávník zasypával 

pískem jen tehdy, když je naprosto suchý. Vlhký písek se nedá 

zapravit do prostoru mezi „stébly“ a jejich značná část tak zů-

stane utopena v písku. Podobné je to i se zásypem granulátu, ale 

tam není požadavek absolutního sucha tak striktní. Nikdy nedo-

volte zasypat trávník za mokra.

Když máme hřiště postavené a těšíme se na hru, je třeba mít 

zajištěnou údržbu. Mezinárodně pravdivé pořekadlo praví, že 

„Umělý trávník je tak kvalitní, jak kvalitní je jeho údržba“. To se 

potvrzuje dnes a denně při našich návštěvách hřišť po celé Evro-

pě. Je proto žádoucí, aby si zadavatel vyžádal ve výběrovém řízení 

i nabídku údržby trávníku profesionální firmou. Taková údržba by  

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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 SPOLEČNOST JUTA VYRÁBÍ UMĚLÉ TRÁVNÍKY JIŽ DESET LET. 

měla být, mimo běžného kartáčování a čištění, provedena mini-

málně jednou za rok. K tomu je opět potřeba příslušná technika, 

kterou firmy mají.

Poslední důležitou věcí, kterou je třeba rozhodnout, je vol-

ba vhodného zásypu k zasypání hřiště. Gumový granulát slouží 

jednak jako ochrana hráčů před zraněním, ale také jako elastic-

ká vrstva, která určuje měkkost povrchu. V našich podmínkách 

většinou volíme recyklované EPDM, které se získává recyklací 

gumových těsnění v automotive nebo při výrobě bílé elektroniky. 

Vhodný granulát doporučí projektant nebo technicky způsobilý 

odborník. Tenisová a multifunkční hřiště se pouze pískují.

Naše společnost Juta a.s. vyrábí umělé trávníky již deset let. 

Máme několik stovek fotbalových hřišť instalovaných nejen v Ev-

ropě a stavíme hřiště i v bundesligových klubech, jako je třeba 

Borussia Dortmund, Schalke 04 nebo Mainz 05. Vybavili jsme tré-

ninkové centrum v Bayernu Mnichov. Za dobu své činnosti jsme si 

získali pověst výrobce kvalitní trávy za odpovídající cenu s velmi 

dobrým servisem. Více informací je možno najít na stránkách 

www.jutagrass.cz , kde jsou prezentovány jak výrobky, tak návody 

na stavbu, instalaci i údržbu. Naším stávajícím i budoucím zákaz-

níkům je k dispozici odborný servis jak ze strany našeho stavební-

ho technika, tak ze strany příslušných prodejců.

Tento článek svým rozsahem nemůže pokrýt celou problema-

tiku umělých trávníků do detailu, ale snaží se podat základní infor-

maci pro všechny, kdo o realizaci takové investice uvažují. 

Ing. Jaroslav Buda, ředitel závodu J 15 - Jutagrass

http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://top4football.cz/
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Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

www.futsal.cz
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