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Mistr v trháku za obhajobou?  10    Totální české fiasko  40    Bodoval jen Darida  47

 JIŘÍ 

 PAVLENKA 

„Se stylem hry v polské lize jsem 
se seznámil dost drsně. Hned 
na začátku prvního zápasu 
mě přejel skluzem protihráč 
přes achillovky, “ říká letní 
posila Jagellonie.

 TOMÁŠ PŘIKRYL

Tomáš 
Grigar

„Cíl Brém? 
Poháry!“

  „Stovka by byl hezký milník!“  
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Vážení čtenáři!

Stačily dvě sezony, aby se Jiří Pavlenka stal jed-

nou z brankářských hvězd bundesligy. Do Brém 

odešel nyní sedmadvacetiletý odchovanec Baníku 

Ostrava po rok a půl trvajícím působení ve Slavii, 

během něhož pomohl „sešívaným“ v roce 2017 

k mistrovskému titulu. Ve Werderu okamžitě 

„okupoval“ místo mezi třemi tyčemi a s tradič-

ním klubem jde do právě odstartované sezony 

s úkolem, který jasně oznamuje titulek velkého 

původního rozhovoru pro Gól: „S Brémami máme 

jasný cíl - poháry!“ Dozvíte se v něm třeba i to, 

proč však Werder hned na úvod bundesligy doma 

nečekaně klopýtl s Düsseldorfem. To jiný bran-

kářský rodák ze severní Moravy Tomáš Grigar 

má před sebou jiný cíl. O devět let starší gólman 

Teplic si v této ligové sezoně připsal čisté konto 

s pořadovým číslem 93, takže jen sedm mu jich 

schází k vstupu do prestižního a elitního Klubu li-

gových brankářů časopisu Gól, kam se dostanou 

jen „nuloví“ stovkaři. Našemu časopisu se svěřil, 

že minimálně sedm nul by měl ligový brankář 

v sezoně vychytat, takže už se těšíme na nového 

člena… Prvního zahraničního angažmá se dočkal 

Tomáš Přikryl. Záložník Mladé Boleslavi zamířil 

po minulé vydařené sezoně do polské Ekstra-

klasy. V Bialystoku se ihned propracoval do zá-

kladní sestavy a v rubrice Můj týden prozradil, že 

s Jagellonii míří za stejným cílem jako Pavlenka, 

tedy do evropských pohárů. 

Tak krásné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„Asi to byla moje zatím životní ligová sezona. Podzim nám sice moc nevyšel, v zimě při-

šlo deset nebo dvanáct nových hráčů, tak jsem se trochu bál, jak se tahle velká obměna 

kádru na hřišti projeví. Mančaft si ale sedl, na jaře jsme stoupali tabulkou, a nakonec se 

přes play-off dostali do předkola Evropské ligy. U ofenzivních hráčů rozhodují čísla a ta 

jsem měl velmi dobrá - devět branek a jedenáct asistencí. Sledoval jsem teď kluky v obou 

zápasech s bývalou Steauou Bukurešť, která byla i v nedávné minulosti pro jiné české týmy 

velmi nepříjemným soupeřem a taky je vyřadila. Je škoda, že „Bolka“ neproměnila svoje 

šance jak v Rumunsku, tak v úvodu domácí odvety, a pak inkasovala rozhodující gól v první 

minutě nastaveného času. Samozřejmě, že se spekuluje, jak by to vypadalo, kdyby hrál 

„Komli“ (Nikolaj Komličenko), který se umí hlavně v šestnáctce gólově prosazovat. Trenér 

Weber by ho jistě rád do sestavy nasadil, ale když nebyl zdravý, musel se bez něj tým obejít 

stejně jako předtím v lize se Spartou.  

„S MARTINEM JSME SE POTKALI PO LETECH…“
Měl jsem nabídky i z jiných polských klubů, ale zájem Jagellonie byl největší, dlouhodo-

bě mě sledovala, její zástupci se přijeli na mě do Česka opakovaně podívat. Probíral jsem 

tohle angažmá také s Martinem Pospíšilem, který je v Bialystoku už třetím rokem. Hrával 

jsem s ním před lety v mládežnických týmech Olomouce, když on přicházel do „áčka“ Sig-

my, tak jsem já přestupoval do Sparty. Dal mi podrobné, a hlavně dobré reference. Pomohl 

mi pak v začátcích, když jsem do klubu a do města přišel. Je vždycky, myslím, dobré mít 

v novém působišti někoho blízkého.  No a nyní hrajeme vedle sebe, tak doufám, že i tohle 

nám bude klapat k všeobecné spokojenosti.

„POTŘEBOVALI JSME SI USMÍŘIT FANOUŠKY!“
Výhra nad Górnikem Zabrze byla hodně důležitá, potřebovali jsme si usmířit fanoušky, 

protože předtím jsme doma nečekaně prohráli s Čenstochowou, která je nováčkem Ekstra-

klasy. Dali jsme brzy vedoucí gól, do šatny přidali ještě druhý. Po přestávce se nám už tolik 

 PO PĚTI KOLECH SE JAGELLONIA V SESTAVĚ S TOMÁŠEM PŘIKRYLEM 
 VYHOUPLA NA TŘETÍ PŘÍČKU TABULKY POLSKÉ EKSTRAKLASY. 

Fotbalový týden Tomáše Přikryla

„Seznámení s Ekstraklasou 
bylo dost drsné…“

V zimní přestávce sice prodloužil v Mladé Boleslavi 
smlouvu, která by vypršela po skončení sezony, ale 
zároveň se TOMÁŠ PŘIKRYL netajil přáním zkusit 
zahraniční angažmá. Klubový šéf Josef Dufek slíbil, 
že když se objeví zajímavá nabídka pro sedmadva-
cetiletého ofenzivního středopolaře či křídelníka 
a samozřejmě i pro „Bolku“, tak mu nebude bránit 
v odchodu. Nabídka Jagellonie Bialystok splňova-
la oba požadované parametry, a tak se v létě druhý 
nejproduktivnější hráč týmu přestěhoval do města, 
ležícího až na polsko-běloruské hranici. 

 TOMÁŠ PŘIKRYL SI PO PODPISU SMLOUVY S JAGELLONIÍ 
 NA SEBE POPRVÉ OBLÉKL DRES ZAHRANIČNÍHO KLUBU. 

  Uhrin se vrací 
do Rumunska
Novým trenérem Dinama Bukurešť se stal 
Dušan Uhrin mladší. Jednapadesátiletý kouč 
ale nejde do neznámého prostředí. V letech 
2007 a 2008 působil v Temešváru, o rok poz-
ději v Kluži, kde vydržel necelé tři měsíce. 
Do Temešváru se vrátil v prosinci 2010, ale 
v červenci 2011 ve funkci skončil. Od té doby 
vedl Dinamo Tbilisi, Viktorii Plzeň, Dinamo 
Minsk, pražskou Slavii a naposledy Mladou 
Boleslav, kde ho vedení odvolalo v únoru 
2018. Na lavičce předposledního týmu ru-
munské ligy nahradil Eugena Neagoeho, který 
k týmu nastoupil zkraje června, v červenci ale 
během ligového duelu s Universitateou Craio-
va utrpěl infarkt.

  S Balotellim 
v jednom dresu
Italský útočník Mario Balotelli podepsal 
smlouvu s Brescií a po třech letech, stráve-
ných ve Francii, se vrací do Serie A. V dresu 
nováčka, s nímž uzavřel tříletý kontrakt, bude 
vicemistr Evropy z roku 2012 novým spolu-
hráčem dvou českých fotbalistů obránce 
Aleše Matějů a záložníka Jaromíra Zmrhala. 
Devětadvacetiletý forvard, jehož kariéru 
provázejí prohřešky nejrůznějšího druhu, byl 
bez angažmá od konce minulé sezony, kdy mu 
vypršela smlouva v Marseille. O šestatřice-
tinásobného italského reprezentanta ghan-
ského původu se údajně zajímalo i brazilské 
Flamengo, on sám dal ale přednost návratu 
do rodné země. V italské nejvyšší soutěži na-
stupoval naposledy v roce 2016 za AC Milán. 
Předtím působil také v Interu, Manchesteru 
City a Liverpoolu, hrál také ve Francii za Nice 
a za Marseille.

  První americký 
zářez Ondráška
Útočník Zdeněk Ondrášek se poprvé stře-
lecky prosadil v MLS. Třicetiletý fotbalista, 
který přišel do zámořské soutěže před touto 
sezonou z Wisly Krakov, přispěl v sobotním 
zápase k remíze 3:3 v Montrealu. Dallas při-
tom dotahoval už třígólové manko. Český 
forvard nastoupil do druhého poločasu, kdy 
klub z Texasu prohrával 0:2. O deset minut 
později Montreal vstřelil třetí branku. Bývalý 
hráč Českých Budějovic probudil Dallas v 59. 
minutě pohotovou dorážkou. Hosté v poslední 
pětiminutovce přidali ještě dva góly a v tabul-
ce Západní konference jsou osmí těsně za po-
stupem do play off. Bývalý reprezentant do 21 
let poprvé skóroval ve svém jedenáctém zá-
pase v Major League Soccer. Jen jednou zatím 
nastoupil v základní sestavě, na kontě má 261 
odehraných minut.

  Roman Polom 
na další adrese
Obránce Roman Polom přestoupil z Olomou-
ce do Českých Budějovic. Sedmadvacetiletý 
bek podepsal s nováčkem první ligy dvou-
letou smlouvu. Kariéru začal v rodném So-
kolově, odkud ještě v dorosteneckém věku 
zamířil do pražské Sparty. Na mistrovství 
Evropy hráčů do 19 let v Rumunsku byl čle-
nem stříbrného české týmu. Krátce působil 
i v letenském „áčku“, nejčastěji ale nastupo-
val za rezervu. Od léta 2014 hostoval v Dukle 
a později přestoupil do Mladé Boleslavi. Prv-
ní ligu si zahrál také v Hradci Králové a po-
slední dvě sezony hrál za Olomouc. V nejvyš-
ší soutěži má na kontě 60 zápasů, ve kterých 
dal tři góly.

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

 KAREL JAROLÍM 

Znám se s ním ze společného působení v Dukle, kde jsem tehdy hostoval ze Sparty. Zatím 

jsem si žádný gól nepřipsal, jeden jsem sice vstřelil, ale VAR ho neuznal pro ofsajd, tak mám 

aktuálně dvě asistence. Pro mě je ale důležité, že pravidelně nastupuji v základní sestavě.

„NEJBLÍŽ TO MÁME DO VARŠAVY - TŘI HODINY!“
Ani ještě nevím, kdo je v lize naším největším rivalem, když to ke všem máme tak dale-

ko. Asi Legia, která je nejslavnějším polským klubem, a do Varšavy to je z Bialystoku jen 

skoro tři hodiny jízdy. Cestování k venkovním zápasům je dost zdlouhavé a únavné. Tře-

ba do Lubinu jsme jeli autobusem osm hodin. Odjíždíme z Bialystoku hned ráno a v dějišti 

zápasu máme navečer trénink, abychom se zbavili únavy z cesty. V kabině Jagellonie je 

taková kosmopolitní společnost - kromě domácích Poláků, nás dvou Čechů a dvou Slová-

ků jsou zde taky Srbové a Chorvati. Hovoříme proto takovou směsicí slovanštiny ze všech 

zastoupených jazyků nebo případně i anglicky. Když trenér mluví pomalu polsky, tak není 

problém mu rozumět, co od nás chce.

„DOMŮ? AŽ O ZIMNÍ PŘESTÁVCE…“
V neděli odpoledne jsme měli akci s fanoušky zhruba padesát kilometrů od Bialystoku. 

Ve volných dnech klub vždycky pošle dva-tři hráče na takový výjezd do regionu. Posedíme 

a popovídáme si s fanoušky, podepíšeme fotky a jedeme zpátky. Fotbal je tady jednoznač-

ně sportem číslo jedna. Město jako takové mi trochu připomíná Olomouc, i když má víc 

obyvatel - 250 tisíc. Pro rodilého Pražáka by to bylo asi těžší se zde aklimatizovat. Blízkost 

Ruska a Běloruska je přece jen znát, je zde hodně kulturních a náboženských památek 

i kostelů. Nám to s malou dcerkou na klidný život vyhovuje, jen je to odsud všude daleko. 

Když jsem sem přestoupil, tak jsem letěl do Varšavy a pak jel vlakem do Bialystoku. Oboje 

rodiče se už byli za námi podívat, ale je to pořádná štreka autem - 800 kilometrů, takže 

to trvá od sedmi do deseti hodin podle provozu na silnicích. Proto se do Česka o zářijové 

reprezentační přestávce nechystáme, nejspíš vyrazíme někam do okolí na výlety. Domů 

se tedy dostaneme asi až o zimní dovolené…“ 

herně nedařilo, ale utkání jsme dotáhli do vítězného konce. Také v příštím kole budeme hrát 

na domácím stadionu s Wislou Krakow. Mohli jsme mít po pěti odehraných kolech bodů 

ještě víc, v minulém kole jsme jen remizovali v Lubinu, kde jsme už vedli 2:0. Cíle Jagel-

lonie jsou stejné jako v předchozích sezonách - pohybovat na špici tabulky a probojovat se 

do evropských pohárů. Polská liga je hodně vyrovnaná, vloni se Piast Gliwice zachraňoval 

a na jaře ji poprvé v historii vyhrál. Teď Ekstraklasu vede Slask Wroclaw, do kterého přišel 

v zimě trenér Vítězslav Lavička, aby ho udržel mezi elitou… Mám na něj ty nejlepší vzpomín-

ky, protože pod ním jsme v roce 2014 vyhráli se Spartou ligu, národní pohár i Superpohár! 

„VAR MI PREMIÉROVÝ GÓL NEUZNAL…“
Po fotbalové stránce jsem se seznámil se stylem hry v lize dost drsně. Protože hned 

na začátku prvního zápasu mě přejel skluzem protihráč přes achillovky a Martin Pospíšil, 

který zrovna běžel kolem, mi jen stručně řekl: „Vítej v Polsku!“ Řekl bych, že zdejší fotbal 

je ještě důraznější než náš český, možná i o trochu rychlejší. Každopádně má větší a lep-

ší diváckou kulisu, polští fanoušci sportem a fotbalem hodně žijí. Třeba v Bialystoku jsou 

před domácím utkáním všechny sloupy osvětlení ve městě ozdobené klubovými vlaječka-

mi, připomínajícími zápas Jagellonie. Kapacita zdejšího moderního stadionu je dvaceti tisíc 

diváků. Na první utkání nové sezony byl z poloviny zaplněný, teď s Górnikem přišlo o něco 

méně diváků, asi proto, že jsme předchozí výsledky neměli zrovna nejlepší. Po zápase jsem 

si chvilku popovídal se slovenským brankářem Martinem Chudým, který chytal proti nám. 

TOMÁŠ PŘIKRYL * Narozen: 4. července 1992 * Výška: 178 cm * Váha: 69 kg * Stav: ženatý, 
manželka Aneta, dcera Victoria (3,5) * Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: Sig-
ma Olomouc (2002-2012), Sparta Praha (2012-2015), Dukla Praha (2015), Mladá Boleslav 
(2016-2019), Jagellonia Bialystok (Polsko, 2019-?) * Největší úspěchy: vicemistr Evropy 
hráčů do 19 let (Rumunsko 2011), účast na EURO hráčů do 21 let (Česko 2015), český mistr 
(2014), vítěz Poháru České pošty (2014), vítěz Superpoháru FAČR (2014)

 V DRESU MLADÉ BOLESLAVI HRÁL TOMÁŠ PŘIKRYL 
 PŘED PŘESTUPEM DO BIALYSTOKU OD LEDNA 2016. 

STALO SE...

 V JAGELLONII BY MĚL ŠIKOVNÝ ZÁLOŽNÍK PŮSOBIT AŽ DO LÉTA 2023. 

  Vaněk skončil v Ufě
Záložník Ondřej Vaněk se dohodl s vedením Ufy 
na předčasném ukončení smlouvy. V ruském 
klubu osminásobný český reprezentant pů-
sobil tři roky. V jeho dresu devětadvacetiletý 
někdejší středopolař Slavie, Jablonce, turec-
kého Kayserisporu a Plzně odehrál 53 zápasů 
a vstřelil osm branek. 

  Hrošovský se smutně 
rozloučil s Plzní
Slovenský záložník Patrik Hrošovský ve čtvrtek 
večer odehrál v odvetě 3. předkola Evropské 
ligy proti Antverpám poslední zápas za Plzeň 
před odchodem do belgického Genku. Ve Vik-
torii strávil mnoho úspěšných let a patřil k nej-
větším oporám, při absenci stopera Romana 
Hubníka nosil kapitánskou pásku. „V době, kdy 
jsem v roce 2010 přišel, Plzeň začínala takovou 
zlatou éru, vyhrála pohár. Občas jsem trénoval 
i s áčkem, ale to bylo bez šance. Chodil jsem 
po hostováních a kariéra šla postupně naho-
ru. Jsem vděčný za to, co jsem tu zažil, byly to 
krásné chvíle. V Plzni i žiju, takže na to určitě 
nezapomenu a budu se sem rád vracet,“ říká 
sedmadvacetiletý reprezentační středopolař, 
kterého smutný a předčasný konec plzeňské-
ho vicemistra v pohárové Evropě mrzí. On sám 
ale v ní nekončí, protože belgický šampion KRC 
Genk, do kterého v letní přestávce přestoupil, 
má jisté místo v základní skupině Ligy mis-
trů. Jména tří podzimních soupeřů se dozví 
na sklonku srpna po losu v Monaku.  

inzerce

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

20. SRPNA

1944 Dušan Kabát 1965-1974 24/2

21. SRPNA

1958 Petr Rada 1982-1986 11/2

23. SRPNA

1956 Karel Jarolím 1982-1987 13/2

1992 Vladimír Coufal 2017-? 4/0

24. SRPNA

1889 Rudolf Klapka 1920 4/0

26. SRPNA

1969 Radim Nečas 1995-2000 4/0

1992 Tomáš Koubek 2016-? 9/0

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Mistr v trháku?

Liga má za sebou třetinu podzimního programu, 
do první reprezentační přestávky zbývají ještě dvě 
kola. I když se stejně jako v minulých sezonách pa-
soval do role největších favoritů na titul trojlístek, 
tvořený pražskými „S“ a Plzní, aktuální situace 
na špici tabulky tomu neodpovídá. Mistrovská Slavia 
má totiž na své dva konkurenty už náskok pěti, resp. 
šesti bodů! Na rozdíl od nich klopýtla jen jedinkrát 
v Karviné, kde sice měla drtivou převahu a spoustu 
vyložených šancí včetně penalty, ale protože žádnou 
neproměnila, vracela se zpátky do hlavního města 
zklamaná z bezbrankové remízy.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Před viktoriány a sparťany se vklínily týmy Jablonce a Slo-

vácka, které po tak vysokém umístění vůbec nepošilhávaly. 

Severočeši, kteří nastříleli i nejvíc gólů (13), se museli v krát-

ké letní pauze vyrovnat s rozpadem základní sestavy, neboť ji 

opustila polovina opor. Celek z Uherského Hradiště navzdory 

těžkému losu profituje ze senzačních vítězných lupů na Letné 

a ve Štruncových sadech. K tomuto tandemu se může posunout 

ještě v létě posílená Mladá Boleslav, která má k dobru odlože-

né utkání na teplických Stínadlech. Ale lze předpokládat, že ani 

jeden se dlouhodobě neudrží v sedle hlavního stíhače červe-

nobílých, kteří tak nečekaně brzy nasadili k trháku za obhajo-

bou. Dostatečně široký a kvalitní kádr v Edenu nabízí trenéru 

Trpišovskému nejrůznější varianty složení základní sestavy, 

aniž by tím utrpěl herní projev, neboť ho mají všichni hráči díky 

dlouhodobému cepování už v krvi.

Co by tedy mohlo slávisty rozhodit, aby sešli z této cesty? 

Pomineme-li hypotetickou hrozbu rozsáhlé marodky, která je 

naopak ve Spartě smutnou realitou, tak se nabízí jedna rovněž 

neveselá možnost. Že by Slavia v nadcházejícím dvojzápase 

play-off Ligy mistrů s rumunskou Kluží napodobila čtyřlístek 

českých zástupců, kteří se již v předkolech svorně rozloučili 

s pohárovou Evropou. Má sice dopředu garantovaný podzim 

ve skupině Evropské ligy, ale pro velmi ambiciózní majitele 

a vrcholný klubový management to by byl tvrdý direkt, který by 

mohl následně zatřást pohodovou atmosférou v kabině. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Škoda na kótě 90

Třiatřicetiletý forvard nastoupil v páteční 
předehrávce v Českých Budějovicích na zá-
věrečnou čtvrthodinku a v 84. minutě hlavou 
po přesném centru rovněž střídajícího Trao-
rého zvýšil na konečných 3:0 pro úřadujícího 
mistra. Byl to jeho devadesátý ligový gól, 
takže ke vstupu do prestižního Klubu ligo-
vých kanonýrů týdeníku GÓL mu zbývá „jen“ 
poslední desítka branek, aby obdržel členský 
odznak s pořadovým číslem 74. V nastaveném 
čase ještě jednou rozvlnil síť Jihočechů, ale 
rozhodčí Julínek jeho trefu po zhlédnutí videa 
neuznal, neboť centrující Olayinka byl již s mí-
čem za brankovou čárou. 

 MILAN ŠKODA (VPRAVO) 

 V ŠESTI ÚVODNÍCH LIGOVÝCH KOLECH ZTRATILI SLÁVISTÉ 
 POUZE BEZGÓLOVOU REMÍZOU V KARVINÉ. V TOMTO ZÁPASE 
 JIM POMOHL VLADIMÍR COUFAL ZDOLAT 1:0 OLOMOUC. 

 V LIBERCI SICE ZVÍTĚZILI PLZEŇANÉ 2:1, ALE PŘESTO UŽ V TÉTO SEZONĚ PŘIŠLI O SEDM BODŮ. 

AKTUÁLNĚ

Útočník pražské Slavie Milan Ško-

da se po dlouhém gólovém půstu 

opět zapsal mezi prvoligové střelce. 

Naposledy se v tomto kalendářním 

roce trefil na začátku března - nejpr-

ve ve vršovickém derby v „Ďolíčku“ 

s Bohemians 1905 a o týden později 

v Edenu s ostravským Baníkem.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Fotbalisté pražské Slavie se těšili, jak si o Ligu mistrů zahrají 

na vyprodaném stadionu v Glasgowě proti Celtiku. Jenže místo něj 

jim nyní stojí jako poslední překážka k postupu rumunská Kluž... 

KRESBA TÝDNE

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


Pravděpodobnost, že JIŘÍ PAVLENKA bude stát v bundesligovém zá-
pase v brance Brém, je prakticky stejná, jako že ráno vyjde slunce. 
Český reprezentant zatím nechyběl ani v jednom utkání od léta 2017, 
kdy do Werderu přišel. V sobotu s ním vstoupil do nové sezony, v úvod-
ním kole ale musel přijmout domácí porážku s Düsseldorfem.

Jiří Pavlenka: 

„S Brémami 
máme 
jasný cíl - 
poháry!“

Jiří Pavlenka: 

„S Brémami 
máme 
jasný cíl - 
poháry!“
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 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

 Je prohra s Düsseldorfem velkým zklamáním?

„Rozhodně. Chtěli jsme pochopitelně vstoupit do sezony tře-

mi body z domácího stadionu. Nevyužili jsme bohužel tlak, který 

jsme si vytvořili úvodních dvacet minut. V nich jsme Düsseldorf 

nepustili vůbec k balonu. Jenže pak jsme před přestávkou inka-

sovali z brejku. Byl to ten zápas, ve kterém na co soupeř sáhne, 

skončí v naší brance.“

 Poměr střel byl 23:12 pro Brémy, držení míče také výraz-

ně ve váš prospěch. O to víc porážka mrzí?

„Převahu jsme měli opravdu velikou. Vyprodukovali jsme 

spoustu nebezpečných akcí, které jsme nedotáhli do konce. Jed-

nou se míč už kutálel do sítě, těsně před brankovou čarou ho hráč 

Düsseldorfu vykopl.“

 Dostal jste tři branky, jejichž autoři na vás pokaždé páli-

li zblízka. U první trefy ze tří metrů, u druhé z hranice penalty, 

před třetí z malého vápna hlavou. Dalo se s tím něco dělat?

„Jestli mě nějaký gól mrzí, tak ten druhý. Když si brankář 

na střelu sáhne a balon skončí v síti, hodně to zamrzí. Věřím, že 

kdybych střelu viděl od prvního momentu, dokázal bych míč vy-

tlačit. Bohužel náš stoper šel do skluzu, snažil se ránu blokovat, 

balon proletěl pod ním.“

 Před sebou jste měl čerstvou posilu, zkušeného turecké-

ho stopera Topraka, jenž před pár dny přišel z Dortmundu. Jak 

se vám s ním spolupracovalo?

„Máme nyní dva zkušené stopery. Moisandera, který toho má 

hodně odkopáno, a Topraka. Chvíli potrvá, než spolupráce mezi 

 BUNDESLIGOVÝ START SE BRÉMÁM V BRANCE S JIŘÍM PAVLENKOU NEVYDAŘIL.  V BRANCE ČESKÉ REPREZENTACE SE JIŘÍ PAVLENKA PŘEDSTAVIL ZATÍM V DESETI ZÁPASECH. 

„V létě nějaké možnosti 
na přestup byly.“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 JIŘÍ PAVLENKA SI SKVĚLÝMI ZÁKROKY ZAJISTIL V BRÉMÁCH NEOTŘESITELNOU 
 POZICI GÓLMANSKÉ JEDNIČKY I ZÁJEM DALŠÍCH EVROPSKÝCH KLUBŮ. 

ním a ostatními bude stoprocentní. Přece jen, trénuje s námi te-

prve týden.“

 Oproti uplynulé úspěšné sezoně se sestava Werderu 

změnila jen minimálně. Věříte, že se v letošním ročníku posune-

te herně a výsledkově ještě výš?

„Chyběl nám z obvyklé sestavy pouze levý obránce Augustinsson, 

který je zraněný. Místo něj naskočil Friedl, velice šikovný, mladý 

kluk. Tým kvalitativně neutrpěl. Je příjemné, že kádr zůstal téměř 

stejný. Tím, že jsme delší čas pospolu, jsme na sebe zvyklí. Máme 

zažité nějaké automatismy a věřím, že se to na hře pozitivně projeví.“

 Dostali jste od vedení za cíl umístění na příčkách, zaru-

čující start v evropských pohárech?

„Ano. O cíli bylo jasno už na začátku letní přípravy. Pro Werder 

je letos umístění na pohárové příčce priorita, cokoli jiného bude 

považováno za neúspěch. Na jaře nám Evropská liga unikla o je-

diný bod, Liga mistrů o pět. Přitom v předchozích pěti letech by-

chom se s loňským bodovým ziskem pokaždé dostali do základní 

skupiny Evropské ligy.“

 Jste směrem k pohárům optimista?

„Jsem přesvědčený, že v týmu je velká herní kvalita. Chceme 

hrát kombinačně, prezentovat se pohledným fotbalem pro diváky. 

A samozřejmě být úspěšní. V mužstvu máme spoustu šikovných 

kluků. Ať už jsou to ti starší, zkušení, nebo mladší, kteří zase mají 

obrovský potenciál do budoucna.“

 HNED PO ROCE PŮSOBENÍ VE WERDERU SI LONI V LÉTĚ KLUB POJISTIL 
 SLUŽBY JIŘÍHO PAVLENKY VYLEPŠENOU SMLOUVOU AŽ DO 30. ČERVNA 2021. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 Byl jste u porodu?

„Byl. Bylo mi snoubenky líto. Když jsem viděl, jak hodiny trpě-

la a já neměl šanci pomoct... Když se malý Mathias narodil, byl 

jsem trochu naměkko. Byl jsem strašně šťastný, že on i žena jsou 

zdraví. Michaela zvládla porod skvěle. Potom už stres opadl, od té 

chvíle si to jenom užívám.“

 Dopřává vám synek klidný spánek před zápasy?

„Před zápasy jsme s týmem na hotelu, možná naštěstí. (směje 

se) Doma v noci vstává žena, malého musí nakojit. Já můžu odpo-

čívat, v klidu spát, abych byl ráno fit na trénink.“

 Jméno Mathias zní německy. Zvoli jste ho vzhledem k an-

gažmá v bundeslize?

ROZHOVORROZHOVOR

 V BUNDESLIZE SE JIŘÍ PAVLENKA POTKÁVÁ S PROTIHRÁČI SVĚTOVÝCH KVALIT, 
 JAKO TŘEBA S MARCO REUSEM Z DORTMUNDU. 

 Poslední sezony vévodí bundeslize Bayern? Může ho le-

tos někdo sesadit?

„S rozpočtem a ambicemi, které každý rok má, je hlavním favo-

ritem na titul opět Bayern. Myslím, že jestli do pořadí nahoře ně-

kdo promluví nebo Bayernu titul vezme, bude to Dortmund. V létě 

dobře posílil. Přišli nejen mladí hráči, ale také zkušený stoper 

Hummels, jenž se vrátil po několika sezonách z Bayernu. Právě 

zkušenosti Borussii v minulém ročníku k titulu scházely.“

 Dortmund nasázel v prvním kole pět gólů Augsburgu, 

za který si odbyl premiéru v bundeslize váš reprezentační par-

ťák Tomáš Koubek. Stihl jste shlédnout sestřih zápasu?

„Neměl jsem po porážce s Düsseldorfem myšlenky, abych se 

díval na jiné zápasy. Viděl jsem pouze výsledky. Každopádně mít 

premiéru na hřišti Dortmundu je těžké.“

 Nakolik vážný byl v létě váš odchod z Brém, o kterém se 

v létě spekulovalo? Mluvilo se o zájmu několika zvučným evrop-

ských klubů v čele s Juventusem Turín a Barcelonou.

„Co jsem se bavil s manažerem, nějaké možnosti na přestup 

byly. Ale popravdě, měl jsem v létě jiné starosti než fotbal. Takže 

jsem nic nehrotil, že bych chtěl odejít. Jsem v Brémách spokojený. 

Věřím, že se tu ještě můžu individuálně posunout a týmově může-

me udělat nějaký úspěch.“

 Říkáte, že jste měl v létě jiné starosti než fotbalové. Na-

rážíte na červnové narození syna Mathiase?

„Přesně tak. Myslím, že v takové chvíli to vnímá většina mužů 

stejně.“ 

 Nakolik se vám od června změnil život?

„Pochopitelně jde o velký rozdíl. Člověk nemá tolik času pro 

sebe. Aby po tréninku přijel domů, sedl si na gauč a odpočíval. 

Když přijdu, věnuju se malému. Jsou to ale moc příjemné sta-

rosti. Jsem rád, že je zdravý on i snoubenka, že všechno zvlá-

dáme. Jsem spokojený, fotbal teď prostě není úplně priorita. 

Na prvním místě je rodina. Takhle jsem to měl ale nastavené 

vždycky.“

 JIŘÍ PAVLENKA NA REPREZENTAČNÍM SRAZU SPOLEČNĚ S TOMÁŠEM KOUBKEM, 
 JENŽ OD LÉTA TAKÉ PŮSOBÍ V NĚMECKU, KDY SE STAL POSILOU AUGSBURGU. 

Jiří Pavlenka
JIŘÍ PAVLENKA * Narozen: 14. dubna 1992 * Výška: 196 cm * 

Váha: 90 kg * Stav: svobodný, přítelkyně Michaela, syn Mathias 

(2 měsíce) * Fotbalový post: brankář 

Hráčská kariéra: TJ Sokol Hať (1998-2000), FC Hlučín (2000-

2004), Baník Ostrava (2004-2016), Slavia Praha (2016-2017), 

Werder Brémy (2017-?) * Německá liga: 69 zápasů/ 15 čistých 

kont * Reprezentace: 10 startů * Největší úspěchy: mistr české 

ligy (2017), účastník EURO U21 (2015)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 PŘI ZAHÁJENÍ KVALIFIKACE O ME 2012 MUSEL BÝT JIŘÍ PAVLENKA V LONDÝNSKÉM 
 WEMBLEY NEUSTÁLE VE STŘEHU. I TAK OD ANGLIČANŮ INKASOVAL PĚT BRANEK. 

„Zní německy, ale nezvolili jsme jméno proto, že žijeme 

v Brémách. Prostě se nám se ženou líbí. Nechtěli jsme úplně ty-

pické české jméno s háčky a čárkami. Když je člověk v zahraničí, 

dost často se stává, že mu jména zkomolí. Mohl bych o tom vy-

právět. Chtěli jsme takové, které se nám líbí a není úplně složité 

vnímat ho v cizině.“

 Blíží se kvalifikační dvojutkání na půdě Kosova a Černé 

Hory. Ve Werderu máte za spoluhráče kosovského reprezen-

tanta Milotu Rashicu. Padla mezi vámi řeč na vzájemný zápas?

„Bavili jsme se. Dělali jsme si legraci, hecovali se.“

 Jak?

„Milot říkal, že nás před zápasem vytáhne v Prištině někam 

do klubu, abychom druhý den neměli síly. Odpověděl jsem mu, že 

klidně, ale až po utkání. Teď vážně. Bude to důležitý zápas, potřebu-

jeme ho zvládnout za tři body. Stejně tak následující v Černé Hoře.“

 Jsou tyto zápasy klíčem k postupu na EURO ze druhého 

místa ve skupině?

„Myslím, že pokud je zvládneme za šest bodů, budeme jednou 

nohou na EURO. Kosovo bude nejtěžší soupeř v boji o druhou příč-

ku. Téměř celý národní tým hraje v zahraničních klubech, někteří 

z hráčů v nejlepších evropských soutěžích. Viz Milot.“ 

„Nechtěli jsme úplně 
typické české jméno 
s háčky a čárkami.“

 JIŘÍ PAVLENKA UŽ PŘEMÝŠLÍ O BLÍŽÍCÍM SE ZÁŘIJOVÉM 
 POKRAČOVANÍ KVALIFIKACE V KOSOVOU A V ČERNÉ HOŘE. 

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

Fotbalové asociace České republiky

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


V úvodních pěti kolech ztratili fotbalisté Spar-
ty osm bodů, ovšem proti Baníku potěšili své fa-
noušky jasnou výhrou 2:0. Z páté příčky tabulky 
se tak na vedoucí Slavii i nadále dívají s šestibo-
dovým odstupem. 

Další ztrátu 
nepřipustili! 

 6. KOLO 

První liga 
2019/20 
První liga 
2019/20 

Další ztrátu 
nepřipustili! 
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Je nejbližším čekatelem na vstup do Klub li-
gových brankářů týdeníku GÓL, kteří v nejvyšší 
soutěži vychytají 100 a více čistých kont. Teplický 
TOMÁŠ GRIGAR jich má nyní na kontě 93. V neděli 
sice další nulu nepřidal, z trestného kopu ho pře-
konal plzeňský záložník Kalvach, ale remíza 1:1 
s vicemistrem má pro Severočechy svoji cenu.

Tomáš Grigar: „Stovka 
by byl hezký milník!“

 V TEPLICÍCH PŮSOBÍ TOMÁŠ GRIGAR JIŽ OD LEDNA 2009. 

 Podle průběhu zápasu, mrzí vás, že jste Plzeň neporazili?

„Myslím, že zklamané můžou být oba týmy. Remíza je málo pro Plzeň i pro nás. Bodů 

zatím moc nemáme, tři z utkání s Viktorkou by se hodily. Po přestávce jsme začali domino-

vat, zahráli jsme velice dobře. Měli jsme i víc šancí. Ale nakonec můžeme být rádi, že jsme 

v závěru srovnali.“

 Ve druhém poločase jste Plzeň zatlačili, hrozili jste z centrů i standardních situa-

cí. Věřil jste, že se něco ujme?

„Říkal jsem si v duchu, že jde z naší strany o hodně dobrý zápas, že by chtělo dát gól. 

Chytili se navíc i diváci, pořádně nás po delší době podpořili. Nabídli jsme jim mnohem 

lepší zážitek než v posledních dvou zápasech. Otočit utkání se nám sice nepodařilo, myslím 

ale, že bod s Plzní bereme.“ 

 Poslední dva zápasy na Stínadlech jste vysoko prohráli. V závěru uplynulé sezo-

ny 0:8 s Mladou Boleslaví, v té letošní 1:5 se Slavií. Neměl jste obavy ze třetího domácího 

debaklu v řadě?

„Jsme zkušené mužstvo, tohle jsme si nepřipouštěli. Jasně, mohlo se stát cokoli. Pl-

zeň mohla dát rychlou branku, pak jsme mohli inkasovat další třeba z penalty. A už by se 

to námi vezlo. Ale Viktorku jsme vlastně do žádných velkých šancí nepouštěli, gól dala 

z trestňáku. Kalvach ho trefil výborně, neměl jsem šanci.“

 POSLEDNÍ VYCHYTANOU NULU SI TOMÁŠ GRIGAR 
 PŘIPSAL 26. ČERVENCE PŘI VÝHŘE TEPLIC NA BANÍKU.  

ECHO 6. KOLA

  Slavia koncertovala
Na trávníku nováčka z Českých Budějovic 
předvedl úřadující šampion jasnou domi-
nanci zejména ve druhé půli, v níž nasázel 
Jihočechům tři góly a na první příčce si 
udržel tříbodový odstup. Devadesátý ligo-
vý gól kariéry vstřelil útočník Milan Škoda 
a jen deset mu jich zbývá do Klubu kanoný-
rů časopisu Gól!

  Jablonec stále ve špici
Každoroční pouštění žilou v hráčském ká-
dru opět dokázal kouč Petr Rada zdárně 
ustát a se svými svěřenci po vítězství 2:0 
nad nebezpečnou Mladou Boleslaví je v ta-
bulce druhý. Severočeši v lize ztratili jen při 
porážce na Spartě a plichtě v Budějovicích. 
Jen o bod méně získalo dosavadní největší 
ligové překvapení Slovácko. Třemi výhrami 
v řadě (naposledy 2:0 nad Příbramí) vystou-
palo na bronzovou pozici.

  Plzeňská deka? 
Po remíze na Bohemians a domácí prohře se 
Slováckem sice Západočeši protrhli v lize 
střeleckou nemohoucnost, ale jediný gól 
jim v Teplicích stačil pouze na remízu. Cenný 
bod vystřelil domácím v 83. minutě kapitán 
Jakub Mareš.

  Liberec si polepšil
Trenér Pavel Hoftych začal své liberecké 
angažmá vítězstvím v Ostravě, ale Slovan 
pak čtyřikrát prohrál a usadil se na předpo-
sledním místě tabulky nad Karvinou. Z něj si 
po výhře 1:0 právě na severu Moravy, kterou 
udržel i po vyloučení Dorleye a Mary, povy-
skočil na zisk šesti bodů a dvanácté místo.

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Slavia Praha 6 5 1 0 11:1 16

2. Jablonec 6 4 1 1 13:5 13

3. Slovácko 6 4 0 2 7:8 12

4. Plzeň 6 3 2 1 9:7 11

5. Sparta Praha 6 3 1 2 12:8 10

6. Zlín 6 3 0 3 6:4 9

7. Mladá Boleslav 5 3 0 2 10:9 9

8. Ostrava 6 3 0 3 9:8 9

9. Bohemians 1905 6 2 1 3 10:11 7

10. Sigma Olomouc 6 2 1 3 6:8 7

11. Příbram 6 2 1 3 6:9 7

12. Liberec 6 2 0 4 5:7 6

13. Opava 6 2 0 4 4:11 6

14. České Budějovice 6 1 2 3 5:9 5

15. Teplice 5 1 2 2 4:8 5

16. Karviná 6 0 2 4 4:8 2

PROGRAM 7. KOLA
23.08. 18:00 Ostrava - Slovácko

23.08. 18:00 Sigma Olomouc - Teplice

24.08. 17:00 Příbram - Jablonec

24.08. 17:00 Zlín - Karviná

24.08. 19:30 Slavia Praha - Bohemians 1905

25.08. 16:30 Mladá Boleslav - České Budějovice

25.08. 16:30 Plzeň - Opava

25.08. 19:00 Liberec - Sparta Praha

VÝSLEDKY 6. KOLA
Teplice 1 - 1 Plzeň

Jablonec 2 - 1 Mladá Boleslav

Karviná 0 - 1 Liberec

Sparta Praha 2 - 0 Ostrava

Bohemians 1905 3 - 2 Sigma Olomouc

Opava 0 - 3 Zlín

Slovácko 2 - 0 Příbram

České Budějovice 0 - 3 Slavia Praha

Foto: fcb.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 V NADCHÁZEJÍCÍM KOLE ČEKÁ TOMÁŠE GRIGARA 
 UŽ V PÁTEK SOUBOJ S HANÁCKÝMI STŘELCI V OLOMOUCI. 

 Snil jste jako kluk o stovce?

„Že bych si v patnácti řekl, že chci chytat ligu a udělám sto nul, 

to rozhodně ne. Ale když už jsem tak blízko... (směje se) 

 Jaké je vaše nejcennější čisté konto?

„Asi ty dvě v Ostravě. Zrovna nedávno, kdy jsem chytit Milanu 

Barošovi penaltu a vyhráli jsme o gól. Nebo před čtyřmi lety.“

 Jste ostravským rodákem, na domácí půdě se vám tedy 

daří.

„No vidíte. (směje se) Navíc první nulu jsem udělal také na Mo-

ravě. V prvním zápase za Spartu na stadionu v Opavě.“

 V Teplicích jste jedenáctý rok. Dochytáte tam kariéru?

„Myslím, že v šestatřiceti už mě nikdo nekoupí. Ale když o mě 

v Teplicích přestanou mít zájem, třeba si zkusím nižší soutěž v za-

hraničí. Uvidíme. Záleží na zdraví a také na výkonnosti. Pokud 

v mém věku udělám nějaké chyby, lidé si řeknou: je starej, nemá 

tam co dělat.“ 

 Byl jste překvapený, že jste Plzeň po přestávce zmáčk-

li? Nebo jste naopak spoléhali, že bude po čtvrteční odvetě 

s Antverpami v Evropské lize unavená?

„Bylo evidentní, že Plzeň byla od šedesáté minuty unavená, vy-

šťavená. Nebyla živá. Ale podíl jsme na tom měli i my výborným 

výkonem.“

 Předvedli jste ve druhém poločase vaši pravou tvář?

„Takhle bychom chtěli hrát pokaždé. Ale znáte to. Přijede sil-

nější soupeř, vybičujete se. Proti papírově slabším to leckdy není 

úplně ono.“

 Na kontě máte 93 čistých kont v lize. Pokoříte stovku 

v této sezoně?

„Pokud mám opravdu třiadevadesát nul, třeba útok na stov-

ku vyjde v letošním ročníku. Sedm nul za sezonu by měl brankář 

udělat minimálně.“

 Žene vás tato motivace?

„Stovka by pro mě byla hezký milník. Stal bych se jedním 

z mála, kterému by se takový počin podařil. Když se mi nepovede, 

nic se neděje. Život je o něčem jiném než o rekordech.“

 DVOJICE PLZEŇSKÝCH FOTBALISTŮ NA TEPLICKÉHO BRANKÁŘE NEVYZRÁLA. POKOŘIL JEJ JEN SKVOSTNÝM 
 PŘÍMÝM KOPEM TOMÁŠ KALVACH, ALE PŘESTO DOKÁZALI ŽLUTOMODŘÍ S FAVORITEM REMIZOVAT 1:1.  

TOMÁŠ GRIGAR * Narozen: 1. února 1983 * Výška: 193 cm * 

Váha: 83 kg * Stav: ženatý, manželka Žaneta, dcera Nela (6), 

syn Tomáš (2) * Fotbalový post: brankář * Kariéra: FC Vít-

kovice (1993-2003), Sparta Praha (2003-2009), FK Teplice 

(2009-?) Reprezentace: dva zápasy * Největší úspěchy: 

účast na mistrovství světa hráčů do 20 let (2003, Spojené 

arabské emiráty), český mistr (2005, 2007), vítěz Poháru 

ČMFS (2006, 2009)

STATISTIKA 6. KOLA

 Teplice - Plzeň  1:1 (0:1)
Branky: 83. Hora (P. Mareš) - 37. Kalvach (přímý kop). Rozhodčí: Berka - Kubr, Kříž - Orel (video). 
ŽK: Kodeš, J. Mareš - J- Brabec, Hloušek, Krmenčík, Mihálik. Diváci: 5241.
Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, P. Mareš - Hora, Kodeš, Jindráček (78. Vyhnal), T. Ku-
čera (54. Trubač), Žitný (41. Moulis) - J. Mareš. Trenér: Hejkal.
Plzeň: A. Hruška - M. Havel, Pernica, J. Brabec, Hloušek - Kalvach, Janošek (66. Chorý) - Kayamba 
(76. Mihálik), Hořava, J. Kopic - Krmenčík (85. Beauguel). Trenér: Vrba.

 Jablonec - Mladá Boleslav  2:1 (1:0)
Branky: 22. Jovovič (samostatná akce), 65. Martin Doležal (Sýkora) - 80. Ladra (Budínský). Roz-
hodčí: T. Klíma - Blažej, Caletka. ŽK: Chramosta - Bucha, Křapka. Diváci: 3053.
Jablonec: V. Hrubý - Libor Holík, Jugas, Plechatý, Krob - Hübschman, Považanec (76. T. Pilík) - Jo-
vovič (82. Chramosta), Matoušek (56. Kratochvíl), Sýkora - Martin Doležal. Trenér: P. Rada.
Ml. Boleslav: Šeda - Křapka (77. Pech), Takács, Pudil, Fulnek - Auer (60. Hubínek), Budínský, Matě-
jovský, Bucha - Jiří Klíma (66. Wágner), Ladra. Trenér: J. Weber.

 Karviná - Liberec  0:1 (0:1)
Branka: 18. Pešek (Oscar). Rozhodčí: Adámková - Mokrusch, K. Hájek. ŽK: Rundič, Janečka - Os-
car, Mikula, Nguyen. ČK: (68.) Oscar, (90.+3) Mara (oba Liberec). Diváci: 2960.
Karviná: Hrdlička - Krivák, Kouřil, Rundič, Ndefe - Smrž, Marek Hanousek (46. Janečka) - Putyera 
(46. Guba), Lingr (74. Bukata), Ba Loua - Petráň. Trenér: Straka.
Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite, Oscar - Pešek (83. Malinský), Mara, 
Potočný (90.+6. Chaluš) - Kuchta (79. Musa). Trenér: Hoftych.

 České Budějovice - Slavia  0:3 (0:0)
Branka: 48. Stanciu (Zelený), 76. Olayinka (odražený míč), 84. Milan Škoda (Traoré). Rozhodčí: 
Julínek - Dobrovolný, M. Podaný - E. Marek (video). ŽK: P. Novák, Táborský - Kúdela, Zelený. Diváci: 
6681 (vyprodáno).
Č. Budějovice: Staněk - Čolič, L. Havel, P. Novák, Kladrubský (79. Helešic) - Schranz, Javorek, Pro-
vod, Čavoš (69. Táborský), Mršič (61. Brandner) - Ledecký. Trenér: Horejš.
Slavia: O. Kolář - Coufal, Hovorka, Kúdela, Zelený - Masopust (65. Van Buren), T. Souček, Hušbauer, 
Stanciu (78. Traoré), Olayinka - Hilál (75. Milan Škoda). Trenér: Trpišovský.

 Bohemians 1905 - Olomouc  3:2 (0:1)
Branky: 62. J. Podaný (přímý kop), 72. Hůlka (Jindřišek), 90.+4 Bartek (Ugwu) - 38. Fryšták vlastní, 
58. Plšek (penalta). Rozhodčí: Lerch - Vaňkát, Ratajová - K. Hrubeš (video). ŽK: Hronek, Ugwu, 
Miller (asistent trenéra) - Radek Látal, Jemelka, Beneš, Nešpor. Diváci: 5375.
Bohemians 1905: Fryšták - Hůlka, Krch, L. Pokorný (46. Vaníček) - Bartek, Vacek (89. J. Rada), 
Jindřišek, J. Podaný - Hronek, Keita (69. Ugwu), Vodháněl. Trenér: M. Hašek st.
Olomouc: Reichl - Greššák, Beneš, Jemelka - Radek Látal, Houska, Plšek (90.+2 Tandir), Falta, 
Kerbr - Yunis (71. Pilař), Nešpor (85. Zmrzlý). Trenér: Radoslav Látal.

 Opava - Zlín  0:3 (0:1)
Branky: 45.+2  Poznar (vyražený míč), 53.  Podio (samostatná akce), 90.+3 Poznar (Železník). Roz-
hodčí: Rejžek - Kotalík, Šimáček. ŽK: Žídek, Šulc, Dedič, Zavadil - Poznar. ČK: (89.) Zavadil. Diváci: 
2949.
Opava: Fendrich - M. Helebrand, Simerský, Svozil, Žídek (68. Opoku) - Zavadil, Řezníček (57. Šulc) - 
Mondek, Jursa (46. Juřena), Zapalač - Dedič. Trenér: Kopecký.
Zlín: S. Dostál - Hlinka, P. Buchta, Azackij - Fantiš, D. Mašek (90. Hnaníček), Jiráček, Podio (63. Bar-
tošák), Džafič - Janetzký (77. Železník), Poznar. Trenér: Csaplár.

 Slovácko - Příbram  2:0 (0:0)
Branky: 48. M. Petržela (V. Daníček), 62. M. Petržela (Zajíc). Rozhodčí: Zelinka - Hock, Leška. ŽK: 
Alvir (Příbram). Diváci: 4076.
Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Michal Kadlec, Divíšek - Havlík, V. Daníček - M. Petržela 
(70. Kalabiška), O. Šašinka, Jan Navrátil (80. L. Sadílek) - Zajíc (88. P. Hellebrand). Trenér: Svědík.
Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Antwi (82. Janota) - Alvir, Jan Rezek, Soldát (61. Dramé), 
Zeman - Polidar - Michal Škoda (65. P. Hájek). Trenér: R. Nádvorník.

 Sparta - Ostrava  2:0 (2:0)
Branky: 10. M. Hašek (Hložek), 39. M. Hašek (Radakovič). Rozhodčí: Ginzel - Flimmel, J. Novák - 
Machálek (video). ŽK: Kozák - V. Procházka, Smola, Fillo, Azevedo. Diváci: 14.123.
Sparta: Nita - Sáček, Radakovič, Hancko, Matěj Hanousek - Mandjeck (77. L. Krejčí II) - Hložek, 
M. Hašek, Trávník, Plavšič (87. Graiciar) - Kozák (72. Tetteh). Trenér: V. Jílek.
Ostrava: Budinský - Fillo, Šindelář, V. Procházka, Fleišman - Reiter (74. Baroš), A. Jánoš, R. Hrubý 
(65. Jirásek), Azevedo - Kuzmanovič, Smola (59. Diop). Trenér: Páník.

Foto: fcviktoria.cz

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


32

3232

FORTUNA:LIGA
in

ze
rc

e
Úterý 20.8.2019
34/2019

 MILAN BAROŠ NASKOČIL NA LETNÉ DO ZÁPASU 
 SE SPARTOU AŽ V 73. MINUTĚ. ZKUŠENÝ 
 OSTRAVSKÝ ÚTOČNÍK SE V TÉTO LIGOVÉ 
 SEZONĚ DOSTAL V ŠESTI KOLECH NA TRÁVNÍK 
 JEN VE TŘECH ZÁPASECH. Z TOHO JEDNOU 
 V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ. 

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „Slavia zvládla v páteční předehrávce v Českých Budějovicích generálku 
na Ligu mistrů hladce. Dynamo na rozdíl od nedávného domácího duelu se 
Spartou nemělo vůbec šanci. Červenobílí navíc pošetřili i některé hráče, další 
z širšího kádru dostali větší herní příležitost. I když pořád nemají spolehlivé-
ho útočníka-zakončovatele, podělí se o to jako v minulé mistrovské sezoně víc 
hráčů. S koncovkou se podstatně fatálněji trápí Plzeň, to byl i jeden z hlavních 
důvodů, proč vypadla v předkole Evropské ligy s Antverpami, protože herně 
předvedla výborný týmový výkon. V neděli na Stínadlech na něj zdaleka ne-
navázala, Kalvach vstřelil nádherný gól, ale z trestného kopu. Viktorii chybí 
lehkost, teď se bude muset vypořádat s absencí klíčového hráče Patrika Hro-
šovského. Teplice měly ve druhé půli navrch a zaslouženě vyrovnaly. Sparta 
se na Letné představila jako kompaktní tým. Myslím si, že k tomu přispělo 
nasazení zkušeného Mandjecka, který hru ve středu hřiště zklidnil a zároveň 
pomohl i nově sestavené stoperské dvojici Radakovič-Hancko. Prubířským 
kamenem ale bude nadcházejí těžké ligové utkání v Liberci, kde se sparťanům 
dlouhodobě příliš nedaří bodovat.“ 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.strompraha.cz/
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Vstřelit tři branky se podařilo 
dvěma týmům, od kterých se to 
rozhodně nečekalo. Zlínští „Ševci“ 
se třikrát radovali na horké půdě 
v Opavě, „Klokani“ pak doma proti 
Olomouci, když dokonce otáčeli 
ve svůj prospěch dvoubrankový 
náskok Hanáků. V čele soutěže 
efektivity se udržel Jablonec díky 
dvěma trefám v domácím prostředí 
do boleslavské sítě, další stíhači 
jsou mu ale na „dostřel“. 

Poznámka: Teplice a Ml. Bole-
slav mají o utkání méně.

1. Jablonec 13 2,166
2. Sparta 12 2,000
3. Slavia 11 1,833
4.-5. Ml. Boleslav 10 2,000
4.-5. Bohemians 1905 10 1,666
6.-7. Plzeň 9 1,500
6.-7. Ostrava 9 1,500
8. Slovácko 7 1,166
9.-11. Zlín 6 1,000
9.-11. Olomouc 6 1,000
9.-11. Příbram 6 1,000
12.-13. Liberec 5 0,833
12.-13. Č. Budějovice 5 0,833
14.-16. Opava 4 0,666
14.-16. Teplice 4 0,800
14.-16. Karviná 4 0,666

 MARTIN HAŠEK PŘISPĚL SPARTĚ 
 DO GÓLOVÉ JÍZDY DVĚMA BRANKAMI BANÍKU. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Jablonec se 
udržel v čele

VYCHYTANÉ NULY

5
Ondřej Kolář (Slavia)

4 - Matouš Trmal (Slovácko) * 3 - Florin Nita (Sparta) * 2 - Stanislav Dostál (Zlín), Vilém Fendrich 
(Opava), Vlastimil Hrubý (Jablonec), Florin Nita (Sparta), Michal Reichl (Olomouc), Roman Valeš 
(Bohemians 1905)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

4
Guélor Kanga (Sparta), Muris Mešanovič (Ml. Boleslav), 

Jan Sýkora (Jablonec)

3 - Nemanja Kuzmanovič (Ostrava), Jan Matoušek (Jablonec), Jakub Plšek (Olomouc), Tomáš Po-
znar (Zlín), Tomáš Smola (Ostrava), Michal Škoda (Příbram) * 2 - Lukáš Budínský (Ml. Boleslav), 
René Dedič (Opava), Martin Doležal (Jablonec), Petr Hronek (Bohemians 1905), Martin Hašek 
(Sparta), Josef Hušbauer (Slavia), Ibrahim Keita (Bohemians 1905), Jan Kopic (Plzeň), Michael Kr-
menčík (Plzeň), Jakub Pešek (Liberec), Michal Petráň (Karviná), Milan Petržela (Slovácko), Jakub 
Podaný (Bohemians 1905), Roman Potočný (Liberec), Nicolae Stanciu (Slavia), Benjamin Tetteh 
(Sparta), Kamil Vacek (Bohemians 1905), Tomáš Zajíc (Slovácko)

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

11
Guélor Kanga (Sparta, 4 + 2)

9,5
Muris Mešanovič (Ml. Boleslav, 4 + 1), 

Jan Sýkora (Jablonec, 4 + 1)

7,5
Jan Matoušek (Jablonec, 3 + 1)

7 - Tomáš Zajíc (Slovácko, 2 + 2) * 6 - Nemanja Kuzmanovič (Ostrava, 3 + 0), Jakub Plšek (Olomouc, 
3 + 0), Tomáš Poznar (Zlín, 3 + 0), Tomáš Smola (Ostrava, 3 + 0), Michal Škoda (Příbram, 3 + 0) * 5,5 
- Lukáš Budínský (Ml. Boleslav, 2 + 1), Martin Doležal (Jablonec, 2 + 1), Ibrahim Keita (Bohemians 
1905, 2 + 1), Milan Petržela (Slovácko, 2 + 1), Jakub Podaný (Bohemians 1905, 2 + 1) * 5 - Adam 
Hložek (Sparta, 1 + 2), Vladimir Jovovič (Jablonec, 1 + 2), Lukáš Provod (Č. Budějovice, 1 + 2) * 
4,5 - Aleš Čermák (Plzeň, 0 + 3) * 4 - René Dedič (Opava, 2 + 0), Martin Hašek (Sparta, 2 + 0), Petr 
Hronek (Bohemians 1905, 2 + 0), Josef Hušbauer (Slavia, 2 + 0), Jan Kopic (Plzeň, 2 + 0), Michael 
Krmenčík (Plzeň, 2 + 0), Lukáš Pešek (Liberec, 2 + 0), Michal Petráň (Karviná, 2 + 0), Roman Po-
točný (Liberec, 2 + 0), Nicolae Stanciu (Slavia, 2 + 0), Benjamin Tetteh (Sparta, 2 + 0), Kamil Vacek 
(Bohemians 1905, 2 + 0) * 3,5 - Marko Alvir (Příbram, 1 + 1), Dyjan De Azevedo (Ostrava, 1 + 1), 
Pavel Bucha (Ml. Boleslav, 1 + 1), Mick Van Buren (Slavia, 1 + 1), Benjamin Čolič (Č. Budějovice, 1 + 
1), Vlastimil Daníček (Slovácko, 1 + 1), Jan Chramosta (Jablonec, 1 + 1), Joel Kayamba (Plzeň, 1 + 
1), Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav, 1 + 1), Jan Kovařík (Plzeň, 1 + 1), Tomáš Ladra (Ml. Boleslav, 1 
+ 1), Luděk Pernica (Plzeň, 1 + 1), Tomáš Souček (Slavia, 1 + 1), Pavel Zavadil (Opava, 1 + 1), Jaromír 
Zmrhal (Slavia, 1 + 1), Patrik Žitný (Teplice, 1 + 1) 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Jak se Sparta polepšila

  Sparta - Ostrava    2:0 (2:0)

Do  utkání nastupovali sparťané s  dvoubodovým odstupem 

od svého rivala z Ostravy a navíc po ligové porážce v Mladé Bole-

slavi a vyřazení Trabzonsporem v 3. předkole Evropské ligy (1). 

1)

2)

3) 6)5)

4)

Překvapivě jen na lavičce zůstala hlavní hvězda Pražanů Guélor 

Kanga (2), zatímco po dvou letech se v základní sestavě Leten-

ských objevil Georges Mandjeck  (3). Gólový prapor domácích 

tentokrát zvedl Martin Hašek, který se nejprve trefil už v 10. mi-

nutě (4) a poté jásal po druhé brance šest minut před poloča-

sem (5). Ostravský záložník Dyjan Azevedo hledal po porážce 0:2 

v nebi odpověď na otázku, proč Baník na Letné jasně selhal (6).



http://www.jutagrass.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
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Totální české fiasko

Evropská liga ještě nevstoupila ani do rozhodujícího kvalifikačního play off 
a český fotbal už má jistotu, že se do něj z odvet 3. předkola neprodral ani 
jeden z trojice jeho zástupců. Plzni utekla postupová výhra 2:0 přes Antver-
py až v závěru prodloužení. Sparťané nedosáhli na potřebné vítězství v Tu-
recku nad Trabzonsporem a fotbalisté Mladé Boleslavi doma nedokázali 
vstřelit gól a s rumunským FCSB padli gólem v první minutě nastavení.    

 POSLEDNÍ ZÁPAS PLZNĚ V TÉTO SEZONĚ. VE ŠTRUNCOVÝCH SADECH VYPADLA PO BITVĚ S ANTVERPAMI. 

 PO DRUHÉM GÓLU MICHAELA KRMENČÍKA (VPRAVO) V 97. MINUTĚ TO S PLZEŇSKÝMI POSTUPOVÝMI NADĚJEMI 
 VYPADALO SKVĚLE. ALE BRANKA MBOKANIHO VE 113. MINUTĚ POSLALA DO PLAY OFF HOSTY Z ANTVERP. 

PLZEŇ: POSTUP UTEKL V ZÁVĚRU
Fotbalisté Plzně sice v odvetě 3. předkola doma porazi-

li Antverpy 2:1 po prodloužení, ale belgický tým postoupil díky 

úvodní výhře 1:0 a většímu počtu vstřelených branek na soupe-

řově hřišti. V 81. minutě Michael Krmenčík vyrovnal stav dvo-

jutkání a v 97. minutě reprezentační útočník skóroval podruhé. 

Antverpy ale i bez vyloučeného Abdoulayeho Secka dokázaly 

snížit, ve 113. minutě je poslal do závěrečného čtvrtého předkola 

střídající Dieumerci Mbokani.

Čeští vicemistři měli velkou převahu a vedle dvou gólů také 

dvakrát trefili břevno a nevyužili další šance. Svěřenci Pavla Vrby 

budou chybět v základní skupině evropských pohárů teprve po-

druhé za posledních devět let.

Pavel Vrba (trenér Plzně): „Strašně nás to mrzí. Byl to úpl-

ně jiný zápas než o víkendu, nemáme se za co stydět. Vystřelili 

jsme asi pětadvacetkrát, což je úžasné číslo. Pokud nastřelíme 

dvě břevna a nedáme gól, pokud za stavu 2:0 nedáme gól z brej-

ku čtyři na dva, tak jsou to momenty, které nás teď hrozně bolí. 

Za dnešek hráčům poděkuju, odvedli úžasný výkon. Pokud bude-

me takhle pokračovat, o Plzeň se nebojím.“

VIKTORIA PLZEŇ - ROYAL ANTVERPY 2:1 PO PRODL. (1:0, 0:0)  

Branky: 81. a 97. Krmenčík - 113. Mbokani. Rozhodčí: Massa - Giallatini, Di Iorio (všichni It.). ŽK: 
Mihálik, Hrošovský - Jukleröd, Haroun, Bolat, Seck, Lamkel Zé, Bölöni (trenér). ČK: 101. Seck. Di-
váci: 9717. První zápas: 0:1, postoupily Antverpy.

Plzeň: Hruška - Havel (114. Řezník), Hejda, Brabec, Limberský - Kalvach (75. Chorý), Hrošovský - 
Kayamba (107. Hloušek), Hořava, Kopic - Krmenčík (102. Mihálik). Trenér: Vrba.

Antverpy: Bolat - Buta, Seck, Batubinsika, Jukleröd - Haroun, De Sart (106. Coopman) - Hairemans 
(94. Baby), Refaelov, Rodrigues (84. Lamkel Zé) - Bolingi (45. Mbokani). Trenér: Bölöni.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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SPARTA: ZÁZRAK SE NEKONAL
Sparťané odcestovali do Turecka k duelu s Trabzonsporem 

po remíze 2:2 s odhodláním navázat na sympatický výkon z Let-

né a na horké soupeřově půdě se postarat o vítězný postupový 

zázrak. Jenže cestu do závěrečného play off o místo v základní 

skupině Evropské ligy jim zatarasila porážka 1:2.

Pražané, kteří před týdnem promarnili dvoubrankové ve-

dení, prohrávali už od 11. minuty po zásahu Alexandera Sörlo-

tha. V 78. minutě vyrovnal Adam Hložek, ale deset minut na to 

dostal červenou kartu Srdjan Plavšič a připravil hosty o šan-

ci na zvrat. V sedmé minutě nastavení ještě naděje na zázrak 

udržel brankář Florin Nita, který zlikvidoval pokutový kop, ale 

chvíli na to ho po rychlém brejku překonal Novák. Sparta tak 

stejně jako v předchozích dvou sezonách vypadla hned na úvod 

kvalifikace. Ve skupině evropských pohárů si naposledy zahrá-

la před třemi lety.

Václav Jílek (trenér Sparty): „Vnímám, že se postoupit dalo. 

Ale taky bych nerad, aby to zastínilo skutečnou kvalitu Trabzon-

sporu. O postupujícím se rozhodlo už u nás doma. V odvetě jsme 

hráli, jak jsme chtěli. Za to patří klukům dík. Kdybychom měli 

kvalitu jako soupeř a závěr v Praze dohráli jako on doma, tak 

jsme si sem přivezli mnohem lepší výsledek.“

MLADÁ BOLESLAV: PADLI V OSLABENÍ 
Hráči Mladé Boleslavi prohráli domácí odvetu s FCSB 0:1 

a po remíze 0:0 v Rumunsku se s šancí na základní skupinu Ev-

ropské ligy rozloučili. Hosté přežili úvodní nápor „Bolky“ a o jejich 

triumfu rozhodl v první minutě nastavení střídající Ionut Pantiru. 

Od 75. minuty Středočeši hráli bez vyloučeného Antonína Křap-

ky. Mladá Boleslav se v základní skupině ještě pod názvem Po-

hár UEFA představila v sezonách 2006/07 a 2007/08. Od té doby 

vypadla v předkolech Evropské ligy sedmkrát za sebou, z toho 

šestkrát ve třetím.

Jozef Weber (trenér Ml. Boleslavi): „Náš sen se rozplynul, 

soupeři gratulujeme k postupu. Když chceme takového soupeře 

porazit, musíme těch několik šancí proměnit a podat nadprůměr-

ný výkon. To se nám v některých částech utkání povedlo, ale ne tak 

dlouho, abychom to zvládli. Plus naivita, vyloučení, ztráty. Soupeř 

byl lepší, postoupil, ale musím říct, že jsme byli kousíček od toho 

a dlouho mě to bude mrzet.“ 

 SPARŤANÉ SI NA VYŘAZENÍ ZADĚLALI UŽ V PRVNÍM UTKÁNÍ NA LETNÉ, 
 KDE V ZÁVĚRU ZÁPASU ZTRATILI DVOUBRANKOVÉ VEDENÍ 
 A DOVOLILI TRABZONSPORU SROVNAT NA 2:2. 

 BOLESLAVŠTÍ SE RVALI O POSTUP S FCSB, PADLI GÓLEM V PRVNÍ MINUTĚ NASTAVENÍ. 

TRABZONSPOR - SPARTA PRAHA 2:1 (1:0)

Branky: 11. Sörloth, 90.+8 Novák - 78. Hložek. Rozhodčí: Kehlet - Hummelgaard, Sörensen 
(všichni Dán.). ŽK: Parmak, Mikel - Plavšič, Krejčí. ČK: 88. Plavšič. První zápas: 2:2, postoupil 
Trabzonspor.

Trebzonspor: Cakir - Novák, Hosejní, Türkmen, Pereira - Nwakaeme, Parmak (84. Erdogan), Eku-
man, Sosa, Ömür - Sörloth (79. Mikel). Trenér: Karaman.

Sparta: Nita - Hanousek, Costa (61. Hancko), Radakovič (67. Kozák), Sáček - Hašek (76. Mandjeck), 
Kanga, Krejčí, Plavšič, Tetteh, Hložek. Trenér: Jílek.

MLADÁ BOLESLAV - FCSB 0:1 (0:0)

Branka: 90.+1 Pantiru. Rozhodčí: Lardot - Lemaire, Devillers (všichni Belg.). ŽK: Křapka, Ful-
nek - Cristea, Tanase, Soiledis, Coman, Planič. Diváci: 4695. První zápas: 0:0, postoupil FCSB.

Ml. Boleslav: Šeda - Křapka, Takács, Pudil, Túlio (46. Fulnek) - Ladra, Hubínek (90.+2 Jiří Klíma), 
Matějovský, Bucha - Wágner (70. Ewerton), Mešanovič. Trenér: Weber.

FCSB: Vlad - Cretu, Cristea, Planič, Soiledis - Vina, Popescu, Oaida - Tanase, Moutinho (63. Pantiru), 
Coman. Trenér: Andronache.

Foto: fkmb.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Šlágr zremizovalo video

Nejatraktivnější mač 2. kola Premier Lague mezi obhájcem titulu 
Manchesterem City a Tottenhamem skončil remízou 2:2, na níž se vý-
razně podepsal v nastaveném čase videorozhodčí neuznáním gólu do-
mácího Gabriela Jesuse. Naopak plejeři Liverpoolu a Arsenalu vyhráli 
a v dalším kole si to rozdají mezi sebou!

Vyprodukovali desetkrát více střel než soupeř, přesto fotbalisté „Citizens“ na tři body 

v mači s Tottenhamem nedosáhli. Sterling sice svým čtvrtým gólem během dvou úvodních 

kol poslal ve 20. minutě úřadujícího šampiona do vedení, jenže Lamela z ojedinělé akce 

vyrovnal. Před pauzou šli domácí Sergiem Agüerem opět do vedení, o které je připravil 

střídající Lucas Moura, který stihl od laviček doběhnout do pokutového území City a hned 

po pár vteřinách pobytu na trávníku si naskočil na rohový kop Lamely a vyrovnal… Aktiv-

nější domácí poté nastřelili břevno Llorisovy branky a pak jásali po brance Gabriela Je-

suse v nastaveném čase. Ovšem jen do té doby, než videorozhodčí odhalil předchozí hraní 

rukou nahrávajícího Laporteho. 

Naplno uspěli Liverpool i Arsenal. „Reds“ vedli v Southamptonu 2:0 a poté předvedl 

výstavní kiks brankář Adrián. Do té doby skvělý náhradník zaskakující za zraněnou jed-

ničku Alissona Beckera trefil svou rozehrávkou Dannyho Ingse, od něhož se balón odrazil 

do liverpoolské brány… Zatímco Arsenal zdolal 2:1 Burnley, další londýnský tým Chelsea 

čeká pod novým koučem Frankem Lampardem stále na vítězství. V utkání dvou rozdílných 

poločasů vedla nad Leicesterem 1:0, „Lišky“ však ve druhé půli zaslouženě vyrovnali. 

 RAHEEM STERLING JÁSÁ PO VSTŘELENÍ ÚVODNÍHO GÓLU 
 V DUELU SVÉHO „CITIZENS“ S TOTTENHAMEM. 

Bodoval jen Darida

Vstupní krok českým krajánkům do nového ročníku německé bunde-
sligy příliš nevyšel. Bodoval jen uzdravený navrátilec Vladimír Darida 
v otevíracím zápase celé soutěže v mnichovské Allianz Areně, kde ber-
línská Hertha uhrála překvapivou remízu 2:2 s mistrovským Bayernem, 
který je i největším favoritem na osmý titul v řadě.

Hosté z hlavního města otočili nepříznivý výsledek během tří minut v závěru první půle, 

kdy se zapsali mezi střelce šťastně Ibiševič a vzápětí po sóle Grujič. Ten se po hodině hry 

postaral o vyrovnání, když mimo míč poslal zápasnickým chvatem v šestnáctce dotírají-

cího Lewandowského na trávník a VAR dodatečně jeho nedovolený zákrok odhalil. Král 

kanonýrů se z penaltového puntíku nemýlil a připsal si druhou trefu v utkání, v němž ba-

vorský kolos přes velkou převahu víc nevytěžil. Jeho ofenzivní síla se ještě zvýší, neboť 

trenér Niko Kovač přivítá v kabině dva hosty - chorvatského vicemistra světa záložníka Iva-

na Perišiče z milánského Interu a brazilského útočníka Philippe Coutinha, který fotbalově 

chřadne v Barceloně po loňském přestupu z Liverpoolu. Na největšího soupeře Bayernu 

narazil jiný bavorský klub - Augsburg, který v týdnu nečekaně vypadl z Německého po-

háru s účastníkem čtvrté ligy Verlem. S letními posilami brankářem Tomášem Koubkem 

a stoperem Markem Suchým sice v dortmundském kotli šel nečekaně do vedení už v první 

minutě, ale španělský snajpr Alcácer brzy vyrovnal a ve druhé půli se Borussia třemi sle-

penými góly během osmi minut rozhodla o jasném vítězství, které ještě zarovnal na „bůra“ 

střídající Brandt. I druhý reprezentační gólman Jiří Pavlenka neměl v premiéře štěstí, když 

třikrát inkasoval v domácím duelu Brém s Düsseldorfem. Werder měl výraznou převa-

hu, do ofenzívních akcí se často zapojoval na pravé straně nebo při standardních situací 

obránce Theo Gebre Selassie, ale Fortuna byla v koncovce mnohem efektivnější. Nepří-

znivou bilanci nevylepšil ani Pavel Kadeřábek. Hoffenheim prohrál ve Frankfurtu gólem 

obránce Hintereggera z první minuty, hosté se v dalším průběhu dvakrát radovali ze vstře-

lené vyrovnávací branky, ale pokaždé předčasně, neboť je rozhodčí neuznal kvůli ofsajdu. 

 VLADIMÍR DARIDA SE RADUJE SE SPOLUHRÁČI PO BRANCE MARKO GRUJIČE, 
 PO NÍŽ ŠLA HERTHA V MNICHOVĚ NEČEKANĚ DO VEDENÍ 2:1. 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Dortmund 1 1 0 0 5:1 3

2. RB Lipsko 1 1 0 0 4:0 3

3. Freiburg 1 1 0 0 3:0 3

4. Düsseldorf 1 1 0 0 3:1 3

5. Leverkusen 1 1 0 0 3:2 3

6. Wolfsburg 1 1 0 0 2:1 3

7. Frankfurt 1 1 0 0 1:0 3

8. Bayern 1 0 1 0 2:2 1

9. Hertha 1 0 1 0 2:2 1

10. Schalke 1 0 1 0 0:0 1

11. M ǵladbach 1 0 1 0 0:0 1

12. Paderborn 1 0 0 1 2:3 0

13. 1. FC Kolín n. R. 1 0 0 1 1:2 0

14. Hoffenheim 1 0 0 1 0:1 0

15. Brémy 1 0 0 1 1:3 0

16. Mohuč 1 0 0 1 0:3 0

17. Augsburg 1 0 0 1 1:5 0

18. Union Berlín 1 0 0 1 0:4 0

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Liverpool 2 2 0 0 6:2 6
2. Arsenal 2 2 0 0 3:1 6
3. Manchester City 2 1 1 0 7:2 4
4. Brighton 2 1 1 0 4:1 4
5. Tottenham 2 1 1 0 5:3 4
6. Bournemouth 2 1 1 0 3:2 4
7. Sheffield Utd. 2 1 1 0 2:1 4
8. Everton 2 1 1 0 1:0 4
9. Manchester Utd. 1 1 0 0 4:0 3

10. Burnley 2 1 0 1 4:2 3
11. Norwich 2 1 0 1 4:5 3
12. Leicester 2 0 2 0 1:1 2
13. Wolves 1 0 1 0 0:0 1
14. Crystal Palace 2 0 1 1 0:1 1
15. Chelsea 2 0 1 1 1:5 1
16. West Ham 2 0 1 1 1:6 1
17. Aston Villa 2 0 0 2 2:5 0
18. Newcastle 2 0 0 2 1:4 0
19. Southampton 2 0 0 2 1:5 0
20. Watford 2 0 0 2 0:4 0

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Pukki T. Norwich 4 0
1. Sterling R. Manchester City 4 0
3. Barnes A. Burnley 3 0
4. Agüero S. Manchester City 2 0
4. Aubameyang P. Arsenal 2 0
4. Kane H. Tottenham 2 0
4. Rashford M. Manchester Utd. 2 0

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Alcácer P. Dortmund 2 1

2. Lewandowski R. Bayern 2 0

3. Sabitzer M. RB Lipsko 1 3

4. Halstenberg M. RB Lipsko 1 1

4. Holer L. Freiburg 1 1

4. Karaman K. Düsseldorf 1 1

4. Sancho J. Dortmund 1 1

4. Volland K. Leverkusen 1 1

PROGRAM
3. KOLO

23.08. Aston Villa - Everton
24.08. Norwich - Chelsea, Brighton - Southampton,

Manchester Utd. - Crystal Palace, Sheffield Utd. - Leicester,
Watford - West Ham, Liverpool - Arsenal
25.08. Bournemouth - Manchester City,

Tottenham - Newcastle, Wolves - Burnley

VÝSLEDKY
2. KOLO

Chelsea 1 - 1 Leicester * Sheffield Utd. 1 - 0 Crystal Palace
Manchester City 2 - 2 Tottenham * Everton 1 - 0 Watford 
Aston Villa 1 - 2 Bournemouth * Brighton 1 - 1 West Ham
Norwich 3 - 1 Newcastle * Southampton 1 - 2 Liverpool

Arsenal 2 - 1 Burnley * Wolves - Manchester Utd. (hráno po uzávěrce)

PROGRAM
2. KOLO

23.08. 1. FC Kolín n. R. - Dortmund
24.08. Augsburg - Union Berlín, Düsseldorf - Leverkusen,

Hoffenheim - Brémy, Mohuč - Mönchengladbach,
Paderborn - Freiburg, Schalke - Bayern

25.08. RB Lipsko - Frankfurt, Hertha - Wolfsburg

VÝSLEDKY
1. KOLO

Union Berlín 0 - 4 RB Lipsko * Frankfurt 1 - 0 Hoffenheim
Mönchengladbach 0 - 0 Schalke * Brémy 1 - 3 Düsseldorf

Dortmund 5 - 1 Augsburg * Freiburg 3 - 0 Mohuč
Leverkusen 3 - 2 Paderborn * Bayern 2 - 2 Hertha

Wolfsburg 2 - 1 1. FC Kolín n. R.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Šampion selhal hned na startu

Bez Messiho = bez šance? Zdá se, že tato rovnice bude pro Barcelonu 
platit i v této sezoně. Obhájce titulu totiž bez svého lídra nezvládl vstup 
do nového ročníku a hned po prvním kole na své rivaly ztrácí.

Kdepak jedno z nejlepších mužstev světa, tohle byla tuctovka. Barca v Bilbau nic ne-

předvedla a trestem jí byla porážka 0:1. Tu zařídil parádními nůžkami při prvním dotyku 

s míčem střídající veterán Aduris. „Fotbal někdy umí být tak krásný,“ smál se hrdina, za-

tímco v hostujícím táboře vládla skepse. „Chyběla nám agresivita,“ zlobil se kouč Valverde. 

„Ne, tohle jsme vážně nebyli my,“ hlesl obránce Piqué. Nebylo divu. Chyběl argentinský 

kouzelník Messi, kterého trápí sval. A bez něj v sestavě Katalánci nevyhráli posledních 

šest zápasů! Aby toho nebylo pro fandy málo, Coutinho odchází do Bayernu, Suárez se zra-

nil a nová posila Griezmann byla vyčpělá. A tak se ještě více rozbujely spekulace o návratu 

Neymara z PSG. Jenže brazilskou megastar se snaží ulovit i rivalové z Realu! Zdálo se, že 

„bílý balet“ je v rozkladu, v přípravě dostal od Atlétika sedmičku, celé léto se řešil vyhazov 

hvězdy Balea. Jenže trenérem Zidanem nechtěný psanec hrál na úvod ligy ve Vigu dokonce 

v základu, zařídil první gól a výrazně přispěl k výhře hostů 3:1, byť dva góly dali Madridští až 

po vyloučení Modriče. „Odehrál báječný zápas!“ tleskal Baleovi brankář Courtois a slova 

chvály měl pro Velšana i Zidane: „Gareth zůstává a všichni to musíme brát pozitivně. Chce 

ukázat klubovému dresu respekt, jaký si zaslouží.“

Zahrávalo si Atlético, které v nervózním zápase s Getafe rychle vedlo, ale Morata pak 

odmítl pojistku z penalty a Los Rojiblancos se až do konce klepali o těsnou výhru. Tomáš 

Vaclík vychytal čisté konto při cenné výhře Sevilly 2:0 na hřišti Espanyolu. Smutek zavládl 

ve Valencii. Ta se San Sebastianem za stavu 1:0 kopala v páté minutě nastavení penaltu, 

jenže Gameiro ji zahodil. A hosté v 11. minutě nastavení také z penalty srovnali na 1:1. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Real Madrid 1 1 0 0 3:1 3

2. Sevilla 1 1 0 0 2:0 3

3. Mallorca 1 1 0 0 2:1 3

4. Valladolid 1 1 0 0 2:1 3

5. Alaves 1 1 0 0 1:0 3

6. Atl. Madrid 1 1 0 0 1:0 3

7. Ath. Bilbao 1 1 0 0 1:0 3

8. Osasuna 1 1 0 0 1:0 3

9. Villarreal 1 0 1 0 4:4 1

10. Granada 1 0 1 0 4:4 1

11. Real Sociedad 1 0 1 0 1:1 1

12. Valencia 1 0 1 0 1:1 1

13. Eibar 1 0 0 1 1:2 0

14. Betis 1 0 0 1 1:2 0

15. Barcelona 1 0 0 1 0:1 0

16. Getafe 1 0 0 1 0:1 0

17. Levante 1 0 0 1 0:1 0

18. Leganes 1 0 0 1 0:1 0

19. Celta Vigo 1 0 0 1 1:3 0

20. Espanyol 1 0 0 1 0:2 0

 NÁDHERNÝM GÓLEM ZAŘÍDIL ARITZ ADURIZ VÝHRU BILBAA NAD BARCELONOU. 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Benzema K. Real Madrid 1 1

1. Cazorla S. Villarreal 1 1

1. Gomez M. Villarreal 1 1

1. Reguilon S. Sevilla 1 1

1. Soldado R. Granada 1 1

PROGRAM
2. KOLO

23.08. Granada - Sevilla, Levante - Villarreal
24.08. Osasuna - Eibar, Real Madrid - Valladolid,

Celta Vigo - Valencia, Getafe - Ath. Bilbao, Alaves - Espanyol
25.08. Mallorca - Real Sociedad,

Leganes - Atl. Madrid, Barcelona - Betis

VÝSLEDKY
1. KOLO

Atl. Madrid 1 - 0 Getafe * Betis 1 - 2 Valladolid
Espanyol 0 - 2 Sevilla * Alaves 1 - 0 Levante

Leganes 0 - 1 Osasuna * Villarreal 4 - 4 Granada
Mallorca 2 - 1 Eibar * Valencia 1 - 1 Real Sociedad

Celta Vigo 1 - 3 Real Madrid * Ath. Bilbao 1 - 0 Barcelona

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://futsalliga.cz/
https://futsal.fotbal.cz/
http://efutsal.cz/
https://sport.ceskatelevize.cz/
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#holkytaky: ženský fotbal 
v ČR si říká o větší pozornost

Dostat k fotbalu ještě víc dívek a žen. Naskočit i v České republice 
na vlnu jeho stále rostoucí popularity v globálním měřítku. Fotbalová 
asociace ČR představuje projekt #holkytaky, který má za cíl ještě víc 
ženský fotbal v domácím prostředí zpopularizovat.

 FOTBALOVÁ ASOCIACE SLAVNOSTNĚ UVEDLA DO ŽIVOTA PROJEKT #HOLKYTAKY. 

 GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ FAČR JAN PAULY: „ČESKÝ ŽENSKÝ FOTBAL JE NA VZESTUPU. 
 A MAXIMÁLNÍ PODPORA FAČR MÁ TUTO POZITIVNÍ VLNU JEŠTĚ VÍC PODPOŘIT!“ 

Zbrusu nový brand a značka ženského fotbalu ve zcela jiném 

a jednotném provedení: také tyto kroky mají pomoci k větší atrak-

tivitě ve světě stále rostoucího sportovního odvětví. To vše se děje 

před startem domácí nejvyšší soutěže, v níž obhajuje titul pražská 

Sparta, a zároveň krátce před začátkem kvalifikace mistrovství 

Evropy. V ní zase bude česká reprezentace usilovat o vysněný prv-

ní postup na velkou akci.

„Ženský fotbal zažívá celosvětový boom, je stále atraktivnější 

a my chceme být u toho. Zvyšuje se návštěvnost na stadionech, 

pozornost v médiích. Nechceme a ani se nepokoušíme dávat 

rovnítko mezi ženský a mužský fotbal, protože jde o takřka nepo-

rovnatelné světy. Ale přejeme si, aby i ženy měly v tomto sportu 

maximální pozornost, kterou si zaslouží. Pro nás to jsou hrdinky 

a fotbal patří i jim,“ říká Jan Pauly, generální sekretář FAČR.

Ženský fotbal v České republice je na vzestupu: aktuálně je 

registrovaných kolem 14 tisíc hráček a aktuální cca 5 % podíl 

na celkové členské základně má v dalších letech růst. Pražské 

kluby Slavia se Spartou pravidelně a úspěšně reprezentují v Lize 

mistrů. Duel pražské Slavie s Bayernem Mnichov v loňské sezoně 

přilákal návštěvu 6822 diváků, což znamenalo absolutní rekord 

na utkání žen v České republice.

„Nejen na zápasech, ale i v prostoru sociálních sítí vnímám vel-

ký nárůst zájmu o náš fotbal, ať na klubové nebo reprezentační 

úrovni. Pokud budu moci v tomto směru ještě víc pomoci, budu 

stát vždy v první řadě. Holky taky hrajou fotbal!“ říká s úsměvem 

a odhodlaně brankářka Slavie a reprezentace Barbora Votíková, 

která se kromě skvělých výkonů na hřišti prezentuje také jako jed-

na z nejvýraznějších osobností domácí youtube scény.

Další doklady o sílící značce českého ženského fotbalu? Třeba 

nedávné atraktivní přestupy českých hráček v letní pauze do za-

hraničních klubů: reprezentační kapitánka Lucie Voňková vy-

měnila Bayern za Ajax Amsterodam, Andrea Stašková zamířila 

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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 PROJEKT PŘIŠLA PODPOŘIT I HRÁČKA SLOVANU LIBEREC VERONIKA ČERNÁ. 

ze Sparty do Juventusu Turín a Eva Bartoňová ze Slavie do Interu 

Milán. Jitka Chlastáková vyměnila Slavii za bundesligovou Jenu 

a sestry Dubcovy zase z Edenu vyrazily do Sassuola, v jehož bar-

vách rozšíří českou kolonii v Serii A. To všechno jsou signály, že 

český ženský fotbal je na vzestupu. A maximální podpora FAČR 

má tuto pozitivní vlnu ještě víc podpořit,“ dodává Pauly. „Moc si 

přejeme, aby se v dohledné době výrazně zvětšila naše členská 

základna. Dle našich exkluzivních průzkumů je ženský fotbal 

v naší zemi vnímán velmi pozitivně a my chceme přispět k budo-

vání silného sportovního odvětví,“ uvedl Pauly.

Nová identita vznikla na základě kreativního konceptu po-

jmenovaného #holkytaky, nově vznikající web stejného názvu 

poskytne veškeré další informace, který s ženským fotbalem 

a projektem souvisejí. „Vzniká nová symbolika, kterou nelze 

přehlédnout, a troufám si říci, že nemá obdoby ani v Evropě. 

Jde o silné, jednoduché a virální sdělení, které je navíc funkční 

i v digitálním prostředí. A s přesahem do společenských témat, 

které ženy řeší. To vše jsou věci, které k ženskému fotbalu mo-

hou přitáhnout i mladou generaci,“ věří Pauly. „Kvalita žen-

ského fotbalu šla podle mě v posledních letech hodně nahoru. 

Stejně tak vidím ohromné zlepšení i u naší reprezentace. Vě-

řím, že holky časem uvidíme třeba na olympiádě, mistrovství 

světa nebo na evropském šampionátu. Držím holkám palce,“ 

vyjadřuje podporu fotbalistkám také trenér mužské reprezen-

tace Jaroslav Šilhavý. Podrobnosti k celému projektu najdete 

na www.holkytaky.cz. 

www.holkytaky.cz

http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.holkytaky.cz/
https://www.holkytaky.cz/
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MOL Cup se sladil s vyspělou Evropou

MOL Cup v novém ročníku 2019/2020 dospěl do druhého kola, ve kterém 
se k 43 postupujícím z předchozí fáze připojilo i jedenáct klubů z nejvyšší 
soutěže. Výjimku má pětice startující v evropských pohárech. Ta vstupuje 
do MOL Cupu až v příštím kole, tedy mezi posledních dvaatřicet.

 LOSOVÁNÍ 2. KOLA MOL CUPU PROBĚHLO TRADIČNĚ V PRAŽSKÉM SÍDLE FAČR. 

 MÍČKY Z OSUDÍ TAHAL GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ FAČR JAN PAULY. 

Řídící orgán poháru přijal ještě rozhodnutí, týkající se konání 

finálových utkání. Pro účely konání finále Poháru FAČR bude Řídí-

cím orgánem Poháru FAČR vybrán stadion toho z účastníků finále 

Poháru FAČR, který se svým nejúspěšnějším družstvem v kate-

gorii mužů účastní nižší mistrovské soutěže.

V případě, že se účastní účastníci finále Poháru FAČR stejné 

mistrovské soutěže, bude vybrán stadion toho z účastníků, kte-

rý je ke dni oficiálního hracího termínu semifinále Poháru FAČR 

v pořadí družstev v takové mistrovské soutěži na nižší pozici. 

V případě, že takto určený stadion nesplňuje bezpečnostní kri-

téria, sehraje se utkání na stadionu druhého účastníka finále. 

V případě, že ani jeden ze stadionů účastníků finále Poháru FAČR 

nebude splňovat bezpečnostní kritéria, rozhodne Řídící orgán Po-

háru FAČR ad hoc. Znamená to, že šedesáté finále se bude hrát 

podle těchto pravidel. 

 JAROSLAV KOLÁŘ  PRAHA 

Úvodní kola zatím nepřinesla žádná překvapení a v pondě-

lí v pravé v poledne bylo v osudí všech šestnáct druholigových 

týmů, byť FK Pardubice s podmínkou, že zvítězí v úterní dohrávce 

ve Vysokém Mýtě. Losování se v přímém přenosu na ČT sport ujal 

generální sekretář FAČR Jan Pauly.

Před zahájením MOL Cupu 2019/2020, který bude již jubilej-

ním šedesátým ročníkem domácího poháru, došlo ke změnám 

v Rozpisu soutěže. Navazují na kroky správným směrem, kdy 

před třemi lety byly zrušeny odvetné zápasy v osmifinále, čtvrt-

finále a v semifinále a začalo se hrát jednokolovým systémem 

jako ve většině zemí vyspělé fotbalové Evropy. Řídící orgán sou-

těže rozhodl, že od ročníku 2019/2020 bude při losování osmi-

finále (4. kolo) a čtvrtfinále upuštěno od nasazování v této fázi 

soutěže a dvojice jsou losovány z jednoho koše. Doma hraje prv-

ní vylosovaný bez ohledu na soutěž, ve které působí. V semifiná-

le už tento způsob existoval.

Tím se MOL Cup přiřadil k drtivé většině pohárových soutěží 

v Evropě, ale i například k Evropské lize UEFA, ve kterých se po-

sledních šestnáct losuje bez rozdílu systémem „padni komu pad-

ni“. To dělá poháry atraktivními, vyzdvihuje kouzlo těchto soutěží 

a odlišuje je od pravidelných ligových bojů.

LOS 2. KOLA MOL CUPU

Táborsko - Varnsdorf, Motorlet - Vyšehrad, Přepeře - Chrudim, Mariánské Lázně - Liberec, 

Velvary - Žižkov, Chlumec nad Cidlinou - Příbram, Vltavín - Vlašim, Štěchovice - Sokolov, 

Ústí nad Orlicí - České Budějovice, Hostouň - Jihlava, Admira - Hradec Králové, 

Benešov - Vysoké Mýto/Pardubice, Písek - Teplice, Zápy - Bohemians 1905, 

Domažlice - Ústí nad Labem, Králův Dvůr - Dukla Praha, Lanžhot - Baník Ostrava, 

Petřkovice - Zbrojovka Brno, Frýdek-Místek - Karviná, Hlučín - Vítkovice, Rosice - Olomouc, 

Tasovice/Vrchovina - Slovácko, Uničov - Zlín, Dolní Benešov - Prostějov, 

Olešnice u Bouzova - Opava, Ždírec nad Doubravou - Líšeň, Valašské Meziříčí - Třinec.

Oficiálním hracím dnem 2. kola je středa 28. srpna.

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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Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

www.futsal.cz
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