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„Během oslav titulu mi prolétl 
hlavou poslední rok, který byl 
pro mě neskutečný. Obrat 
od zranění až skoro do pohádky, “ 
říká záložník Slavie.

 LUKÁŠ PROVOD

Martin 
Melichar

Přehoupl se 
přes stovku
  Hrál si na Petra Čecha  
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Vážení čtenáři!

Slávisté jásají ze zisku mistrovského titulu. 
Na dálku z Turecka se s nimi raduje i Milan Škoda. 
Novodobá legenda červenobílého klubu přispěla 
k obhajobě loňského triumfu pěti podzimními góly 
a pak zamířila za novou výzvou do zachraňujícího 
se Rizesporu, kde přidala dalších sedm tref v Su-
perlize. Vysoký forvard se tak ve svých čtyřiatři-
ceti letech prostřílel do prestižního Klubu ligových 
kanonýrů časopisu Gól, kde má v kolonce branek 
započítané dokonce už číslo 101. V rozhovoru pro 
dnešní vydání týdeníku říká: „Mezi kanonýrské le-
gendy jsem se dostal nějakým zázrakem…“    

Stejně jako Škoda v Rizesporu bojuje o udržení 
prvoligové příslušnosti Martin Melichar v Příbrami. 
Teprve devatenáctiletý brankář se po koronavirové 
přestávce dočkal od nového kouče Středočechů 
Pavla Horvátha životní šance a zatím svými výkony 
potvrzuje, že oprávněně. Pro náš časopis prozradil, 
nejen jak se s novou situací vypořádává, ale že coby 
kluk si hrál na svůj velký vzor Petra Čecha. 

Pohádku se šťastným koncem prožívá Lukáš 
Provod. Při hostování z Plzně nejprve pomohl Čes-
kým Budějovicím postoupit do nejvyšší soutěže, 
v ní si v černobílém dresu ligu i zahrál, ale od září 
už vyznává jiné barvy – červenobílé. Třiadvacetiletý 
záložník překonal zranění a rovněž po koronaviro-
vé přestávce jej trenér Jindřich Trpišovský začal 
pravidelně stavět do základní sestavy. Po zisku 
svého prvního mistrovského titulu v rubrice Můj 
týden prohlásil: „Chci si ve Slavii vybudovat silnou 
pozici a pomoci jí znovu do Ligy mistrů!“ To by byli 
rádi nejen příznivci „sešívaných“…

Krásné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„TITUL JSME OSLAVILI, JAK SE MÁ“
„Spousta známých se mě ptá, jaké byly moje první mistrovské oslavy. Jestli střídmé, 

nebo jestli stály za to. Myslím, že tak půl napůl. Sto procent jsme do nich dát nemohli, 

v neděli nás čekal zápas Jabloncem. (směje se) Myslím, že jsme ale titul oslavili tak, jak 

se má. Měli jsme den volna, v pátek jsme se z toho dostali. S Budějovicemi jsme před ro-

kem slavili postup do první ligy, takže jsem trochu věděl, o co jde. Ale tohle bylo přece jen 

něco jiného. Slavii celkově fandí hodně lidí, před Edenem jich byla spousta. To byl oproti 

oslavám s Dynamem ten největší rozdíl.

„TĚŠÍM SE, CO PŘIJDE DÁL“
Během oslav mi prolétl hlavou poslední rok, který byl pro mě neskutečný. A také nepří-

jemné zranění, kvůli kterému jsme před časem byl skoro rok mimo. Pro mě je tohle hodně 

velký obrat, až do pohádky. Postup s Budějovicemi, teď titul se Slavií. Těším se, co přijde 

dál. Když jsem do Slavie v létě přicházel, věřil jsem, že se prosadím. Byť je pro mě obrov-

ským klubem, pro mě až nemyslitelným oproti angažmá v Budějovicích. Věřil jsem ve své 

schopnosti, že se dokážu prosadit. Sice se mi to povedlo až časem, ale povedlo. Podzim 

měl tým mimořádný, bylo těžké se dostat na hřiště.

 LUKÁŠ PROVOD V KLUBKU JÁSAJÍCÍCH SPOLUHRÁČŮ PO VÍTĚZSTVÍ 1:0 
 NAD PLZNÍ, V NĚMŽ ČERVENOBÍLÍ ROZHODLI O ZISKU MISTROVSKÉHO TITULU. 

Fotbalový týden Lukáše Provoda

„Prožívám pohádku!“

Realita mu zní hodně hezky. Před rokem zá-
ložník LUKÁŠ PROVOD slavil postup ze druhé 
ligy s českobudějovickým Dynamem, v uply-
nulém týdnu se stal českým mistrem se Sla-
vií. V nejlepším tuzemském klubu se začal 
na jaře výrazně prosazovat, posledních osm 
zápasů odehrál komplet.

 LUKÁŠ PROVOD SE ZABYDLEL V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ SLAVIE. 
 V POSLEDNÍCH OSMI LIGOVÝCH ZÁPASECH NECHYBĚL NA TRÁVNÍKU 
 ANI MINUTU, JAKO TOMU BYLO I 14. ČERVNA PŘI VÝHŘE 1:0 NAD ZLÍNEM. 

  Sparta si pojistila 
Karabce
Mladý záložník Adam Karabec podepsal no-
vou smlouvu s pražskou Spartou. Šestnácti-
letý talent by měl podle kontraktu na Letné 
zůstat minimálně do roku 2023. Tuto sezonu 
zahájil v týmu do 19 let, během podzimu se 
přesunul do „béčka“ a od jara je součástí li-
gového A mužstva. Za ně letos odehrál sedm 
zápasů a na konci května vstřelil v Karviné 
po minutě na hřišti branku, díky níž se stal 
třetím nejmladším střelcem v historii české 
ligy. V dalších zápasech si připsal i gólové 
asistence. „Adam je velký sparťanský talent. 
Čeká ho ještě dlouhá cesta k tomu, aby se 
z něj stal důležitý hráč A-týmu, ale my mu 
k tomu dáme čas a prostor. Máme radost 
z toho, že můžeme dávat šanci fotbalistům 
z naší mládeže, zabudovávat talentované 
hráče do A-mužstva je totiž důležitou sou-
částí naší koncepce,“ říká sportovní ředitel 
Sparty Tomáš Rosický. Karabec tak následo-
val svého jmenovce Adama Hložka, který se 
také v šestnácti letech prosadil do sparťan-
ského „áčka“ a je už jeho oporou.

  Vejmola jde chytat 
do Norska
Brankář Luděk Vejmola odchází z druholigové 
Jihlavy do Norska. Někdejší mládežnický re-
prezentant bude půl roku hostovat v sedmém 
týmu loňského ročníku norské ligy FK Hauge- 
sund. Poté se může hostování změnit v pře-
stup. Pětadvacetiletý gólman se v první lize 
objevil v dresu Mladé Boleslavi, za kterou od-
chytal 19 utkání. Byl členem reprezentační „je-
denadvacítky“ na EURO v Polsku v roce 2017. 
Za druholigovou Vysočinu odchytal 46 zápasů 
a k tomu dva barážové duely vloni s Karvinou.

  Mihálik zůstává v Plzni
Viktoria Plzeň uplatnila opci na ofenzivního 
záložníka či útočníka Ondřeje Mihálika, který 
v klubu od loňského léta hostoval z nizozem-
ského Alkmaaru. Západočeši s třiadvacetile-
tým hráčem podepsali smlouvu na tři roky. 
„Ondra je velmi pracovitý hráč se skvělým 
charakterem a vzorným přístupem. Výborně 
si zvykl na prostředí, během ročního hostování 
z Nizozemska nás přesvědčil o svých kvali-
tách,“ říká generální manažer Viktorie Adolf 
Šádek. „Priorita moje a rodiny byla zůstat 
v Plzni. Nyní mám jistotu, že tu zůstanu a ne-
musím řešit nic jiného. Jsem strašně rád, že to 
tak dopadlo,“ pochvaluje si ofenzivní univer-
zál, který v této ligové sezoně zasáhl do 21 zá-
pasů, většinou až jako střídající hráč. Na kontě 
má tři branky a jednu asistenci. V české lize 
hrával před svým odchodem do Nizozemska 
ještě za Jablonec. V tuzemské nejvyšší soutěži 
nastoupil k 74 utkáním a dal v nich 17 branek.

  Zemřel „Bobby“ Pollák
Ve věku 72 let po krátké těžké nemoci zemřel 
bývalý československý reprezentant Jaroslav 
Pollák. Mistr Evropy z Bělehradu 1976, který 
ve finále proti Německu nenastoupil kvůli se-
mifinálovému vyloučení v utkání s Nizozem-
skem. Zúčastnil se i šampionátu o čtyři roky 
později v Itálii. Za reprezentaci odehrál 49 
zápasů a vstřelil jednu branku. Byl motorem 
slavné košické zálohy Štafura-Pollák-Daňko, 
kvůli prořídlé kštici vlasů nosil přezdívku 
„Bobby“ po slavném anglickém záložníkovi 
Bobby Charltonovi. V závěru kariéry oblékal 
dres pražské Sparty, na Letnou se vrátil v 90. 
letech jako pravá ruka tehdejšího slovenské-
ho majitele Alexandera Rezeše, který klub 
koupil od Petra Macha.  

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

 FRANTIŠEK PLÁNIČKA 

takové zadostiučinění, že jsem se dokázal v lize prosadit, navíc ve Slavii. A že jsme zápas 

s Viktorkou perfektně zvládli, byl bonus navíc. Média psala, jak se Viktorka pod novým tre-

nérem Guľou zvedla, jak se jí daří. My jsme se těšili, že budeme moct dokázat, že Plzeň 

není žádná Barcelona. Namotivovalo nás to.

„CHCI SI VYBUDOVAT SILNOU POZICI“
Příští sezona může být vyrovnanější. Plzeň udělala krok dopředu, Sparta začala vy-

hrávat. Poslední roky o titul soupeřily Plzeň se Slavií, teď se může situace změnit. Liga 

se celkově vyrovnává, i Jablonec, Ostrava, Liberec hrají dobře. Snaží se o ofenzívní fotbal, 

zápasy s nimi nejsou nikdy jednoduché. A co jsem poznal ve Slavii, lehké nejsou ani utkání 

se Zlínem, s týmy ze spodku tabulky. Přijdou se do Edenu ukázat, namotivují se na nejvyšší 

míru. Pro příští sezonu mám extra motivaci, zahrát si zase Ligu mistrů. Na podzim jsem 

do ní nakoukl, s Barcelonou a Interem Milán. Doufám, že si vybuduji ve Slavii takovou pozi-

ci, že budu hrát častěji a pomůžu jí znovu do Ligy mistrů.“ 

„POMOHLA MI KORONAVIROVÁ PŘESTÁVKA“
Osobně mi pomohla koronavirová přestávka, protože ani na začátku jara nebyly výko-

ny ideální. Pak se všechno sedlo. Myslím, že i tým se celkově sehrál. Navíc se rozdělily 

role v kabině. Po pauze jsme do ligy vlétli dobře, s každým vítězným zápasem sebevědomí 

mužstva i moje rostlo. Začali jsme věřit, že tým je silný i bez extrémních opor Suka, Hušbi-

ho, Škoďáka, kteří v zimě odešli. Myslím si, že jsme si potřebovali ověřit, že i bez nich jsme 

silní. Že můžeme hrát fotbal, který chceme, a budeme dál úspěšní. Starší kluci začali tým 

táhnout, nám mladším věří, že jsme schopní mužstvu pomoct.

„ZÁPAS S PLZNÍ JSME PERFEKTNĚ ZVLÁDLI“
Titul jsme definitivně získali v zápase s Plzní, za kterou jsem odmala hrál. Říkal jsem 

klukům, se kterými jsem hrál od dětství, celou mládež, že s nimi budu hrát i v lize. Teď to 

vyšlo tak, že jsme s nimi sice na jednom hřišti běhal, ale v roli soupeře. Ale beru to jako 

LUKÁŠ PROVOD * Narozen: 23. října 1996 * Výška: 189 cm * Váha: 84 kg * Stav: svobodný * 
Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: Viktoria Plzeň (2004-2016), Baník Sokolov 
(2016-2018), Viktoria Plzeň B (2018-2019), Dynamo České Budějovice (2019), Slavia Praha 
(2019-?) * Česká liga: 25 zápasů/ 4 góly * Největší úspěchy: mistr české ligy (2020), 2 star-
ty v Lize mistrů (2019), člen reprezentačního výběru do 21 let

 V ZÁPASE S PLZNÍ SE LUKÁŠ PROVOD UTKAL 
 PROTI „SVÝM“. V ZÁPADOČESKÉM KLUBU VYRŮSTAL. 

STALO SE...

 JEŠTĚ 25. SRPNA 2019 NASTOUPIL LUKÁŠ PROVOD V NEJVYŠŠÍ 
 SOUTĚŽI V DRESU NOVÁČKA Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC PROTI 
 MLADÉ BOLESLAVI. V ZÁŘÍ UŽ HÁJIL SLÁVISTICKÉ BARVY… 

  Bulhar Minčev 
na Letnou
Druhou posilou Sparty pro nadcházející se-
zonu se stal bulharský reprezentant Martin 
Minčev. Devatenáctiletý ofenzivní hráč přišel 
z celku Černo More Varna a podepsal smlou-
vu do června 2023. Je odchovancem Varny, 
za kterou v uplynulé sezoně v 21 zápasech 
bulharské ligy vstřelil šest branek. Na kontě 
má také čtyři starty za reprezentační áčko. 
„Jedná se o velmi dobře fyzicky a rychlost-
ně vybaveného hráče, chce dávat góly,“ říká 
sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický a do-
dává: „Trenéři budou mít možnost využít jeho 
přednosti na více pozicích v ofenzivě. V bu-
doucnu může mít pro náš tým velkou cenu 
na obou křídlech i v útoku.“ Sparta Minčeva 
sledovala už od Memoriálu Václava Ježka 
před dvěma lety. Na Letné začne trénovat už 
nyní v závěru této ligové sezony.

  Herzog opouští 
lavičku Izraele
Ve funkci trenéra reprezentace Izraele, která 
bude na podzim jedním ze soupeřů českého 
týmu v Lize národů, skončil Andreas Herzog. 
Rekordman v počtu startů za rakouský národ-
ní tým (103) vysvětlil svůj odchod nejistotou 
způsobenou koronavirovou pandemií. Jede-
napadesátiletý kouč vedl Izrael od léta roku 
2018. V kvalifikaci o postup na EURO 2020 
obsadili jeho svěřenci ve skupině páté místo, 
ale mají šanci dostat se na závěrečný turnaj 
z play off Ligy národů. Smlouva mu vypršela 
v květnu a novou nepodepsal kvůli nejas-
nému zápasovému programu. V minulosti 
pracoval jako asistent Karla Brücknera u re-
prezentace Rakouska a také po boku Jürgena 
Klinsmanna u národního týmu USA.

inzerce

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

1. ČERVENCE

1920 Jaroslav Vejvoda 1951 1/1

2. ČERVENCE

1904 František Plánička 1926-1938 73/0

1984 Martin Klein 2009 1/0

3. ČERVENCE

1990 Lukáš Bartošák 2015 1/0

4. ČERVENCE

1971 Vítězslav Tuma - - - - - - - -

5. ČERVENCE

1896 Jan Novák 1924 2/1

1905 František Svoboda 1926-1937 43/22

1980 David Rozehnal 2004-2009 60/1

1990 Ondřej Vaněk 2013-2015 8/0 

1992 Ladislav Krejčí I 2012-? 41/5

1993 Lukáš Pokorný 2016 1/0

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Obhajoba s hvězdičkou

I když se luxusní šestnáctibodový náskok mis-
trovské Slavie, který si po podzimu vytvořila před 
druhou Plzní, scvrkl v úvodních jarních kolech 
na polovinu, dokonání senzačního obratu červeno-
bílí nepřipustili, byť je viktoriáni pod novým kou-
čem Adrianem Guĺou nečekaně dlouho proháněli. 
Ve dvou vzájemných utkáních v základní části i mi-
nulou středu v ligové nadstavbě pokaždé nad svým 
největším soupeřem z posledních sezon zvítězili, 
což byl jeden z nejdůležitějších klíčů k zasloužené 
obhajobě titulu, kterou mohli navíc slávisté oslavit 
se svými fanoušky v Edenu i před stadionem tři kola 
před koncem. A protože to byl jubilejní dvacátý, tak 
jejich dresy ozdobí druhá zlatá hvězdička.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Také další příčky jsou již v předstihu definitivně obsazené. 

Vicemistrem se opět stala Plzeň, takže si stejně jako vloni za-

hraje v předkole Ligy mistrů. Na třetí místo vystoupala se zku-

šeným stratégem Václav Kotalem pražská Sparta, která tak 

odvrátila další hrozící blamáž. Její vítězná šňůra sice skončila 

v neděli ve Štruncových sadech, ale letenští hosté už také mys-

leli na středeční finále MOL Cupu v Liberci se Slovanem, proto-

že zvednutí trofeje po dlouhých šesti letech půstu je prioritním 

cílem nejslavnějšího českého klubu. Ať finálový duel dopadne 

jakkoliv, výkony konečně ustálené sparťanské sestavy, prošpi-

kované talenty ze strahovské klubové akademie, jsou příslibem 

do příští sezony, ve které by si to tým z Letné mohl reálně rozdat 

s dominantním tandemem Slavia-Plzeň nejvyšší pocty.

Tradičně nahoře se pohybovaly oba celky z Podještědí, byť 

Slovan se musel vypořádat v každém přestupovém okně s prů-

vanem v hráčském kádru, o to větší absolutorium si zaslouží  

realizační tým vedený Pavlem Hoftychem, že se po podzimním 

sehrávání na jaře bez větších problémů prokousal do elitní šest-

ky, a ještě navíc do finále národního poháru. Rival z Jablonce 

měl podstatně lepší první část sezony, na jaře mu tak trochu 

chybí dřívější šťáva v podobě buldočího nasazení, které nedoká-

zal restartovat ani Petr Rada. Jako by na tým dopadla nepohoda 

z trablů majitele Miroslava Pelty.

I když sezona není ještě v cílové šachovnici a její finiš může 

leccos zachránit, což platí především o Mladé Boleslavi, mezi 

příjemná překvapení rozhodně patřilo Slovácko a nováček 

z Českých Budějovic, třebaže se jim nakonec v play-off o Evropu 

nepodařilo ze semifinálových dvojutkání postoupit. Po více než 

třech dekádách mohou na evropský pohárový comeback pomýš-

let herně obrození „Klokani“, kterým se po loňské strastiplné 

záchraně předpovídal podobný osud i letos. Ještě je ale čekají 

dvě překážky - ve finále na poslední chvíli probuzená Mladá Bo-

leslav a pak čtvrtý nebo pátý tým z „elity“. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Zahlcený Kroos

„Tak jsem si přečetl všechny zprávy 
od fanoušků Werderu. Aktuální stav: 1678 
bas piva a 5467 vyznání lásky (většinou 
mužských)! Díky za to,“ prozrazuje mladší 
bratr mistra světa z Brazílie 2014 a hvězdy 
Realu Madrid Toniho Kroose. Devětadvace-
tiletý středopolař hrával za Brémy v letech 
2010-2016. Werder sice v závěrečném kole 
deklasoval 6:1 kolínské „Kozly“, ale k úni-
ku z předposledního sestupového místa 
v tabulce potřeboval pomoc Unionu Berlín. 
Vedle Kroose se na výhře nad Düsseldor-
fem podílel další bývalý hráč Brém Anthony 
Ujah, který dokonce ve 26. minutě vstřelil 
úvodní gól zápasu. „Možná trochu pomohlo, 
že mají Werder stále v srdci,“ pochvaluje si 
šéf dozorčí rady a legenda brémského klubu, 
německý internacionál Marco Bode. 

 FELIX KROOS 

 SLÁVISTÉ JÁSAJÍ. OBHÁJILI TITUL A NA DRES SI UMÍSTÍ DRUHOU 
 HVĚZDIČKU SYMBOLIZUJÍCÍ DVACET MISTROVSKÝCH TITULŮ. 

 ROZHODNUTO JE I O STŘÍBRNÉ LIGOVÉ PŘÍČCE PRO PLZEŇ A BRONZU 
 PRO SPARŤANY, KTEŘÍ SI MOHOU SEZONU VYLEPŠIT TRIUMFEM V MOL CUPU. 

AKTUÁLNĚ

Záložník Felix Kroos z Unionu Berlín 
byl zahlcen zprávami fanoušků Brém, 
kde dříve hrával, kteří mu vyjadřovali 
vděčnost za sobotní vítězství nováčka 
bundesligy v posledním kole doma 
3:0 nad Düsseldorfem. Díky němu se 
totiž Werder vyhnul přímému sestupu 
a bude mít šanci uchovat si bundesli-
govou příslušnost v baráži.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Fotbalisté pražské Slavie získali jubilejní dvacátý 
mistrovský titul, takže od nové sezony budou jejich 
dresy nově zdobit dvě zlaté hvězdičky.

KRESBA TÝDNE

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


Českou nejvyšší soutěž v zimě opouštěl s 94 vstřelenými góly jako 
nejžhavější kandidát členství v Klubu ligových kanonýrů týdeníku 
GÓL. Vstup do turecké Super Ligy v dresu Rizesporu se MILANU ŠKO-
DOVI povedl náramně, ve třech utkáních si připsal stejný počet bra-
nek, jenže pak se objevil nečekaný globální soupeř COVID-19, který 
postupně přerušil téměř všechny soutěže na evropském kontinen-
tu. Po jejich restartu čtyřiatřicetiletý snajpr navázal na přerušenou 
gólovou nit a minulé pondělí vyplnil členskou přihlášku do prestiž-
ního „Klubu 100“! A hned v neděli načal druhou stovku…  

Milan Škoda

Přehoupl se 
přes gólovou 
stovku

Milan Škoda

Přehoupl se 
přes gólovou 
stovku
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 VÁCLAV TICHÝ  RIZE/PRAHA 

 Turecká Super Liga se přerušila jako jedna z posledních 

v Evropě kvůli koronaviru. Jak vypadaly následující týdny?

„Ze začátku ještě nebyla taková omezení, takže jsem trávil veš-

kerý čas s rodinou, s manželkou a kluky, což bylo parádní. Jenže pak 

se restrikce trochu zvětšovaly, zákazů bylo víc a víc. Po měsíci už to 

bylo hrozně dlouhé a zdaleka ne ideální. Manželka začala být trochu 

nervózní, že nevěděla, co bude, kdy se zase začne. Jestli se dostane 

a kdy do Prahy, protože tam potřebuje být kvůli dětem a doktorům, 

což bylo komplikované, ale nějak jsme to společně zvládli.“

 Zdržovali jste se doma a dostávali tréninkové plány?

„Museli jsme zůstávat doma, prvních deset dnů jsme měli úpl-

né volno a pak nám posílali tréninkové plány. Dvakrát týdně jsme 

měli tréninky formou videokonferencí. Koncem dubna jsme už 

mohli trénovat individuálně a od května jsme se začali připravovat 

společně. Jen první týden byly tréninky po skupinkách.“

 Podporovali jste se navzájem se stejně postiženými kra-

jany-fotbalisty?

„Byl jsem v kontaktu jak s Murisem (Mešanovičem), tak s Fi-

lipem (Novákem), Davidem Pavelkou i Ondrou Čelůstkou. Volali 

jsme si nebo psali, předávali jsme si zprávy.“

 Mohl jste třeba zajet za Filipem Novákem do nedalekého 

Trabzonu jako na začátku svého angažmá? 

„Neměl jsem možnost se s ním vidět, protože města byla uza-

vřená, takže nebyla šance se z nich kamkoliv dostat.“

 SNOVÝ DEBUT. MILAN ŠKODA V PRVNÍM ZÁPASE ZA RIZESPOR DVĚMA GÓLY SESTŘELIL 
 GENCLERBIRLIGI (2:0) A V NOVÉM PŮSOBIŠTI SE OKAMŽITĚ STAL MILÁČKEM FANOUŠKŮ. 

 RODÁK Z PRAHY NABRAL PARÁDNÍ FORMU, ZA RIZESPOR 
 SE TREFIL V KAŽDÉM Z POSLEDNÍCH TŘÍ LIGOVÝCH KOL. 

„Výhru nad Galatasaray 
jsem si nevychutnal…“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 GÓLOVÁ RADOST ZKUŠENÉHO FORVARDA Z VÍTĚZNÉ 
 TREFY V NEDÁVNÉM ŠLÁGRU S GALATASARAY (2:0). 

 Na výhru v lize jste čekali hodně dlouho, proto jste se i pro-

padli tabulkou do sestupových míst. V čem vidíte hlavní příčinu?

„Myslím si, že jsme začali velmi dobře. První zápas jsme vyhrá-

li, pak jsme jeli na první Sivasspor, kde jsme do 90. minuty ved-

li 1:0, ale dostali jsme vyrovnávací gól na 1:1. Pak jsme odehráli 

tři utkání, ve kterých jsme nebyli úplně špatní. Ale s Besiktasem 

jsme dostali gól v 85. minutě, v dalším zápase s Basaksehirem, 

který bojuje s Trabzonsporem o titul, jsme inkasovali dokonce 

v 90. minutě. Sebralo nám to hodně bodů a dostali jsme se pod 

tlak. Podepsalo se to pak na posledních třech utkáních před pře-

rušením ligy a v tu chvíli to s námi nevypadalo úplně dobře.“

 Domácí vítězství nad Galatasaray bylo hodně důležité. Vy 

jste v něm zažil dvě situace – nešťastnou srážku s brankářem 

Muslerou a na druhý pokus proměněnou penaltu. Tušil jste, že 

zranění uruguayjského gólmana bude tak vážné?

„Pro mě to byl zvláštní zápas, kdy byste se měl radovat, že jste 

porazil takový velkoklub, jako je Galatasaray. Ale z toho, co se sta-

lo, jsem po utkání neměl vůbec dobrý pocit. Byl jsem z toho ne-

šťastný. Vůbec jsem netušil, že by se mohlo stát něco takového. 

Necítil jsem ani, že bych do Muslery narazil kolenem, proto mě 

v první chvíli nenapadlo, že by mohl utrpět nějaké vážné zranění. 

Jak začal bolestí křičet, tak jsem pochopil, že to není O. K., což se 

pak bohužel potvrdilo…“

 Který pokutový kop byl pro vás složitější? Doma za stavu 

0:0 s Galatasaray, nebo ten v deváté minutě nastaveného času, 

kdy jste prohrávali s Antalyasporem 0:3, ale mohl jste vstřelit 

100. ligový gól?

„Situace s Galatasaray byla pro mě mnohem složitější, protože 

dát proti němu první gól je strašně moc důležité a nedá se to vůbec 

srovnat s penaltou proti Antalyasporu. Ani jsem na ni nechtěl jít…“

 Prý nikdo kolem vás nevěděl, že jste vstřelil jubilejní stý 

gól a vstoupil do Klubu ligových kanonýrů týdeníku GÓL!

„Určitě to nikdo tady nevěděl a myslím si, že to ani dodnes neví…“

 Naopak z Česka nebo od nedávných spoluhráčů jste do-

stal hodně gratulací. Říkal jste, že některé byly originální. Při-

bližte některou z nich!

 PŘED LEDNOVÝM PŘESTUPEM DO RIZESPORU 
 VÁLEL MILAN ŠKODA V SEŠÍVANÉM DRESU OSM LET. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 V nedělním zápase s Denizlisporem jste si body rozdělili 

po remíze 2:2…

„Potřebovali jsme doma vyhrát, protože Denizlispor patří k sou-

peřům, kteří stejně jako my hrají o záchranu. Jenže jsme vstoupili 

do zápasu špatně, nevím, proč jsme se snažili hrát jako Barcelona 

kombinačně zezadu, když na to pochopitelně nemáme její kvalitu. 

První gól jsme dostali po neubráněné standardní situaci, druhý 

jsme si dali vlastní. Po té hrozné půlhodině jsme konečně začali 

používat i dlouhé nákopy za obranu soupeře a tím ji dostávali pod 

tlak. Hlavně jsme začali hrát do vápna a díky tomu přišlo snížení.“

 Jak se zrodil váš kontaktní gól?

„Naběhl jsem si na přední tyč, kam přiletěl centr, a trefil jsem 

balon pod břevno.“

 To byla nacvičená situace?

„Právě že ne, moc takových míčů do vápna od spoluhráčů ne-

dostávám. Už jsem taky potřeboval po těch penaltách vstřelit gól 

ze hry. Hosté se pak zatáhli, spoléhali jen na brejky. Vytvořili jsme 

si několik šancí, ale bohužel proměnili jen jedinou. I když se nám 

povedlo stáhnout dvoubrankový náskok, tak remíza je pro nás 

ztrátou, protože jsme potřebovali získat tři body. Musíme to na-

pravit v příštích utkáních.“  

 Ve zbývajících kolech hrajete s výjimkou Fenerbahce 

s týmy, které rovněž bojují o záchranu – Konaysporem, Kayse-

risporem, Kasimpasou a Yeni Malatyasporem…

„Na začátku jara jsme měli smrtící los, teď máme pro změnu 

týmy z dolní poloviny tabulky. V těchto vzájemných zápase se roz-

hodne, jak bude vypadat pořadí po posledním kole. Musíme hlav-

ROZHOVORROZHOVOR

 AČKOLIV JE HLAVNÍM POVOLÁNÍM ÚTOČNÍK, V SEZONĚ 2013/14 BYL 
 SRDCEM SLÁVISTICKÉ OBRANY, KDYŽ NASTUPOVAL JAKO STOPER! 

„Dostal jsem spoustu gratulací přes twitter nebo přes In-

stagram. Moc si toho vážím a udělalo mi to velkou radost. Často 

byly fakt originální, někdo mi třeba do obrázku na twitteru nebo 

Instagramu označil starou Škodu stovku! Bylo jich hodně, co mě 

pobavily.“

 Kdy jste si začal uvědomovat, co jste dokázal a do jaké 

elitní společnosti jste se navždy zařadil? Při zpáteční cestě 

do Rize nebo až druhý den?

„Moc jsem si to neuvědomoval. Spíš jsem byl rád, že jsem to 

uzavřel, že jsem dal stý ligový gól. Že to čekání mám, jak se říká, 

za sebou. Pak jsem dával nějaký rozhovor a někdo mi říkal, že 

jsem mezi Bicanem, Kopeckým, Vlčkem, Kollerem, Nezmarem, 

Barošem a spoustou dalších skvělých fotbalistů. Až v tu chvíli 

jsem si uvědomil, že i já patřím mezi opravdové legendy, kterými 

oni jsou. Ale dostal jsem se mezi ně nějakým zázrakem, protože 

se zdaleka nemůžu srovnávat se jmény, která tam jsou.“

 Na dostřel máte své nedávné šéfy z Edenu – Jana Ne-

zmara a Stanislava Vlčka!

„Oba jsou neskuteční bombarďáci! S „Nezmičem“ (Janem 

Nezmarem) jsem se na hřišti potkal několikrát jako soupeř, se 

Standou (Vlčkem) jsem si ještě dokonce zahrál ve Slavii. Zjišťoval 

jsem si, kolik gólů mi na ně schází, ale už jsem to zapomněl… Bylo 

by dobrý, kdybych je ještě překonal, ale pořád mají přede mnou 

náskok. Je to sice reálné, ale lehké to určitě nebude!“ 

 Před středeční mistrovskou korunovací Slavie jste bý-

valým spoluhráčům nahrál vzkaz, oni pak výhru věnovali vám. 

Slavil jste s nimi aspoň na dálku?

„Slavil je silné slovo… Byl jsem šťastný, že to kluci dokázali, 

že jsou v lize nejlepší. Že přímo na hřišti Plzeň porazili a ukázali, 

že mají neskutečný tým. Užil jsem si oslavy přes stream, který 

jsem měl.“

 Musel to být pro vás skvělý týden!

„Byl to pro mě úžasný týden, že jsem se dostal stovkou gólů 

do Klubu ligových kanonýrů a že Slavia získala titul, na kterém 

jsem se podílel. Akorát mi k tomu chyběl náš lepší výsledek 

z Antalye…“

 ZA VRŠOVICKÝ MANČAFT NASTŘÍLEL 90 BRANEK 
 A VÝRAZNĚ SE PODEPSAL POD ZISK TŘÍ MISTROVSKÝCH TITULŮ. 

Milan Škoda 
Narozen: 16. ledna 1986 * Výška: 190 cm * Váha: 86 kg * Stav: 

ženatý, manželka Tereza, synové Samuel (3) a Matias (9 měsi-

ců) * Fotbalový post: útočník * Hráčská kariéra: ČAFC Pra-

ha (1992-2000), Bohemians 1905 (2001-2012), Slavia Praha 

(2012-2020), Caykur Rizespor (Turecko, 2020-?) * Reprezen-

tace: 19 zápasů/4 góly * Největší úspěchy: účast na EURO 

2016 ve Francii, postup do základní skupiny Ligy mistrů (2019), 

postup do čtvrtfinále Evropské ligy (2019), český mistr (2017, 

2019, 2020), vítěz MOL Cupu (2018, 2019), člen Klubu ligových 

kanonýrů týdeníku GÓL (2020)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 JEDEN ZE SVÝCH ČTYŘ REPREZENTAČNÍCH GÓLŮ VSTŘELIL 
 MILAN ŠKODA NA ME 2016 PŘI REMÍZE S CHORVATSKEM (2:2). 

ně zvládnout zápasy doma a snažit se urvat nějaký bodík i na ci-

zích hřištích. Pak bychom se měli zachránit. Myslím si, že to bude 

mazec až do posledního kola. Venku se nám sice moc nedaří, ale 

třeba se to povede v pravou chvíli zlomit.“

 Jak moc chybí tradiční bouřlivá atmosféra na tureckých 

stadionech, které jsou nyní prázdné?

„Diváci samozřejmě chybějí, tady jsou fantastičtí. Na ligové zá-

pasy jich chodí třicet-čtyřicet tisíc, takže na stadionech je skvělá 

a bouřlivá atmosféra. Ale s prázdným hledištěm se potýkají v celé 

Evropě.“ 

 Jak to nesou fanoušci, že nemohou do hledišť? Scházejí 

se před stadiony?

„Nevím, jak to snášejí fanoušci v ostatních tureckých klubech, 

ale v Rize se nás snaží podporovat. Když jsme odjížděli z tréninko-

vého centra, tak před bránou stály davy lidí, kteří stříleli světlice 

a vyprovázeli nás k utkání, na které nemohli přijít.“ 

 Už se mimofotbalový život ve městě vrátil do dřívějších 

kolejích před COVID-19?

„Konečně je už to skoro v normálu, jsou otevřeny restaurace, 

obchody. Všechno funguje, zaplaťpánbůh, jako dřív. Jen se pořád 

dodržuje nošení roušek.“

 Kdy se vrátíte zpátky do Prahy? Už víte, jak dlouhá bude 

letní dovolená?

„Do Prahy se vrátím po skončení turecké ligy 26. července, ro-

dina odletěla před dvěma týdny. Otázkou ale je, jak se doma dlou-

ho zdržím, protože nevím, jak dlouhé volno budeme mít, kdy bude 

začínat nový ligový ročník. Vlastně nevím v tuhle chvíli nic.“

 Máte smlouvu ještě na příští sezonu, platila by i v přípa-

dě sestupu Rizesporu?

„Mám ji ještě na jeden rok a žádná prvoligová klauzule v ní urči-

tě není, takže tady budu pokračovat.“ 

„Už jsem potřeboval 
vstřelit branku ze hry!“

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

První liga 
2019/20 
První liga 
2019/20 

Pokud chtěli Plzeňané udržet byť malou naději na zlik-
vidování náskoku slávistů v čele tabulky, museli v pří-
mém souboji v Edenu nad Pražany zvítězit. Ale červe-
nobílí jim zaslouženou výhrou 1:0 dali pádnou odpověď 
a mohli naplno rozjet mistrovské oslavy!

Výhrou 
k obhajobě titulu! 
Výhrou 
k obhajobě titulu! 



2928

2828 29

FORTUNA:LIGAFORTUNA:LIGA
in

ze
rc

e inzerce
Úterý 30.6.2020

26/2020
Úterý 30.6.2020
26/2020

ECHO NADSTAVBY

Z neznámého mladíka se přes noc stala jedna 
z klíčových opor Příbrami v boji o záchranu. Nový 
trenér Středočechů Pavel Horváth se po korona-
virové pauze rozhodl mezi tyčemi vsadit na MAR-
TINA MELICHARA. Devatenáctiletý gólman byl 
vhozen do vody, plave v ní výtečně. Dost možná 
českému fotbalu roste další velký brankář.

Martin Melichar: „Za šanci 
v lize jsem moc rád!“

 MARTIN MELICHAR SI V KVĚTNU A ČERVNU PŘIPSAL 
 SVÝCH PRVNÍCH DEVĚT PRVOLIGOVÝCH STARTŮ. 

 V neděli v Opavě jste uhráli bezbrankovou remízu. Berete bod?

„Remíza je pro nás hodně důležitá, Opava nám neutekla. Když zvládneme doma Teplice, 

bude to dobrý. Končíme v Karviné, je skvělé, že máme baráž ve svých rukách.“

 Kouč Horváth na vás od restartu vsadil. Štípete se, jestli se vám všechno nezdá?

„Když mi trenér den před zápasem s Ostravou oznámil, že půjdu do brány, byl jsem hodně 

překvapený. Rozhodně jsem něco takového nečekal. Strašně jsem se na premiéru v lize těšil.“

 Dopadla skvěle, připsal jste si hned první nulu…

„Nemohl jsem si přát nic lepšího, pro brankáře je vždycky nejvíc, když udrží čisté kon-

to. Za tu šanci jsem byl hrozně rád. Vážím si, že jsem v brance od té doby vydržel. Když 

se ohlédnu za těmi devíti zápasy, víceméně jsem se sebou spokojený. Na druhou stranu 

vždycky to může být lepší. Třeba v Teplicích, kde jsem dostal čtyři góly.“

 Jak těžké je pro devatenáctiletého brankáře stoupnout si do branky v situaci, kdy 

tým hraje o záchranu?

„Před prvními zápasy jsem byl docela nervózní. Čím víc jich ale přibývá, jsem klidnější. Cítím 

na sobě, že se pomalu obouchávám, nejsem už tak vyjukanej. Jsem, myslím, víc a víc jistější.“

 Ve Zlíně jste si dokonce dovolil kličku útočníkovi. K tomu už gólman kuráž a sebe-

vědomí mít musí.

„Přiznám se, že jsem situaci tak trochu hasil, prví dotek nebyl ideální. Pak už nezbylo 

nic jiného, než udělat kličku, nebo odkopnout balon na tribunu. Zvolil jsem konstruktivnější 

variantu. Naštěstí mi vyšla.“

 I díky tomuto momentu vám sebedůvěra stoupla?

„Asi ano. Ale kdyby se mi klička nepovedla, byl bych za pitomce. Myslím, že trenér by mě 

rozhodně nepochválil. Gólman musí znát míru rizika, hranici, za kterou už jít nemůže. Ve Zlí-

ně mi přišlo, že to takový risk není. Říká se, že gólmani jsou specifická kategorie. S tím sou-

hlasím, jsme prostě trošku jiní. (směje se) Už kvůli tomu, že když uděláme chybu, je průser.“

 DEBUT V NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI SI MARTIN MELICHAR ODBYL 
 26. KVĚTNA 2020 PROTI OSTRAVĚ. A HNED S ČISTÝM KONTEM. 

SKUPINA O TITUL
  O titulu je rozhodnuto! 

Už ve druhém kole nadstavby vyřešili slávisté 
hlavní ligovou tajenku: titul i po roce zůstává 
v Edenu! A provedli to stylově, když s přehle-
dem porazili 1:0 stíhače z Plzně a získali de-
finitivní devítibodovou pojistku. V dalším kole 
Západočeši zdolali sparťany, kteří i přes tuto 
porážku mají na dosah třetí příčku tabulky. 
O čtvrté místo zajišťující naději na Evropskou 
ligu se po nepřesvědčivých výsledcích přeta-
hují Liberec s Jabloncem. 

SKUPINA O EVROPU
  Prostřední skupina 

vydala finalisty
Z nich se ten úspěšnější utká se čtvrtým týmem 
ze skupiny o titul o jednu evropskou pohárovou 
příčku. Mladá Boleslav postoupila po dvou 
vítězstvích nad Českými Budějovicemi, když 
úvodní domácí vítězství 2:1 vylepšila na jihu 
Čech na 2:0. Také Bohemians uspěli dvakrát 
poté, co v Ďolíčku zopakovali triumf ze Slovácka 
shodným poměrem 2:1. O výhře rozhodli dvěma 
góly Mosquery v nastaveném čase.

SKUPINA O UDRŽENÍ
  Kdo uteče 

přímému pádu?
Trojici klubů hrozí poslední příčka tabulky 
spojená s přímým sestupem, dva šťastnější 
čeká baráž s druholigisty. Opavanům se v po-
sledním kole nepodařilo v domácím prostředí 
udolat Příbram a po bezbrankové remíze sedí 
společně na dně se shodným počtem bodů. 
O dva více mají Karvinští, kteří ve třech ma-
čích odehraných ve skupině získali jediný bod 
a zahrávají si s ohněm… Olomouc, Teplice 
a Zlín už jsou bez sestupových starostí.

PROGRAM
SKUPINA O ZÁCHRANU

4. KOLO

04.07. 17:00 Opava - Sigma Olomouc
Příbram - Teplice * Zlín - Karviná

EVROPSKÁ LIGA - PLAY OFF

SEMIFINÁLE

04.07. 20:00 Mladá Boleslav - Bohemians 1905

SKUPINA O TITUL

4. KOLO

05.07. 17:00 Liberec - Slavia Praha * Ostrava - Plzeň
Sparta Praha - Jablonec

VÝSLEDKY

2. KOLO NADSTAVBY
SKUPINA O TITUL

Sparta - Ostrava 3:2 (3:1) * Jablonec - Liberec 1:1 (0:1)
Slavia  - Plzeň 1:0 (0:0)   

SKUPINA O ZÁCHRANU

Zlín - Příbram 1:0 (0:0) * Karviná - Opava 0:0
Olomouc - Teplice 0:0

3. KOLO NADSTAVBY
SKUPINA O TITUL

Liberec - Ostrava 2:1 (0:0) * Plzeň - Sparta 2:1 (0:0)   
Slavia - Jablonec 4:0 (2:0)

SKUPINA O EVROPU - ODVETY SEMIFINÁLE

Bohemians 1905 - Slovácko 2:1 (0:1)   
Č. Budějovice - Ml. Boleslav 0:2 (0:1)

SKUPINA O ZÁCHRANU

Olomouc - Karviná 3:1 (2:0) * Teplice - Zlín 4:1 (1:1)
Opava - Příbram 0:0

SKUPINA O TITUL
1. Slavia Praha 33 25 6 2 66:11 81

2. Plzeň 33 22 6 5 64:24 72

3. Sparta Praha 33 16 8 9 63:40 56

4. Liberec 33 15 6 12 54:44 51

5. Jablonec 33 14 8 11 47:48 50

6. Ostrava 33 12 9 12 46:42 45

SKUPINA O ZÁCHRANU
1. Sigma Olomouc 33 9 13 11 39:40 40

2. Teplice 33 9 11 13 37:51 38

3. Zlín 33 9 6 18 30:52 33

4. Karviná 33 5 12 16 25:46 27

5. Opava 33 5 10 18 17:50 25

6. Příbram 33 6 7 20 21:55 25

Foto: fkpribram.cz

Foto: fkpribram.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 V TEPLICÍCH INKASOVAL MLADÝ MARTIN MELICHAR 
 ČTYŘI GÓLY. V DALŠÍCH TŘECH UTKÁNÍCH 
 S OLOMOUCÍ, VE ZLÍNĚ A S OPAVOU JEDINÝ. 

 Téměř před třemi lety jste měl těžké zranění kolene. Ne-

bál jste se tehdy, že je s chytáním konec?

„V sedmnácti jsem si přetrhl křížový vaz, pro fotbalisty dost 

nepříjemné zranění. Před půl rokem mi vyndali z kolene šroub, 

klepu si na zuby, všechno je v pořádku.“ 

 V brance jste odmalička?

„Stoupnul jsem si do ní v šesti letech, ani nevím proč. Nikdo mě 

nenutil. A už jsem tam zůstal. Pamatuju se, že jsem si jako kluk 

hrál na Petra Čecha.“

 Máte vzory i nyní?

„Líbí se mi Ondra Kolář ve Slavii. Je to vynikající brankář, na-

víc umí perfektně nohama, což je v dnešním fotbale důležité. Ze 

zahraničních gólmanů obdivuji Ter Stegena z Barcelony a Jana 

Oblaka, který chytá v Atlétiku Madrid.“

 Před rokem jste si k chytání přibral trénování příbram-

ské přípravky. Stíháte ji vést i při ligovém zápřahu?

„Teď jsem s tím musel přestat, nešlo to bohužel stoprocentně 

skloubit. Když jsem měl s áčkem trénink dopoledne, odpoledne 

jsem měl na přípravku čas. Ale jinak ne. Šlo ale o perfektní zkuše-

nost. Udělal jsem si licenci C, chtěl jsem si zkusit trénovat, hrozně 

se mi to líbilo.“

 Takže trenéřina bude v budoucnu pro vás variantou?

„Nevím, jestli se k trénování budu vracet. Věřím, že ještě nějaké 

roky v brance zůstanu. (směje se) Ale dokázal bych si představit, 

že budu trenérem brankářů.“

MARTIN MELICHAR * Narozen: 6. července 2000 * Výška: 185 cm 
* Váha: 81 kg * Stav: svobodný * Fotbalový post: brankář * Hráč-
ská kariéra: 1. FK Příbram (2007-?) * Česká liga: 9 zápasů/ 3 čistá 
konta * Největší úspěchy: debut v první lize (2020)

2. KOLO NADSTAVBY

SKUPINA O TITUL

 Sparta - Ostrava  3:2 (3:1)
Branky: 24. Hložek (M. Frýdek), 26. Hložek (Moberg Karlsson), 33. Kozák (Moberg Karlsson) 
- 8. Potočný (O. Šašinka), 63. Kuzmanovič (penalta). Rozhodčí: T. Klíma - Kříž, Myška - Lerch 
(video). ŽK: Kozák, Dočkal, L. Krejčí II - Reiter, Laštůvka, A. Jánoš, Kozel (trenér), Kuzmanovič, 
V. Procházka, Baroš, Stronati, Smola.
Sparta: Heča - Sáček, Štetina, Hancko, M. Frýdek (46. Matěj Hanousek) - Hložek (90. Karabec), 
L. Krejčí II, Dočkal (90.+6 Costa), Kanga, Moberg Karlsson (64. Trávník) - Kozák (64. Tetteh). 
Trenér: Kotal.
Ostrava: Laštůvka - A. Jánoš, V. Procházka, Stronati, Svozil, Fleišman (73. Baroš) - Reiter (78. D.
Buchta), Kuzmanovič, Jirásek (63. Lalkovič) - O. Šašinka (78. Smola), Potočný. Trenér: Kozel.

 Jablonec - Liberec  1:1 (0:1)
Branky: 85. Hübschman (T. Pilík) - 24. Kuchta (Malinský). Rozhodčí: Pechanec - K. Hájek, 
Horák - Franěk (video). ŽK: Sýkora, Černák, P. Rada (trenér), Matoušek, Kratochvíl, Jeřábek - 
Kuchta, Karafiát, Koscelník, Mikula, Malinský, Baluta, Mara, Hoftych (trenér). ČK: (90.+2) Čech 
(trenér brankářů Liberce). 
Jablonec: V. Hrubý - Libor Holík (61. Štěpánek), Jeřábek, Plechatý, Krob (75. Velich) - 
Hübschman - Matoušek (75. T. Pilík), Kratochvíl, Považanec (46. Černák), Sýkora - Doležal 
(90.+7 Hämäläinen). Trenér: P. Rada.
Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Mikula - Mara, Hromada (87. Michal) - Pešek, 
Baluta (90.+4 Beran), Malinský (87. Rondič) - Kuchta (65. Fukala). Trenér: Hoftych.   

 Slavia - Plzeň  1:0 (0:0)
Branka: 69. Ševčík (Masopust). Rozhodčí: Zelinka - J. Paták, M. Podaný - Berka (video). ŽK: 
Chorý, Kalvach, Hořava (všichni Plzeň).
Slavia: O. Kolář - Coufal, Kúdela, Zima, Bořil - Traoré (86. Takács), Ševčík - Masopust (87. Os-
car), Stanciu (88. Frydrych), Provod - Tecl (75. Musa). Trenér: Trpišovský.
Plzeň: A. Hruška - Řezník (75. J. Kovařík), Hejda, J. Brabec, Limberský (88. R. Hubník) - Bucha 
(75. Hořava), Kalvach, A. Čermák - M. Havel, Chorý (46. Beauguel), J. Kopic (63. Mihálik). Tre-
nér: Guľa.

2. KOLO NADSTAVBY

SKUPINA O ZÁCHRANU

 Zlín - Příbram  1:0 (0:0)
Branka: 62. Poznar (penalta). Rozhodčí: Orel - Blažej, Hock - Marek (video). ŽK: Dramé, Díl 
(oba Příbram).
Zlín: S. Dostál - Matejov, P. Buchta, Simerský, Bartošák - Džafič (64. Fantiš), Hlinka, Conde 
(46. Jiráček), Čanturišvili (90. Cedidla) - Poznar (90. Bačo), Janetzký (72. Jawo). Trenér: Páník.
Příbram: M. Melichar - Kvída (70. Slepička), Dramé, Kingue, Cmiljanovič - Tregler, Jan Rezek 
(70. Díl) - Michal Škoda (55. Pazdera), Zorvan (82. Kleščík), Jindráček (55. Antwi) - Polidar. Tre-
nér: Čuhel.

 Karviná - Opava  0:0
Rozhodčí: Královec - I. Nádvorník, Mokrusch - K. Hrubeš (video). ŽK: Šindelář (Karviná).
Karviná: Bolek - Santos, Šindelář, Rundič (87. Guba) - Ndefe, Smrž (70. Marek Hanousek), Man-
gabeira, Janečka (60. Qose), Čonka (70. Taiwo) - Ba Loua, Lingr. Trenér: Jarábek.
Opava: Fendrich - Hrabina, Hošek, Harazim (64. Mondek), Žídek, Helešic (72. Zapalač) - F. Sou-
ček (72. Jursa), Zavadil, Texl - Dordič, Juřena (84. Železník). Trenér: Skácel.

 Olomouc - Teplice  0:0
Rozhodčí: Adámková - Mojžíš, Bureš. ŽK: Houska, González, Zmrzlý - T. Kučera, L. Mareček, 
Nazarov. 
Olomouc: Mandous - Sladký, Greššák, Jemelka, Vepřek - Breite - Zahradníček (67. Chytil), 
Houska (90. Zmrzlý), González, Hála (67. Falta) - Juliš. Trenér: Radoslav Látal.
Teplice: Grigar - Nazarov, Čmovš, L. Mareček - D. Černý, Žitný, T. Kučera (70. P. Mareš), Tru-
bač (84. Ljevakovič), Moulis (84. Shejbal) - J. Mareš (76. Radosta), Jakub Řezníček. Trenér: 
Hejkal.

3. KOLO NADSTAVBY

SKUPINA O TITUL

 Liberec - Ostrava  2:1 (0:0)
Branky: 76. Pešek (odražený míč), 85. Mara (Zeman) - 90.+6 Stronati (penalta). Rozhodčí: 
Proske - Hrabovský, Dresler - Houdek (video). ŽK: Kuchta, Koscelník - Lalkovič, Potočný, Smola. 
Liberec: Knobloch - Koscelník (90.+4 M. Dvořák), Kačaraba, Karafiát, Mikula - Mara, Hromada 
- Zeman (90.+4 Černický), Beran (79. Michal), Pešek (79. Fukala) - Kuchta (72. Rondič). Trenér: 
Medynský.
Ostrava: Laštůvka - V. Procházka, Svozil (64. Kaloč), Stronati - Reiter (63. D. Buchta), Jirásek, 
A. Jánoš, Lalkovič (46. De Azevedo), Fleišman - O. Šašinka (46. Smola), Potočný (75. Drozd). 
Trenér: Kozel.

 Plzeň - Sparta  2:1 (0:0)
Branky: 56. Chorý (J. Kovařík), 65. Mihálik (Chorý) - 88. Moberg Karlsson (samostatná akce). 
Rozhodčí: Orel - K. Hájek, M. Novák - Pechanec (video). ŽK: Kayamba - Drchal, Vindheim. ČK: 
(85.) J. Kopic (Plzeň). 
Plzeň: A. Hruška - M. Havel, Hejda, J. Brabec, J. Kovařík - Kalvach, A. Čermák, Hořava - Kayam-
ba (71. Řezník), Beauguel (24. Chorý, 90.+2 Pernica), Mihálik (71. J. Kopic). Trenér: Guľa.
Sparta: Nita - Vindheim, Mandjeck, Costa, Matěj Hanousek - Trávník, Karabec (74. Sáček) - Hlo-
žek (46. Horák), Dočkal (46. Kanga), Drchal (65. Karlsson) - Tetteh (78. Patrák). Trenér: Kotal.

 Slavia - Jablonec  4:0 (2:0)
Branky: 7. Musa (Stanciu), 34. Ševčík (odražený míč), 58. Musa (samostatná akce), 86. Maso-
pust (Stanciu). Rozhodčí: Lerch - Poživil, Ratajová - Adam (video). ŽK: Takács, Oscar - Krob, 
Štěpánek.
Slavia: Markovič - Coufal, Takács, Kúdela (33. Frydrych), Bořil (73. Felipe) - Stanciu, Ševčík 
(60. Traoré) - Oscar (73. Masopust), Hilál (60. P. Hellebrand), Provod - Musa. Trenér: Trpišovský.
Jablonec: V. Hrubý (29. Hanuš) - Plechatý, Jeřábek, Štěpánek, Krob - Hübschman - Acosta, 
T. Pilík, Hämäläinen (68. Chramosta), Černák (46. Macháček) - Doležal (76. Velich). Trenér: 
P. Rada.   

3. KOLO NADSTAVBY

SKUPINA O EVROPU - ODVETY SEMIFINÁLE

 Bohemians 1905 - Slovácko  2:1 (0:1)
Branky: 90.+1 Mosquera (odražený míč), 90.+4 Mosquera (Ugwu) - 2. Jurečka (Divíšek). Roz-
hodčí: Marek - M. Vlček, Flimmel - Petřík (video). ŽK: Hůlka - L. Sadílek, V. Daníček, Svědík 
(trenér). První zápas: 2:1, postoupili Bohemians 1905.
Bohemians 1905: Valeš - M. Dostál, Köstl, Hůlka, Bartek - Hronek (89. Bederka), Jindřišek, Ljo-
vin (77. Krch), Vacek (60. Květ), Vodháněl (77. Ugwu) - J. Nečas (60. Mosquera). Trenér: Klusáček.
Slovácko: Nemrava - Reinberk (79. Michal Kadlec), Hofmann, V. Daníček, Divíšek - L. Sadílek, 
Havlík - Kohút (62. Juroška), Jurečka (63. P, Dvořák), Jan Navrátil (57. Kalabiška) - Zajíc (79. Kli-
ment). Trenér: Svědík.

 Č. Budějovice - Ml. Boleslav  0:2 (0:1)
Branky: 7. Zelený (Janošek), 65. Jiří Klíma (Janošek). Rozhodčí: K. Hrubeš - Kubr, Vaňkát - Gin-
zel (video). ŽK: Mészáros, Šulc (oba Č. Budějovice). První zápas: 1:2, postoupila Ml. Boleslav.
Č. Budějovice: Křížek - Čolič, L. Havel, Sivok (87. Talovierov), Kladrubský (74. P. Novák) - Ča-
voš, Javorek (46. Havelka) - Mészáros (46. Táborský), Šulc, Mršič (73. Brandner) - Schranz. 
Trenér: Horejš.
Ml. Boleslav: Šeda - Křapka, Jakub Klíma, Tatajev, Zelený - Janošek, Túlio (85. Mazuch) - Ladra 
(66. Douděra), Budínský (80. D. Mašek), Fulnek (85. Stránský) - Jiří Klíma (66. Wágner). Trenér: 
J. Weber. 

SKUPINA O ZÁCHRANU

 Olomouc - Karviná  3:1 (2:0)
Branky: 23. Santos vlastní, 33. Juliš (penalta), 52. Juliš (K. Daněk) - 58. Lingr (Ba Loua). Roz-
hodčí: Berka - Kříž, Myška. ŽK: Houska - Qose, Rundič.
Olomouc: M. Buchta - Sladký (73. Radek Látal), Greššák, Jemelka, Vepřek - Zahradníček 
(84. Falta), Houska, Breite, K. Daněk (65. Chytil), González (65. Zmrzlý) - Juliš (73. Hála). Trenér: 
Radoslav Látal.
Karviná: Bolek - Ndefe, Santos, Šindelář, Čonka - Mangabeira - Lingr (75. Guba), Janečka 
(46. Rundič), Qose (84. Tijani) - Ba Loua, Taiwo (46. Smrž). Trenér: Jarábek.

 Teplice - Zlín  4:1 (1:1)
Branky: 21. Jakub Řezníček (samostatná akce), 65. Shejbal (Nazarov), 79. Jakub Řezníček 
(Moulis), 87. Jakub Řezníček (Vondrášek) - 16. Poznar (Jiráček). Rozhodčí: Hocek - Šimáček, 
L. Matoušek. ŽK: Džafič (Zlín). 
Teplice: Grigar - Nazarov, Čmovš, Shejbal, Hyčka (69. Emmer) - Žitný, Trubač (69. D. Černý), 
P. Mareš (57. Ljevakovič), Moulis (86. Vondrášek) - J. Mareš (57. Radosta), Jakub Řezníček. 
Trenér: Hejkal.
Zlín: S. Dostál - Matejov (80. Bača), P. Buchta, Simerský, Bartošák (68. Cedidla) - Džafič 
(61. Conde), Hlinka (82. Martínez), Jiráček, Fantiš - Poznar, Janetzký (61. Jawo). Trenér: Páník.

 Opava - Příbram  0:0
Rozhodčí: Zelinka - J. Paták, M. Podaný - Marek (video). ŽK: Hošek, Hrabina - Slepička, Soldát, 
Polidar, Jan Rezek, M. Melichar.
Opava: Fendrich - Harazim (54. Sus), Hrabina, Hošek (37. Hnaníček), Žídek, Helešic (77. Zapalač) 
- Souček, Zavadil, Jan Řezníček (54. Texl) - Dordič (77. Dedič), Juřena. Trenér: Skácel.
Příbram: M. Melichar - Kvída (78. Antwi), Kingue, Kleščík, Cmiljanovič - Polidar (29. Michal 
Škoda), Tregler, Soldát (63. Pazdera), Jan Rezek, Zorvan - Pinc (63. Slepička). Trenér: Čuhel.

 TRÉNOVÁNÍ PŘÍBRAMSKÉ PŘÍPRAVKY 
 UŽ MARTIN MELICHAR ČASOVĚ NEZVLÁDÁ. 

Foto: fkpribram.cz

Foto: fkpribram.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 HRÁČI BOHEMIANS ZVÍTĚZILI NAD SLOVÁCKEM I DOMA 2:1 A POSTOUPILI DO FINÁLE 
 SKUPINY O EVROPU. OBĚ BRANKY ZAŘÍDIL KOLUMBIJSKÝ ZÁLOŽNÍK JHON MOSQUERA. 

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „Díval jsem se na sobotní utkání Liberec-Ostrava, v němž se rozhodovalo, kte-
rý z týmů nejspíš vypadne z bojů o pohárovou Evropu. Domácí Slovan, i když měl 
některé opory vykartované a čeká ho finále MOL Cupu, byl mnohem aktivnější a za-
slouženě zvítězil. U Baníku žádný výraznější progres po zimním nástupu Luboše 
Kozla nevidím, zdá se mi, že se hráčům nechce moc běhat, což je základní předpo-
klad úspěchu. Myslím si, že ostravský tým je v elitní šestce tak trochu omylem, 
že jiné celky, které se do ní neprobojovaly, by v ní fotbalově čeřily vodu mnohem 
víc než Baník v aktuální formě. Slavia v posledních utkáních ukázala, že je kom-
paktní, výborně týmově pracuje bez ohledu na to, v jaké sestavě nastoupí. Pomoh-
la jí koronavirová přestávka, během níž se zkonsolidovala, a na jejich výkonech 
to bylo po restartu ligy očividně znát. Dokázala také během poměrně krátké doby 
plnohodnotně zapracovat do týmu mladé hráče - Musu, Provoda či Zimu, kteří mají 
velký potenciál. Zajímavě se vyvíjí situace na chvostu skupiny o záchranu. Rozje-
tou Karvinou naopak COVID-19 úplně zabrzdil, nenavázala na předcházející výsled-
ky, takže postupně dala šanci tandemu Opava-Příbram, aby ji ještě stihl namočit 
do hektických bojů o přímý sestup, v nichž se může semlít ještě cokoliv…“  

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.jutagrass.cz/
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Dvojnásobnou výhodu domácí-
ho prostředí využila pražská Slavia 
v Edenu nejen k obhajobě mistrov-
ského titulu, ale také k návratu 
do pozice lídra v gólové efektivitě. 
Její pořadí kopíruje i čelo nadstav-
bové skupiny o titul, neboť za červe-
nobílými jsou v těsném brankovém 
závěsu viktoriáni a sparťané. Také 
liberecký Slovan drží čtvrtou příčku 
v obou soutěžích. V závěru sezony 
se rozstříleli i tepličtí fotbalisté, 
neboť podruhé v krátké době vy-
provodili svého soupeře ze Stínadel 
čtyřmi góly.

1. Slavia 66 2,000
2. Plzeň 64 1,939
3. Sparta 63 1,909
4. Liberec 54 1,636
5. Ml. Boleslav 52 1,625
6.-7. Č. Budějovice 47 1,469
6.-7. Jablonec 47 1,424
8. Ostrava 46 1,394
9. Bohemians 1905 42 1,313
10. Olomouc 39 1,182
11.-12. Slovácko 37 1,156
11.-12. Teplice 37 1,121
13. Zlín 30 0,909
14. Karviná 25 0,758
15. Příbram 21 0,636
16. Opava 17 0,515

Poznámka: týmy Mladé Boleslavi, Bohemians 1905, Českých Budějovic a Slovácka 
mají odehráno o jedno utkání méně.

 DÍKY VÝHŘE 1:0 NAD PLZNÍ A 4:0 NAD JABLONCEM 
 SE SLÁVISTÉ VRÁTILI DO ČELA GÓLOVÉ JÍZDY. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Slavia opět lídrem

VYCHYTANÉ NULY

22
Ondřej Kolář (Slavia)

14 - Aleš Hruška (Plzeň) * 12 - Matouš Trmal (Slovácko) * 9 - Vilém Fendrich (Opava), Tomáš Grigar 
(Teplice), Milan Heča (Sparta), Jan Laštůvka (Ostrava) * 7 - Jaroslav Drobný (Č. Budějovice), Patrik 
Le Giang (Bohemians 1905), Vlastimil Hrubý (Jablonec), Filip Nguyen (Liberec) * 6 - Petr Bolek 
(Karviná), Aleš Mandous (Olomouc) * 5 - Michal Reichl (Olomouc), Jan Šeda (Ml. Boleslav)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

13
Petar Musa (Liberec/Slavia)

12 - Guélor Kanga (Sparta), Libor Kozák (Sparta), Jakub Řezníček (Teplice) * 11 - Lukáš Budínský 
(Ml. Boleslav) * 10 - Pavel Bucha (Ml. Boleslav/Plzeň), Martin Doležal (Jablonec), Nikolaj Komličen-
ko (Ml. Boleslav), Michael Krmenčík (Plzeň), Roman Potočný (Liberec/Ostrava) * 9 - Tomáš Poznar 
(Zlín), Ivan Schranz (Č. Budějovice) * 8 - Lukáš Juliš (Olomouc), Nemanja Kuzmanovič (Ostrava), Mu-
ris Mešanovič (Ml. Boleslav), Tomáš Poznar (Zlín), Tomáš Souček (Slavia), Jan Sýkora (Jablonec) * 
7 - Jan Kopic (Plzeň), Ondřej Lingr (Karviná), Tomáš Malinský (Liberec), Jakub Mareš (Teplice), Jakub 
Plšek (Olomouc), Michal Škoda (Příbram), Benjamin Tetteh (Sparta), Tomáš Zajíc (Slovácko)

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

32
Pavel Bucha (Ml. Boleslav/Plzeň, 10 + 8)

31,5
Guélor Kanga (Sparta, 12 + 5)

29,5
Lukáš Budínský (Ml. Boleslav, 11 + 5)

29 - Petar Musa (Liberec/Slavia, 13 + 2) * 27 - Jakub Řezníček (Teplice, 12 + 2) * 26 - Tomáš 
Malinský (Liberec, 7 + 8) * 25,5 - Libor Kozák (Sparta, 12 + 1) * 25 - Jan Sýkora (Jablonec, 8 + 6) 
* 24,5 - Martin Doležal (Jablonec, 10 + 3), Roman Potočný (Liberec/Ostrava, 10 + 3) * 23 - Nikolaj 
Komličenko (Ml. Boleslav, 10 + 2), Nicolae Stanciu (Slavia, 4 + 10) * 22,5 - Aleš Čermák (Plzeň, 
6 + 7), Adam Hložek (Sparta, 6 + 7), Ivan Schranz (Č. Budějovice, 9 + 3), Petr Ševčík (Slavia, 6 + 7) 
* 22 - Muris Mešanovič (Ml. Boleslav, 8 + 4) * 20,5 - Tomáš Souček (Slavia, 8 + 3) * 20 - Michael 
Krmenčík (Plzeň, 10 + 0), Tomáš Zajíc (Slovácko, 8 + 4) * 19,5 - Tomáš Poznar (Zlín, 9 + 1), Ondřej 
Šašinka (Slovácko/Ostrava, 6 + 5) * 18,5 - Vladimir Jovovič (Jablonec, 4 + 7) * 17,5 - Lukáš Kal-
vach (Plzeň, 5 + 5), Nemanja Kuzmanovič (Ostrava, 8 + 1) * 17 - Jan Kopic (Plzeň, 7 + 2), Adriel Ba 
Loua (Karviná, 1 + 10), Benjamin Tetteh (Sparta, 7 + 2) * 16,5 - Kamso Mara (Liberec, 6 + 3), Lukáš 
Masopust (Slavia, 6 + 3), Jan Matoušek (Jablonec, 6 + 3) * 16 - Patrik Brandner (Č. Budějovice, 5 + 
4), Jiří Fleišman (Ostrava, 2 + 8), Martin Hašek (Sparta, 5 + 4), Lukáš Juliš (Olomouc, 8 + 0) Milan 
Škoda (Slavia, 5+ 4) * 15,5 - David Moberg Karlsson (Sparta, 4 + 5), Ondřej Lingr (Karviná, 7 + 1), 
Jakub Mareš (Teplice, 7 + 1), Jakub Plšek (Olomouc, 7 + 1) * 15 - Jean-David Beauguel (Plzeň, 6 + 
2), Tomáš Chorý (Plzeň, 6 + 2) * 14,5 - Milan Havel (Bohemians 1905/Plzeň, 5 + 3), Jan Vodháněl 
(Bohemians 1905, 5 + 3) * 14 - Alexandru Baluta (Liberec, 4 + 4), Michal Škoda (Příbram, 7 + 0) * 
13,5 - Jiří Klíma (Ml. Boleslav, 6 + 1), Jakub Pešek (Liberec, 6 + 1) 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.strompraha.cz/
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Loučení kapitána „Siviho“

Bývalý kapitán české reprezentace Tomáš Sivok ukončil po vyřazení 
Českých Budějovic v ligové nadstavbové skupině o Evropu profesio-
nální kariéru. Do Českých Budějovic, kde začínal s kariérou, se vrátil 
na začátku loňského září. Jihočeskému nováčkovi vstup do podzimní 
části nejvyšší soutěže nevyšel, ale po příchodu Sivoka a dalšího vete-
rána brankáře Jaroslava Drobného se zvedl. 

 POSLEDNÍ OKAMŽIKY TOMÁŠE SIVOKA VE FOTBALOVÉM DRESU. 
 V JAKÉ ROLI JEJ VE FOTBALOVÉM PROSTŘEDÍ BUDEME NYNÍ VÍDAT? 

 TOMÁŠ SIVOK SE V DUELU S MLADOU BOLESLAVÍ ROZLOUČIL SE SVOU ÚSPĚŠNOU AKTIVNÍ FOTBALOVOU KARIÉROU. 

Dynamo do poslední chvíle nečekaně bojovalo o první šestku, 

která hraje nadstavbovou skupinu o titul. Nakonec šlo ze sedmé-

ho místa do skupiny o Evropu a po dvou semifinálových porážkách 

s Mladou Boleslaví skončí deváté.  Když v 86. minutě střídal, fa-

noušci bouřlivě aplaudovali. „Když jsem střídal, měl jsem trochu 

slzy v očích. A to si myslím, že nejsem nějaký moc velký cíťa,“ při-

znal šestatřicetiletý „Sivi“, který se v zimě a na začátku jara po-

koušel jihočeský klub odkoupit, ale nakonec z toho sešlo. Rád by 

dál u fotbalu zůstal. „Ale musí to dávat smysl. Něco takového, aby 

mě to bavilo, abych měl nějakou zodpovědnost. Fotbal mám rád, 

chtěl bych u něj zůstat, ale zase ne za každou cenu,“zdůraznil.

V české lize odehrál v dresu Českých Budějovic a Sparty 134 

utkání a dal v nich devět branek, na Letné se radoval ze tří titulů. 

V zahraničí oblékal dres italského Udine, Besiktase Istanbul, se 

kterým vyhrál tureckou Super Ligu, Bursasporu a Maccabi Pe-

tah Tikva. Za reprezentaci odehrál 64 utkání a pětkrát skóroval, 

zúčastnil se s ní posledních tří evropských šampionátů v letech 

2008, 2012 a 2016. 

Foto:dynamocb.cz

Foto:dynamocb.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Sbohem, kamaráde. 
Plzeň se loučila s Čišovským…

Před Doosan Arénou hoří les svíček, stovky fanoušků se klaní a děkují 
Mariánovi Čišovskému. Někteří z nich nezadrží slzy. Do jednoho skan-
dují jméno bývalého stopera plzeňské Viktorie, který v noci na neděli 
po dlouhé těžké nemoci zemřel. S amyotrofickou laterální sklerózou 
se statečně pral od roku 2014. Bylo mu čtyřicet let.

 V ROCE 2015 JEŠTĚ STIHL NEMOCNÝ MARIÁN ČIŠOVSKÝ OSLAVIT S PLZEŇANY MISTROVSKÝ TITUL. 

 V DRESU PLZNĚ SI MARIÁN ČIŠOVSKÝ PLNIL SVÉ FOTBALOVÉ SNY NA LIGOVÉ I EVROPSKÉ POHÁROVÉ SCÉNĚ. 

„Smutná zpráva pro všechny z nás. Navždy nás opustil skvělý 

fotbalista, kamarád, manžel, táta a velký bojovník. V první řadě 

bych za celý klub, všechny jeho zaměstnance, hráče i trenéry chtěl 

vyjádřit upřímnou soustrast Mariánově rodině a všem nejbližším,“ 

citoval klubový web generálního manažera Adolfa Šádka.

„Odešel legendární obránce a fantastický člověk. Dohlídni tam 

na Rajtyho s Bizim. Naše obrana z roku 2011 byla neuvěřitelná 

a nemůžu uvěřit, že jsem tu zůstal úplně sám. Upřímnou sou-

strast rodině,“ napsal na Instagramu obránce David Limberský.  

Jeho tehdejší parťáky z obranné řady potkal zlý osud. František 

Rajtoral a David Bystroň odešli z tohoto světa dobrovolně, Čišov-

ský po boji s nevyléčitelnou nemocí. 

Viktoriáni svému kamarádovi věnovali nedělní vítězství 2:1 nad 

Spartou. Zápas sledovala také Čišovského manželka Martina, 

Západočeši ho odehráli se jmenovkou Čišovský na dresech. „Ta 

zpráva byla strašná, zápas byl pro nás nesmírně těžký. Ale zvládli 

jsme ho, vyhráli jsme. Marián může být v klidu a odpočívat,“ řekl 

útočník Tomáš Chorý.  

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


Za normálních okolností by nejspíš pobýval v Edinburghu či v Lon-
dýně s českým národním týmem na EURO 2020, v jehož průběhu by 
oslavil kulaté životní jubileum. COVID-19 převrátil i ve fotbale vše 
úplně naruby, a tak MARTIN MALÍK, předseda největšího sportovního 
spolku v Česku, nemá jasno o věcech příštích. V posledních týdnech se 
opět dostaly veřejně na přetřes věci minulé, ve kterých je obviněn jeho 
předchůdce Miroslav Pelta a FAČR jako právnická osoba…

Martin Malík:

„Novináři 
se pasovali 
do role 
soudu…“

Martin Malík:

„Novináři 
se pasovali 
do role 
soudu…“
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 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

 Fotbalová Evropa čekala na několikrát odložené zasedá-

ní Výkonného výboru UEFA, které se uskutečnilo 17. června. Co 

z jeho závěrů vyplývá pro FAČR a reprezentaci?

„Tak stěžejní věcí v tomto směru je určitě fakt, že UEFA přidala 

do reprezentačních termínů v říjnu a listopadu třetí zápasy, což je 

pro nás nyní hodně důležitá informace. V první fázi se tak zkouší-

me v přátelských zápasech vrátit k tomu, co jsme měli nasmlou-

vané na letošní červen před mistrovstvím Evropy, především 

směrem k Rakousku. Z hlediska náročnosti na cestování nám 

právě okolní země připadají jako nejlepší logistické řešení. Půjde 

o přátelský duel navíc, vklíněný mezi duely Ligy národů, protože 

UEFA potřebuje v říjnu a v listopadu dohrát stále odkládané play-

-off o EURO 2020, aby byl kompletní seznam jeho účastníků příští 

rok v červnu. Ale za jakých například hygienických podmínek se 

tato podzimní utkání uskuteční, nám nyní nedokáže nikdo fundo-

vaně říct. UEFA v těchto dnech zpracovává podklady ze všech 55 

národních svazů, jak u nich situace aktuálně vypadá, aby vznikl 

závazný evropský fotbalový protokol, který ovšem může podléhat 

národním restrikcím…“ 

 V říjnu by měl český národní tým odehrát 800. zápas ve své 

historii, který původně připadal na červnové generálky před 

EURO. Plánujete nějak připomenout toto úctyhodné jubileum? 

„Samozřejmě bychom byli nejraději, aby to vycházelo právě 

na přátelské říjnové utkání, které má obecně volnější organizač-

ní aranžmá a mohli jsme si tak toto krásné jubileum užít se vším 

všudy. Bude samozřejmě záležet i na soupeři a místě konání, ale 

moc na výběr asi nebude, neboť řada reprezentací bude ve stej-

ném termínu bojovat ve zmíněném play-off o EURO 2020. Jsme 

v kontaktu s některými možnými soupeři a uvidíme co přinesou 

v tomto směru následující dny.“ 

 Pravidelný či náhodný návštěvník Strahova vidí rychle 

postupující demolici staré budovy bývalého sekretariátu i tribu-

ny před ní. Jaké budou další kroky?

„Souvisí to s naším celkovým záměrem dál rozvíjet sportov-

ní infrastrukturu. Na místě zbourané tribuny díky finančním 

prostředkům, které čerpáme z fondů FIFA a UEFA, se otevírá 

prostor, aby se realizovala výstavba nové tribuny s odpovídají-

cím zázemím pro naše juniorské reprezentace, aby zde mohly 

hrát mezistátní utkání, organizovaná UEFA. Vznikne zde tedy pro 

ně moderní centrum, máme i v plánu dostavět sídlo FAČR tak, 

aby se do něj vešli všichni zaměstnanci včetně dceřiných spo-

lečností, kteří jsou nyní rozstrkaní po všech koutech Strahova. 

Na všechny tyto práce pak naváže výstavba nového sídla České 

unie sportu, resp. sídla sportovních svazů. V rámci našich vzá-

jemných vztahů máme povinnost zbourat stávající objekty a při-

pravit prostor k výstavbě této budovy. Vychází to z dělení majetku 

po rozpadu Sazky a ČSTV na základě usnesení z 34. Valné hro-

mady ČUS. Je v něm rovněž zakotveno, že Český atletický svaz 

 S PRVNÍM MÍSTOPŘEDSEDOU FAČR ZDEŇKEM ZLÁMALEM A GENERÁLNÍM 
 SEKRETÁŘEM JANEM PAULYM V DEBATĚ O PŘESTÁVCE VALNÉ HROMADY. 

 PŘEDSEDA FAČR MARTIN MALÍK 
 PŘI NEFORMÁLNÍM PROJEVU 
 K DELEGÁTŮM. 

„Politikům nesmí 
být národní týmy 

lhostejné!“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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od nás získá pozemek na výstavbu svého nového sídla. S před-

sedou Liborem Varhaníkem jsme domluveni, jednáme ve shodě. 

Jediné, co nám komplikuje život, je úřední šiml, protože je zapo-

třebí získání spousty nejrůznějších povolení a razítek…“

 Národní sportovní agentura, která od ledna příštího 

roku převezme od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

všechny finanční toky do sportu, obdržela od vlády jednu miliar-

du na kompenzaci propadů, způsobených pandemií koronaviru. 

Dostane se i na postižené fotbalové subjekty? 

„Distribuci finančních prostředků dělá Národní sportovní 

agentura napřímo, což je logický a správný krok. Věřím, že dis-

ponuje takovou kapacitou, aby je dokázala rychle a efektivně 

přerozdělit těm subjektům, které je nejvíc potřebují, neboť byly 

COVID-19 citelně postiženy. Typickým příkladem jsou subjekty, 

které provozují sportoviště. V době pandemie koronaviru a přija-

tých restriktivních opatření vlády jim zůstaly náklady na provoz, 

ale měly výpadek na straně příjmů, neboť neměly v té době žád-

né výnosy z pronájmů. I my jsme v rámci pasportizace, kterou 

jsme v minulých měsících rozjeli, žádali fotbalové kluby, aby nám 

informace finančního charakteru sdělily a jsem rád, že vláda 

přistoupila ke sportu v tomto směru podobným způsobem jako 

ke kultuře. Pokud jde o FAČR, jsme schopni se s touto situací 

v letošním roce popasovat a vypořádat bez dalších finančních 

prostředků ze strany státu.“

 Ve středu večer se v Liberci uskuteční finále MOL Cupu, 

jehož pořadatelem je FAČR. Nemáte obavy, aby na stadionu 

nedošlo k nějakým incidentům s rasistickým podtextem, jako 

tomu nedávno bylo při několika ligových utkáních?

„Vnímáme, že rasismus je nejen fotbalovým, ale opravdu ce-

lospolečenským problémem. Kamerové systémy viníky většinou 

odhalí, ale s jejich potrestáním to bohužel bývá často složitější. 

Já ale pevně věřím, že finále Liberce se Spartou bude opravdu 

po všech směrech důstojným vyvrcholením letošního roční-

ku národního poháru. Ten v posledních letech konečně získává 

mezi kluby i fanoušky na větší prestiži, než tomu bylo dříve a jako 

tomu je v jiných zemích, a věřím, že v tomto smyslu budou média 

ve středu psát tedy prioritně o dobrém fotbale.“  

 Média se v posledních týdnech intenzivně věnují fotba-

lu, ale v souvislosti se zahájeným jednáním Městského soudu 

v Praze, před kterým stanuli jako obžalovaní bývalý předseda 

Miroslav Pelta a FAČR jako právnická osoba…  

„Strašně mi vadí jedna věc, že se u nás novináři pasují do role 

soudu. Jediný, kdo rozhoduje, jestli se někdo něčeho dopustil, 

nebo nedopustil, je přece právě soud! Měsíc před začátkem pro-

cesu začaly vycházet na pokračování články, které jsou psané 

způsobem, že je jasné, že aktéři, obvinění v této kauze, se něčeho 

dopustili. Považuji to za naprosto nepřijatelné ovlivňování veřej-

nosti jako celku. Další kapitolou jsou opakovaně zveřejňované od-

poslechy. Jediný, kdo s nimi v republice může pracovat, jsou přece 

orgány státní správy a účastníci řízení. Rozhodně se ale nemohou 

dostávat do rukou médií!“

 Hodně mediálního prostoru je věnováno výčtu lidí, kteří 

cestovali zdarma jako hosté na atraktivní zahraniční zájezdy re-

prezentace, a kolik to všechno stálo. Rezonuje to pochopitelně 

i ve fotbalovém hnutí, kde peněz na rozdávání moc není!

„Nechápu, co je skandálního na tom, že s námi na fotbal jez-

dili vrcholní představitelé této země a rozhodně tomu tak bude 

i nadále. Podle mého názoru by měli politici mít v popisu práce 

 NA PÓDIU PŘI SLAVNOSTNÍM VYHLÁŠENÍ TRADIČNÍ ANKETY 
 FOTBALISTA ROKU S MODERÁTORKOU LUCIÍ VÝBORNOU A ČLENEM 
 SÍNĚ SLÁVY ČESKÉHO FOTBALU KARLEM POBORSKÝM. 

 REPREZENTAČNÍCH TISKOVÝCH KONFERENCÍ 
 SE PRVNÍ MUŽ ČESKÉHO FOTBALU PRAVIDELNĚ ÚČASTNÍ. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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zúčastňovat se akcí tohoto typu. Abychom si dobře rozuměli, 

česká národní reprezentace reprezentuje přece Českou re-

publiku, nikoliv FAČR nebo jakékoliv funkcionáře. Měli bychom 

si také uvědomit, že jsme společně s Francií, Itálií, Německem, 

Portugalskem a Španělskem v elitním klubu zemí, které postou-

pily na posledních sedm mistrovství Evropy. I to je přeci důvod 

k tomu, aby politická reprezentace dala najevo, že jí tyto úspěchy 

a národní týmy obecně nejsou lhostejné.  To může udělat prá-

vě svojí účastí na zápase či vrcholném turnaji. Zároveň platí, že 

FAČR hradí veškeré náklady spojené s účastí pozvaných osob, 

bez ohledu na to, zda jde o představitele politické sféry, funkci-

onáře, podnikatele, jen a pouze z komerčních peněz. Jediné, co 

se tak musí ve spolupráci se státem vyřešit, je otázka zdanění 

těchto nepeněžitých příjmů tak, aby bylo vše v souladu s platnou 

legislativou.  V této oblasti jsem se již inspiroval u našich ně-

meckých kolegů a ve spolupráci s předsedou Národní sportovní 

agentury Milanem Hniličkou, bych chtěl prosadit tento model 

i v České republice. Věřím, že jde o správný princip, ze kterého 

bude obecně profitovat celý sport jako takový.“ 

 ČERSTVÝ PADESÁTNÍK MARTIN MALÍK. 

„Ve výstavbě 
na Strahově nás brzdí 

úřední šiml…“

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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Pochvaly od Nedvěda

Jeden z nejlepších českých fotbalistů v historii a současný viceprezident 
Juventusu Turín Pavel Nedvěd jako člen Národní rady pro sport chce při-
spět k rozvoji sportu v Česku, ale nemá ambice zapojit se do řízení české-
ho fotbalu. Líbí se mu, jak ho FAČR v čele s předsedou Martinem Malíkem 
vede. Pochválil zejména projekt fotbalových akademií. Bývalý sparťan rov-
něž pogratuloval Slavii k dalšímu titulu a ocenil její herní projev.

 PAVLU NEDVĚDOVI ZASLOUŽENĚ PATŘÍ MÍSTO V SÍNI SLÁVY ČESKÉHO FOTBALU. 
 O ROZVOJ ČESKÉHO SPORTU SE NYNÍ CHCE POKUSIT COBY ČLEN NÁRODNÍ RADY PRO SPORT. 

 PAVEL NEDVĚD V DEBATĚ S PŘEDSEDOU FAČR MARTINEM MALÍKEM. 

Zřízení fotbalových akademií, které v Česku fungují od roku 

2015, považuje za dobrý krok. „To samé máme v Itálii. Myslím, že 

to je správná cesta, ten projekt se mi líbí. A je potřeba vybudo-

vat infrastrukturu, aby byly v akademiích i školy a děti neztrácely 

čas cestováním,“ říká dvojnásobný medailista z mistrovství Ev-

ropy. Neplánuje se více angažovat v českém fotbale. „Myslím si, 

že máme dobrého předsedu. Nastolili dobrý trend toho, jak by se 

fotbal asi měl dělat,“ oceňuje držitel Zlatého míče pro nejlepšího 

fotbalistu Evropy za rok 2003.

Líbí se mu také herní projev staronového českého mistra praž-

ské Slavie, která středeční výhrou nad Plzní obhájila titul. „Sla-

via nastolila tvrdou cestu, se kterou se dá uspět i v Evropě. Klo-

bouk dolů, jak to dělají,“ konstatuje. I současný trenér Juventusu 

Maurizio Sarri byl překvapený, jak aktivně loni Slavie přistoupi-

la k odvetě čtvrtfinále Evropské ligy na půdě Chelsea. Tehdy byl 

italský kouč ještě na lavičce londýnského velkoklubu při výhře 

domácích 4:3. „Byl úplně v šoku, jakým stylem loni Slavia proti 

nim hrála na Chelsea. Říkal, že takový styl dlouho neviděl,“ při-

pomíná sedmačtyřicetiletý internacionál, který místo v Národní 

radě pro sport navzdory velkému pracovnímu vytížení rád přijal. 

„Myslím, že můžeme něco předat a podílet se na strategii vývoje 

sportu v budoucnosti. Máme šanci dělat sport dobře. Potřebovali 

bychom nastolit něco, aby český sport byl zase úspěšný,“ zdůraz-

ňuje „Méďa“. Za hlavní úkol považuje přitáhnout děti ke sportu. 

„Myslím, že základna je čím dál tím menší. Je čím dál tím těžší 

dostat děti ke sportu, aby se tomu věnovaly a měly ho rády,“ hod-

notí aktuální situaci.

Do Prahy přiletěl jen na otočku. V pátek zase odletěl, proto-

že Juventus hrál v Serii A doma s Lecce. Zařídit restart nejvyšší 

fotbalové soutěže v Itálii, která byla těžce postižená koronavirem 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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COVID-19, nebylo vůbec jednoduché. „Byla tam strašně těžká 

jednání a jsou pořád velké restrikce. Musíme být každé čtyři dny 

testovaní, na stadionech je pouze 300 lidí. Jsme ale rádi, že se to 

rozeběhlo. V Itálii by to bez fotbalu nebylo ono,“ prohlašuje.

Po obnovení soutěže by kluby měly dostat podíly z prodeje te-

levizních práv, což jim zajistí existenci. Juventusu pomohl vstřícný 

přístup hráčů. „Vzdali se svých výplat na měsíc. Další tři měsíce 

byly převedeny na příští rok. Pochopili situaci,“ oceňuje člen Síně 

slávy českého fotbalu. Je ale přesvědčený, že vzhledem ke ko-

ronavirovým ztrátám všech velkých klubů se letos nedají oče-

kávat žádné velké přestupy. „Všichni budou šetřit. Takových 20 

až 30 procent z rozpočtu klubů může být v ohrožení. Myslím, že 

budou spíš jenom výměny hráčů. Každý vyčkává, jestli se to vrátí 

do normálu,“ prorokuje.

Pevně věří, že Juventus udrží portugalskou hvězdu Cristiana 

Ronalda. „Má smlouvu ještě na dva roky. Teď se plně soustředíme 

na to, co je, i když ten fotbal bez diváků je takový bez emocí. Chce-

me dokončit sezonu a doufejme, že se nás v srpnu bude týkat finá-

lová část Ligy mistrů v Portugalsku,“ přeje si Pavel Nedvěd coby 

viceprezident turínské „Staré dámy“. Juventus ještě neodehrál 

odvetu osmifinále proti Lyonu, ve Francii prohrál 0:1. Finálového 

turnaje Ligy mistrů se zúčastní osm týmů. 

 BÝVALÝ FOTBALISTA JUVENTUSU TURÍN PAVEL NEDVĚD DNES 
 ZASTÁVÁ FUNKCI VICEPREZIDENTA SLAVNÉHO ITALSKÉHO KLUBU. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal-nadacefi.cz/
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Liga národů 
začne na Slovensku

UEFA zveřejnila rozpis všech zápasů Ligy národů. Čeští fotbalisté 
vstoupí do jejího druhého ročníku podle původního plánu 4. září na Slo-
vensku. Lehce se pouze posunuly říjnové a listopadové termíny, kde 
mužstva odehrají tři zápasy místo tradičních dvou. UEFA na podzimní 
měsíce přesunula play off o EURO 2020, ostatní týmy včetně českého 
proto čekají přípravná utkání.

 ČESKÁ REPREZENTACE NASTOUPILA NAPOSLEDY 
 PROTI SLOVENSKU PRÁVĚ V LIZE NÁRODŮ 19. LISTOPADU 2018. 

 V PRAŽSKÉM EDENU TEHDY ČESKÝ TÝM ZVÍTĚZIL NAD SLOVENSKEM 1:0. 

Svěřence trenéra Jaroslava Šilhavého čeká v Lize národů sys-

témem doma-venku šest utkání, skupiny se budou hrát od 3. září 

do 18. listopadu. Soutěž nahrazuje přípravné zápasy a reprezen-

tacím také dává dodatečnou šanci zabojovat o účast na závěreč-

ných turnajích. Tentokrát budou ve hře dvě místa v play off o mis-

trovství světa 2022 v Kataru. Kromě Slovenska potkají Češi v Lize 

národů ještě celky Skotska a Izraele, které jsou možnými soupeři 

národního týmu ve skupině EURO 2020. Oba týmy se společně 

s Norskem a Srbskem střetnou v play off o poslední volné místo 

v „české“ skupině, kde jsou ještě Chorvatsko a Anglie. Reprezen-

tace se měla původně představit 8. října v Izraeli a o tři dny později 

ve Skotsku. Podle nově zveřejněného programu se v Izraeli bude 

hrát 11. října a ve Skotsku 14. října. Pouze o den se posunuly lis-

topadové termíny. Doma s Izraelem se Češi utkají 15. listopadu 

a o tři dny později zakončí skupinu se Slovenskem. Přesná místa 

konání zatím nebyla zveřejněna. 

PROGRAM SKUPINY B2 
FOTBALOVÉ LIGY NÁRODŮ

4. září: 20:45 Slovensko - ČESKO, Skotsko - Izrael,
7. září: 20:45 ČESKO - Skotsko, Izrael - Slovensko,

11. října: 20:45 Izrael - ČESKO, Skotsko - Slovensko,
14. října: 15:00 Skotsko - ČESKO 20:45 Slovensko - Izrael,

15. listopadu: 20:45 ČESKO - Izrael, 15:00 Slovensko - Skotsko,
18. listopadu: 20:45 ČESKO - Slovensko, Izrael - Skotsko.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Šilhavý zůstane do MS 2022

Kouč Jaroslav Šilhavý povede českou reprezentaci i v dalším kvali-
fikačním cyklu o mistrovství světa v roce 2022. Po odložení EURO 2020 
na příští rok byla automaticky posunuta opce na prodloužení kontraktu 
i pro závěrečný turnaj, kterou měl osmapadesátiletý trenér ve smlouvě 
v případě, že s týmem na kontinentální mistrovství postoupí. UEFA odlo-
žila EURO kvůli koronavirové pandemii na červen a červenec 2021. Kva-
lifikace o mistrovství světa v roce 2022 v Kataru by měla začít už v břez-
nu příštího roku, tedy ještě před kontinentálním šampionátem.

 JAROSLAV ŠILHAVÝ DOSTANE MOŽNOST POKUSIT SE O POSTUP 
 NA DALŠÍ ZÁVĚREČNÝ TURNAJ. TENTOKRÁT NA MS 2022 V KATARU. 

 ŠŤASTNÉ OKAMŽIKY REPREZENTAČNÍ TRENÉRSKÉ KARIÉRY 
 JAROSLAVA ŠILHAVÉHO. UPROSTŘED SVÝCH SVĚŘENCŮ SLAVÍ POSTUP NA EURO. 

Národní celek převzal předloni v září po Karlu Jarolímovi. 

S vedením FAČR tehdy podepsal kontrakt na evropskou kvalifi-

kaci, která skončila vloni v listopadu. Ve smlouvě byla opce pro 

závěrečný turnaj, kam reprezentace prošla z druhého místa 

ve skupině za vítěznou Anglií. 

„Smlouva trenéra a celého realizačního týmu samozřejmě 

trvá i na EURO, které je přesunuto do příštího roku. Čili tady vše 

běží tak, jak by běželo, kdyby se EURO odehrávalo letos,“ říká 

předseda FAČR Martin Malík.

Šilhavý tým po příchodu k reprezentaci pozvedl. Předloni 

s ním ve čtyřech zápasech dosáhl na tři výhry, minulý rok měl 

vyrovnanou bilanci pěti vítězství a pěti porážek. Český celek 

se blýskl především domácí kvalifikační výhrou 2:1 nad Anglií. 

S výběrem Albionu se reprezentanti utkají i v základní skupině 

EURO. Vedle Anglie narazí na Chorvatsko a na jednoho ze čtyř 

vítězů play off podle Ligy národů. Letos národní tým kvůli pan-

demii ještě žádný zápas neodehrál. Poprvé po koronavirové pře-

stávce se představí v září v novém ročníku Ligy národů. 

www.fotbal.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.fotbal.cz
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V novodobé historii Premier League si na titul ještě nesáhli, anglic-
kými šampiony se stali naposledy před třiceti lety. Fotbalisté Liver-
poolu však v probíhajícím ročníku klatbu prolomili a po fantastických 
výkonech zaslouženě získali mistrovskou trofej.  

Ve středu bez větších potíží sfoukli Crystal Palace 4:0 a věděli, že jim stačí ve zbytku 

sezony vybojovat dva body a nikdo je z trůnu již nesesadí. Nakonec však nemuseli hnout ani 

prstem, o den později totiž čtvrtá Chelsea zdolala po gólech Pulišiče a Williana 2:1 druhý 

Manchester City, čímž mistrovskou trofej Liverpoolu definitivně přihrála. Zisk titulu sedm 

kol před koncem je novým anglickým rekordem, korunovace na konci června je naopak 

nejpozdější v historii, což je důsledek přerušení soutěže kvůli koronavirové pandemii. Reds 

se nyní stali mistry v osmi různých dekádách, čímž překonali Arsenal, Manchester United 

a Everton. S devatenácti tituly na kontě jsou o jeden pozadu za současnými rekordmany 

z Manchesteru United. Při cestě na vrchol parta kouče Kloppa letos dokázala vyhrát všech 

16 duelů na domácím Anfieldu, připsala si vítěznou sérii čítající 18 triumfů v řadě a v úvod-

ních 27 kolech jen jednou ztratila body za remízu na Old Trafford!    

Ve stínu liverpoolských mistrovských oslav se odehrál zbytek fotbalového týdne, jehož 

otěže o víkendu převzala nejstarší pohárová soutěž světa FA Cup. Do semifinále, které se 

bude dle tradice konat ve Wembley, jako první prošel Manchester United, jemuž výhru nad 

Norwichem 2:1 v prodloužení zajistil trefou ve 118. minutě stoper Maguire. Dál prošel také 

Arsenal, který sice tři minuty před koncem ztratil proti Sheffieldu United po brance Mc-

Goldricka vedení, v první minutě nastavení ale rychlý protiútok přesně zakončil Ceballos 

a zařídil výhru favorita 2:1. Čtyřku nejlepších doplnila po triumfu nad 1:0 nad Leicesterem 

také Chelsea a následně ji uzavřel Manchester City, který vyhrál v Newcastlu 1:0. 

Poslední kolo bundesligy nebylo vůbec skoupé na překvapivé vý-
sledky a profitovaly z nich i dva týmy, za které pravidelně nastupují 
čeští krajánci. Hoffenheim měl sice jistotu startu v Evropské lize, ale 
v případě úspěchu v Dortmundu mohl vyměnit předkolo za účast přímo 
v základní skupině.

Borussia v týdnu prodloužila končící kontrakt s koučem Lucienem Favrem, který nevě-

řil vlastním očím, co jeho svěřenci v sobotním odpoledni předváděli. Chorvatský útočník 

Andrej Kramarič pokořil domácího brankáře Bürkiho čtyřikrát, to se dosud v dortmund-

ském kotli žádnému fotbalistovi nepodařilo! Na první gól mu přihrál Pavel Kadeřábek, pro 

kterého to byla rekordní sedmá asistence v sezoně.  A protože rozjetý mistrovský Bayern 

stejným výsledkem zdolal ve Wolfsburgu domácí „Vlky“, tak si na cílové pásce oba týmy 

předchozí evropské pozice prohodily.

V mnohem prekérnější situaci byly předposlední Brémy, které potřebovaly k udrže-

ní naděje na setrvání v bundeslize výrazně porazit doma Kolín nad Rýnem a doufat, že 

ve stejnou dobu v hlavním městě Union nepodlehne Düsseldorfu. Werder s brankářem 

Jiřím Pavlenkou a uzdraveným obráncem Theodorem Gebre Selassiem na lavičce „Kozly“ 

roznesl na kopytech 6:1, takže měl pro případnou bodovou rovnost lepší brankový rozdíl, 

kdyby Fortuna v Berlíně remízovala. Jenže nováček se rozloučil s premiérovou sezonou 

mezi německou klubovou elitou výhrou 3:0, kterou poslal hosty do druholigového propad-

liště. Brémy si zahrají 2. a 6. července baráž se třetím týmem druhé bundesligy. Podle 

papírových předpokladů to vypadalo, že narazí v derby severu na svého největšího rivala 

Hamburk, který však doma totálně vybouchl se Sandhausenem a prohrál 1:5. Heidenheim 

podlehl podle očekávání na hřišti postupujícího Bielfeldu prohrál 0:3, ale jednobodový 

náskok před HSV udržel… 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Bayern 34 26 4 4 100:32 82
2. Dortmund 34 21 6 7 84:41 69
3. RB Lipsko 34 18 12 4 81:37 66
4. M ǵladbach 34 20 5 9 66:40 65 
5. Leverkusen 34 19 6 9 61:44 63
6. Hoffenheim 34 15 7 12 53:53 52
7. Wolfsburg 34 13 10 11 48:46 49
8. Freiburg 34 13 9 12 48:47 48
9. Frankfurt 34 13 6 15 59:60 45

10. Hertha 34 11 8 15 48:59 41
11. Union Berlín 34 12 5 17 41:58 41
12. Schalke 34 9 12 13 38:58 39
13. Mohuč 34 11 4 19 44:65 37
14. Kolín n. R. 34 10 6 18 51:69 36
15. Augsburg 34 9 9 16 45:63 36
16. Brémy 34 8 7 19 42:69 31
17. Düsseldorf 34 6 12 16 36:67 30
18. Paderborn 34 4 8 22 37:74 20

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Liverpool 31 28 2 1 70:21 86
2. Manchester City 31 20 3 8 77:33 63
3. Leicester 31 16 7 8 59:29 55
4. Chelsea 31 16 6 9 55:41 54
5. Wolves 32 13 13 6 45:34 52
6. Manchester Utd. 31 13 10 8 48:31 49
7. Tottenham 31 12 9 10 50:41 45
8. Sheffield Utd. 31 11 11 9 30:31 44
9. Arsenal 31 10 13 8 43:41 43

10. Crystal Palace 31 11 9 11 28:36 42
11. Burnley 31 12 6 13 35:45 42
12. Everton 31 11 8 12 38:46 41
13. Southampton 32 12 4 16 41:55 40
14. Newcastle 31 10 9 12 29:42 39
15. Brighton 31 7 12 12 34:41 33
16. Watford 32 6 10 16 29:49 28
17. West Ham 31 7 6 18 35:54 27
18. Bournemouth 31 7 6 18 29:50 27
19. Aston Villa 32 7 6 19 36:60 27
20. Norwich 31 5 6 20 25:56 21

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Vardy J. Leicester 19 4
2. Ings D. Southampton 18 2
3. Salah M. Liverpool 17 7

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Lewandowski R. Bayern 34 4
2. Werner T. RB Lipsko 28 8
3. Sancho J. Dortmund 17 16
4. Weghorst W. Wolfsburg 16 3
5. Hennings R. Düsseldorf 15 0
6. Niederlechner F. Augsburg 13 6
7. Cordoba J. Kolín n. R. 13 2
7. Håland E. Dortmund 13 2
7. Quaison R. Mohuč 13 2

10. Gnabry S. Bayern 12 11
11. Havertz K. Leverkusen 12 6
12. Silva An. Frankfurt 12 3

PROGRAM
BARÁŽ - PLAY OFF

2.7. Brémy - Heidenheim
6.7. Heidenheim - Brémy

 CHRISTIAN PULISIC STŘÍLÍ ÚVODNÍ GÓL DO SÍTĚ MAN CITY, 
 VÝHRA CHELSEA 2:1 PŘIHRÁLA LIVERPOOLU TITUL! 

 BRÉMY SE ŠESTIGÓLOVOU KANONÁDOU 
 PROTI KOLÍNU VYHNULY PŘÍMÉMU SESTUPU. 

Titul po třech dekádách! Derby severu nebude!

PROGRAM
32. KOLO

Watford 1:3 Southampton * Aston Villa 0:1 Wolves
29.6. Crystal Palace:Burnley * 30.6. Brighton:Manch. Utd.

1.7. Arsenal:Norwich * Bournemouth:Newcastle
Everton:Leicester * West Ham:Chelsea

2.7. Sheffield Utd.:Tottenham * Manchester City:Liverpool

33. KOLO

4.7. Norwich:Brighton * Leicester:Crystal Palace
Manchester Utd.:Bournemouth * Wolves:Arsenal

Chelsea:Watford
5.7. Burnley:Sheffield Utd. * Newcastle:West Ham

Liverpool:Aston Villa * Southampton:Manchester City
6.7. Tottenham:Everton

VÝSLEDKY
31. KOLO

Chelsea 2:1 Manchester City * Burnley 1:0 Watford
Southampton 0:2 Arsenal * Liverpool 4:0 Crystal Palace
Manchester Utd. 3:0 Sheffield Utd. * Norwich 0:1 Everton

Newcastle 1:1 Aston Villa * Wolves 1:0 Bournemouth
Tottenham 2:0 West Ham * Leicester 0:0 Brighton

VÝSLEDKY
34. KOLO

Augsburg 1:2 RB Lipsko * Brémy 6:1 Kolín n. R.
Dortmund 0:4 Hoffenheim * Frankfurt 3:2 Paderborn

Freiburg 4:0 Schalke * Leverkusen 1:0 Mohuč
Union Berlín 3:0 Düsseldorf * Wolfsburg 0:4 Bayern

Mönchengladbach 2:1 Hertha

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Už je možná hotovo! Barcelona nezvládla druhý venkovní zápas 
po sobě, a tak rivalové z Realu mají v čele tabulky dvoubodový náskok 
a lepší vzájemné zápasy k tomu. Dokážou tohle Madridští za zbylých 
šest kol ještě promrhat?

Bez diváků jsou kouzla zbavení! Poslední tři kola La Ligy se Messiho parta trápí. 

Po plichtě v Seville doma přetlačila Bilbao jen 1:0, aby ve Vigu remízovala 2:2. Čtyři ztrace-

né body, to je velká rána pro mistrovské plány. Navíc teď ji čeká hladové a rozjeté Atlético, 

které vyhrálo už čtvrtý zápas za sebou a Barca s ním naposledy v lednovém Superpoháru 

padla 2:3... „Měli jsme to ve svých rukách, jenže teď musíme vše vyhrát a zároveň spoléhat 

na zaváhání Realu. Cítím frustraci,“ hlesl útočník Suárez, který ve Vigu vstřelil obě branky 

Katalánců. Ti potvrdili, že venku jsou letos nezvykle neúspěšní. Zatímco doma v 16 zápa-

sech získali 46 bodů, z hřišť soupeřů přivezli jen polovinu při šedivé bilanci 6-5-5. 

To Real je stoprocentní, po koronavirové pauze vyhrál všech pět zápasů, byť ani on ne-

předvádí suverénní výkony jako obvykle. Naposledy vyhrál na hřišti posledního Espaňolu 

1:0 gólem Casemira po famózní Benzemově patičce. „Koncentrujeme se na sebe, i když 

je jasné, že Barcelonu sledujeme. Do konce už toho moc nezbývá, máme obrovskou šan-

ci,“ přiznal francouzský kanonýr. Espaňolu nepomohl ani sportovní ředitel Rufete, který 

se pasoval do role kouče, v tomto ročníku už čtvrtého u týmu. Sevilla počtvrté za sebou 

remizovala, tentokrát doma s Valladolidem 1:1 a Tomáš Vaclík tak stále čeká na 100. nulu. 

Co je horší, mužstvo hazarduje s účastí v Lize mistrů, pronásledovatelé se přibližují. Hrdi-

nou týdne byl záložník Luka Romero z Mallorcy, který se středečním startem proti Realu 

stal nejmladším debutantem nejen ve španělské lize, ale i v celé pětce elitních evropských 

soutěží! „Mexický Messi“ šel na hřiště jako náhradník ve věku 15 let a 219 dní. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Real Madrid 32 21 8 3 60:21 71
2. Barcelona 32 21 6 5 72:33 69
3. Atl. Madrid 32 15 13 4 41:23 58
4. Sevilla 32 14 12 6 45:33 54
5. Villarreal 32 15 6 11 51:40 51
6. Getafe 31 13 10 8 40:29 49
7. Real Sociedad 31 14 5 12 47:39 47
8. Valencia 32 12 10 10 41:46 46
9. Ath. Bilbao 32 11 12 9 36:28 45

10. Granada 32 12 7 13 38:38 43
11. Osasuna 32 10 11 11 38:47 41
12. Levante 32 12 5 15 41:46 41
13. Betis 32 9 10 13 43:52 37
14. Valladolid 32 7 14 11 27:37 35
15. Eibar 32 9 8 15 34:48 35
16. Alaves 32 9 8 15 32:48 35
17. Celta Vigo 32 7 13 12 31:37 34
18. Mallorca 32 7 5 20 30:55 26
19. Leganes 32 5 10 17 24:46 25
20. Espanyol 32 5 9 18 26:51 24

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Messi L. Barcelona 21 17
2. Benzema K. Real Madrid 17 7
3. Suarez L. Barcelona 13 8

SERIE A

Nejpozoruhodnější tým Serie A? Bezpochyby Atalanta Bergamo! Její 
hráči drtí konkurenci ofenzivní smrští a po šesté výhře v řadě letí tabul-
kou nejvyšší italské soutěže k výšinám. Na dostřel už mají třetí Inter!

Zatím to byl nejúžasnější mač po restartu italské ligy. Atalanta už po deseti minutách 

doma smolně prohrávala s Laziem 0:2 a vypadalo to na splasknutí velké bubliny. Jenže 

tým, který na jaře udivil nevídanou jízdou včetně postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů, ovšem 

současně se stal symbolem nástupu koronavirové pandemie, opět předvedl svoji mimo-

řádnou ofenzivní sílu. Druhý tým ligy jasně přehrál a nakonec slavil výhru 3:2, přestože 

trenér Gasperini musel za trest sedět na tribuně. „Kluci byli úžasní a potvrdili, že tento 

tým kouče ani nepotřebuje,“ žertoval. Čtyři dny poté jeho hoši stejným výsledkem vyhráli 

v Udine, za tři zápasy po restartu tak nastříleli už 10 gólů a na kontě jich mají celkem 80, 

suverénně nejvíc z celé soutěže. Všichni už se těší na čtvrteční bitvu Atalanty s Neapolí, 

která slibuje mimořádnou ofenzivní show.

Zato Laziu, které před pauzou zle dotíralo na vedoucí Juventus, jako by došla šťáva. Pro-

ti Fiorentině Římané dlouho prohrávali, výhra 2:1 nakonec byla hodně šťastná. Podobně 

klopýtá i třetí Inter. Po bolestné domácí remíze 3:3 se Sassuolem celý zápas prohrával 

v Parmě, až v samotném závěru zápas dvěma góly otočil. V klidu naopak restart zvládá Ju-

ventus, po výhře 2:0 v Boloni sfoukl Lecce 4:0 a vede tabulky o čtyři body. V obou zápasech 

skóroval Ronaldo, byť pokaždé jen z penalty. „S každým zápasem jde jeho výkon nahoru, 

pořád se ale po pauze musí zlepšit. Potřebuje hodně hrát,“ řekl kouč Sarri, který vyzdvihl 

kanonýra Higuaína. Argentinec strávil během pauzy dva měsíce doma u nemocné matky. 

„Prošel složitým obdobím, krize ho hodně zasáhla a zanechala na něm stopy. Na konci se-

zony ale pro nás může být rozhodující.“ 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Juventus 28 22 3 3 56:24 69
2. Lazio 28 20 5 3 64:27 65
3. Inter 28 18 7 3 56:29 61
4. Atalanta 28 17 6 5 80:39 57
5. AS Řím 28 14 6 8 53:38 48
6. Neapol 28 13 6 9 46:37 45
7. AC Milán 28 12 6 10 34:35 42
8. Parma 28 11 6 11 38:35 39
9. Verona 28 10 9 9 34:32 39

10. Cagliari 28 10 8 10 47:44 38
11. Bologna 28 10 7 11 40:45 37
12. Sassuolo 28 9 7 12 48:49 34
13. Fiorentina 28 7 10 11 34:39 31
14. Turín FC 28 9 4 15 32:50 31
15. Udinese 28 7 7 14 23:41 28
16. FC Janov 28 6 8 14 34:53 26
17. Sampdoria 28 7 5 16 31:50 26
18. Lecce 28 6 7 15 35:64 25
19. Brescia 28 4 6 18 25:52 18
20. Spal 28 5 3 20 21:48 18

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Immobile C. Lazio 28 7
2. Ronaldo C. Juventus 23 4
3. Lukaku R. Inter 19 2
4. Joao Pedro Cagliari 17 4

PROGRAM
33. KOLO

30.6. Mallorca - Celta Vigo, Leganes - Sevilla,
Barcelona - Atl. Madrid

1.7. Alaves - Granada, Valencia - Ath. Bilbao,
Betis - Villarreal, Valladolid - Levante

2.7. Eibar - Osasuna, Real Sociedad - Espanyol
Real Madrid - Getafe

34. KOLO

3.7. Atl. Madrid - Mallorca
4.7. Celta Vigo - Betis, Valladolid - Alaves, Granada - Valencia

5.7. Ath. Bilbao - Real Madrid, Espanyol - Leganes,
Osasuna - Getafe, Villarreal - Barcelona

6.7. Levante - Real Sociedad, Sevilla - Eibar

PROGRAM
29. KOLO

30.6. Turín FC - Lazio, FC Janov - Juventus
1.7. Bologna - Cagliari, Inter - Brescia,

Fiorentina - Sassuolo, Lecce - Sampdoria,
Spal - AC Milán, Verona - Parma

2.7. Atalanta - Neapol, AS Řím - Udinese

30. KOLO

4.7. Juventus - Turín FC, Sassuolo - Lecce, Lazio - AC Milán
5.7. Inter - Bologna, Brescia - Verona, Cagliari - Atalanta, 

Parma - Fiorentina, Sampdoria - Spal, 
Udinese - FC Janov, Neapol - AS Řím

 ČTVRTÁ SEVILLA JEN REMIZOVALA S VALLADOLIDEM 1:1 
 A PÁTÝ VILLARREAL SE JÍ PŘIBLÍŽIL NA TŘI BODY.  JUVENTUS SI DEMOLICÍ LECCE 4:0 UDRŽEL ČTYŘBODOVÝ ODSTUP OD DRUHÉHO LAZIA. 

Real do trháku! Mašina na góly drtí rivaly

VÝSLEDKY
32. KOLO

Espanyol 0:1 Real Madrid * Granada 1:2 Eibar
Villarreal 2:0 Valencia * Levante 4:2 Betis

Atl. Madrid 2:1 Alaves * Osasuna 2:1 Leganes
Celta Vigo 2:2 Barcelona * Ath. Bilbao 3:1 Mallorca

Sevilla 1:1 Valladolid * Getafe:Real Sociedad (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
28. KOLO

Parma 1:2 Inter * Neapol 3:1 Spal
Sampdoria 1:2 Bologna * Sassuolo 3:3 Verona
Udinese 2:3 Atalanta * AC Milán 2:0 AS Řím
Lazio 2:1 Fiorentina * Cagliari 4:2 Turín FC
Brescia 2:2 FC Janov * Juventus 4:0 Lecce

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Libor Došek: ani góly si 
fanoušky nekoupíš...

Řvali na něho. Dávali mu najevo svůj hněv a nenávist. „Došek ven! Došek ven!“ 
skandoval kotel sparťanských rowdies a celý letenský stadion se po chvíli při-
dával. Po dvou minutách, co zápas začal a on si ještě ani nekopnul do balonu. 
Před pár týdny takhle vyřvávali na Hřebíka. I toho bytostně nesnášeli, i jemu 
dávali svou nenávist najevo. A dosáhli svého. Trenér opravdu skončil. Teď měli 
pro svou averzi nový terč. Téměř dvoumetrového brněnského dlouhána, které-
mu nemohli přijít na chuť. A už tuplem nedokázali pochopit, jak ho vůbec mohla 
Sparta koupit. A za takové peníze. Kopyto jedno. Neohrabané nemehlo.

 OD GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 1. FC SLOVÁCKO VLADIMÍRA KREJČÍHO (VLEVO) A MAJITELE KLUBU ZDEŇKA ZEMKA 
 PŘIJÍMÁ LIBOR DOŠEK GRATULACE KE VSTUPU DO PRESTIŽNÍHO KLUBU LIGOVÝCH KANONÝRŮ TÝDENÍKU GÓL. 

 „Došek ven. Došek ven!“ řvali ještě víc, aby bylo až dolů na tráv-

ník slyšet, co si o něm myslí. Však ho ze Sparty vypudí. Pakoval se 

Hřebík, Došek půjde taky. „Bral jsem si to. A zpočátku hodně. Řva-

li na mě, i když jsem se ještě ani nepotkal s míčem. Skandovali, 

i když jsem se ještě ani nedostal ke střele. A co teprve když jsem 

zazdil nějakou šanci. Táta mi doma říkal, abych se na fanoušky vy-

kašlal. Abych se povznesl nad jejich řev a urážky. Jenže copak to 

šlo? Měl jsem toho pořád plnou hlavu. Leželo to na mně.  Bylo to 

jako deka, kterou jsem ze sebe nemohl setřást.

,Pusť to z palice, soustřeď se jen na fotbal. Na to, jak hraješ. 

Na šance, do kterých se dostaneš,́  hučel do mě táta, který věděl 

o fanoušcích své. O jejich rozmarech a vrtošivé přízni také. Vždyť 

kopal jedenáct let za Zbrojovku, v sedmdesátém osmém s ní zís-

kal mistrovský titul a pět let na to zažíval sestup do druhé ligy. ,Dej 

pár gólů a budeš mít klid. Góly, těmi je umlčíš, ṕřidával strejda 

Eda, který ve Zbrojovce chytával. Hezky se to poslouchalo. Dob-

ré rady, jenže ani jeden z nich neochutnal, co je to hrát za Spartu. 

Z Brna nevytáhli paty, jen vojnu si odkroutili v Táboře.

A to jsem byl v sedmém nebi, když Sparta přišla, abych šel 

na Letnou. Vždyť to už nebyl jen další krůček v kariéře, jaké jsem 

do té doby dělal při putování z Brna do Starého Města a pak dál 

do Blšan a Liberce. Tohle byl skok. Hotový veleskok. Jasně, věděl 

jsem do čeho jdu. Bylo mi jasné, že na Letné se se mnou nikdo 

mazlit nebude. To nebylo Staré Město, kam jsme v osmnácti ode-

šli s Petrem Švancarou, protože v ligovém kádru Zbrojovky pro 

nás nebylo místo.  Leda tak na lávce mezi náhradníky, odkud nás 

stejně pustili na hřiště pouze na pár minut.

Trenér Komňacký byl vlastně naším druhým tátou. Starost-

livým a zároveň přísným, protože původní profese kantora mu 

pod kůží zůstala. Nebyly to ani Blšany, malý venkovský klub mezi 

chmelnicemi, kde jsem půldruhého měsíce bydlel v hotelu hned 

u hřiště, než se pro mě uvolnil byt v Praze. Jeden krám, kam jsem 

si občas zašel koupit něco k jídlu, hospoda, kam jsem nakukoval 

přes okno, ale dovnitř si netroufnul. Natož abych si šel dát pivo... 

Všichni se tady navzájem znali, takže druhý den by to měl trenér 

Beránek z první ruky. Buď od štamgastů, nebo hotelového správ-

ce, který v deset zamykal a věděl, kde se co šustlo.

A nebyl to ani Liberec, kde jsme všichni měli k sobě tak nějak 

blízko. Chodili jsme společně na večeře, koukali v televizi na Ligu 

mistrů a představovali si, jaké by to bylo si tuhle soutěž také jed-

nou zahrát. Já, stejně jako Bohouš Pilný nebo Tomáš Janů, fraje-

ři, kteří už měli něco odkopáno a na rozdíl od mě si o účast v Lize 

mistrů alespoň zahráli. Však jsem i od nich slyšel, že Sparta je jiný 

svět. Tam se nebere nic jiného než výhry. Týden co týden. V lize 

i pohárech, doma i v Evropě. Na to musí být člověk nastavený. 

Na to není jednoduché si zvyknout. A ne každý to zvládne.

Slyšel jsem tahle slova ze všech stran, přesto jsem nedovedl 

představit, do čeho jdu. Ustojím to. Dám pár gólů a bude dobře, 

přesvědčoval jsem sám sebe. V první sezoně jsem jich dal sedm, 

v druhé dvanáct, v třetí osm, jenže dobře nebylo. Naopak, s při-

bývajícími sezonami bylo stále hůř. A když Michala Bílka vystřídal 

na trenérské lavičce Jozef Chovanec, bylo úplně nejhůř. A nejen 

proto, že jsem byl pro fanoušky tím největším kopytem pod slun-

cem a neustálým terčem jejich nenávisti. Ještě jsem se ani nepo-

tkal s balonem a už skandovali: Došek ven!“

Těžké žití pro dvoumetrového dlouhána, který měl mít fotbal 

v genech. Vždyť už z mateřské školky ho táta odváděl na kultov-

ní brněnský stadion Za Lužánky na tréninky Zbrojovky, nechával 

ho, aby koukal, jak s ostatními chlapy běhá, pohrává si s merunou, 

střílí. I do teplého bazénu svého potomka brával, aby se tam s nimi 

cachtal. Jenže kluk se zbláznil do hokeje. Tedy, jeho bratranec ho 

do hokeje pobláznil. A kdyby jen to. Nechtěl hrát a dávat góly jako 

táta. Postavil se do brány, a že bude chytat. 

OD BICANA K LAFATOVIUKÁZKA Z KNIHY

 V DERBY PRAŽSKÝCH „S“ SVÁDĚL NA HROTU 
 SPARŤANSKÉHO ÚTOKU VZDUŠNÉ SOUBOJE S MLADÝM 
 STOPEREM ČERVENOBÍLÝCH MARKEM SUCHÝM. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Ještě že mu to na bruslích moc nešlo a po roce si dal říct, že 

fotbal pro něho bude rozhodně lepší. Zvlášť, když ho mají v rodi-

ně díky tátovi a jeho bráchovi Edovi. Jenže Eda chytal a malý Li-

bor chtěl chytat také, protože brankářské rukavice pro něho měly 

zvláštní kouzlo. Přitahovaly ho na ledě i na fotbalovém hřišti. A to 

se do něho táta něco nahučel, že je lepší góly střílet než dostávat. 

A děda, který ho vodil na tréninky, jakbysmet.

„Vzpomněl jsem si na to, když mé putování pomalu končilo a já 

zakotvil v Uherském Hradišti, odkud jsem se za velkým fotbalem 

vydal. Na jaře 2013 jsme hráli doma s Plzní, náš gólman Milan 

Heča dostal červenou a najednou nastal problém. Tři hráči už vy-

střídali, takže náhradní gólman na hřiště nemohl. Pavel Horváth 

si richtoval balon na penaltě a šklebil se od ucha k uchu. Chystal 

se na pokutový kop a proti němu prázdná brána. Pro něho situa-

ce k popukání, protože ještě nezažil, aby kopal penaltu a v bráně 

stál nějaký lumen, co do té doby běhal po place. A že on toho zažil 

a něco se toho navyprávěl, když jsme spolu kopali ve Spartě.

I proto jsem si natáhl brankářské rukavice a postavil se mezi 

tyče. Jako Honza Koller půl roku před tím, když si v listopadovém 

zápase jeho Dortmundu s Bayernem pouštěl gólman Lehmann 

pusu na špacír tak dlouho, až ho sudí vyloučil a Dino mašíroval 

do brány místo něho. A vedl si v ní báječně. Zlikvidoval Salihami-

džovo sólo, stejně jako bombu Ballacka, takže nikdo z Bayernu mu 

gól nedal a fotbalový magazín Kicker ho zařadil do sestavy kola. 

Jako brankáře!

Já se v sestavě kola neobjevil, protože Horvi mi z penalty 

gól dal. Sice se štěstím, protože jsem vystihl, kam bude střílet 

a na míč jsem si dokonce sáhl, jenže i já, dlouhán jsem byl na jeho 

ránu krátký. Dodnes mi to mrzí, protože jsem mohl být nejen li-

govým kanonýrem, ale i brankářem, který si vychutnal Horvátha. 

A mít nad Horvim navrch, to se na hřišti hned tak někomu nepo-

vedlo a v kabině už teprve ne. I proto jsem dal tehdy za pravdu tá-

tovi. Opravdu bylo lepší góly střílet, než je dostávat.“

Střílel jich dost. Už ve Starém Městě, kam ho poslali z Brna 

společně se Švancarou na hostování, aby se omlátili ve druhé lize. 

Kodrcali se den co den linkovým autobusem, mnohdy stáli celou 

cestu, půldruhé hodiny přešlapovali z jedné nohy na druhou, pro-

tože bylo plno a sednout si nebylo kam. Dorazili na stadion a mu-

seli se alespoň na pár minut natáhnout, aby na nich trenér Kom-

ňacký nepoznal, že mají nohy celé zdřevěnělé.

 BÝVALÉHO LIBERECKÉHO FORVARDA V DRESU SPARTY 
 STÍNUJE NA TRÁVNÍKU NZÁLOŽNÍK SLOVANU JIŘÍ BÍLEK. 

 LIBOR DOŠEK JAKO ZASKAKUJÍCÍ GÓLMAN SICE VYSTIHL V PLZNI SMĚR STŘELY PAVLA HORVÁTHA Z POKUTOVÉHO 
 KOPU, ALE NAVZDORY TÉMĚŘ DVOUMETROVÉ POSTAVĚ HO POUZE LÍZL PRSTY. MEZI TYČE SI TEHDY STOUPL 
 MÍSTO VYLOUČENÉHO BRANKÁŘE MILANA HEČI, PROTOŽE HOSTÉ ZE SLOVÁCKA UŽ MĚLI VYSTŘÍDÁNO. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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V Blšanech se nikam kodrcat nemusel. Nejdřív bydlel v hotýl-

ku přímo u hřiště, a když na něho konečně připadl byt a služební 

auto, pendloval den co den z Prahy. I za prvním ligovým gólem tak 

jel. Teplický Libor Macháček byl tím brankářem, který zjistil, jako 

dovede Libor Došek střílet. Levačkou z hranice šestnáctky a přes-

ně do šibenice. „Myslel jsem, že mám všechno nalajnované a už 

to půjde samo. Druhou ligu jsem vyměnil za první, k premiérové 

ligové trefě jsem v Blšanech přidal čtyři další, trenér Beránek mi 

otevřel dveře i do reprezentační jednadvacítky. Dělal asistenta 

Karlu Brücknerovi, takže na evropský šampionát na Slovensku 

vzali z Blšan nejen Aleše Chvalovského, ale i mě. A nejen vzali, za-

hrál jsem si proti Španělům v sestavě s Xavi Hernándezem, Puy-

olem, Marchenou, Gabrim a všemi pozdějším hvězdami, i třeba 

proti Nizozemcům, za které nastoupil Van Bommel, Bouma, Kuyt. 

V Trnavě jsem se sice dostal na hřiště jen na pár minut, ale i stači-

ly, abych viděl, jak to chodí ve velkém profesionálním fotbale.

I na olympiádu do Austrálie jsem nakonec jel. Tehdy ale nikomu 

z nás nedocházelo, na jakém turnaji hrajeme a čeho jsme mohli 

dosáhnout. To bych ale musel v zápase s Kamerunem proměnit 

už v nastaveném čase vyloženou šanci, do které jsem se dostal. 

Bekono v bráně Kamerunců mi však v tu chvíli připadal strašně 

obrovitý. Gól jsem nedal a měli jsme utrum. A já v reprezentaci 

také, protože trenér Brückner mi nejspíš nikdy nezapomněl, že 

jsem olympijský mančaft připravil o postup do čtvrtfinále.

Jenže my to tak tehdy nebrali... Zahráli jsme si v Brisbane, za-

hrajeme si na olympiádě za čtyři roky zase. Nebo ti, co přijdou 

po nás. To až po letech se začalo všechno vracet. I šance, do které 

jsem dostal v posledním zápase. Zazdil jsem jí, ve skupině jsme 

skončili poslední a vypadli, zatímco Kamerun celý turnaj nakonec 

vyhrál.“

Do reprezentace už nikdy pozvání nedostal. Po Jozefu Chovan-

covi ji převzal Karel Brückner, který opravdu nezapomínal. A to si 

přitom na hráče ze své stříbrné jednadvacítky ze Slovenska potr-

pěl. Došek mezi ně ale nepatřil. Zvlášť, když se vrátil z hostování 

v Blšanech domů do Brna, kde ho čekalo rok co rok jen pachtění 

za ligovou záchranou. Hrál i nehrál, dával góly a prožíval si stře-

lecký půst, poznával nové a nové trenéry. Tobiáše, Jarůška, Veče-

řu... Po pěti sezonách se z Brna znovu vytratil.

„Já se mohl vytratit už dřív. Přišla nabídka na přestup z rus-

kého Rostova na Donu a já tam odletěl. Údajně mělo být všechno 

domluvené, takže jsem tam jel jen proto, abych podepsal smlou-

vu. Žádné zkoušení, žádné testy, prý jen formalita. Jenže když 

jsem dorazil, chtěli mě vidět na hřišti. A po tři dny. Že prý dostali 

důvěrnou informaci, že mám pochroumaná kolena a chtějí si mě 

proto otestovat. Měl jsem smůlu, že doma právě zuřila válka mezi 

hráčskými agenty. Alespoň tak tomu tehdy novináři říkali. A já 

zrovna v té době vypověděl smlouvu Pavlu Paskovi. Férově, na ro-

vinu, protože mi bylo jasné, že on se točí kolem Rosického a Kol-

lera a nějaký Došek ho samozřejmě moc nezajímá. On ale přesto 

nemohl přenést přes srdce, že taková nula jako já u něho skončila 

a vybrala si jeho konkurenta.

Takže jsem se v Rostově po tři dny předváděl a pak už jen 

do konce týdne chodil s klubovými funkcionáři na večeři a popí-

jel s nimi vodku. V životě jsem jí nevypil tolik, jako v Rusku za pár 

 NA SLAVNÉM LONDÝNSKÉM STADIONU HIGHBURY SI LIBOR DOŠEK PROTI ARSENALU LIGU MISTRŮ 
 NEZAHRÁL, ALE I NA LAVIČCE NÁHRADNÍKŮ TO BYL PRO NĚJ NEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK. 

 PROTI TEPLICÍM SE „DOŠANOVI“ SNAŽÍ MÍČ ODEBRAT STŘEDOPOLAŘ JIŘÍ SABOU. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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dnů. Stejně to nebylo nic platné. K podpisu smlouvy nedošlo, tak-

že jsem se vrátil pokorně do Brna. Teprve když se ozval Liberec, 

všechno klaplo a začalo mé harcování od jednoho klubu do dru-

hého. Na rok pod Ještěd, na čtyři a půl roku do pražské Sparty, 

protože závěr letenské trýzně mi vyplnil báječný půlrok v Řecku, 

kde jsem si zahrál a dal čtyři góly za Škodu Xanthi.“ 

Došek ven. Došek ven, řvali na něho nenávistně už v době, kdy 

na trenérské lavičce seděli Stanislav Griga a po něm Michal Bílek. 

Zvykl si na to. Přiměl se skousnout averzi fanoušků. Měl před oči-

ma Kollera, který byl sparťanským fanouškům se svou vysokou 

postavou a neohrabanými pohyby také jen pro smích. I na něho 

pískali.  Také pro něho měli jen a jen výsměch a pohrdání.  A když 

ho tehdejší letenský vládce Petr Mach přibalil jako přídavek k Vo-

náškovi a Budkovi a poslal ho do belgického Lokerenu, cítili slast-

nou satisfakci.

Měli pravdu. Tohle nemehlo přece nemůže hrát za Spartu. 

A kam až to nakonec Dino dotáhl. A kam to dotáhl Pavel Horváth, 

které z Letné vypudili ti samé lidé. Na Letné společně slavili titul 

a double, ale přesto ho vypakovali do Plzně, aby jí pomohl ke třem 

ligovým primátům. Zažili si to, co on, takže proč by to také neu-

stál?! Vždyť vyhrávali, získali titul a český pohár k němu. A i jeho 

góly přece dopomohly Spartě k vytouženému double. Střílel jen 

pod Hřebíkem, Grigou i potom pod trenérem Bílkem, pomalu tři-

cet jich v lize dal. A v pohárové Evropě se párkrát trefil také, i když 

často jen střídal a když třeba hráli s Arsenalem ještě na starém, 

tolika pověstmi a legendami opředeném Highbury, na trávník se 

nedostal vůbec. Ale i tak to byly zápasy a zážitky, které zůstáva-

ly v paměti napořád. Jenže když Bílka vystřídal uprostřed května 

2005 na trenérské lavičce Jozef Chovanec, byl se zápasy i zážitky 

konec. „Rychle jsem pochopil, že ve Spartě už pro mě není místo. 

Jen mi vadilo, že mi Chovanec nedokázal na rovinu říct, že se mám 

pakovat, protože se mnou nepočítá. Skousnul jsem, když na mě 

po třech měsících začali fanoušci pískat, řvát, nadávat mi do kopyt 

a nemehel. Vadilo jim i to, že jsem dlouhán, i když každý nějak na-

rostl. Já výškou vyčníval nad svými vrstevníky už jako kluk a v lize 

jsem měl nad většinou hráčů navrch také. 

Samo sebou výškou. I proto jsem se po faulech a zákrocích 

soupeřů skládal k zemi dlouho a možná někdy i trochu směšně, 

takže rozhodčí žili v přesvědčení, že filmuju. Ustál jsem to a vyrov-

nal se s tím. Bylo mi jasné, že nikdy ze mě baletka nebude. Pomohl 

mi zápas v Příbrami, kde fanoušci Sparty začali řvát to své ,Došek 

veń  už ve druhé minutě. A já se přitom ještě ani nedotkl balonu. 

V tu chvíli přišel paradoxně zlom a já je přesto vnímat. Jejich na-

dávky a urážky také. Bral bych to, kdyby spustili třeba v šedesáté 

minutě, protože jsem za tu dobu neproměnil tři čtyři šance, ale 

v Příbrami jsem se v ten moment zatvrdil.

Jenže za Chovance mi to stejně nebylo nic platné. Bílek byl 

pan trenér, kterého jsem si vážil. A pan fotbalista. Když na nás 

něco požadoval a my ho nedokázali pochopit nebo nám nešlo, co 

zrovna chtěl, vzal balon a předvedl nám to. A v mančaftu vládl 

klid a pohoda. Chovanec mě nechal trénovat s ostatními, a když 

se poté hrálo na dvě, poslal mě do posilovny. Nakonec má spar-

ťanská anabáze dopadla tak, že jsem od pondělí do pátku na Let-

né trénoval, spal v hotelu a na víkend jezdil domů do Brna. Ani 

za béčko jsem nehrál.

Proto představovala nabídka na hostování v Řecku hotové vy-

svobození. Musel jsem si sice najít na mapě, kde Xanthi vůbec leží, 

ale pak jsem tam prožil půlroční dovolenou. Zpočátku i fotbalo-

vě povedenou, protože jsem přišel a hned v prvním zápase proti 

Levadiakosu nastřílel hattrick. A hned na to jsem v pohárovém 

střetnutí s AEK Atény přidal další trefu. A nebylo to rozhodně tím, 

že nám před každým utkáním žehnal kněz a řečtí spoluhráči se 

uvnitř v šatně modlili, aby nám ten nahoře dopřál góly a body. Za-

čátek řecké štace mi prostě vyšel. 

Pak ovšem prezident klubu vyhodil trenéra Goutsidise, přivedl 

si německého kouče Wolfa a ten samozřejmě své hráče. Na roz-

díl od Chovance mi ale řekl, že se mnou nepočítá a mohu se tudíž 

vrátit, odkud jsem přišel. Férově bez vytáček a zbytečných slov, 

což jsem bral, protože já nikdy neměl s žádným trenérem pro-

blém. Tedy až na jednoho...“

Domů se vrátil, ale Spartu okamžitě vyměnil za Teplice odkud 

po roční štaci putoval tam, odkud se do světa velkého fotbalu vy-
 NA TISKOVÉ KONFERENCI PO DOMÁCÍM UTKÁNÍ SLOVÁCKA. 

 RADOST ZE VSTŘELENÉHO HATTRICKU DO SÍTĚ PRAŽSKÉ DUKLY. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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dal. Jen s tím rozdílem, že se Staré Město proměnilo ve Slovácko, 

nový stadion vyrostl v Uherském Hradišti a hrála se na něm nikoli 

druhá, ale první liga. Pro Libora Doška se ovšem kruh uzavřel. 

S představou, že ve Slovácku si zahraje ligu ještě rok či dva a pak 

s fotbalem skončí. A klidně před branami Klubu kanonýrů, k nimž 

mu tehdy scházelo ještě čtyřiadvacet gólů. Už dávno totiž věděl, že 

ligové trefy nejsou v životě tím nejdůležitějším, a že ani jimi mnoh-

dy a mnohde nedojde přízně a obliby.

„Mohl jsem ve Spartě zůstat ještě půl roku, trénovat, mor-

dovat se v posilovně, na víkendy jezdit domů a brát za to krásné 

peníze. Jenže mi bylo třicet a chtěl jsem hrát. Proto jsem odešel 

na půldruhého roku do Teplic.  S jejich tehdejším šéfem Františ-

kem Hrdličkou jsme se domluvili hned. Báječný chlap. Zlatý člo-

věk, jakých jsem ve fotbale moc nepoznal. Co řekl, platilo, na čem 

jsme se se domluvili, to fungovalo. A žádných lejster nebo papírů 

k tomu nebylo potřeba. 

Ale měl jsem rodinu, a přece jen nás to táhlo domů, navíc mi 

bylo jasné, že podzim mého fotbalového žití se blíží. Ve Slovácku 

se ovšem proměnil v nejkrásnější období mé kariéry. Našel jsem 

tam příjemné lidi a ty nejkrásnější fanoušky vděčné za každou 

branku, kterou jsem dal. A já jich pořád střílel dost na to, abych 

zvažovaný konec kariéry stále odkládal. O rok, o dva, o tři... Nako-

nec jsem ve Slovácku vydržel pět sezon.

A branek bylo dost i na to, abych začal uvažovat o stogólové 

metě. Zvláště, když se k ní na podzim 2013 hodně přiblížil. Schá-

zely mi dvě branky, jenže ke své smůle jsem si natrhl vaz v koleně 

a dva měsíce nuceně odpočíval. K něčemu to ale dobré bylo...Ne-

musel jsem odpovídat na neustálé dotazy, kdy míním dva poslední 

góly dát a ani sám sebe nijak traumatizovat, že jsem se snad zasekl 

těsně před branami Klubu kanonýrů a poslední krok nejsem scho-

pen udělat. Měl jsem dokonce pocit, že na mě zapomnělo. Po zra-

nění jsem nastoupil k prvnímu zápasu proti Liberci, nejdřív dal gól 

hlavou a pak druhý z hranice šestnáctky pravačkou. Bylo to poma-

lu stejně krásná střela, jako když jsem se ke stovce ligových bra-

nek vydával a proti Teplicím se trefil vůbec poprvé. Po čase jsem se 

dokonce dozvěděl, že jsem se stal v české lize třetím v řadě, kdo se 

tak rychle ke stovce gólů prostřílel. Horst Siegl k tomu potřeboval 

197 zápasů, David Lafata 249, já 353 utkání. 

A i v pořadí kanonýrů jsem se vyšvihl výš, protože jsem při-

dal ještě dalších třiadvacet branek. V lize se totiž nenašel gól-

man, který by představoval mou černou můru, nenarazil jsem 

ani na obránce, který by mě traumatizoval. Takový Martin Latka 

byl hodně nepříjemný a souboje s ním hodně bolely, ale přesto 

jsem se na zápasy proti němu vysloveně těšil. Pokopali jsme se, 

vynadali si, ale pak jsme si podali ruce a počítali ligová kola, kdy 

se znovu potkáme a zase si to rozdáme. Zlínský gólman Ota No-

vák je určitě počítal také, i když k tomu měl jiný důvod.  Nebylo 

totiž zápasu, abych mu nedal gól, takže když mě viděl, střídavě 

se smál a klel.

Ani u 128 nastřílených gólů zůstat nemuselo, protože ve Slo-

vácku mi nabízeli, abych alespoň ještě jednu sezonu pokračoval. 

Už samo sebou jako střídající hráč, který půjde na hřiště na po-

slední čtvrthodinu, a ještě vypomůže nějakým gólem. Jenže v tom 

už jsem smysl svého fotbalového bytí neviděl. Zvlášť, když skončili 

i Honza Trousil s Martinem Kunclem, s nimiž jsem jezdil z Brna 

den co den, zejména, když se i bolavá záda a kolena začala ozývat 

víc a víc. Osmnáct sezon na ligové scéně bylo až dost...“ 

 KLUBOVÝ DRES S ČÍSLEM 100 PŘEDAL NOVOPEČENÉMU ČLENOVI KLUBU 
 LIGOVÝCH KANONÝRŮ TÝDENÍKU GÓL MAJITEL SLOVÁCKA ZDENĚK ZEMEK. 

 VÝMLUVNÝ TRANSPARENT FANOUŠKŮ SLOVÁCKA. 

Libor Došek
Narozen: 24. dubna 1978 * Fotbalová kariéra: 1997 I. FC Brno, 

1997-1998 Synot Staré Město, 1998 1. FC Brno, 1998-1999 Chmel 

Blšany, 1999-2004 1. FC Brno, 2003-2005 Slovan Liberec, 2005-

2009 Sparta Praha, 2009 Škoda Xanthi, 2009-2010 Sparta Pra-

ha, 2010-2011 FC Teplice, 2011-2016 1. FC Slovácko

Ligové starty a góly celkem: 414/128 * Ligové starty a góly 

v české lize: 407/125 * Ligové starty a góly v řecké lize: 7/3

Největší úspěchy: mistrovský titul s Libercem v sezoně 

2006/2006 a mistrovský titul se Spartou v sezoně 2006/2007, 

vítězství se Spartou v Českém poháru v sezoně 2005/2006, stří-

bro s českou reprezentací do 21 let z ME v roce 2000

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 LIBOR DOŠEK JE DRŽITELEM ČLENSKÉHO ODZNAKU 
 ČÍSLO 63, MÁ NA KONTĚ 128 LIGOVÝCH GÓLŮ. V DRESU 
 SLOVÁCKA JICH NASTŘÍLEL 52, NEJVÍC ZE VŠECH KLUBŮ, 
 VE KTERÝCH BĚHEM SVÉ DLOUHÉ KARIÉRY PŮSOBIL. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Diváci a samoobsluha 
na finále MOL Cupu

Na středeční finále MOL Cupu se vedle fanoušků domácího Liberce dosta-
nou i příznivci hostující Sparty Praha. Na každý tábor kvůli trvajícím ome-
zením proti šíření nového koronaviru vyjde necelých tisíc vstupenek. 

 VE STŘEDEČNÍM FINÁLE MOL CUPU SI TO O CENNOU TROFEJ ROZDAJÍ FOTBALISTÉ SPARTY A LIBERCE. 

 PŘEDSEDU FAČR MARTINA MALÍKA TĚŠÍ, ŽE SE NA FINÁLOVÝ MAČ DOSTANOU DO OCHOZŮ PŘÍZNIVCI OBOU TÝMŮ. 

Po dalším uvolnění opatření proti šíření COVID-19 minulé 

pondělí může být na stadionech 5000 osob včetně všech aktérů 

utkání. Fanoušci ale musejí být rozděleni do jednotlivých sekto-

rů po maximálně 1000 lidech, a navíc mezi sebou musejí udržo-

vat rozestupy. Obsazena tak může být pouze čtvrtina stadionu, 

což v Liberci představuje přibližně 2500 míst. Po odečtení akté-

rů zápasu a osob, které zajišťují organizaci, bude pro fanoušky 

a partnery k dispozici zhruba 2300 vstupenek. Národní pohár 

na rozdíl od první a druhé ligy nezajišťuje Ligová fotbalová aso-

ciace, ale FAČR.

„Stejně jako jakýkoliv jiný subjekt musí FAČR dodržovat sta-

novená hygienická opatření. Na druhou stranu pohár je z mého 

pohledu specifické utkání. Chtěli jsme, aby se na zápas za kaž-

dou cenu dostali fanoušci obou týmů, takže jsme požádali mi-

nisterstvo zdravotnictví o výjimku. Musím s povděkem kvitovat, 

že nám vyhovělo,“ říká předseda FAČR Martin Malík a dodává: 

„Na stadionu budou pochopitelně panovat omezení z hlediska 

hygienických opatření, rozestupy mezi lidmi. Kapacita je sníže-

na na známých 25 procent. V reálu na všechny fanoušky, part-

nery a ostatní osoby s výjimkou těch, které zajišťují utkání, bude 

připadat nějakých 2300 vstupenek. Samozřejmě je to málo, 

ale na druhou stranu fanoušci určitě ocení, že tam mohou být 

přítomni příznivci obou táborů.“

Netradiční bude i předávání vítězné trofeje a medailí po skon-

čení finálového duelu. „Všichni se v příštích dnech necháme 

otestovat na koronavirus a ti z nás, kteří budou negativní, pře-

dají vítěznému týmu trofej. Podobně jako to dělají naši kolegové 

v okolních zemích, medaile si hráči rozdají mezi sebou. Dalo by 

se říct, že to bude taková samoobsluha,“ konstatuje s úsměvem 

šéf českého fotbalu.

Finále MOL Cupu má ve středu na stadionu U Nisy výkop 

ve 20.15 hodin. Liberec postoupil po semifinálovém vítězství 2:1 

v Olomouci, Sparta stejným výsledkem přešla na Letné přes 

Plzeň. 

www.molcup.cz

http://www.fotbal.cz
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 PROGRAM FINÁLOVÉHO TURNAJE VE VYSOKÉM MÝTĚ VÝRAZNĚ OVLIVNILA NEPŘÍZEŇ POČASÍ. 

ONDRÁŠOVKA CUP U9
Spartu nezastavil ani silný déšť

Finálový turnaj kategorie U9 Ondrášovka Cupu, oficiálního Poháru mlá-
deže FAČR, ve Vysokém Mýtě ovlivnil očekávaný déšť. Nikomu ale deštivé 
počasí nedokázalo sebrat radost z fotbalu. Stejně jako v předchozích finá-
lových turnajích v Šumperku a v Hradci Králové byla každou minutou znát 
pozitivní energie, kterou Ondrášovka Cup přináší. Ve Vysokém Mýtě byla 
i přes upravený nedělní program k vidění nádherná utkání a letošní druhé 
prvenství mladých fotbalistů Sparty Praha.   

 DEVÍTILETÍ FOTBALISTÉ HANÁCKÉ SLAVIE KROMĚŘÍŽ ZDOLALI V DUELU O BRONZ SOUPEŘE Z MLADÉ BOLESLAVI. 

AC Sparta Praha vyhrála první finálový turnaj letošního On-

drášovka Cupu v kategorii U13 v Šumperku. Uprostřed týdne úto-

čila Sparta na vítězství i v Hradci Králové, kde ale nakonec slavili 

triumf hráči hradeckého FC. Další výhru pro Spartu získali fot-

balisté kategorie U9 ve Vysokém Mýtě. Cesta k poháru ale vedla 

přes překonání deštivého počasí a nástrahy upraveného herního 

systému. V sobotu se odehrál standardní program utkání v zá-

kladních skupinách. Změnit se ale kvůli složitým klimatickým 

podmínkám musel nedělní herní plán, aby se snížil počet odehra-

ných zápasů. Původní systém se Zlatou skupinou byl ve spoluprá-

ci s trenéry zúčastněných týmů upraven na formát play off, které 

se hrálo v osmi týmech od čtvrtfinále až po finále. 

Spartě a Hanácké Slavii Kroměříž se podařilo projít základní 

skupinou s pěti výhrami bez jakékoli bodové ztráty. Oba nepora-

žené týmy zvládly první kolo rovněž bez zaváhání a do semifinále 

zamířily společně se Zbrojovkou Brno a Mladou Boleslaví. Obě 

semifinále byla velice vyrovnaná a nabídla parádní podívanou.

ZLATÁ SKUPINA HRANÁ VE FORMÁTU PLAY OFF
ČTVRTFINÁLE

FK Mladá Boleslav - TJ Svitavy 3:2 po penaltách * FC Zbrojovka Brno - FK Jablonec 4:2
SK Hanácká Slavia Kroměříž - Akademie FC Baník Ostrava 8:1 * AC Sparta Praha - Mostecký FK 4:2 

UTKÁNÍ O 5. - 8. MÍSTO

TJ Svitavy - FK Jablonec 6:4 * Akademie FC Baník Ostrava - Mostecký FC 1:4

UTKÁNÍ O 7. MÍSTO

FK Jablonec - Akademie FC Baník Ostrava 1:6

UTKÁNÍ O 5. MÍSTO

TJ Svitavy - Mostecký FK 3:5

SEMIFINÁLE

FK Mladá Boleslav - FC Zbrojovka Brno 2:4
SK Hanácká Slavia Kroměříž - AC Sparta Praha 3:4

O 3. MÍSTO

FK Mladá Boleslav - SK Hanácká Slavia Kroměříž 2:6

FINÁLE

FC Zbrojovka Brno - AC Sparta Praha 2:7

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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www.fotbal.cz VE FINÁLE SI MLADÍ SPARŤANÉ JASNĚ PORADILI S PROTIVNÍKY ZE ZBROJOVKY BRNO… 

 … A PAK PO ZÁSLUZE MOHLI JÁSAT Z TRIUMFU V ONDRÁŠOVKA CUPU. 

Právě fotbalisté Sparty a Kroměříže spolu vytvořili semifinálo-

vou dvojici. Jejich krásný duel nakonec o jediný gól vyzněl pro Spar-

tu, která postoupila do finále proti Zbrojovce Brno po výhře 4:3. 

Hanácká Slavia Kroměříž své kvality potvrdila v utkání o třetí 

příčku, v němž porazila Mladou Boleslav 6:2, a obsadila bron-

zovou příčku. Ve finále Sparta proti Zbrojovce Brno dominovala. 

Pražané zvítězili 7:2, udrželi turnajovou neporazitelnost a stali se 

v kategorii U9 letošními vítězi Ondrášovka Cupu.

doslova psí počasí provázelo. Nikdo z účastníků nedal kvůli dešti 

najevo sebemenší zklamání a všichni si turnaj užívali. „Je skvě-

lé, že děti i rodiče k tomu tak přistupují. Svědčí to o tom, že děti 

mají o fotbal zájem, chtějí si turnaj užít a také v něm něco doká-

zat. Je důležité, aby je neodradily nějaké dílčí neúspěchy, když se 

jim třeba chvíli ve sportu nedaří, aby na sobě pracovaly z hlediska 

všestrannosti a nevěnovaly se jen fotbalu. A také, aby rodiče dbali 

Ve Vysokém Mýtě se o fotbalovou radost společně s dětmi dě-

lil i bývalý reprezentant a hráč mj. Atlétika Madrid Radek Bejbl, 

který je v současnosti úspěšným trenérem mládeže. „Vnímám 

Ondrášovka Cup jako velmi zajímavý projekt pro mladé hráče, 

že mají možnost hráč po celou sezonu tak kvalitní turnaj, který 

je může přivést až do celorepublikového finále. Během utkání si 

v sobě vypěstovávají soutěživost a touhu vyhrát.“ Vicemistr Evropy 

z roku 1996 Radek Bejbl ocenil i nadšení, které celý turnaj i přes 

na to, aby jejich pohybová kultura vedla k všestrannosti,“ uzavřel 

Radek Bejbl, ambasador Ondrášovka Cupu kategorie U9.

Finálový turnaj sledoval na východě Čech také Bejblův někdejší 

spoluhráč ze Slavie a národního týmu a rovněž vicemistr Evropy 

z roku 1996 Jan Suchopárek. „Ondrášovka Cup je skvělý projekt 

a je znát na jeho organizaci a zázemí, že má za sebou už spoustu 

ročníků. Je výborné vidět to zaujetí všech, kteří se na něm podíle-

jí, a hlavně na hráčích, kteří se turnajů účastní.  Úroveň ve všech 

mládežnických kategoriích stoupá. Formát 4+1 je bezvadný, pro-

tože hráči jsou neustále v permanenci a padá hodně gólů. Přesně 

tak by to mělo být,“ podíval se na turnaj očima zkušeného repre-

zentanta i trenéra další ambasador kategorie U9 Jan Suchopárek, 

který aktuálně vede reprezentační devatenáctku. 

CELKOVÉ POŘADÍ KATEGORIE U9
1. AC Sparta Praha * 2. FC Zbrojovka Brno

3. SK Hanácká Slavia Kroměříž * 4. FK Mladá Boleslav * 5. Mostecký FK
6. TJ Svitavy * 7. FC Baník Ostrava * 8. FK Jablonec

Nejlepší hráč: Adam Svoboda - TJ Svitavy * Nejlepší brankář: Nikolos Kobachidze - FK Jablonec
Nejlepší střelec: Štěpán Židlík - Hanácká Slavia Kroměříž

DALŠÍ PROGRAM FINÁLOVÝCH TURNAJŮ 
23. - 24. 6. U10 Tábor * 26. - 27. 6. U8 Benešov 

28. - 29. 6. U11 Benešov

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

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

Partneři Svazu futsalu ČR

www.futsalliga.cz

www.futsal.cz
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