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ADAM JÁNOŠ
„Bohemka je proslulá tím,
že se nikdy nevzdává. Tohle
je její DNA. Myslím, že
mám podobnou,“ říká
posila „Klokanů“.
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„Jsem pořád
v pohybu!“
Thibaut
Curtois

Přehlížený se stal králem

AKTUÁLNĚ
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Vážení čtenáři!
„Jsem pořád v pohybu!“ říká ve velkém rozhovoru
pro Gól kapitán české reprezentace Tomáš Souček.
Opora londýnského West Hamu lenošil na dovolené
jenom týden, ale teď už se opět udržuje v provozním
režimu, aby se na do přípravy celku Premier League
hlásil 7. července ve slušné kondici. A prozradil i přání do příští sezony: „Budeme hrát Evropskou konferenční ligu, jejíž finále je v Edenu, takže nová motivace pro mě je dotáhnout to co nejdál.“
Na prestižní adrese v Premier League působil
Thibaut Curtois. Pro české fotbalové fanoušky
„nepřítel“, který z brány Chelsea vystrnadil ikonu
tuzemského fotbalu Petra Čecha. V květnu se belgický gólman dočkal velkého úspěchu, když po životním výkonu vychytal svému nynějšímu zaměstnavateli Realu Madrid vítězství ve finále Ligy mistrů
nad Liverpoolem. Nebýt jeho fantastických zákroků, „ušatý“ pohár by rozhodně nezamířil do Španělska. Titulek profilu třicetiletého brankáře v tomto
Gólu „Thibaut Curtois: Přehlížený se stal králem“
však napovídá, že ne vše v jeho kariéře bylo úplně

FORTUNA:LIGA Ligový los sezony 2022/23
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nejradostnější.
Neradostnou sezonu má za sebou Adam Jánoš.
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Baníku a vinou zranění mu nevyšlo ani jarní hostování

Profil hvězdy Thibaut Curtois
Přehlížený se stal králem ������������������������������������������������������������������������������ 44

v Karviné. Teď se však těší, že fotbalové štěstí najde
v dresu vršovických Bohemians. Proč je optimistou,
řekl v naší rubrice Můj týden: „Bohemka je proslulá

Reprezentace U21
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Petr Trejbal, šéfredaktor
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Pohled do historie

že mám podobnou.“ Tak ať to Adamovi vyjde!
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STALO SE...
Krmenčík se vydal
do Indonésie
Útočník Michael Krmenčík, který v minulé sezoně hostoval v pražské Slavii,
přestoupil z Brugg do Persije Jakarta.
S indonéským celkem podepsal tříletou smlouvu. V týmu se potká s bývalým spoluhráčem ze Slavie stoperem
Ondřejem Kúdelou, který do Jakarty
přestoupil před dvěma týdny. „S Michaelem jsem se bavil před několika dny.
Přesně takového hráče naše mužstvo
nyní potřebuje, protože hraje na hrotu.
Dokáže udržet míč, má ideální hru tělem
a zkušenosti z evropských soutěží,“ říká
německý trenér Thomas Doll. Devětadvacetiletého forvarda z širšího kádru
české reprezentace čeká třetí zahraniční angažmá, kromě Brugg v minulosti
krátce působil na hostování i v řeckém
celku PAOK Soluň. Nejúspěšnější část
kariéry prožil v Plzni, s níž získal tři tituly a zahrál si i Ligu mistrů. Uplynulý
ročník strávil ve Slavii, za níž ale i vinou
zranění odehrál jen 21 soutěžních utkání, v nichž zaznamenal čtyři branky.

AKTUÁLNĚ
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Fotbalový týden Adama Jánoše
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„Věřím, že se
vrátím zpátky!“

Nguyen
už patří Slovácku

NOVOU CHUŤ DO FOTBALU CHCE
ADAM JÁNOŠ NAJÍT V DRESU BOHEMIANS.

JE SKVĚLÉ, ŽE SE OZVALA BOHEMKA“
„Po minulé sezoně mi skončilo hostování v Karviné, dojížděla mi smlouva s Baníkem. Čekal
jsem, co bude dál. Upřímně, příliš nabídek jsem neměl. Volal mi třeba trenér Slovácka pan Svědík. Ale sháněl spíš jiné hráče, přišel bych víceméně jen na doplnění kádru. Když se pak naskytla
možnost jít do Bohemky, zajásal jsem. S rodinou jsme se chtěli vrátit do Prahy, takže i z tohoto
pohledu je skvělé, že se ozvala právě Bohemka. Sice hraje poslední sezony spíš níž, ale jde o populární klub s velkou historií. Uzavřel jsem smlouvu na dva a půl roku, věřím, že minimálně tento
čas v Ďolíčku vydržím.

Fotbalové Slovácko uplatnilo opci
na brankáře Filipa Nguyena, který v minulé sezoně hostoval z Liberce. Klub
z Uherského Hradiště podepsal s devětadvacetiletým gólmanem smlouvu do 31. prosince 2024. Za Slovácko
odehrál 26 ligových zápasů a osmkrát
udržel čisté konto. Pomohl k zisku MOL
Cupu a čtvrtému místu v lize. Odchovanec Sparty v nejvyšší soutěži celkem
absolvoval 103 utkání a vychytal 35 nul.
Už několikrát byl v národním týmu, ale
na premiérový start za Česko stále
čeká. „Filip v předchozí sezóně potvrdil
to, co jsme od jeho příchodu očekávali.
Jedná se o spolehlivého gólmana a my
věříme, že bude naším základním kamenem i v nadcházející sezoně,“ říká
sportovní ředitel Slovácka Veliče Šumulikoski. „Jsem rád, že Slovácko mělo
zájem uplatnit opci a mohu zde pokračovat, protože jsem tady spokojený
jak fotbalově, tak i po lidské stránce,“
dodává brankářská “jednička“ Slovácka.

Hovorka
po další operaci…

Dramé se přesídlil
na Stínadla

Stoper pražské Slavie David Hovorka
kvůli zranění na soustředění v Rakousku
podstoupil další operaci kolena. Osmadvacetiletého obránce čeká dlouhá
pauza. Magnetická rezonance odhalila
poranění menisku a nutnost replastiky
předního zkříženého vazu v pravém kolenu. Dvojnásobný český reprezentant
stejně jako při operaci druhého kolena
v minulém roce podstoupil zákrok v Německu. „Chtěl bych poděkovat všem,
a hlavně panu profesorovi Hinterwimmerovi. Jsem rád, že operace proběhla
rychle a úspěšně. To byla pro mě teď priorita,“ prohlašuje fotbalový smolař. Bývalý
hráč Sparty, Liberce nebo Jablonce se
podrobil operaci přetržených vazů v minulosti už několikrát, z toho ve dvou případech ve Slavii. Po zákroku v lednu 2021
se na hřiště vrátil až letos v březnu.

Vedení Teplic podepsalo smlouvu se stoperem Soufianem Dramém. Šestadvacetiletý Francouz, který vlastní i malijský
pas, se po příchodu ze sestupující Karviné
minulé pondělí zapojil do přípravy Severočechů a o den později prošel zdravotní prohlídkou. „Věříme, že se mu podaří
nahradit Mohameda Tijaniho. Fyzické
parametry má výborné a velkým plusem
je jeho výborná komunikace v češtině.
Byl proto jednou z našich přestupových
priorit,“ říká sportovní ředitel Teplic Štěpán Vachoušek. V minulosti hrál v Teplicích i jeho bratr Mahamadou. „Brácha
tu působil poměrně krátce, ale když jsem
mu říkal o Teplicích, tak mi hned říkal, že
mi jako klub může jednoznačně doporučit,“ prohlašuje obránce, který dosud
v nejvyšší soutěži odehrál za Příbram
a Karvinou 77 zápasů a dal jeden gól.

V JARNÍ ČÁSTI LIGY PŮSOBIL ADAM JÁNOŠ V KARVINÉ.
VINOU ZRANĚNÍ VŠAK NASTOUPIL JEN DO ČTYŘ UTKÁNÍ.

Druhý restart během půl roku. Na jaře v Karviné se záložníkovi ADAMU JÁNOŠOVI kvůli zranění kariéru nahodit nepodařilo, teď se
o to pokusí v Bohemians Praha 1905. Někdejší
opora ostravského Baníku věří, že u Botiče najde bývalou formu a Klokanům pomůže do vyšších pater tabulky.

ADAM JÁNOŠ V DUELU PROTI BOHEMIANS JEŠTĚ
V BARVÁCH BANÍKU. NYNÍ UŽ BUDE HÁJIT ZELENOBÍLÉ BARVY.

AKTUÁLNĚ
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„OD KONCE SEZONY JSEM TRÉNOVAL SÁM“

7
KALENDÁRIUM

S trenérem Bohemky panem Veselým jsem se neznal, udělal na mě ale hodně dobrý dojem. Měl
o mě vyloženě zájem, což mi udělalo radost. Jediné malé mínus je, že jsem přišel v době, kdy kluci

Hradecký Král
se stěhuje do Eupenu
Obránce Jan Král přestoupil z Hradce
Králové do Eupenu. Patnáctý tým belgické ligy podepsal s třiadvacetiletým stoperem tříletou smlouvu. „Je to přestup,
který pro nás přišel jako blesk z čistého
nebe. Příliš mnoho jsme s ním dělat nemohli, celek z Belgie se rozhodl uplatnit
výstupní klauzuli,“ říká sportovní ředitel
Hradce Králové Jiří Sabou. V Eupenu
o Králově přínosu pro mužstvo nepochybují. „Rychle se vypracoval z mládežnického reprezentanta v pravidelného
hráče nejvyšší české soutěže. Jsme přesvědčeni, že se prosadí i v belgické lize.
Se svým talentem, postavou a tím, jakou
umí být hrozbou ze standardních situací, má nejlepší předpoklady z našich stoperů,“ prohlašuje generální ředitel klubu
Christoph Henkel. Král hrál v minulosti
za Mladou Boleslav, Varnsdorf a německý druholigový klub Erzgebirge Aue.
V české lize odehrál 39 utkání, v nichž
vstřelil čtyři branky.

měli za sebou už týden přípravy. Já jsem od konce sezony trénoval sám, což není úplně ideální. Ne,
potřeboval. Na jaře jsem navíc byl zraněný, nehrál jsem soutěžní zápas přes dva měsíce. Karviná mě

ČERVEN

bohužel do posledních dvou utkání nepustila, chtěl jsem aspoň trochu nabrat zápasovou kondici.
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„MÁM PODOBNOU DNA JAKO BOHEMKA“

David Houska
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Bohemka je proslulá tím, že se nikdy nevdává. Tohle je její DNA. Myslím, že mám podobnou. Díky
tomu bych do klubu mohl dobře zapadnout. Výběr klubu zkrátka vyšel skvěle, doufám, že tento
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styl fotbalu by mi mohl vyhovovat. Samozřejmě se chceme prezentovat i kombinačním fotbalem,
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ale na Bohemce je zvykem, že jedou všichni nadoraz. A klidně i přitvrdí, když je třeba. To mi nedělá
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problém. Za přestup do Bohemky jsem rád i díky fantastickým fanouškům, domácí zápasy jsou
ve skvělé atmosféře. Mám do fotbalu velkou chuť, doufám, že si všechno brzy sedne.
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Lukáš Bartošák
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1971

Vítězslav Tuma

VE SVÉM JEDINÉM REPREZENTAČNÍM STARTU NASTOUPIL
ADAM JÁNOŠ V ZÁŘÍ 2020 V LIZE NÁRODŮ PROTI SKOTKU.

Červ pod Ještědem
Záložník Lukáš Červ přestoupil ze Slavie do Liberce, s nímž podepsal dlouhodobou smlouvu. Pražané ale mají právo
zpětného odkupu jedenadvacetiletého
fotbalisty za předem určenou částku.
„Jedná se o stejný model jako u Denise
Višinského. Hráči si díky přestupu získávají pevnou pozici hned od začátku a svými výkony si mohou říct o další zájem
Slavie v budoucnu,“ říká sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek. Červ odehrál v lize
za Slavii jediný zápas. Dalších 21 startů
v nejvyšší soutěži, v nichž dal dvě branky,
přidal v Pardubicích, kde hostoval v minulé sezoně. „Na nové angažmá se moc
těším, protože jsem strávil dvě sezony
na hostováních. Jsem rád, že se naskytla
možnost trvalého přestupu do Slovanu.
Vím o Slovanu, že je to rodinný klub, je tu
dobrá atmosféra i zázemí. Trenéra Kozla
znám z mládežnických reprezentací, hrálo se mi pod ním vždy dobře,“ prohlašuje
reprezentant do 21 let.

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

že bych běhal málo, nešetřil jsem se. Jenže pořád to nebyly takové tréninkové dávky, které bych

„CHTĚL JSEM ZKUSIT POLSKOU LIGU“
V Baníku jsem si vybudoval silnou pozici, bohužel poslední rok se všechno sesypalo. Kdy nastal zlom? Možná před rokem v létě, kdy se mnou chtěl klub prodloužit kontrakt, ale já jsem
nekývl. Řekl jsem vedení narovinu, že bych chtěl zkusit polskou ligu. Ale pokud by mi nevyšla,
že bych chtěl zůstat v Ostravě. Důvodů bylo ale víc. Nepadl jsem si také do oka s koučem Smetanou. Trénoval jsem naplno, nic jsem neflákal. K fotbalu je však potřeba i čistá hlava, kterou

JAROSLAV VEJVODA

jsem, přiznávám, tehdy neměl. První dva měsíce v sezoně asi nebyly z mojí strany ok, co se týká
psychiky. K tomu naskočil mladý Kaloč, odchovanec Baníku. Týmu se i dařilo výsledkově, trenér
PŘED PŘÍCHODEM DO OSTRAVY V ČERVNU 2018 KOPAL
BOJOVNÝ ZÁLOŽNÍK DVA A PŮL ROKU V MLADÉ BOLESLAVI.

neměl důvod sahat do sestavy.

„CHCI BÝT HLAVNĚ ŠŤASTNÝ“
Do té doby jsem byl zvyklý pravidelně hrát, prakticky nikdy jsem nevysedával na lavičce.
ADAM JÁNOŠ * Narozen: 20. července 1992 * Výška: 172 cm * Váha: 69 kg * Stav: ženatý,
manželka Denisa, syn Matyáš (4) * Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: SK Horní
Měcholupy (1998-2005), Sparta Praha (2005-2012), Vysočina Jihlava (2013-2015), Mladá
Boleslav (2016-2018), Baník Ostrava (2018-2022), MFK Karviná (2022), Bohemians Praha
1905 (2022-?) * Česká liga: 205 zápasů/8 gólů * Největší úspěchy: 2. místo na ME U19
(2011), účast v předkole Evropské ligy (2017)

Období bylo pro mě hodně složité. Nakonec jsem šel v zimě do Karviné, abych nastartoval
kariéru. Jenže jsem se na začátku zranil. Vedení Karviné samozřejmě očekávalo, že budu hrát
a týmu pomůžu. Zranění ale člověk neovlivní. Takže minulou sezonu bych nejradši zmačkal a vyhodil do koše. Jednoho večera jsem si sedl a řekl jsem si: Chci být hlavně šťastný, chci mít zase
z fotbalu radost. Jsem rád, že se všechno uklidnilo. Protože pohled na mě nebyl v posledních
měsících hezký. Teď jsou věci dobře nasměrované. Jde o to, správně je uchopit. Věřím, že se mi
podaří vrátit se zpátky.“

FRANTIŠEK PLÁNIČKA

AKTUÁLNĚ
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Sejk a Polidar na rok do Jablonce
Útočník Václav Sejk odešel ze Sparty na roční hostování do Jablonce. Pražané si ho budou moci stáhnout zpět v zimní přestávce.
„Právě trenér Horejš mě přesvědčil pro cestu sem do Jablonce.
Představil mi svůj plán a ambice. Líbí se mi jeho přístup, ať už ke mně
nebo k celému týmu v Jablonci,“ říká dvacetiletý forvard. Jarní část
uplynulé sezony strávil reprezentant do 21 let na hostování v Teplicích, za něž dal čtyři branky ve 13 ligových utkáních, další branku
zaznamenal v úspěšném barážovém dvojzápase s Vlašimí. V Jablonci se potká s univerzálem Matějem Polidarem, který rovněž přišel
do severočeského celku na roční hostování ze Sparty. I jeho si Letenští mohou v zimě stáhnout zpět.

SPARŤANSKÝ ÚTOČNÍK VÁCLAV SEJK VYMĚNIL PODZIMNÍ
HOSTOVÁNÍ V TEPLICÍCH ZA JARNÍ V JABLONCI.

9
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Conde jde do Curychu
Fotbalisty Zlína opustila jedna z opor Cheick Oumar Conde. Jednadvacetiletý guinejský záložník přestoupil do FC Curych a s úřadujícím švýcarským mistrem podepsal smlouvu na čtyři roky. Do Zlína
přišel předloni v lednu z tehdy třetiligového Táborska a postupně
se stal jednou z opor týmu „Ševců“. V uplynulém ligovém ročníku zasáhl do 34 kol. V nejvyšší soutěži si připsal celkem 65 startů, ve kterých zaznamenal tři asistence. V uplynulé sezoně byl třetí nejlepší
v soutěži v počtu obranných soubojů. V minulosti se o něj zajímaly
i elitní české kluby v čele se Slavií, nakonec ale míří do zahraničí.
S Curychem ho čeká kvalifikace Ligy mistrů.

AKTUÁLNĚ

Alijagič parťákem Vaclíka!

ROMAN POTOČNÝ UŽ NENÍ HRÁČEM
BANÍKU ALE ČESKOBUDĚJOVICKÉHO DYNAMA.

Potočný zamířil na jih Čech
Novou posilou fotbalistů Českých Budějovic se stal Roman Potočný.
Jedenatřicetiletý ofenzivní hráč do Dynama přestoupil z Ostravy
a v klubu podepsal smlouvu na dva roky. Do Baníku přišel v zimě
2020 jako nejlepší kanonýr Liberce, ale v Ostravě se neprosadil
a zaznamenal jen čtyři góly. I proto ho klub dvakrát uvolnil na hostování, nejprve do Zlína a letos na jaře do Plzně. V lize má odehráno
204 zápasů, v nichž dal 37 gólů. Dříve nastupoval i za Bohemians
a Teplice. „Roman měl u nás platnou smlouvu, ale přišla nabídka
z Budějovic a domluvili jsme se na podmínkách a odstupném,“ říká
sportovní ředitel Alois Grussmann.

Fotbalista Denis Alijagič přestoupil z pražské Slavie do Olympiakosu Pireus. Devatenáctiletý útočník, který si nedávno proti Andoře (7:0) odbyl premiéru za českou reprezentační „jedenadvacítku“, podepsal s úřadujícím řeckým mistrem tříletou smlouvu.
V novém působišti se sejde s krajanem brankářem Tomášem Vaclíkem. „Vím, že Olympiakos je největší klub v Řecku. Působilo zde
mnoho skvělých hráčů jako Christian Karembeu, Yaya Touré nebo
Rivaldo, nyní tu hraje Valbuena nebo Tomáš Vaclík, kterého znám
z Česka,“ zdůrazňuje a dodává: „Také vím, že Olympiakos má 47 titulů, a věřím, že v nacházející sezoně uděláme ten 48. A dostaneme se do skupiny Ligy mistrů!“ V české lize si dosud připsal jen pět
startů během jarního hostování v Liberci, za Slavii v nejvyšší soutěži nenastoupil. Během podzimu byl z Edenu zapůjčen do druholigové Vlašimi a s 11 brankami držel v zimní pauze pozici nejlepšího
střelce soutěže. Talentovaný forvard má bosenské kořeny, coby
rodák z Prahy se ale rozhodl reprezentovat Česko. „Denis vyjádřil
velké přání odejít do ciziny. Vzhledem k tomu, že přišla velmi zajímavá nabídka a hráč neměl hlavu nastavenou na to, aby se popral
o pozici ve Slavii, rozhodli jsme se ho uvolnit. Součástí transferu
je i vyšší procentuální podíl na případném jeho dalším přestupu,“
konstatuje sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

Jánoš posílí „Klokany“
Fotbalisty Bohemians 1905 posílí záložník Adam Jánoš. Devětadvacetiletý defenzivní středopolař míří do pražského prvoligového klubu z Baníku Ostrava, kde mu na konci června vyprší
smlouva. Administrativně by měl být přestup dotažen v příštích
dnech. V jarní části uplynulé sezony hostoval v Karviné, za kterou
ale odehrál jen čtyři soutěžní zápasy. Předtím na podzim příliš nenastupoval ani za Baník. Před angažmá v Ostravě působil v Mladé
Boleslavi, Jihlavě a pražské Spartě, v jejímž dresu v únoru 2013
debutoval v první lize. Syn bývalého brankáře Zdeňka Jánoše má
v nejvyšší soutěži na kontě 205 startů a osm branek.

ANTONÍN VANÍČEK JE
POSILOU MLADÉ BOLESLAVI.

„Bolka“ získala Vaníčka
Pátou letní posilou fotbalistů Mladé Boleslavi se stal mládežnický reprezentant Antonín Vaníček, který do středočeského klubu
přestoupil z Bohemians 1905. Opačným směrem jde na hostování další záložník Ladislav Mužík. „Má kvalitu i zkušenosti z tuzemské nevyšší soutěže i mládežnických reprezentací. Znám jej
ze svého působení u dorostenecké reprezentace s jeho plusy
i mínusy, a především předpoklady využitelnosti na různých postech v ofenzivní činnosti,“ zdůrazňuje boleslavský trenér Pavel
Hoftych. Čtyřiadvacetiletý středopolař strávil mezi „Klokany“
celou kariéru s výjimkou krátkého hostování v Jablonci. V nejvyšší
soutěži má na kontě 123 zápasů, v nichž vstřelil šest gólů. Za reprezentační „jedenadvacítku“ odehrál 19 utkání. Se Středočechy
podepsal víceletou smlouvu. Stejně starý Mužík je pardubickým
odchovancem, po dvouletém hostování v druholigové Chrudimi
přestoupil loni v létě do Boleslavi. V jejím dresu si v uplynulé sezoně připsal dvanáct startů v nejvyšší soutěži. Součástí jeho hostování v Bohemians je opce na případný přestup.

Digaňa se upsal Olomouci
S fotbalisty Olomouce začal přípravu na novou sezonu i brankář Tomáš Digaňa. Sigma získala pětadvacetiletého slovenského gólmana
jako volného hráče z druholigové Opavy a podepsala s ním dvouletou smlouvu. Dosud odchytal v první lize deset utkání v jarní části
sezony 2020/2021. „Jsem rád, že jsem v Olomouci. Samozřejmě
bych rád chytal. Vím ale, že tady jsou velmi kvalitní brankáři a můžu
se od nich hodně učit,“ konstatuje realisticky.

Večerka přestoupil na Letnou

ADAM JÁNOŠ PŘESTOUPIL
K VRŠOVICKÝM „KLOKANŮM“.

Fotbalová Sparta natrvalo angažovala obránce Dalibora Večerku,
který přestoupil z druholigové Opavy. Pražský klub uplatnil na talentovaného devatenáctiletého stopera opci. Do Sparty zamířil
vloni v září na roční hostování s opcí. Český mládežnický reprezentant se do A-týmu Pražanů zatím neprosadil a sezonu strávil v druholigové rezervě. V nejvyšší soutěži dosud za Opavu nastoupil k 23
zápasům, ve kterých neskóroval.
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Kuchta se vrací -

do Sparty!

Pražskou Spartu posílil před novou sezonou útočník Jan Kuchta. Pětadvacetiletý reprezentant přišel na Letnou na roční
hostování s opcí z Lokomotivu Moskva,
kam letos v lednu přestoupil za pět milionů
eur (nyní 123 milionů korun) z týmu úhlavního sparťanského rivala Slavie.

AKTUÁLNĚ

AKTUÁLNĚ
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Dusno
nejen venku

JAN KUCHTA

„Jakmile se naskytla možnost Honzu získat, okamžitě jsme začali jednat, protože byl
v úzkém okruhu útočníků, na které jsme v posledních měsících cílili. Trenér s tímto příchodem ihned souhlasil. Posílit tým o prověřeného
střelce bylo důležitým bodem v tomto přestupním období,“ říká sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. „Vedení Sparty mě oslovilo s tím,
že by mělo zájem o mé služby. Líbilo se mi to, co
mi nastínili, a proto jsem si vybral právě Spartu. Chci být hlavně prospěšný pro mančaft
a předvádět výkony, jakými jsem se prezentoval
v uplynulém půlroce nebo třeba v nároďáku,“
konstatuje nečekaná posila.
Podle serveru Seznam Zprávy uvažovala
o odkupu své bývalé opory za pět milionů eur
Slavia, hráč dal ale přednost Spartě. Ta údajně
zaplatila za hostování jeden milion eur, a pokud
za rok bude chtít využít opci na přestup, musí
doplatit zbylé čtyři miliony. Kuchta už ve Spartě
působil v mládežnických týmech. Poté nastupoval za Bohemians 1905, Žižkov, Slovácko, Teplice
a Liberec, odkud v létě 2020 zamířil do Slavie.
V jejím dresu vstřelil za rok a půl v 65 zápasech
32 soutěžních branek. V sezoně 2020/2021
získal v Edenu ligový titul a přispěl i k triumfu
v domácím poháru. S 15 góly se stal nejlepším
kanonýrem společně s Adamem Hložkem. Slavii pomohl také do čtvrtfinále Evropské ligy.
V české lize dosud odehrál 110 zápasů a nastřílel 37 branek. V ruské lize za Lokomotiv odehrál
10 utkání s bilancí tří branek a dvou asistencí.
Výrazně na sebe upozornil ve čtyřech červnových duelech elitní skupiny Ligy národů, v nichž
za národní tým dal dvě branky a připsal si také
jednu asistenci.

A NEMÉNĚ VZRUŠENÝCH DEBAT PLANE
I OKOLO DALŠÍHO PRODEJE TELEVIZNÍCH PRÁV.

VÁCLAV TICHÝ PRAHA

V NEJVYŠŠÍ FOTBALOVÉ SOUTĚŽI JE POŘÁDNĚ HORKO
V OBLASTI TITULÁRNÍHO SPONZORA LIGY OD ROČNÍKU 2024.
VE HŘE JSOU SÁZKOVÉ KANCELÁŘE FORTUNA A TISPORT.

padá i dalším ligovým klubům příliš nízká. Pragosport jako prostředník

tato další defenestrační akce hnutí F-evoluce skončila. Dá se ale před-

prodává dále televizní práva společnosti O2 TV, internetová pak me-

pokládat, že názorové i jiné střety mezi ní a současným vedením FAČR

diální společnosti CNC. Streamy si kupují sázkové kanceláře, v omeze-

budou nejspíš pokračovat po dovolenko-prázdninové přestávce, než

né míře se přenosy a sestřihy obchodují i do zahraničí.

že po ročním společném vládnutí dojde ke klidu zbraní…

I když český fotbal zažívá krátkou letní pauzu, přičemž na novou sezonu se ligové týmy již
intenzivně připravují, není to letos zrovna idylické období. A dusno panuje nejen venku. Začalo to minulý pátek řádnou a na ni navazující mimořádnou Valnou hromadou FAČR, která byla
iniciována českými divizními kluby k odvolání
dvou členů Výkonného výboru - místopředsedy
za Čechy Jana Richtera a předsedy Řídící komise pro Čechy Martina Drobného.

va vysoutěžena, a ne oslovit jen jediného zájemce. Stávající částka při-

Netrvala dlouho, protože nebyl delegáty schválený program, čímž

O víkendu se pak napsal další šokující díl seriálu o přesunech hráčů

Dalším kolbištěm se v minulém týdnu stalo Ligové grémium, kde los

mezi rivalskými pražskými „S“, které vyvolávají velké emoce ve vedení

ročníku 2022/2023 obou profesionálních soutěží a některé přijaté no-

obou klubů, kabinách a pochopitelně nejvíc mezi fanoušky. Ti spar-

vinky či úpravy přehlušila následná přestřelka dvou sázkařských kolo-

ťanští se skřípěním zubů v nedávné minulosti sledovali, jak se z Letné

sů Fortuny a Tipsportu, týkající finančního plnění titulárního sponzora,

do Edenu s malou oklikou přes nepovedené angažmá v Saúdské Arábii

kterým je ještě na minimálně dvě sezony první z nich. Ročně přináší

přestěhoval rumunský špílmachr Nicolae Stanciu. Vloni ho následo-

Fortuna do pokladny Ligové fotbalové asociace (LFA) zhruba 78 milionů

val napřímo a po vypršení smlouvy, tedy zdarma, srbský štírek Srd-

korun. Tipsport, který je partnerem řady ligových klubů, veřejně dekla-

jan Plavšič. A na spadnutí byl na jaře třetí odchod stejným směrem,

roval nabídku 120 milionů korun na sezonu, pokud se roce 2024 stane

ovšem bijec Matěj Pulkrab ve finále zvolil druholigový bundesligový

titulárním sponzorem.

Sandhausen. V pátek se o tom ještě v kuloárech šuškalo, ale v sobotu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v současné době

dopoledne odpálila Sparta senzační bombu, když zlákala exslávistic-

přezkoumává audiovizuální smlouvu LFA s Pragosportem a vyžádal si

kého reprezentačního forvarda Jana Kuchtu, který dal při návratu

od ní potřebnou dokumentaci. Na úřad se podle serveru Seznam Zprá-

z Lokomotivu Moskva přednost letenské nabídce na hostování s opcí

vy s podnětem obrátil šéf pražské Slavie Jaroslav Tvrdík. Liga v součas-

před opětovným obléknutím sešívaného dresu, v němž odehrál ještě

nosti prodává svá audiovizuální práva za 150 milionů korun za sezonu

polovinu minulé sezony! Že to vyznavači červenobílých barev těžce

Pragosportu, platnost kontraktu vyprší na konci června 2024. Debata

koušou, asi není třeba příliš zdůrazňovat a do ligového derby, které

o dalším osudu smlouvy vyvolává rozruch, především zástupci Slavie

se hraje až v říjnovém 13. kole, to z nich určitě ve vztahu ke „Kuchti-

a Baníku Ostrava trvají na tom, že příště musí být vypsán tendr a prá-

čovi“ nevyprchá…
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Reprezentační forvard Jan Kuchta se po půl roce
angažmá v Lokomotivu Moskva vrátil do české ligy. Nezamířil však zpátky do Slavie, ze které
v zimě do Ruska odcházel, ale překvapivě posílil jejího největšího rivala Spartu!

Tomáš Souček:

„Jsem
pořád
v pohybu!“
Příkladnějšího kapitána asi česká reprezentace nemůže mít. Nejenže je pro TOMÁŠE SOUČKA nemyslitelné, aby se z nějakého srazu
omluvil, on chce v každém zápase maximální minutáž. I díky tomuto
přístupu se sedmadvacetiletý středopolař v červnových zápasech
elitní skupiny Ligy národů přehoupl přes padesátku startů za národní tým. Třebaže se hrálo, jak sám říká „v dovolenkovém období“, sálala z něj neuvěřitelná energie, kterou strhl svoje spoluhráče
k rovnocennému hernímu projevu proti favorizovanému trojlístku
účastníků listopadového mistrovství světa v Kataru.

ROZHOVOR
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Jak si užíváte zaslouženou dovolenou?
„Mám asi tři týdny volna po Lize národů, než začnu přípravu

pravuji. Abych z toho úplně nevypadl, aby návrat do tréninku nebyl
pro mě příliš krušný. Za druhé mě nebaví jenom sedět a nic nedělat, protože mám pohyb rád. Chci se nachystat na novou sezonu.

na novou sezonu v Anglii. Byli jsme nejdřív v Česku a potom jsme

Dovolenou u moře beru hodně plavecky, dávám pauzu všem klou-

s rodinou odjeli ve třech na dovolenou do Turecka, kde si užíváme

bům. Jsme profíci, každý z nás hraje fotbal strašně dlouho, víme,

moře, tepla a nejrůznějších zábav včetně tobogánů. Jsme na písku,

co je pro nás nejlepší. Když nepřijdeme připravení, tak uškodíme

u bazénu, odpočíváme a chceme se odreagovat od všeho ostatního.“

jen sami sobě. Trenér to nechává na nás a věří, že nebudeme jen tři

Zvládl jste roli svědka minulou sobotu na svatbě sestry?

ROZHOVOR

týdny ležet na gauči.“

„Myslím si, že se to povedlo. Ať jim to vydrží na pořád, to je moje
hlavní přání.“
Kdy se máte hlásit na prvním tréninku West Hamu?
„Je to magické datum 7. 7. Všichni reprezentanti, tedy my Češi,
Angličané a Chorvat budeme mít čtyřdenní přípravný blok, než se
zapojíme do plného tréninku s týmem.“
Udržujete se i ve dnech volna v nějakém běžeckém nebo
herním zápřahu při jiných sportech?
„První týden dovolené jsem úplně vypustil, protože jsem toho
měl za sezonu docela dost. Ale v pohybu jsem pořád, když nepo-

„Dovolenou u moře
beru hodně plavecky,
dávám pauzu
všem kloubům…“

čítám třeba tenis, což je pro mě spíš zábava, tak se už trošku při-

SOUBOJ KAPITÁNŮ. SERGIO BUSQUETS ATAKUJE TOMÁŠE SOUČKA
V ČERVNOVÉ BITVĚ LIGY NÁRODŮ V MÁLAZE MEZI ŠPANĚLSKEM A ČESKEM (2:0).

TAHOUN ČESKÉ REPREZENTACE BĚHEM ČERVNOVÉHO SRAZU
NÁRODNÍHO TÝMU ODEHRÁL VŠECHNA ČTYŘI UTKÁNÍ LIGY NÁRODŮ
A POMOHL PARTĚ JAROSLAVA ŠILHAVÉHO K ZISKU ČTYŘ CENNÝCH BODŮ.
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Podruhé za sebou si zahrají „Kladiváři“ v pohárové Evropě.

V té předchozí jsem sice dal o pár gólů víc, ale to bylo něco jiného.

Jednu dobu jste dokonce atakovali příčky znamenající přímý po-

Jsem týmový hráč, dovedli jsme mančaft na sedmé místo v Anglii,

stup do Ligy mistrů!

to je úspěch.“
West Ham měl i našlápnuto k triumfu v Evropě. Hodně bo-

„Beru celou sezonu jako naprosto povedenou! Když jsem do West
Hamu přišel, tak hrál prakticky o sestup, a byli jsme rádi za patnác-

lelo vyřazení Frankfurtem v semifinále Evropské ligy?

té šestnácté místo, že se Premier League zachránila. A nyní budeme

„Prohrané semifinále nás mrzelo a ještě asi dlouho bude, i když

hrát podruhé evropskou pohárovou soutěž, což je úžasné. Kdyby

West Ham byl v evropských pohárech po několika letech. Když už

nám to někdo řekl před sezonou, tak to bereme všemi deseti. Sice

jsme došli takhle daleko, tak jsme to chtěli úspěšně dokončit. Postup

jsme tam chvilku bojovali o první čtyřku, bylo krásné porážet týmy

do finále přes Frankfurt, který pak Evropskou ligu vyhrál, se nechal

jako jsou Manchester United nebo Arsenal a být v té době i před nimi

zvládnout. Na druhou stranu jsou to zkušenosti do dalších let. Teď

v tabulce. Ale v konečném pořadí zůstaly před námi. Doufám, že ta

budeme hrát Evropskou konferenční ligu, jejíž finále je v Edenu, takže

příští bude pokračovat podobně.“

nová motivace pro mě je dotáhnout to co nejdál.“
V kabině už s vámi a s Vladimírem Coufalem nebudou sedět

Jak jste byl spokojený sám se sebou, co jste v minulé klubové sezoně předváděl? Nechyběly vám oproti té předchozí hlavně vstřelené góly?

ROZHOVOR

Andrij Jarmolenko s Alexem Králem…
„Kluci ke konci sezony od vedení klubu věděli, že to takhle bude.

„Hodnocení bych nechal jiným, ale já jsem byl se sebou spokojený,

Spolu jsme toho v klubu hodně prožili. Doufám, že Alexovi se v příští

protože jsem odehrál asi nejvíc minut z celého týmu. Jsem rád, že

sezoně v novém klubu bude dařit a přenese si formu i do nároďáku.

mi ve West Hamu tolik věřili. Dal jsem šest gólů, což je na defenziv-

„Jarmol“ měl za sebou hrozně těžký rok a popasoval se s tím fantas-

ního záložníka, myslím, skvělé číslo. Cítil jsem se dobře celou sezonu,

ticky. Doufám, že i on si najde angažmá, které pro něj bude ideální

odehrál jsem snad sedmdesát zápasů za rok, což je obrovská porce.

a bude i v životě šťastný.“

PŘI DOMÁCÍ REMÍZE 2:2 SE SILNÝM ŠPANĚLSKEM 5. ČERVNA 2022
ODEHRÁL TOMÁŠ SOUČEK SVŮJ JUBILEJNÍ 50. ZÁPAS V REPREZENTAČNÍM DRESU.

NA LOŇSKÉM EURO NECHYBĚL V SESTAVĚ ČESKÉHO TÝMU
ANI MINUTU A VÝRAZNOU MĚROU POMOHL REPREZENTACI
POSTOUPIT AŽ DO ČTVRTFINÁLE KONTINENTÁLNÍHO MISTROVSTVÍ.
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S českou reprezentací jste absolvoval v červnu čtyři těžké

trovství světa v Kataru, a ještě v oslabené sestavě, dokážeme bodovat.

zápasy v elitní skupině Ligy národů a zdálo se, že máte fyzické ener-

Ukázali jsme, že na to máme, i českou týmovou mentalitu. Zaslouženě

gie na rozdávání!

jsme vyhráli první zápas v Edenu se Švýcarskem, po tom druhém se

„Pro mě je ideální hrát zápasy, a ne tolik trénovat. I když jsme hráli

Španělskem jsme byli zklamaní z remízy, protože jsme dostali vyrovná-

v takové dovolenkové době, tak to byla utkání za národní tým, což je

vací gól na 2:2 v první nastavené minutě… I ty dva venkovní duely beru

ze všeho nejvíc. Těšil jsem na každé z nich a asi byla vidět i energie,

jako dobrou prověrku, že jsme nezalezli a nečekali, až dostaneme gól.

kterou jsem chtěl přenést do celého týmu. Jsem pyšný na kluky, jak

Hráli jsme aktivně, snažili jsme se favorizovaným domácím vyrovnat,

to zvládli. V září to budeme chtít potvrdit a v elitní skupině Ligy ná-

což se povedlo, ale bohužel jsme nebyli tak produktivní.“

rodů se udržet.“

„Produktivita nás zklamala, jak se nám povedla v Edenu, tak ven-

let řadu hráčů, přesto jste vydolovali čtyři body, které přibližují

ku jsme i z vyložených šancí nedokázali vstřelit branku. Ale na náš

hlavní záchranářský cíl…

herní projev jsem pyšný, byla tam odhodlanost hráčů, kteří nastou-

silným evropským celkům, které budou startovat v listopadu na mis-
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Při lepší koncovce mohly být i výsledky ještě lepší!

Trenér Jaroslav Šilhavý musel z nejrůznějších důvodů ože-

„Čtyři body jsou dobrý start, moc lidí nám nevěřilo, že proti tak

ROZHOVOR

pili a makali od první do devadesáté minuty. Na tom musíme stavět
i do dalších zápasů a úspěch může přijít.“

ZA KLADIVÁŘE RODÁK Z HAVLÍČKOVA BRODU V UPLYNULÉ
SEZONĚ ODEHRÁL 49 UTKÁNÍ, V NICHŽ ŠESTKRÁT SKÓROVAL.

Přehoupli jste se s brankářskou „jedničkou“ Tomášem Vaclíkem přes padesátku startů za národní tým. Co pro vás osobně
tahle meta znamená?
„Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl na takové číslo dosáhnout.
Jako malý kluk jsem obdivoval hráče jako byli Nedvěd, Rosický, Čech
a další z této skvělé generace. Měl jsem sen si za nároďák také zahrát
a chtěl jsem za tím jít. A stalo se to skutečností. Padesátka je pro mě

Narozen: 27. února 1995 * Výška: 192 cm * Váha: 86 kg * Stav:
ženatý, manželka Natálie, dcera Tereza (3,5) * Fotbalový post:
záložník * Hráčská kariéra: Slovan Havlíčkův Brod (2000-

obrovská čest a doufám, že mi další reprezentační zápasy budou při-

2005), Slavia Praha (2005-2014), Viktoria Žižkov (2015), Slavia

bývat a Česko v nich bude úspěšné. Čeká nás v září závěr Ligy náro-

Praha (2015-2017), Slovan Liberec (2017), Slavia Praha (2017-

dů a potom kvalifikace na EURO 2024 v Německu. Možná bych každý

2020), West Ham United (Anglie, 2020-?) * Reprezentace:

z těch více jak padesáti odkopaných utkání dokázal vyjmenovat…“

52 zápasů, 9 gólů * Největší úspěchy: postup do čtvrtfinále

Sledujete i dění na letním přestupovém trhu, kde je West
Ham aktivní?
DO SÍTĚ WALESU (1:1) V BŘEZNOVÉM PŘÁTELÁKU VSTŘELIL
TOMÁŠ SOUČEK SVŮJ DEVÁTÝ A DOSUD POSLEDNÍ REPREZENTAČNÍ GÓL.

Tomáš Souček

„Máme ve West Hamu hráčskou skupinu, takže nám vždycky napíší, když někdo nový přijde. Ještě předtím, než se to třeba za hodinu

EURO 2020, účast na EURO hráčů do 21 let (Polsko 2017), český mistr (2017, 2019. 2020), vítěz MOL Cupu (2018, 2019), vítěz
ankety Fotbalista roku (2019, 2020)

ROZHOVOR
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oficiálně oznámí, abychom to jako první věděli. Máme nového maroc-

„Jsem na dovolené, kterou si užívám. Jestli o mě mají opravdu tyto

kého stopera Aguerda z francouzského Rennes, zůstává u nás natr-

kluby zájem, tak je to příjemné a hřeje mě to na srdci. Chci se připra-

valo Alphonse Aréola. Baví mě sledovat přestupy, kdo kam jde a co

vit na novou sezonu, ať to bude kdekoliv. Pořád jsem ve West Hamu,

se kolem transferů všechno děje. Na dovolené si ale tyhle informace

kde mám ještě na dva roky smlouvu, a sedmého července se tam budu

a nejrůznější spekulace užívám spíš jako fanoušek.“

hlásit na prvním tréninku, na který chci dorazit co nejlépe připravený.

Největší tuzemskou bombou je víkendový návrat Jana
Kuchty do české ligy, ve které nebude hrát za Slavii, ale za Spar-

Foto: whufc.com

Ostatní věci kolem nechávám na svém manažerovi panu Paskovi, on mi
případně řekne, kdyby leželo něco zajímavého na stole.“

tu! Do Edenu naopak zamířil jiný reprezentační forvard Václav
Jurečka…
„Venca Jurečka měl úžasnou sezonu, byl druhým nejlepším střelcem české ligy. I jako nováček v nároďáku ukázal při trénincích i zápasech, že kvalitu má. Jsem proto rád, že právě on do Slavie přišel
a držím mu palce, aby tam uspěl. Pokud jde o „Kuchtiče“ (Jana Kuchtu), tak je to jeho rozhodnutí, které dál komentovat nebudu. Obecně
nemám rád, když někdo něco velkého dokáže, a za týden se objeví někde jinde nebo dokonce u konkurence…“
Jak vypadá aktuálně jednání o vaší nové smlouvě? V Anglii

„Moje nová motivace?
Finále Evropské
konferenční ligy
v Edenu!“

se píše, že o vás mají zájem Newcastle, Aston Villa a Everton!

Foto: whufc.com

S LONDÝNSKÝM WEST HAMEM POJÍ DVOJNÁSOBNÉHO VÍTĚZE
ANKETY FOTBALISTA ROKU ČR SMLOUVA DO ROKU 2024.

ZKUŠENÝ ZÁLOŽNÍK SE CHCE V NADCHÁZEJÍCÍ SEZONĚ S WEST HAMEM
PROBOJOVAT DO FINÁLE KONFERENČNÍ LIGY, KTERÉ BUDE HOSTIT VRŠOVICKÝ EDEN.
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Oficiální internetové stránky
Fotbalové asociace České republiky

Ligový los sezony 2022/23

Na podzim
První liga jen 16 kol

2022/23

Podzimní část nejvyšší fotbalové soutěže odstartuje na konci července a bude mít kvůli mistrovství
světa v Kataru jen 16 kol. Skončí netradičně už v neděli 13. listopadu. Jarní fáze odstartuje o posledním
lednovém víkendu.
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FORTUNA:LIGA

Nezvykle už na konci srpna se odehraje v týdnu vložené kolo. Základní část vyvrcholí 30. kolem 29. dubna. Počtvrté v historii české
ligy se bude hrát pětikolová nadstavba, která odstartuje 6. května.
Její závěrečné kolo se odehraje 28. května, kdy bude nejpozději znám
nový mistr.
Šest nejlepších celků po základní části bude hrát v nadstavbě skupinu o titul, šest nejhorších skupinu o záchranu a čtyři celky čeká prostřední skupina. Přímo sestoupí jen nejhorší tým, 14. a 15. celek bude
čekat baráž s druhým a třetím mužstvem druhé ligy.
Hradec Králové bude nadále hrát domácí zápasy kvůli nevyhovují-

FORTUNA:LIGA

PROGRAM ZÁKLADNÍ ČÁSTI
PRVNÍ FOTBALOVÉ LIGY 2022/23
1. KOLO (30. ČERVENCE)
Pardubice - České Budějovice, Hradec Králové - Slavia Praha,
Sparta Praha - Liberec, Teplice - Plzeň, Brno - Slovácko,
Jablonec - Bohemians Praha 1905, Ostrava - Olomouc, Zlín - Mladá Boleslav

2. KOLO (6. SRPNA)
České Budějovice - Sparta Praha, Slovácko - Hradec Králové,
Liberec - Teplice, Plzeň - Pardubice, Olomouc - Brno,
Mladá Boleslav - Jablonec, Slavia Praha - Zlín, Bohemians Praha 1905 - Ostrava.

címu stadionu v Mladé Boleslavi. Další východočeský celek Pardubice

3. KOLO (13. SRPNA)

podzimní část ještě stráví v „azylu“ v pražském Ďolíčku, kde sídlí Bohe-

Ostrava - Zlín, Jablonec - Slavia Praha, Teplice - Bohemians Praha 1905,
Sparta Praha - Olomouc, Hradec Králové - Plzeň, Brno - Mladá Boleslav,
Pardubice - Liberec, České Budějovice - Slovácko.

mians 1905, a na jaře by se měly přesunout na svůj nový stadion.
Losování se znovu uskutečnilo podle takzvaných Frončekových tabulek. Ty dokážou zohlednit, aby si domácími zápasy nekonkurovala
mužstva z jednotlivých regionů, ale třeba také nevhodné klimatické
podmínky.
Profesionální fotbalové kluby schválily změny v rozpisu soutěží, kte-

4. KOLO (20. SRPNA)
Zlín - Jablonec, Ostrava - Teplice, Liberec - České Budějovice,
Plzeň - Brno, Olomouc - Slovácko, Mladá Boleslav - Sparta Praha,
Slavia Praha - Pardubice, Bohemians Praha 1905 - Hradec Králové.

13. KOLO (22. ŘÍJNA)
Olomouc - Zlín, Plzeň - Ostrava, České Budějovice - Hradec Králové,
Slovácko - Teplice, Slavia Praha - Sparta Praha, Pardubice - Brno,
Liberec - Jablonec, Mladá Boleslav - Bohemians Praha 1905.

14. KOLO (29. ŘÍJNA)
Brno - Liberec, Hradec Králové - Pardubice, Sparta Praha - Slovácko,
Jablonec - České Budějovice, Zlín - Plzeň, Teplice - Olomouc,
Ostrava - Mladá Boleslav, Bohemians Praha 1905 - Slavia Praha.

15. KOLO (5. LISTOPADU)
Slavia Praha - Ostrava, Bohemians Praha 1905 - Zlín, Olomouc - Jablonec,
Mladá Boleslav - Teplice, Plzeň - Sparta Praha, Liberec - Hradec Králové,
České Budějovice - Brno, Slovácko - Pardubice.

16. KOLO (12. LISTOPADU)
Sparta Praha - České Budějovice, Hradec Králové - Slovácko,
Teplice - Liberec, Pardubice - Plzeň, Brno - Olomouc, Jablonec - Mladá Boleslav,
Ostrava - Bohemians Praha 1905, Zlín - Slavia Praha.

Zlín - Ostrava, Slavia Praha - Jablonec, Bohemians Praha 1905 - Teplice,
Olomouc - Sparta Praha, Plzeň - Hradec Králové, Mladá Boleslav - Brno,
Liberec - Pardubice, Slovácko - České Budějovice.

18. KOLO (4. ÚNORA)

pořadí pro postup mezi elitu nebo účast v baráži se nebudou počítat.

Jablonec - Ostrava, Teplice - Zlín, Sparta Praha - Bohemians Praha 1905,
Hradec Králové - Olomouc, Brno - Slavia Praha, Pardubice - Mladá Boleslav,
České Budějovice - Plzeň, Slovácko - Liberec.

Jablonec - Zlín,Teplice - Ostrava, České Budějovice - Liberec,
Brno - Plzeň, Slovácko - Olomouc, Sparta Praha - Mladá Boleslav,
Pardubice - Slavia Praha, Hradec Králové - Bohemians Praha 1905.

Kluby zároveň odsouhlasily zpřísnění přístupu funkcionářů do prosto-

6. KOLO (31. SRPNA)

19. KOLO (11. ÚNORA)

ru hřiště během zápasů a také zvýšení počtu náhradníků při utkáních

Slavia Praha - Teplice, Jablonec - Sparta Praha,
Mladá Boleslav - Hradec Králové, Ostrava - Brno, Zlín - Pardubice,
Bohemians Praha 1905 - České Budějovice, Plzeň - Slovácko, Olomouc - Liberec.

Ostrava - Jablonec, Zlín - Teplice, Bohemians Praha 1905 - Sparta Praha,
Olomouc - Hradec Králové, Slavia Praha - Brno, Mladá Boleslav - Pardubice,
Plzeň - České Budějovice, Liberec - Slovácko.

třech příčkách druhé nejvyšší soutěže umístí B-týmy, do konečného

první ligy ze stávajících sedmi na jedenáct.

7. KOLO (3. ZÁŘÍ)

20. KOLO (18. ÚNORA)

Sparta Praha - Zlín, Hradec Králové - Ostrava, Teplice - Jablonec,
Liberec - Plzeň, Pardubice - Olomouc, České Budějovice - Mladá Boleslav,
Slovácko - Slavia Praha, Brno - Bohemians Praha 1905.

Teplice - Slavia Praha, Sparta Praha - Jablonec, Hradec Králové - Mladá Boleslav,
Brno - Ostrava, Pardubice - Zlín, České Budějovice - Bohemians Praha 1905,
Slovácko - Plzeň, Liberec - Olomouc.

8. KOLO (10. ZÁŘÍ)
Zlín - Brno, Ostrava - Pardubice, Jablonec - Hradec Králové,
Teplice - Sparta Praha, Olomouc - Plzeň, Mladá Boleslav - Slovácko,
Slavia Praha - České Budějovice, Bohemians Praha 1905 - Liberec.

21. KOLO (25. ÚNORA)
Zlín - Sparta Praha, Ostrava - Hradec Králové, Jablonec - Teplice,
Plzeň - Liberec, Olomouc - Pardubice, Mladá Boleslav - České Budějovice,
Slavia Praha - Slovácko, Bohemians Praha 1905 - Brno.

9. KOLO (17. ZÁŘÍ)

22. KOLO (4. BŘEZNA)
Brno - Zlín, Pardubice - Ostrava, Hradec Králové - Jablonec,
Sparta Praha - Teplice, Plzeň - Olomouc, Slovácko - Mladá Boleslav,
České Budějovice - Slavia Praha, Liberec - Bohemians Praha 1905.

23. KOLO (11. BŘEZNA)
Ostrava - Sparta Praha, Zlín - Hradec Králové, Teplice - Brno,
Bohemians Praha 1905 - Pardubice, Olomouc - České Budějovice,
Jablonec - Slovácko, Mladá Boleslav - Liberec, Slavia Praha - Plzeň.

24. KOLO (18. BŘEZNA)
Slovácko - Zlín, České Budějovice - Ostrava, Brno - Jablonec,
Pardubice - Teplice, Hradec Králové - Sparta Praha, Olomouc - Mladá Boleslav,
Liberec - Slavia Praha, Plzeň - Bohemians Praha 1905.

25. KOLO (1. DUBNA)
Teplice - Hradec Králové, Sparta Praha - Brno, Jablonec - Pardubice,
Zlín - České Budějovice, Bohemians Praha 1905 - Slovácko, Ostrava - Liberec,
Mladá Boleslav - Plzeň, Slavia Praha - Olomouc.

26. KOLO (8. DUBNA)
Liberec - Zlín, Slovácko - Ostrava, Plzeň - Jablonec, České Budějovice - Teplice,
Pardubice - Sparta Praha, Brno - Hradec Králové,
Mladá Boleslav - Slavia Praha, Olomouc - Bohemians Praha 1905.

27. KOLO (15. DUBNA)

Sparta Praha - Ostrava, Hradec Králové - Zlín, Brno - Teplice,
Pardubice - Bohemians Praha 1905, České Budějovice - Olomouc,
Slovácko - Jablonec, Liberec - Mladá Boleslav, Plzeň - Slavia Praha.

Zlín - Olomouc, Ostrava - Plzeň, Hradec Králové - České Budějovice,
Teplice - Slovácko, Sparta Praha - Slavia Praha, Brno - Pardubice,
Jablonec - Liberec, Bohemians Praha 1905 - Mladá Boleslav.

10. KOLO (1. ŘÍJNA)

28. KOLO (22. DUBNA)

Zlín - Slovácko, Ostrava - České Budějovice, Jablonec - Brno,
Teplice - Pardubice, Sparta Praha - Hradec Králové, Mladá Boleslav - Olomouc,
Slavia Praha - Liberec, Bohemians Praha 1905 - Plzeň.

Liberec - Brno, Pardubice - Hradec Králové, Slovácko - Sparta Praha,
České Budějovice - Jablonec, Plzeň - Zlín, Olomouc - Teplice,
Mladá Boleslav - Ostrava, Slavia Praha - Bohemians Praha 1905.

11. KOLO (8. ŘÍJNA)

PRVNÍ DERBY PRAŽSKÝCH „S“ UVIDÍ
DIVÁCI V EDENU VE 13. KOLE V ŘÍJNU.

NA ZAČÁTKU LISTOPADU PŘINESE 15. KOLO DALŠÍ
LIGOVÝ ŠLÁGR, KDY PLZEŇANÉ PŘIVÍTAJÍ SPARŤANY.

17. KOLO (28. LEDNA)

5. KOLO (27. SRPNA)

ré upravují prostupnost mezi první a druhou ligou. Pokud se na prvních
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29. KOLO (26. DUBNA)

Hradec Králové - Teplice, Brno - Sparta Praha, Pardubice - Jablonec,
České Budějovice - Zlín, Slovácko - Bohemians Praha 1905, Liberec - Ostrava,
Plzeň - Mladá Boleslav, Olomouc - Slavia Praha.

Zlín - Bohemians Praha 1905, Ostrava - Slavia Praha, Jablonec - Olomouc,
Teplice - Mladá Boleslav, Sparta Praha - Plzeň, Hradec Králové - Liberec,
Brno - České Budějovice, Pardubice - Slovácko.

12. KOLO (15. ŘÍJNA)

30. KOLO (29. DUBNA)

Zlín - Liberec, Ostrava - Slovácko, Jablonec - Plzeň, Teplice - České Budějovice,
Sparta Praha - Pardubice, Hradec Králové - Brno,
Slavia Praha - Mladá Boleslav, Bohemians Praha 1905 - Olomouc.

VE 14. KOLE SE VE VÝCHODOČESKÉM DERBY
UTKAJÍ HRADEC KRÁLOVÉ A PARDUBICE.

České Budějovice - Pardubice, Slovácko - Brno, Liberec - Sparta Praha,
Plzeň - Teplice, Olomouc - Ostrava, Mladá Boleslav - Zlín,
Slavia Praha - Hradec Králové, Bohemians Praha 1905 - Jablonec.
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Štajner a spol.
obhájili pohár!

31
Foto: Tomáš Čarnogurský - FC Slovan Liberec

NA TRÁVNÍKU PŘEDVÁDĚLI SVÉ UMĚNÍ I TOMÁŠ JANŮ A JIŘÍ ŠTAJNER.

ROBERT NEUMANN AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO A SERVERU SPORT.CZ

„Připravovali jsme se důkladně, svědomitě, chceme pohár obhájit.
Pivo si s vámi rádi dáme až po zápase,“ sděloval pár minut před výkopem do mikrofonu Jiří Štajner, který se Slovanem získal dva mistrovské tituly a v české reprezentaci natočil 37 startů. Během pětihodinové
cesty z Liberce ale bylo přece jen potřeba doplnit i tekutiny obsahující
vitamín B. Parta, která v sezoně 2001/2002 získala pro Liberec historicky první ligový titul a dokráčela do čtvrtfinále Poháru UEFA, se sešla
po roce. Někteří její členové se však viděli po 20 letech.

Foto: Tomáš Čarnogurský - FC Slovan Liberec

FOTBALISTÉ SLOVANU PÓZUJÍ PŘED DUELEM V RATÍŠKOVICÍCH
S TROFEJÍ ZA TRIUMF V POHÁRU ČMFS V ROCE 2000.

Foto: Tomáš Čarnogurský - FC Slovan Liberec

Malý autokar se prodírá houfy fanoušků, kteří kráčejí na fotbalový stadion v jihomoravských Ratíškovicích. Vzápětí z něj vystupují Jiří Štajner
a spol. Borci, kteří psali historii nejen libereckého Slovanu, ale i české nebo
slovenské reprezentace. „Vítejte v Raťkách,“ zdraví je nadšeně místní. A nabízejí víno, pivo, slivovici, klobásy. Repríza finále někdejšího Poháru ČMFS
z roku 2000 (Slovan tehdy druholigového soupeře porazil 2:1) může začít.

I V REPRÍZE FINÁLE VELEL LAVIČCE SLOVANU KOUČ LADISLAV ŠKORPIL.

RATÍŠKOVICE - LIBEREC 1:3
Branky: Vybíral - Hološko, Čupr, Štajner.
Liberec: Hauzr, Lexa, Janáček, Brezinský, Janů, Čupr, Neumann, Čapek, Štajner,
Hološko, Hodúr, Kožuch, Volšík, Čarnogurský, Kleibl. Trenér: Ladislav Škorpil.
Ratíškovice: Barcuch, Bábíček, Hrotek, Kaloč, Kordula, K. Kulyk,
Oršula, Urbánek, Zavadil, Zemánek, Vacula, Vanďurka, Janošek, Pelíšek,
Susko, Vybíral, Toman. Trenér: Vlastimil Palička.
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V sobotu proti sobě sice nevyběhly zcela totožné základní sestavy

Byť pohybově už to pochopitelně nebylo úplně dokonalé. Volej, kterým

jako před 22 lety na Strahově, nicméně z poloviny určitě. Liberci chyběl

domácí Petr Vybíral vyrovnával na 1:1, by však aspiroval na gól roku.

například autor obou finálových branek, argentinský útočník Lazzaro

Parádní byla i cizelérská trefa Čupra šajtlí na 1:2, stejně tak Štajnerův

Liuni. Zastoupil ho však výtečně nedávný slovenský reprezentant Filip

pohotový volej zblízka, kterým zpečetil pro Slovan obhajobu.

Hološko. Na lavičkách pak seděli stejní trenéři: na domácí Vlastimil Palička, na liberecké legendární Ladislav Škorpil.

„Na náš systém krátkých brazilských přihrávek si nikdo nepřijde,“
hodinu po zápase, díky pohostinnosti Ratíškovických se rádi zdrželi

A sice, že sestavu určí defenzivní hráči v čele s Janů a brankář Hauzr.

mnohem déle. Místní pivo Mazák teklo proudem, naplno se rozběhla

Důvod je prostý. Aby si vybrali tak kvalitní hráče před sebou, aby na ně

ochutnávka vín. Triumfální jízda domů, zpestřená zastávkami na benzí-

vzadu nic nezbylo. Vždycky měl nejvíc keců Janů, věřím, že se toho

nových pupách k doplnění tekutin a nezapomenutelným zpěvem Mar-

zhostí se ctí. Jinak mám k vám jedno přání, abyste se před výkopem

tina Čupra, dlouhý čas nejmladšího hráč české ligy, skončila v neděli

podívali do občanek, kolik vám je roků, a toto klání ve zdraví přežili,“

nad ránem.

Štajner, Čapek, Hodúr, Kožuch, Lexa a další následně předvedli společně s Ratíškovickými dvěma tisícovkám diváků parádní představení.

Foto: Tomáš Čarnogurský - FC Slovan Liberec

smál se záložník Pavel Čapek. Liberečtí zamýšleli, že vyrazí pod Ještěd

„Příprava na zápas, jak u mě bývá zvykem, bude naprosto atypická.

prohlásil Škorpil.
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Tentokrát Štajnera a spol. nevítalo plné hlavní náměstí jako v roce
2000, obhájcům to však pramálo vadilo. Ani to, že si tentokrát nezahrají proti Liverpoolu, jako díky tehdejšímu triumfu...

Foto: Tomáš Čarnogurský - FC Slovan Liberec

DIVÁCI SI MAČ NÁLEŽITĚ UŽILI.

JEDNU BRANKU VÍTĚZŮ VSTŘELIL FILIP HOLOŠKO.

PŘÁTELSKÉ PODÁNÍ RUKOU PO SKONČENÍ UTKÁNÍ,
V NĚMŽ OPĚT ZVÍTĚZILI LIBEREČTÍ, TENTOKRÁT 3:1.

Foto: Tomáš Čarnogurský - FC Slovan Liberec
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Petr Čech
končí v Chelsea
Foto: chelseafc.com

BĚHEM SVÉ HRÁČSKÉ KARIÉRY PETR ČECH ZÍSKAL S BLUES 15 CENNÝCH TROFEJÍ.

PETR ČECH SE ROZHODL SKONČIT VE VEDENÍ LONDÝNSKÉ CHELSEA.

Bývalý brankář Petr Čech na konci měsíce po třech letech skončí jako
poradce sportovního a technického úseku v Chelsea, která má od května
nové majitele. Podle webu londýnského klubu, který převzalo konsorcium
amerického investora Todda Boehlyho, se rozhodl odstoupit.

Foto: chelseafc.com

Do managementu Chelsea, kde během 11 let získal 13 trofejí včetně

desátiletý oligarcha Chelsea správní radě klubové charitativní nadace.

čtyř anglických titulů a triumfů v Lize mistrů a Evropské lize, se Petr

Klub poté fungoval na základě speciální vládní licence, jejíž platnost

Čech přesunul krátce po ukončení profesionální kariéry v konkurenč-

vypršela s koncem května. Boehlyho konsorcium odkoupilo Chelsea

ním londýnském celku Arsenalu. „Bylo mi velkou ctí, že jsem v Chelsea

za 2,5 miliardy liber (téměř 72 miliard korun). Částka za prodej klubu

plnil tuto roli v předchozích třech letech. Cítím, že s příchodem no-

půjde na Abramovičovo zmrazené konto v britské bance a poté bude

vých vlastníků nastal správný čas, abych odešel. Jsem rád, že je klub

převedena na dobročinné účely. Konsorcium se zavázalo také k tomu,

ve výborné pozici. Jsem přesvědčený o tom, že bude Chelsea úspěšná

že vedle samotné koupě investuje dalších 1,75 miliardy liber (51 miliard

na hřišti i mimo něj,“ říká pro internetové stránky „Blues“ čtyřicetiletý

korun) do mužského a ženského týmu Chelsea a infrastruktury.

„Čechíno“, který je se 124 zápasy rekordmanem české reprezentace.

Před Čechem už Chelsea oznámila odchody ředitelky Mariny Gra-

Chelsea vlastnil od roku 2003 ruský podnikatel Roman Abramovič.

novské a předsedy Bruce Bucka, který se přesune do role poradce.

Ten byl po únorovém ruském vojenském útoku na Ukrajinu zařazen

„Petr je důležitým členem rodiny Chelsea. Chápeme jeho rozhodnutí

v Británii na sankční seznam kvůli svým vazbám na prezidenta Vladimi-

odstoupit a děkujeme mu za jeho práci v roli poradce i za oddanost

ra Putina. Po výzvách, aby se vzdal kontroly nad klubem, svěřil pětapa-

klubu a naší komunitě. Přejeme mu to nejlepší,“ dodává Boehly.
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Kucka přestoupil do Slovanu
Slovenský reprezentant Juraj Kucka přestoupil do Slovanu Bratislava. Pětatřicetiletý bývalý záložník pražské Sparty zamířil
do týmu slovenského mistra po konci smlouvy v italské Parmě
a v novém působišti podepsal dvouletý kontrakt. Do slovenské ligy
se vrací po více než 13 letech. Se Slovanem bude v pohárové kvalifikaci bojovat o postup do skupiny Ligy mistrů, případně Evropské či
Evropské konferenční ligy. V minulé sezoně hostoval ve Watfordu,
s nímž sestoupil z anglické ligy. Zkušený střední záložník patřil Parmě, kde mu končí smlouva. Slovenskou ligu opustil v lednu 2009, kdy
přestoupil z Ružomberoku do Sparty. Poté hráč s 93 starty za národní mužstvo působil v Janově, AC Milán či Trabzonsporu.

Mané se upsal na tři roky
Útočník Sadio Mané definitivně přestoupil z Liverpoolu do Bayernu
Mnichov. Třicetiletý Senegalec uzavřel s úřadujícím německým mistrem tříletou smlouvu. Podle magazínu Kicker zaplatí Mnichované
za Maného 32 milionů eur (791 milionů korun) plus dalších až devět
milionů eur na bonusech. V útoku německého šampiona posledních
10 sezon nahradí polského kanonýra Roberta Lewandowského, který se rozhodl odejít. Za Liverpool od roku 2016 odehrál 269 soutěžních zápasů a dal 120 gólů. Vyhrál s ním anglickou ligu, pohár i Ligu
mistrů a světový šampionát klubů. Předtím nastupoval za Southampton, Salcburk a Mety.

MANÉ VYMĚNIL LIVERPOOL ZA BAYERN.

Godín myslí na Katar
Kapitán uruguayské reprezentace Diego Godín skončil po půl roce
v brazilském klubu Atlétiko Mineiro, za který odehrál za tu dobu
jen devět zápasů. Šestatřicetiletý obránce se domluvil na ročním
angažmá v argentinském Vélezu Sarsfield s cílem získat větší herní
vytížení před mistrovstvím světa, na kterém se může představit už
počtvrté. Letos v únoru předčasně opustil Cagliari, kde loni v září
podepsal tříletou smlouvu. Předtím hrál za Inter Milán a především
za Atlétiko Madrid, kde prožil nejúspěšnější roky kariéry. S týmem
vyhrál španělskou ligu i pohár a dvakrát Evropskou ligu. V letech
2014 a 2016 madridskému klubu pomohl do finále Ligy mistrů.
V uruguayské reprezentaci je se 159 odehranými zápasy rekordmanem. V roce 2011 s ní ovládl Copu Américu.

Götze zamířil do Frankfurtu

GÖTZE SE VRACÍ DO BUNDESLIGY.

Autor vítězného gólu z finále mistrovství světa v roce 2014 v Brazílii Mario Götze se po dvou letech vrací do bundesligy. Třicetiletý
záložník podepsal tříletou smlouvu s vítězem Evropské ligy Eintrachtem Frankfurt. Uplynulé dvě sezony strávil v PSV Eindhoven,
který za něj podle německých médií obdrží zhruba tři miliony eur.
Někdejší velký talent je odchovancem Dortmundu, odkud v roce
2013 přestoupil do Bayernu Mnichov za 37 milionů eur a stal se
tehdy nejdražším německým fotbalistou. V roce 2016 se do Borussie vrátil a hrál v ní do roku 2020, kdy odešel poté, co ztratil
místo v základní sestavě. S Dortmundem vyhrál dvakrát německou ligu i pohár. V Bayernu slavil tři mistrovské tituly a dvě pohárová vítězství. Pohár letos získal také s PSV. Za německou reprezentaci odehrál 63 zápasů a dal 17 gólů. Ten nejslavnější vstřelil
před osmi lety ve finále světového šampionátu proti Argentině,
kterou Němci porazili 1:0 po prodloužení.
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FOTBALOVÝ
TÝDENÍK

Galatasaray má pozvednou Buruk
Fotbalisty Galatasaraye Istanbul má po nejhorší sezoně v historii klubu pozvednout bývalý turecký reprezentant Okan Buruk,
který byl jmenován novým trenérem. Bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2002 nahradí na lavičce Španěla Domeneca
Torrenta, který mužstvo převzal v lednu po Fatihu Terimovi a obsadil s ním v turecké Super lize až třinácté místo. Osmačtyřicetiletý kouč za Galatasaray dlouhé roky hrál a získal s ním sedm
mistrovských titulů i triumf v Poháru UEFA v roce 2000. Někdejší
hráč Interu Milán a Besiktase už má na kontě i trenérské úspěchy.
S Basaksehirem předloni ovládl tureckou ligu a Akhisarspor v roce
2018 dovedl k vítězství v poháru.

Kyjev bude doma v Lodži

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ
PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU
VYJDE V ÚTERÝ
5. 7. 2022

Fotbalisté Dynama Kyjev najdou v boji o Ligu mistrů azyl v Polsku.
V domácím utkání 2. předkola přivítají Fenerbahce Istanbul na stadionu v Lodži. Zápas se bude hrát ve středu 20. července. Dynamo
od začátku ruské invaze na Ukrajinu nehrálo žádný soutěžní zápas.
Od dubna do června absolvoval šestnáctinásobný ukrajinský šampion sérii charitativních utkání proti evropským velkoklubům. Pro
napadenou Ukrajinu budou fotbalisté Kyjeva hrát i na nadcházejícím soustředění ve Švýcarsku, kde se utkají s Yverdonem a Lausanne. Výtěžky z utkání půjdou na dobročinné účely.

Tévez v roli trenéra
Krátce po konci hráčské kariéry se bývalý argentinský reprezentant Carlos Tévez vydal na trenérskou dráhu. Osmatřicetiletý někdejší útočník Manchesteru United, Manchesteru City či Juventusu byl jmenován koučem Rosaria Central. S klubem z rodiště Lionela
Messiho podepsal roční smlouvu.

BALE BUDE VÁLET V MĚSTĚ ANDĚLŮ.

Také Bale se vydá do zámoří
Bývalý nejdražší fotbalista světa Gareth Bale potvrdil, že jeho novým působištěm bude Los Angeles FC v zámořské lize MLS. Kapitán velšské reprezentace skončil v Realu Madrid. Podle serveru The
Athletic se v kalifornském klubu dohodl na ročním angažmá s opcí
na další rok a půl. V minulém týdnu se objevily spekulace, že dvaatřicetiletý hráč zamíří do Cardiff City a ve druhé anglické lize se v klidu připraví na letošní mistrovství světa v Kataru. Nakonec ale zamířil do USA. V Realu byl od roku 2013, kdy přestoupil z Tottenhamu
za tehdy rekordních 100 milionů eur. S madridským velkoklubem
vyhrál mimo jiné pětkrát Ligu mistrů a třikrát španělskou ligu. Pro
Los Angeles FC je druhou velkou posilou z Evropy vedle italského
obránce Giorgia Chielliniho, který po 18 letech odešel z Juventusu.

Rekordní posila nováčka

CARLOS TÉVEZ SE VRHNUL NA TRÉNOVÁNÍ.

Nottingham Forest přivedl po návratu do Premier League rekordně drahou posilu. Klub, který se v anglické lize představí po 23 letech, posílil nigerijský útočník Taiwo Awoniyi z Unionu Berlín.
Podle britských médií obdrží bundesligový celek za svého nejlepšího střelce 17 milionů liber (490 milionů korun). Čtyřiadvacetiletý
forvard v minulé sezoně vstřelil 20 branek ve 43 soutěžních zápasech. „Hrát Premier League bylo vždycky mým snem,“ říká čtyřnásobný reprezentant. V roce 2015 ho získal Liverpool, ale hned
jej poslal na hostování a hráč za něj nikdy nenastoupil. Nottingham
mu dal smlouvu na pět let.
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Alario mění Bayer za Eintracht
Argentinský útočník Lucas Alario přestoupil z Leverkusenu do Eintrachtu Frankfurt a vyklidil pole českým ofenzivním hráčům Patriku Schickovi a Adamu Hložkovi. S úřadujícím vítězem Evropské ligy
podepsal devětadvacetiletý fotbalista smlouvu na tři roky. Za Leverkusen hrál od roku 2017, kdy přišel z River Plate. V dresu Bayeru
absolvoval devítinásobný argentinský reprezentant 164 soutěžních
zápasů, v nichž dal 58 gólů. V uplynulé bundesligové sezoně vstřelil
šest branek a byl ve stínu Schicka, který se stal s 24 góly druhým
nejlepším střelcem celé soutěže.

Rooney končí v Derby
Nejlepší střelec v historii anglické reprezentace Wayne Rooney odstoupil z funkce trenéra Derby County, s kterým po turbulentním
roce a půl sestoupil z druhé anglické ligy. Tradiční klub se dostal
vinou finančních problémů do insolvence a kvůli dvěma odpočtům
přišel celkem o 21 bodů, což znamenalo pád do třetí ligy. Někdejší
kanonýr Manchesteru United a předtím Evertonu přišel do Derby
v roce 2020 a stal se hrajícím asistentem trenéra. O rok později
ukončil hráčskou kariéru a byl jmenován hlavním koučem.

Rybus byl vyřazen z reprezentace
Obránce Maciej Rybus byl kvůli svému působení v ruské lize vyřazen
z polské reprezentace a přišel o možnost zahrát si na podzimním mistrovství světa v Kataru. Dvaatřicetiletému bekovi sice po pětiletém
angažmá vypršela na konci května smlouva v Lokomotivu Moskva,
následně však podepsal kontrakt s jiným klubem z ruské metropole
Spartakem. Za reprezentaci odehrál 66 zápasů, představil se v roce
2012 a loni na EURO 2020 i v roce 2018 na mistrovství světa.

BOATENG PRODLOUŽIL S HERTHOU.

2023 kebabů od Boatenga
Fotbalista Kevin-Prince Boateng netradičně oslavil roční prodloužení smlouvy s Herthou Berlín. Bývalý ghanský reprezentant slíbil,
že fanouškům v německé metropoli věnuje symbolicky 2023 kebabů.
Pětatřicetiletý záložník navázal spolupráci s tureckou společností
Hakiki. Její oblíbený oranžový stánek se nachází i v části Berlína,
kde spoluhráč Vladimíra Daridy vyrůstal. Distribuce kebabů za jeho
asistence by měla proběhnout den před úvodním domácím utkáním Herthy v nové bundesligové sezoně proti Eintrachtu Frankfurt. Termín ještě nebyl přesně určen, hrát se bude 12., 13., nebo
14. srpna. Boateng se do mateřského klubu vrátil loni v létě po konci
angažmá v Monze. Přestože v uplynulém ročníku ve 21 soutěžních
zápasech nezaznamenal gól ani asistenci, zařadil se mezi oblíbence
fanoušků Herthy. Berlíňané se zachránili v nejvyšší soutěži až díky
úspěšné baráži s druholigovým Hamburkem.

Wirtz prodloužil v Leverkusenu

LEVERKUSEN SI POJISTIL OPORU.

Talentovaný německý fotbalista Florian Wirtz prodloužil smlouvu
s Leverkusenem. Devatenáctiletý záložník tak bude v klubu vázán
do června 2027. Stejně dlouhé kontrakty dostali i Patrik Schick
s dalším českým útočníkem Adamem Hložkem, který na začátku
června do Bayeru přestoupil z pražské Sparty. Wirtz je považován
za jednoho z nejnadějnějších ofenzivních záložníků Evropy. V červnu
2020 se krátce po svých 17. narozeninách stal nejmladším střelcem
v bundesligové historii, než ho v prosinci téhož roku překonal šestnáctiletý Youssoufa Moukoko z Dortmundu. Za Leverkusen dosud
odehrál 78 soutěžních zápasů, ve kterých zaznamenal 19 gólů a 22
asistencí. Čtyřnásobný německý reprezentant se od března zotavuje z vážného zranění kolena.
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Na rok přerušené kontrakty
Zahraniční fotbalisté působící v ruských a ukrajinských klubech
budou moci přerušit své kontrakty až do 30. června 2023. O prodloužení lhůty rozhodla FIFA, která po únorovém vpádu ruských
vojsk na Ukrajinu umožnila cizincům přerušit smlouvy původně
jen do konce letošního června. Upravené pravidlo mohou využít
ti zahraniční hráči a trenéři, kteří se se svými zaměstnavateli nedohodnou na případném ukončení kontraktu do 30. června. „Toto
opatření umožní hráčům a koučům trénovat, hrát a pobírat mzdu
a zároveň ochrání ukrajinské kluby a usnadní zahraničním hráčům
a trenérům odejít z Ruska,“ uvádí FIFA.

Pope opouští Burnley
Newcastle posílil brankář Nick Pope, který v minulé sezoně s Burnley sestoupil do druhé anglické ligy. Třicetiletý reprezentant podepsal se „Strakami“ smlouvu na čtyři roky, podle televize Sky Sports
za něj Newcastle zaplatil 10 milionů liber (asi 290 milionů korun).
Za Burnley, kde byl jeho spoluhráčem i český útočník Matěj Vydra,
během šesti sezon odchytal 155 soutěžních zápasů. V Newcastlu
bude o pozici „jedničky“ bojovat se Slovákem Martinem Dúbravkou.
Za národní tým nastoupil osmkrát, jako první anglický gólman udržel čisté konto ve svých úvodních šesti reprezentačních duelech.

Neres zakotvil v Benfice
Brazilský reprezentant David Neres se stal posilou Benfiky Lisabon.
Pětadvacetiletý útočník přestoupil ze Šachtaru, který ho koupil
v lednu z Ajaxu Amsterdam, ale kvůli ruské invazi na Ukrajinu Neres
za doněcký klub nikdy nenastoupil. Benfica za něj zaplatila 15 milionů eur (370 milionů korun). Vítěz jihoamerického šampionátu z roku
2019 podepsal smlouvu na pět let.

LUKAKU OPĚT OBLÉKNE DRES INTERU.

Lukaku jako host do Interu
Belgický útočník Romelu Lukaku se po roce vrací z Chelsea do Interu
Milán. V italském klubu bude v nadcházející sezoně hostovat za osm
milionů eur plus bonusy. Loni po zisku titulu s Interem přestoupil
do Londýna za 115 milionů eur a stal se nejdražší posilou v historii
Chelsea, s kterou podepsal smlouvu na pět let. Na Stamford Bridge
se mu ale nedařilo a ztratil místo v základní sestavě. Ve 44 soutěžních zápasech dal 15 branek. V anglické lize se trefil osmkrát
v 26 utkáních. Za Chelsea nastupoval už v letech 2011 až 2014, mezitím hostoval ve West Bromwichi a Evertonu, kam potom přestoupil. V Anglii hrál také za Manchester United. Chelsea si jako novou
posilu do útoku vyhlédla Raheema Sterlinga, který má před sebou
poslední rok kontraktu v Manchesteru City. Sedmadvacetiletý hráč
letos pomohl týmu 13 góly k titulu, který s bohatým klubem získal už
počtvrté. Chelsea by za něj mohla zaplatit 40 milionů eur.

Haller náhradou za Haalanda

POPE NOVOU POSILOU NEWCASTLU.

Norského kanonýra Erlinga Haalanda, který přestoupil do Manchesteru City, se pokusí v útoku Borussie Dortmund nahradit Sébastian Haller z Ajaxu. Reprezentant Pobřeží slonoviny se podle
německých médií domluvil s bundesligovým vicemistrem na pětileté smlouvě. Amsterdamský klub, s nímž měl kontrakt ještě na dva
roky, za něj obdrží 37 milionů eur (913 milionů korun). Čerstvě
osmadvacetiletý forvard strávil v Ajaxu sezonu a půl, v 66 zápasech
nastřílel 47 gólů. Rodák z Francie, kterou reprezentoval v mládežnických kategoriích, hrál předtím za West Ham. Londýnský klub ho
koupil v roce 2019 z Frankfurtu za téměř 50 milionů eur jako nejdražší posilu ve své historii. V Anglii se mu však nedařilo. V bundeslize za Eintracht odehrál dvě sezony a dal v 60 utkáních 24 branek.

Thibaut Curtois

Přehlížený
se stal
králem
Až se bude po letech vzpomínat, co stálo za ziskem už čtrnáctého triumfu Realu Madrid v Lize mistrů, bude ve vzpomínkách
figurovat jedno jméno. Finálový zápas s Liverpoolem totiž ovládl
THIBAUT CURTOIS, brankář Bílého baletu. To, co pochytal, fotbalovému světu připomnělo, že třicetiletý Belgičan stále patří mezi
světovou extratřídu.
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Vizitka jednoho z nejlepších brankářů světa k němu vždy přitahovala

PROFIL HVĚZDY

„CHTĚL JSEM SI ZÍSKAT RESPEKT“

pozornost. Zvlášť když ji vedle svých výkonů nechtěně dokázal přiži-

Vše určitě změnil hlavně květnový duel v Paříži. Výkon Curtoise v zá-

vovat svými přestupy. Posledním před čtyřmi lety si Curtois zapsal

pase s Liverpoolem obletěl celý svět, Courtois prakticky sám dotáhl

do výčtu svých fotbalových adres tu z nejprestižnějších. V Realu Mad-

Real k vítězství v Lize mistrů. Spousta fanoušků se začala divit, jak mohl

rid ale překvapivě takřka sešel z očí. No řekněte, kdy jste v posledních

takový výkon podat. Odborník by řekl, že je Belgičan podává celou se-

sezonách, v nichž oblékal dres španělského velkoklubu, slyšeli, že by se

zonu, ale protože asi moc neutrálních fanoušků La Ligu nesleduje, Cur-

něco točilo právě kolem Belgičana v brance?

tois jako by stál v pozadí. I přesto, že Real dobyl španělský titul. „Mys-

ZCELA ZASLOUŽENĚ BYL PO FINÁLOVÉM TRIUMFU REALU MADRID
NAD LIVERPOOLEM VYHLÁŠEN BELGICKÝ GÓLMAN MUŽEM ZÁPASU.

lím, že nejsem dostatečně respektovaný, obzvlášť v Anglii. Dnes jsem
moc chtěl vyhrát, abych si získal nějaký respekt. V březnu mě jeden
magazín nezařadil mezi top 10 brankářů. Neříkám, že mám být první,
ale nebýt mezi top deseti je divné. Po mém prvním roce v Madridu se
mi hodně lidí vysmívalo, ale teď jsem tu jako vítěz,“ říkal po finále nadšený Courtois s pochopitelným zadostiučiněním.

PŘES ČECHA DO BRANKY V CHELSEA
Vítěz, který si své místo na slunci, v jeho případě v brance týmů
slavných klubů, vždy získával trochu zvláštním způsobem. A přinášelo
mu to na jedné straně hodně fanoušků a na druhé možná stejně velký
zástup těch, kteří ho za jeho kroky právě moc nemuseli… Před lety se
to týkalo i těch českých. To když se tehdy mladý borec, jenž se narodil
v belgickém městečku Bree a fotbalovému řemeslu se vyučil ve fotbalové akademii v Genku, objevil v brance londýnské Chelsea, z níž
vystrnadil Petra Čecha, do té doby po léta neochvějnou jedničku. V té
chvíli za sebou Belgičan už měl solidní fotbalový životopis. Začínal sice
v Genku jako levý obránce, ale brzy skončil v brance a už v šestnácti
letech ji hájil v ligovém zápase dospělých. A o dva roky později, v sezoně
2010/2011, s ním získal belgický titul, první velkou trofej kariéry. PoTHIBAUT CURTOIS LÍBÁ TROFEJ ZA VÝHRU
V LIZE MISTRŮ, NA NÍŽ MĚL LVÍ PODÍL.

mohl k němu 14 vychytanými nulami, což ho posadilo na trůn nejlepšího
brankáře soutěže a nejlepšího hráče nových šampionů.

ÚTOČNÉ HVĚZDY LIVERPOOLU
BYLY Z VÝKONU COURTOISE NEŠŤASTNÉ.
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SLAVNÁ MLADÁ LÉTA V MADRIDU
I to mu přineslo zájem velkých evropských klubů, který nakonec vyhrála londýnská Chelsea. Z Genku ho koupila, ale tehdy mohl
Petr Čech ještě zůstat v klidu - vedení klubu totiž Belgičana poslalo na zkušenou do Atlétika Madrid. Okamžitě se i tam stal oporou
týmu a jasnou jedničkou. V sezoně 2013/14 se díky jeho výkonům stal
z Atlétika vítěz Primera División a tím to neskončilo. V Lize mistrů
postoupilo Atlético do semifinále, kde se střetlo s Chelsea, Thibautovým mateřským klubem. Ve smlouvě o hostování měl klauzuli, že
proti Chelsea ve vzájemných zápasech nenastoupí. Nakonec po dohodě v semifinále nastoupil a pomohl Chelsea vyřadit po výsledcích
0:0 v Madridu a 3:1 v Londýně. Ihned se začalo spekulovat, že kouč
Mourinho plánuje, že Courtois v blízké budoucnosti nahradí v brance
Chelsea již zmíněného Petra Čecha.

DO CHELSEA PŘESTOUPIL TEHDY DEVATENÁCTILETÝ
MLADÍK Z GENTU V ROCE 2011. OKAMŽITĚ PAK PUTOVAL
SBÍRAT ZKUŠENOSTI NA HOSTOVÁNÍ DO ATLÉTIKA MADRID.

PO NÁVRATU DO LONDÝNA VYSTRNADIL CURTOIS Z BRÁNY
CHELSEA DO TÉ DOBY JASNOU JEDNIČKU PETRA ČECHA.

POVYK PŘI ODCHODU Z LONDÝNA
Stalo se tak před začátkem sezony 2014/2015 a Chelsea tím získala
novou jistotu v brance. Dvakrát s Curtoisem ovládla Premier League
a zdálo se, že se Čechův nástupce stane dlouholetou oporou týmu.
Jenomže zasáhla brankářova madridská minulost. Z tehdejšího pobytu totiž měl v Madridu děti, které tam žily s jejich matkou. Curtois jim
chtěl být nablízku a toho v roce 2018 využil Real, jeho prezident Florentino Pérez sáhl do pokladny a za dnešní optikou „drobných“ 35 milionů
eur Courtoise koupil.
Byl z toho povyk v Londýně i v Madridu. „Vím, že fanoušci Chelsea
nejsou v tuto chvíli moc šťastní, ale přeci jen doufám, že si vzpomenou, co jsme dosáhli. Potřeboval jsem novou výzvu. Teď jsem
v klubu, za který jsem vždycky chtěl hrát. Nemyslel jsem si, že někdy budu líbat jeho znak,“ snažil se uklidnit příznivce Blues Courtois. Samozřejmě marně. Právě líbání madridského znaku při oficiální
prezentaci na pažitu madridského stadionu hodně ranilo příznivce
Chelsea, kteří mu na Twitteru i Instagramu pod rozlučkový dopis
BĚHEM HOSTOVÁNÍ POMOHL THIBAUT CURTOIS
V ROCE 2014 ATLÉTIKU K MISTROVSKÉMU TITULU V LA LIZE.

psali, že jim rozhodně chybět nebude. Postupem času se ale na síti
začaly objevovat i hrubší výrazy, dokonce natolik, že Courtois musel

Thibaut Courtois
Celé jméno: Thibaut Nicolas Marc Courtois * Datum narození:
11. května 1992 (30 let) * Místo narození: Bree, Belgie * Výška:
199 cm * Pozice: brankáře * Současný klub: Real Madrid * Mládežnické kluby: 1997-1999 Bilzen V.V., 1999-2009 KRC Genk *
Profesionální kluby: 2009-2011 KRC Genk (41 zápasů), 2011-2018
Chelsea (126), 2011-2014 Atlético Madrid (111), 2018-? Real Madrid
(135) * Reprezentace: 2011-? Belgie (94) * Největší úspěchy - klubové: Mistr Belgie (KRC Genk, 2010/11), mistr Španělska (Atlético Madrid, 2013/14, Real Madrid, 2019/20, 2021/22), mistr Anglie
(Chelsea, 2014/15, 2016/17), vítěz Ligy mistrů (Real Madrid, 2022),
vítěz FA Cupu (Chelsea, 2017/18) * Největší úspěchy - reprezentační: 3. místo na mistrovství světa (Belgie, 2018) * Největší
úspěchy - individuální: Zamorova trofej pro nejlepšího brankáře
španělské La Ligy (2012/13, 2013/14, 2019/20), sestava sezony Ligy
mistrů (2013/14, 2020/21), nejlepší brankář podle FIFA (2018)
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zmíněný příspěvek smazat. Hodně rozčílení byli i příznivci Atlétika

Jenže před další sezonou Navas, který na Courtoise tlačil a v sezoně

Madrid, za které Courtois tři roky chytal. Vzpomněli si především

i přes pozici dvojky odchytal 20 soutěžních utkání, odešel. Belgičan

na okamžik z roku 2013, kdy Atlético vyhrálo domácí pohár právě

si tak upevnil pozici jedničky, získal sebevědomí a pomalu se dostá-

nad Realem Madrid a Courtois z balkónu radnice směrem k Bílému

val do ztracené formy. Hned ve své druhé sezoně se také obrovsky

baletu pokřikoval velmi nevybíravé výrazy.

zvedl. Svými výkony pomohl Realu Madrid k mistrovskému titulu a on
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sám se nepřestával zlepšovat. V minulé sezoně se rozchytal do skvělé

TĚŽKÉ ZAČÁTKY V REALU

formy, zraněními zužovaný Real dotáhl až do semifinále Ligy mistrů

Ani v Realu ale Belgičan neměl po svém příchodu na růžích ustláno.

a do posledního kola s ním bojoval o titul. Během loňského léta po-

Z branky totiž vytlačil miláčka fanoušků Keylora Navase, což mu pří-

skočil ještě na vyšší level. Asi i proto, že našel rodinný klid a velkou

znivci Bílého baletu dávali „sežrat“. I proto, že jeho výkony byly v první

podporu v přítelkyni Mischel Gerzigové, kterou mimochodem krátce

sezoně často dost špatné a jeho přestup se zdál být velkým fiaskem.

po již zmíněném květnovém finále s Liverpoolem, požádal o ruku.

DOČKÁ SE THIBAUT CURTOIS I TRIUMFU V ANKETĚ
ZLATÝ MÍČ V BRANKÁŘSKÉ KATEGORII CENY LVA JAŠINA?

OD LIVERPOOLU VE FINÁLE GÓL NEDOSTAL

V DRESU BÍLÉHO BALETU BY MĚL BELGIČAN
PŮSOBIT AŽ DO KONCE ČERVNA 2026.

řekl jsem si, že dneska prostě žádný gól nedostanu,“ líčil Courtois, jak

A samotné finále? Jednička nejen Realu, ale i belgické reprezentace

se proti anglickému týmu motivoval. Největším pohonem však bylo již

předvedla na Stade de France životní výkon. Obrovské tutovky zma-

zmíněné opovrhování veřejností v minulých měsících. Ještě než se vydal

řil Salahovi i Manému, celkem si ve finále připsal devět zákroků, což

s královskou družinou na pouť pro ušatý pohár, cítil se přehlížený. Loni

je nejvíc od sezony 2003/04. Ve vyřazovací fázi rovněž stanovil nový

jej magazín FourFourTwo vynechal z elitní desítky brankářů. V anketě

rekord - ve 13 zápasech zapsal 55 zásahů, což je hodnota, kterou na-

Zlatý míč byl v kategorii ceny Lva Jašina až osmý… Přitom měl za sebou

příklad Ederson zaznamenal za celou sezonu Premier League v brance

účast na EURO, s Belgií oslavil postup na MS a s Realem atakoval nejvyš-

Manchesteru City. „Jakmile jsem proti Liverpoolu chytil první střelu,

ší mety. A letos? To už asi i v anketách bude jiná písnička.

Fotbalová asociace
České republiky

AKTUÁLNĚ
www.fotbal.cz
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„Lvíčata“ narazí
v baráži na Island
„LVÍČATA“ ČEKÁ V ZÁŘÍ BARÁŽOVÝ DVOJZÁPAS S ISLANDEM.

„Lvíčata“ budou usilovat o čtvrtou účast na EURO z posledních pěti

Islanďané v uplynulé kvalifikační skupině nestačili jen na první Por-

šampionátů, vloni mladíci na závěrečném turnaji vypadli ve skupině.

tugalsko. V 10 zápasech si připsali pět výher, tři remízy a dvě porážky

V roce 2002 Češi šampionát této věkové kategorie vyhráli.

a získali 18 bodů, o čtyři méně než svěřenci Jana Suchopárka. Na loň-

Nadcházející šampionát budou od 21. června do 8. července 2023
společně hostit Rumunsko a Gruzie, které mají účast coby pořadatel-

ském mistrovství Evropy Island vypadl stejně jako Češi ve skupině,
předtím na závěrečném turnaji deset let chyběl.

ské země jistou. V kvalifikaci si postup zajistilo devět vítězů jednotlivých skupin Anglie, Belgie, Francie, Itálie, obhájce titulu Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko a Španělsko a nejlepší celek z druhých
míst Švýcarsko. Na zbylou osmičku celků z druhých příček včetně českého mužstva čeká play off. Suchopárkův výběr byl při losu vytažen
až jako poslední a už měl jistotu, že narazí na Island. Poslední vzájemný
duel v březnu 2019 v rámci přípravy ve Španělsku skončil 1:1. V kvalifiČEŠTÍ MLADÍCI SKONČILI V KVALIFIKAČNÍ
SKUPINĚ ME DRUZÍ ZA ANGLIČANY.

Čeští fotbalisté do 21 let se v play off kvalifikace o postup na EURO 2023
utkají s Islandem. Baráž se uskuteční od 19. do 27. září, svěřenci trenéra
Jana Suchopárka rozehrají dvojzápas venku. Rozhodl o tom los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu. Český tým do play off prošel z druhého místa
v kvalifikační skupině, v níž nestačil pouze na vítěznou Anglii.

kaci o EURO 2011 dvakrát zvítězil český tým stejně jako v bojích o šampionát v roce 2002.

LOS PLAY OFF
Island - ČESKO * Chorvatsko - Dánsko
Slovensko - Ukrajina * Irsko - Izrael

www.fotbal.cz

TRENÉR JAN SUCHOPÁREK UŽ CHYSTÁ PLÁN,
JAK SE SVÝM TÝMEM POSTOUPIT NA ME, KTERÉ
BUDOU V ROCE 2023 HOSTIT RUMUNSKO A GRUZIE.
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ME WU19: Češky podlehly
na úvod šampionátu Francii 0:3

ZÁKLADNÍ JEDENÁCTKA ČESKÉHO TÝMU PŘED DUELEM S FRANCOUZKAMI.

Do první velké šance zápasu se dostala francouzská kapitánka Riba-

Úvodní gól zápasu nakonec vstřelily Francouzky na začátku jedena-

deira, která si zaběhla za obranu na kolmou přihrávku. Její zakončení

dvacáté minuty, kdy nejprve brankářka Fuchsová zlikvidovala prudkou

ale naštěstí pro české mužstvo nebylo přesné a míč po technické stře-

střelu zblízka po rohovém kopu, ale následně odražený míč na hrani-

le skončil vedle branky.

ci vápna napálila mimo dosah Fuchsové přesně k tyči Judith Coquet

Devátá minuta přinesla obrovskou šanci pro český tým. Střelu Stří-

a otevřela skóre. Již v nastaveném čase prvního poločasu se nakonec

žové z rohu vápna francouzská brankářka vyrazil v pádu jen před sebe

Francouzky dočkaly druhé branky v zápase, když centr z pravé stra-

a nejrychleji u míče byla Kim Din Thanhová, jenže svou dorážku poslala

ny hřiště využila Ines Benyahia, která důrazným zakončením v souboji

vedle tyče odkryté branky.

s Pouvovou poslala míč do sítě.
Na začátku druhého poločasu se do zajímavé střelecké pozice do-

ČESKÉ REPREZENTANTKY VSTOUPILY
DO ŠAMPIONÁTU PROHROU S FRANCIÍ 0:3.

České reprezentantky do 19 let odehrály úvodní utkání evropského
šampionátu a Francii na Městském stadionu v Ostravě podlehly 0:3. Soupeřky daly dvě branky v nastavení obou poločasů, brankářka Fuchsová
chytila penaltu.

UEFA MISTROVSTVÍ EVROPY
HRÁČEK DO 19 LET

stala Klára Ducháčková, která vybojoval míč na polovině soupeřek, ale
její střela levačkou zpoza vápna nakonec branku minula. České hráčky
ale po změně stran obecně byly aktivnější, důraznější a také nebezpeč-

ČESKO - FRANCIE 0:3 (0:2)

nější. Pouze se jim nedařilo dostat se do přesného zakončení. Do šance

Branky: 21. Coquet, 45.+1 Benyahia, 90.+2 Mouchon. ŽK: Soumahoro. Rozhodčí: Sipos
(Maďarsko) - Grigoryan (Arménie), Hyvönen (Finsko).

se ovšem dostal i francouzský tým, konkrétně Madeleina Yetna, její po-

Česko: Fuchsová - Huvarová, Ohlídalová, Jelínková, Pavlíčková - Pouvová (56. Tenkrátová), Jonášová (80. Tomanová An.) - Ducháčková, Černá T. (69. Bendová), Dinh
Thanhová (56. Švíbková) - Střížová (69. Hlouchová).

Tereza Fuchsová si necelých pětadvacet minut hry před koncem

Francie: Marques - Haelewyn, Rastocle, Sevenne, Notel - Soumahoro (62. Neller),
Coquet (84. Kbida), Benyahia - Yetna (62. Haugou), Ribadeira (63. Mouchon), Fontaine
(76. Bahlouli).

kus ale skončil těsně vedle.
připsala další perfektní zákroky včetně toho proti hlavičce Benyahia,
jejíž pokus skvěle vyrazila. Střelkyně druhé francouzské branky byla
blízko k druhém gólu také v 75. minutě, kdy její prudká rána z dálky trefila břevno české brány.
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Pořádně utajený
evropský titul

V šestasedmdesáté minutě maďarská rozhodčí nařídila proti českému týmu pokutový kop po faulu střídající Hlouchové, ale střídající
Mouchon se mezi střelce nezapsala, brankářka Tereza Fuchsová totiž
skvělým zákrokem její pokus k tyči chytila!
České fotbalistky až do závěrečného hvizdu nepřestávaly bojovat,
nevynechaly jediný souboj a snažily se alespoň snížit skóre. To se ale
i přes řadu střídání nakonec nepodařilo a na úvod finálového turnaje
prohrály s Francií 0:3, když poslední gól zápasu padl ve druhé minutě
nastavení, kdy se prosadila Mouchon, která tak napravila neproměněnou penaltu.
„Všechny hráčky se vydaly na maximum a můžeme jim jen poděkovat,“ uvedl trenér Jan Navrátil po zápase v přenosu ČT sport. „Obě
brankářky máme výborné, Tereza zasloužila absolutorium, chytila
penaltu i další šance a podala vynikající výkon,“ řekl trenér na adresu
české brankářky Terezy Fuchsové. „Neproměněné šance jsou tím největším rozdílem mezi týmy. Oni mají čtyři šance a dají tři góly. Víme, že
to v dalších zápasech bude dřina, ale budeme bojovat dál a věřím, že gól

VE DRUHÉM DUELU NA ME ČEKAJÍ NA MLADÉ
ČESKÉ FOTBALISTKY VE ČTVRTEK ŠPANĚLKY.

dáme,“ dodal trenér.

fotbal.cz/euro2022

Další zápas odehraje český tým ve čtvrtek 30. června od 17:30 proti
Španělsku v Opavě. Program i nejnovějšího zprávy z celého šampionátu najdete na stránce fotbal.cz/euro2022.

ČESTNÉ KOLEČKO S TROFEJÍ NA DEŠTĚM ZKRÁPĚNÝCH BAZALECH.

BRANKÁŘKA TEREZA FUCHSOVÁ PODALA VÝBORNÝ VÝKON
A DOKÁZALA ZLIKVIDOVAT I POKUTOVÝ KOP SOUPEŘEK.

Čert ví proč, ale jeden z velkých úspěchů československého fotbalu
zůstal po desítky let tak nějak utajen a zapomenut. Je tomu přesně padesát let, co se Československo stalo mistrem Evropy hráčů do 23 let,
když ve finále hraném na dva zápasy remizovalo 26. června v Moskvě 2:2
a v odvetě v Ostravě 30. června silný výběr Sovětského svazu porazilo
přesvědčivě 3:1.
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JAROSLAV KOLÁŘ PRAHA

AKTUÁLNĚ
připomínáme nejrůznější úspěchy našich fotbalových výběrů a neza-

„Nikdy se o našem vítězství u nás moc nemluvilo, spíše si to považo-

pomínáme na ty hráče a trenéry, kteří je dosáhli,“ říkal na nedávném

vali na Slovensku. Přitom jsme poráželi silné soupeře, ve skupině Rumu-

setkání v Kanonýři v Kroměříži člen Klubu ligových kanonýrů týdeníku

ny, pak jsme vyřadili Švédy a silné Řeky. Za Rusy hrál i Blochin a dal nám

Gól Přemysl Bičovský a připomínal: „Máme tu ale i mistrovský titul tři-

dva góly. Měli jsme silný tým a dobrou partu,“ loví po pěti desítkách let

advacítky a na ten jsme úplně zapomněli…“

vzpomínky jeden z pilířů mužstva Miroslav Gajdůšek, který chyběl jen

Mužstvo začalo první zápas ve skupině ve Finsku remízou 1:1 ještě

v jediném utkání z deseti a byl i autorem tří velice důležitých branek.

pod vedením trenérů Štefana Jačianského a Václava Blažejovského.

Zajistil výhru 1:0 nad Rumunskem a tím postup ze skupiny, jediný gól

O půl roku později v druhém utkání ve skupině, které skončilo v rumun-

zápasu dal i ve čtvrtfinále ve Stockholmu se Švédskem a v ostravském

ském Tigru Mureš také 1:1, už byli na lavičce trenéři Jan Fábera a Jozef

finále nasměroval tým vedoucí brankou k vítězství a k poháru. Ten se

Vengloš, kteří pak dovedli hráče k titulu.

v této kategorii předával poprvé, pak hrály „třiadvacítky“ ještě v letech
1974 a 1976. Poté byly nahrazeny mistrovstvím hráčů do 21 let.
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Tým se tvořil postupně, celkově do soutěže zasáhlo 31 fotbalistů,
nechyběli ani pozdější mistři Evropy z Jugoslávie, ale Antonín Panen-

Mimochodem i v něm jsme nedávno slavili kulaté výročí zisku titulu,

ka nastoupil jen jednou, více se prosadili Zdeněk Nehoda, hrál třikrát,

28. května uplynulo dvacet let od vítězství Česka na penalty ve finále

včetně finále v Moskvě, a dal hattrick Finsku. Třetím do party je Ján

s Francií.

Švehlík, i on přidal tři starty a hlavně byl autorem veledůležité postu-

Další z opor a klíčový hráč mistrů Evropy do 23 let Přemysl Bičovský

pové branky v semifinále v Aténách. Po domácí výhře 2:0 prohrálo

patří k těm, kteří se snaží na velký úspěch upozornit. „Je skvělé, že si

Československo 1:2. „Tam to bylo hodně horké, domácí si moc věřili

ČESKOSLOVENSKO PŘED ODVETOU SE SSSR, ZLEVA: BIČOVSKÝ, GAJDŮŠEK,
MELICHAR, D. HERDA, ŠTOVČÍK, ALBRECHT, KOUBEK, PEKÁRIK, DVOŘÁK, KEKÉTI, SAMEK.

a diváci byli šílení. Vzpomínám, že jsem zahrával všechny naše rohy

stejně jako fakt, že vodou zalitý trávník moc kombinačního fotbalu

a pokaždé mě zasypali pomeranči. Tehdy to bylo u nás docela vzácné

nedovoloval. To proto, že domácí dali Gajdůškem, nováčkem Dušanem

ovoce…,“ vybavuje si okolnosti jediné porážky týmu v soutěži Miro-

Herdou a zbrusu novou posilou Baníku Albrechtem tři góly, a ten Blo-

slav Gajdůšek.

chinův už nikomu nevadil. Promočeni, ale šťastni absolvovali fotbalis-

Dvě domácí výhry ve skupině, 5:2 s Finskem a 1:0 s Rumunskem, zna-

té s trofejí čestné kolečko.

menaly postup do vyřazovacích bojů. Šest play-off zápasů bylo koncentrováno do dvou měsíců - od konce dubna do konce června. Tým už
měl pevné základy a osu - tvořily ji trojice Dukly Praha K. Dvořák (odehrál 7 z deseti zápasů), Samek (7) a Gajdůšek (9) a trio Teplic Z. Koubek

SKUPINA 1

(9), J. Melichar (8) a Bičovský (9). K tomu dvojice Trnavy brankář Kekéti

Mikkeli, 7. 10. 1970: Finsko - Československo 1:1 (1:0), branka: J. Melichar; Tirgu Mures,
16. 5. 1971: Rumunsko - Československo 1:1 0:0), branka: Bičovský; Liberec, 16. 6. 1971:
Československo - Finsko 5:2 (2:2), branky: Nehoda 3, Štafura, Bičovský; Praha, 14. 11.
1971: Československo - Rumunsko 1:0 (0:0), branka: Gajdůšek.

a útočník Masrna.
Ve čtvrtfinále Československo porazilo Švédy, kteří si ve skupině
poradili i s Italy, 1:0 a 3:1. V semifinále kapitán Samek a vlastní branka
Řeků vytvořili náskok do odvety. Řekové ve skupině dvakrát porazili
Švýcary, ve čtvrtfinále dali pět branek Dánům a byli nahoře. O to větší
radost byla z postupu.
Finále začalo duelem ve stotisícovém kotli stadionu v Lužnikách

ČTVRTFINÁLE
Stockholm, 27. 4. 1972: Švédsko - Československo 0:1 (0:0), branka: Gajdůšek; Košice,
14. 5. 1972: Československo - Švédsko 3:1 (3:0), branky: K. Dvořík, Farkaš, Bičovský

SEMIFINÁLE

v Moskvě. Domácí dvakrát vedli. Ale Albrecht a Melichar dokázali

Košice, 17. 5. 1972: Československo - Řecko 2:0 (1:0), branky: Samek, vlastní; Atény, 31. 5.
1972: Řecko - Československo 2:1 (1:0), branka: Švehlík

vždy srovnat. Některé prameny uváděly, že druhé vyrovnání zajistil

FINÁLE

Ivan Pekárik. Ale zde je jasné svědectví přímo od Jaroslava Melichara:

Moskva, 26. 6. 1972: SSSR - Československo 2:2 (0:0), branky: Blochin, Gusajev Albrecht, J. Melichar.

„Byl jsem to já, kopal jsem přímý kop z pravé strany, protože jsem byl
ortodoxní levák. Míč šel k bližší tyči, brankář stál u zadní a už to nestihl. Jeho chyba… Moc rád na to finále vzpomínám, krásná kulisa. Ale
nemohli jsme si stěžovat, lidé u nás na Bazalech nám pak také vytvořili
fantastické prostředí.“
MISTŘI EVROPY
DO 23 LET.

CESTA K TROFEJI

V pátek 30. června se před padesáti lety nad ostravskými Bazaly doslova čerti ženili. Průtrž mračen zaplněnému hledišti nevadila,

Československo: Kekéty - J. Suchánek (53. Štovčík), Samek, K. Dvořák, Z. Koubek J. Melichar, Bičovský, Gajdůšek - Masrna, Nehoda (60. Pekárik), Albrecht. Trenéři: Jan
Fábera a Jozef Vengloš.
Ostrava, 30. 6. 1972: Československo - SSSR 3:1 (2:0), branky: Gajdůšek, D. Herda,
Albrecht - Blochin.
Československo: Kekéty - Štovčík, Samek, K. Dvořák, Z. Koubek - J. Melichar, Bičovský,
Gajdůšek - D. Herda, Pekárik, Albrecht. Trenéři: Jan Fábera a Jozef Vengloš.

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky
Fotbalové asociace České republiky
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