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První startuje Plzeň  10    Reprezentace do Německa  38    Lazio chřadne, Atalanta útočí  47

 GEBRE 

 SELASSIE  

„Na první nesestupovou 
příčku ztrácíme devět bodů, 
takže naděje na udržení 
Serie A pořád je, “ říká 
záložník Brescie.

 JAROMÍR ZMRHAL

Jozef 
Weber 

„Záchrana? 
Malý zázrak!“
  „Nejcitelněji nám chyběl Komličenko!“  
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Vážení čtenáři!

Medaile jsou rozdány, místa do pohárové Evropy 

rozděleny, jen kdo a zda vůbec někdo z první ligy 

sestoupí, není ještě známo. Stejně jako finální počet 

jejích účastníků v příští sezoně. Kovidem nakažená 

část kádru v Karviné udělala ze závěru ligy více či 

méně nepřehlednou detektivku. To u sousedů v ně-

mecké bundeslize mají již všechny tajenky rozluš-

těné a jednu z nich řešili v Brémách. Na úspěšném 

vyluštění se významně podíleli dva čeští fotbalisté 

v dresu Werderu - brankář Jan Pavlenka a obrán-

ce Theo Gebre Selassie. Zkušený bek po skončení 

baráže s druholigovým Heidenheimem v rozhovo-

ru pro Gól prohlásil: „Záchrana? Malý zázrak!“

V podobný zázrak doufá v Itálii Jaromír Zmrhal. 

V Brescii prožívá svou první sezonu v Serii A, v níž se 

s týmem nováčka pohybuje devět bodů od nesestu-

pové příčky, přesto exslávistický záložník v rubrice 

Můj týden prohlásil: „Do konce ligy zbývá ještě šest 

kol. Já budu v záchranu věřit do poslední chvíle!“

V účast v kvalifikaci o Evropskou ligu zase věřil 

Jozef Weber, trenér Mladé Boleslavi. Stejně jako 

před rokem prošel se svými svěřenci do finálové-

ho mače o Evropu, v níž však oproti loňsku Stře-

dočeši tentokrát na svého soupeře nestačili, když 

padli v Liberci 0:2. V Gólu se za fráze neschovával: 

„Ve finále kvalifikace byl favoritem Slovan, což 

také potvrdil, a zaslouženě vyhrál.“ V rozhovoru se 

i dozvíte, jaké plány má Jozef Weber do příští sezo-

ny nebo kdy očekává návrat zraněného zkušeného 

špílmachra Marka Matějovského.

Krásné gólové počtení!    

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„S ŘÍMEM SE DALO HRÁT“
„V sobotu jsme na domácím stadionu prohráli o tři góly s AS Řím. Myslím, že tak vyso-

ká porážka nebyla úplně zasloužená. První poločas byl z naší strany solidní, ani po pře-

stávce jsme nehráli vůbec špatně. Bohužel jsme dostali lacinou branku z rohu, padla 

po několika odrazech. Kluci říkali, že míč byl za brankovou čárou jen snad pět centime-

trů. Pak už jsme museli hrát víc dopředu, otevřeli jsme obranu. Soupeř chodil do proti-

útoků, z nich nás potrestal ještě dvakrát. Myslím ale, že se s Římem dalo hrát, výsledek 

je pro nás poměrně krutý.

„NA JAŘE JSEM HERNĚ VYTÍŽENÝ“
Odehrál jsem celý druhý poločas, oproti předchozím zápasům jsme aplikovali trochu 

jiný styl. Na pět záložníků a jednoho útočníka. Tenhle model je mi blízký, cítil jsem se 

na hřišti dobře. Bohužel výsledek všechno kazí. Styl s krajními záložníky jsme praktiko-

vali ve Slavii, v Brescii se ale razí odlišný. Než jsme přešli na 4-4-2, využívali jsme model 

na dva útočníky a jednoho podhrota. Bez krajů. To pro mě bylo těžší, nejsem na tohle 

zvyklý. Těší mě, že na jaře jsem herně vytížený. Kvůli koronavirové přestávce hrajeme 

každý třetí, čtvrtý den, sestava rotuje. Proti Římu jsem začal na lavičce. Doufám, že příš-

tě v Bergamu naskočím zase v základu.

 V PRŮBĚHU PREMIÉROVÉ SEZONY ZASÁHL 
 JAROMÍR ZMRHAL DO ŠESTNÁCTI UTKÁNÍ BRESCIE V SERII A. 

Fotbalový týden Jaromíra Zmrhala

„Záchrana 
pořád možná je!“

Brzy bude mít za sebou premiérovou sezonu 
v Itálii. Na podzim se reprezentační záložník 
JAROMÍR ZMRHAL na trávník příliš nedostal, 
na jaře ale přišel obrat. Pokud ho trenér ne-
nasadí do základní sestavy Brescie, pošle ho 
na hřiště během hry. Ale zatímco jeho bývalí 
spoluhráči ze Slavie slavili titul, Zmrhal s tý-
mem bojuje o záchranu v Serii A.

 OSMNÁCT DNŮ BYL KVŮLI PANDEMII KORONAVIRU JAROMÍR ZMRHAL 
 ZAVŘENÝ SÁM V BYTĚ V BRESCII. NYNÍ UŽ SE OPĚT NAPLNO VĚNUJE FOTBALU. 

  Vaclík si podvrtl koleno
Český brankář FC Sevilla Tomáš Vaclík si v zápase 
34. kola španělské La Ligy doma s Eibarem (1:0) 
podvrtl koleno. V nastaveném čase se srazil se 
soupeřem Kikem Garcíou a ze hřiště musel být 
odnesen na nosítkách. Závěrečné minuty dochy-
tal útočník Lucas Ocampos, protože trenér Julen 
Lopetegui už předtím vyčerpal všech pět střídání. 
Jedenatřicetiletý gólman v předchozím ligo-
vém duelu proti Leganés (3:0) vychytal jubilejní 
stou nulu v nejvyšších soutěžích a jako 23. člen 
vstoupil do Klubu ligových brankářů týdeníku 
GÓL. Proti Eibaru měl nakročeno k otevření druhé 
stovky čistých kont, ale protože utkání do konce 
nedochytal, do statistik „Klubu 100“ se mu tato 
nula nezapočítává.

  Hübschman o rok 
prodloužil
Kapitán Jablonce Tomáš Hübschman prodloužil 
s klubem smlouvu o další rok. Na severu Čech 
působí od roku 2014, po nedávném ukončení kari-
éry Milana Baroše je posledním aktivním hráčem 
ze slavného reprezentačního týmu z EURO 2004 
v Portugalsku. „Jsem samozřejmě rád, že jsme 
se domluvili na pokračování. Důležité bylo, že 
klub projevil zájem, abych pokračoval. A pro mě 
bylo nejdůležitější, že jsem zdravý,“ zdůrazňuje 
osmatřicetiletý defenzivní záložník. Sparťanský 
odchovanec právě v dresu Jablonce debutoval 
v sezoně 2000/2001 v první lize. Poté se vrátil 
na Letnou, kde v roce 2003 oslavil titul. O rok poz-
ději přestoupil do Šachtaru Doněck, s nímž během 
deseti let vyhrál osmkrát ukrajinskou ligu, čtyři 
pohárové trofeje a také Pohár UEFA, předchůdce 
dnešní Evropské ligy. Před šesti lety přestoupil 
do Jablonce. Celkem v 262 ligových zápasech 
vstřelil tři branky. V této sezoně nejvyšší soutěže 
nastoupil do 25 utkání a pomohl týmu k čtvrtému 
místu a účasti v předkole Evropské lize.

  Černý bude 
hostovat v Twente
Dvaadvacetiletý útočník Václav Černý odešel 
z Utrechtu na roční hostování do Twente Ensche-
de. Bývalý hráč Ajaxu si v nizozemské lize vyzkou-
ší třetí klub. Do Ajaxu přišel na přelomu let 2013 
a 2014. Ve slavném nizozemském klubu se zařadil 
do vyhlášené mládežnické akademie a v srpnu 
2015 debutoval v A-týmu. Na podzim 2017 si ale 
přetrhl vaz v koleně a 11 měsíců nehrál. V násle-
dující sezoně za „áčko“ nastoupil jen ve třech po-
hárových duelech, jinak působil v rezervě. Za Ajax 
ve 29 soutěžních zápasech zaznamenal čtyři 
góly a šest asistencí. Loni v červenci přestoupil 
do Utrechtu, s nímž podepsal smlouvu na tři roky 
s opcí. V uplynulé sezoně nastoupil do 19 soutěž-
ních utkání a dal dva góly. Nizozemská liga se po-
dobně jako belgická a francouzská kvůli COVID-19 
nedohrála. Utrecht v předčasně ukončeném roční-
ku skončil šestý, Twente obsadilo 14. pozici.

  Pardubice po půlstoletí 
mezi elitou!
Fotbalisté Pardubic postoupili do první ligy. Vý-
chodočeši v předposledním 29. kole druhé ligy po-
razili doma Vyšehrad 4:1 a zajistili si konečné první 
místo v tabulce, které jako jediné znamená přímý 
postup do nejvyšší soutěže. Před posledním ko-
lem mají na čele tabulky nedostižný náskok šesti 
bodů před druhým Brnem. V Pardubicích se napo-
sledy hrála první liga v sezoně 1968/1969. Součas-
ný klub vznikl až v roce 2008, a to sloučením tří 
celků. Dosavadním maximem Východočechů bylo 
předloňské třetí místo. Nováček ale nebude moci 
hrát ligu na domácím stadionu Pod Vinicí, který 
nesplňuje parametry pro nejvyšší soutěž. Dočasný 
azyl by měl najít v Mladé Boleslavi. Na podzim by 
mělo zastupitelstvo města potvrdit svůj záměr 
opravit pardubický Letní stadion, kam by se po re-
konstrukci tým vrátil.

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

 PAVEL KUKA 

„ZTRÁCÍME ZÁPASY, VE KTERÝCH VEDEME“
Je hodně nepříjemné, až frustrující, že ve spoustě zápasů jsme vedli, do vítězství jsme 

ale dovedli jen minimum z nich. I proti AS Řím jsme měli na začátku zápasu dvě vyložené 

šance, mohli jsme jít do vedení. A zápas by třeba vypadal jinak. Doma jsme ale dokázali 

zremizovat i utkání, ve kterém jsme měli o dva góly navrch. Nevím, proč tomu tak je. Jako 

bychom se najednou začali bát o výsledek, nakopáváme dlouhé míče, přestaneme být ak-

tivní. A soupeři dáváme šanci na zvrat. Což se bohužel taky často stane. 

„ŽIVOT V BRESCII UŽ JE NORMÁLNÍ“
Itálie byla jednou z nejpostiženějších zemí světa koronavirem. Zprvu jsme nevěděli, jaká 

situace je. Byli jsme prakticky v epicentru nákazy. Manželka stihla odjet do Prahy, já byl 

v Brescii zavřený sám v bytě osmnáct dnů. Jídlo i pití mi vozili. Potom jsme se domluvili 

se spoluhráči, Alešem Matějů a Jakubem Špalkem, že pojedeme autem domů. Zašli jsme 

za majitelem, požádali ho, jestli by nás nepustil domů. Řekl nám, že liga bude dlouho stát, 

tak jestli chceme, máme odjet. Po návratu do Itálie jsem musel do karantény, teprve potom 

jsem mohl začít trénovat. Teď už je život v Brescii skoro normální, jen se nosí roušky.“ 

„BODŮ VE HŘE JE POŘÁD HODNĚ“
Do konce Serie A zbývá odehrát šest kol. Na první nesestupovou příčku ztrácíme devět 

bodů. Naděje na záchranu pořád je. Samozřejmě, bude složité se udržet, bodů ve hře je 

ale stále hodně. Teď sice jedeme do Bergama, kde není jednoduché hrát, v této sezoně má 

Atalanta lauf. Potom ale máme sérii tří utkání, která by se dala zvládnout. Jako příklad 

nám můžou posloužit Brémy. Byly na odpis, nakonec se v německé lize zachránily. Jsme 

v Itálii v podobné pozici. Taky nás tady budou soupeři odepisovat, takže o to větší šance pro 

nás. Mohli by nás podcenit. Já budu v záchranu věřit do poslední chvíle. 

JAROMÍR ZMRHAL * Narozen: 6. srpna 1993 * Výška: 189 cm * Váha: 79 kg * Stav: žena-
tý, manželka Anna * Fotbalový post: útočník * Reprezentace: 15 zápasů/1 gól * Česká 
liga: 187/26 * Hráčská kariéra: Slavoj Žatec (1999-2001), Chmel Blšany (2001-2003), Sla-
via Praha (2003-2019), Brescia Calcio (2019-?) * Největší úspěchy: mistr české ligy (2017, 
2019), vítěz MOL Cupu (2018, 2019), čtvrtfinalista Evropské ligy (2019)

 JAROMÍR ZMRHAL ZATÍM NASTOUPIL V PATNÁCTI ZÁPASECH ZA NÁRODNÍ TÝM. 
 LONI V BŘEZNU SI ZAHRÁL TAKÉ V PŘÁTELSKÉM MAČI S BRAZÍLIÍ. 

STALO SE...

 ČERVENOBÍLÉ BARVY SLAVIE HÁJIL JAROMÍR ZMRHAL 
 OD ŽÁKŮ AŽ DO SVÉHO PŘESTUPU DO BRESCIE V SRPNU 2019. 

  Buchta ukončil kariéru
Brankář Miloš Buchta z Olomouce v 39 letech ukon-
čil profesionální kariéru. Třetí nejstarší hráč české 
ligy se rozloučil v duelu třetího kola nadstavbové 
skupiny o záchranu, v němž Sigma porazila Kar-
vinou 3:1. Během sezony měl zdravotní potíže 
a v lize chytal poprvé od listopadu. Působil ve třech 
rumunských klubech Mediasu, Rapidu Bukurešť 
a Otelulu Galati, s nímž zažil skupinu Ligy mistrů. 
Hrával také na Slovensku a v roce 2015 se vrátil 
do Olomouce. V české lize odchytal 86 utkání.

  Pilař a Hrubý 
jdou do Jablonce!
Dvě zkušené posily do zálohy získali jabloneč-
tí fotbalisté. Bývalý reprezentant Václav Pilař 
do čtvrtého celku uplynulé prvoligové sezony za-
mířil po vypršení smlouvy v Olomouci a podepsal 
dvouletý kontrakt, Robert Hrubý přišel z Ostravy 
na roční hostování s opcí. Dvaadvacetinásobný 
reprezentant, jehož kariéru poznamenala častá 
a vážná zranění, před Olomoucí působil také v Li-
berci, Plzni a Hradci Králové. Ve 124 zápasech nej-
vyšší soutěže zaznamenal 16 gólů a 16 asistencí. 
Má za sebou i zahraniční angažmá v bundesligo-
vých klubech Wolfsburgu a Freiburgu. Šestadva-
cetiletý středopolař Hrubý je odchovancem Slavie, 
kromě ní a Baníku hrál také za Teplice. Někdejší 
juniorský reprezentant celkem absolvoval 148 li-
gových utkání s bilanci 13 branek a 19 asistencí.

  Procházka se rozloučil 
s Baníkem
Obránce Václav Procházka v ostravském Baníku 
skončil. Šestatřicetiletému stoperovi vypršela 
smlouva a odchází jako volný hráč. Dlouholetý pl-
zeňský zadák a odchovanec nastupoval za Baník 
dva a půl roku poté, co ho klub získal z druholigo-
vého tureckého Osmanlisporu. Patnáctinásobný 
reprezentant a trojnásobný český mistr s Plzní 
měl kontrakt do konce této sezony, prodloužení 
už mu Baník nenabídl. Kromě Ostravy a Plzně 
oblékal v české lize ještě dresy Slovácka a Mladé 
Boleslavi. Na kontě má 360 odehraných utkání 
a 23 vstřelených gólů.

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

14. ČERVENCE

1935 Milan Dolinský 1959-1960 10/5

1966 Günter Bittengel 1987-1995 5/0

1975 Jan Velkoborský 2001 2/0

15. ČERVENCE

1951 Dušan Herda 1972 2/0

1955 Ivan Bilský 1977-1978 8/0

16. ČERVENCE

1950 Milan Albrecht 1970 5/2

17. ČERVENCE

1979 Rudolf Skácel 2003-2010 7/1

1995 Lukáš Kalvach 2019 1/0

18. ČERVENCE

1884 Jan Košek 1906-1908 3/4

19. ČERVENCE

1968 Pavel Kuka 1990-2001 87/29

1975 Patrik Gedeon 2002-2003 3/0

20. ČERVENCE

1905 Jan Knobloch-Madelon 1929-1933 18/1

1939 Karel Nepomucký 1964 1/0

1953 Ladislav Jurkemik 1975-1983 57/3

1953 Vlastimil Petržela 1982-1983 2/0

1976 Michal Kolomazník 2000-2002 3/1

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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První půjde 
do boje Plzeň

Po včerejšku je již kompletní složení českých klu-
bů v novém ročníku evropských pohárů. Jako první 
z této pětice zasáhnou do kvalifikace fotbalisté Plz-
ně. Úřadující vicemistr 25., nebo 26. srpna odehraje 
2. předkolo Ligy mistrů. Ligový šampion Slavia má 
velkou šanci, že do kvalifikace prestižní soutěže 
vstoupí stejně jako vloni až v závěrečném 4. předko-
le. Vítěz domácího poháru Sparta má zase naději, že 
postoupí rovnou do základní skupiny Evropské ligy.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Slavia vloni v Lize mistrů ve 4. předkole vyřadila rumunskou 

Kluž a podruhé v historii prošla do základní skupiny. I tentokrát 

by Pražané mohli začít kvalifikaci až v závěrečném play off, kte-

ré jako jediné bude mít klasický formát na dva zápasy. Ostatní 

předkola Ligy mistrů i Evropské ligy se budou kvůli pandemii 

COVID-19 a posunutí aktuální i následující sezony hrát netra-

dičně jen na jedno utkání. Dějiště vždy určí los. Slávisté vstoupí 

do kvalifikace až ve 4. předkole za předpokladu, že aktuální roč-

ník Ligy mistrů vyhraje tým, který si zároveň zajistí účast ve sku-

pině z domácí ligy. Z 12 celků takovou podmínku momentálně 

nesplňují jen Lyon a Neapol.

Červenobílí by v play off s největší pravděpodobností byli ne-

nasazení, pokud by favorité nevypadli v předchozích předkolech. 

Slávisté by mohli narazit na Salcburk, Celtic Glasgow, Dinamo 

Záhřeb či Olympiakos Pireus, který vloni v nemistrovské části 

vyřadil Plzeň.

„Pokud dostanete fakt silný špičkový tým, je výhoda hrát na je-

den zápas, v něm se může stát cokoliv. Silnější to má jednodušší 

na dva zápasy. Čím déle se hraje, tím spíš prokáže svou kvali-

tu. Záleží, co to bude za tým, v jaké pohodě bude, protože kaž-

dá liga to má jinak, pak v jaké formě budeme my, jaký kádr tady 

bude,“ říká kouč staronového mistra Jindřich Trpišovský a do-

dává: „Nejspíš nás čeká jedno předkolo na dva zápasy, na což 

jsme zvyklí. Vloni jsme si tím prošli a víme, že bude rozhodovat  

aktuální rozpoložení týmů.“

Plzeň jakožto druhý tým české ligy opět začne kvalifikaci už 

ve 2. předkole Ligy mistrů a Západočeši mají jistotu, že budou 

nasazení. Viktoria by při losu mohla dostat řeckého či chorvat-

ského vicemistra nebo tureckého soupeře. Pokud by Plzeň přes 

2. předkolo přešla, měla by jistotu minimálně účasti v základ-

ní skupině Evropské ligy. Tam může rovnou jít vítěz MOL Cupu 

Sparta. Letenští k tomu potřebují, aby si vítěz aktuálního ročníku 

Evropské ligy zároveň zajistil postup do základní skupiny i z do-

mácí ligy nebo poháru. V opačném případě Pražané vstoupí ve 3. 

předkole do kvalifikace a budou nasazeni.

Ještě o předkolo dříve začnou v Evropské lize Jablonec a Li-

berec, který si jako poslední z českých klubů zajistil místo v po-

hárech nedělní výhrou 2:0 nad Mladou Boleslaví v kvalifikačním 

utkání. Oba severočeské celky by v úvodu měly být nasazeny. 

Jediná Plzeň zasáhne do kvalifikace už v srpnu. Jablonec s Li-

bercem do 2. předkola vstoupí 17. září, Sparta by v případě účasti 

ve 3. předkole hrála 24. září. Ve stejný týden jsou na programu 

úvodní zápasy play off Ligy mistrů, odvety pak 29. a 30. září. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Pekhart trefil 
třetí titul!

V zápase, který byl ve druhé půli na několik mi-
nut přerušen kvůli výtržnostem fanoušků, měl další 
šanci na skórování v samém závěru, jeho střelu však 
soupeř před brankovou čárou zblokoval. Varšavský 
klub dvě kola před koncem nadstavby vybojoval 
mistrovský titul po roční odmlce. Legia vyhrála 
ligu již počtrnácté, čímž se vyrovnala historicky 
nejúspěšnějším polským celkům Ruchu Chorzów 
a Górniku Zabrze. Pro fotbalového světoběžníka 
„Peggyho“ je to již třetí titul ve třetí zemi - předtím 
totiž slavil český se Slavií v sezoně 2008/2009 a iz-
raelský s tým Hapoel Beer Ševa v sezoně 2017/2018. 
A mezi těmito dvěma mistrovskými primáty vyhrál 
na jaře 2016 s AEK Atény Řecký pohár! 

 TOMÁŠ PEKHART 
 ZÍSKAL S LEGII VARŠAVA 
 MISTROVSKÝ TITUL. 

 ZATÍMCO SLÁVISTŮM SE REÁLNĚ RÝSUJE MOŽNOST 
 PROBÍT SE DO ZÁKLADNÍ SKUPINY LIGY MISTRŮ PŘES JEDINÝ 
 DVOJZÁPAS V KVALIFIKAČNÍM PLAY OFF, PLZEŇANY ČEKÁ 
 TĚŽŠÍ CESTA JIŽ OD 2. PŘEDKOLA. 

AKTUÁLNĚ

Český útočník Tomáš Pekhart získal 
s Legií Varšava v předstihu polský titul. 
Bývalý reprezentant vstřelil v 55. minutě 
hlavou úvodní branku utkání 5. kola nad-
stavby polské Ekstraklasy, ve kterém 
Legia doma porazila Cracovii Krakov 2:0, 
a má již jistotu udržení prvního místa. Je-
denatřicetiletý forvard se trefil poprvé 
od 7. června a celkově popáté v ročníku 
po zimním příchodu ze španělského dru-
holigového Las Palmas.

TERMÍNY KVALIFIKACE

LIGA MISTRŮ

Nulté předkolo: 8. a 11. srpna, 1. předkolo: 18. - 19. srpna, 2. předkolo: 25. - 26. srpna,
3. předkolo: 15. - 16. září, 4. předkolo: 22. - 23. září (první zápasy), 29. - 30. září (odvetné zápasy).

EVROPSKÁ LIGA

Nulté předkolo: 20. srpna, 1. předkolo: 27. srpna, 2. předkolo: 17. září,
3. předkolo: 24. září, 4. předkolo: 1. října.

 TAKÉ DRUHÝ SEVEROČESKÝ TÝM – JABLONEC, 
 ZAHÁJÍ CESTU DO POHÁROVÉ EVROPY VE 2. PŘEDKOLE 
 EVROPSKÉ LIGY 17. ZÁŘÍ 2020. 

 SPARŤANÉ ŽIVÍ NADĚJI NA PŘÍMOU ÚČAST 
 V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ EVROPSKÉ LIGY. LIBEREČTÍ FOTBALISTÉ 
 SE O POSTUP DO TÉTO SOUTĚŽE BUDOU SNAŽIT OD 2. PŘEDKOLA. 

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 Dallasu s českým reprezentačním útočníkem Zdeň-
kem Ondráškem do turnaje MLS na Floridě kvůli vysokému počtu 
nakažených hráčů koronavirem nezasáhnou. Klub měl už před 
příjezdem do Orlanda v týmu tři pozitivní případy, testy v dějišti pak 
odhalily dalších deset infikovaných fotbalistů a jednoho trenéra. 

KRESBA TÝDNE

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


Den po zápase, který už trávil doma v Liberci, se obránce Brém The-
odor Gebre Selassie musel štípat. Aby se znovu ujistit, že Werder bude 
i v příští sezoně hrát bundesligu. Brémy totiž přežily klinickou smrt, 
v jednu chvíli to vypadalo, že od pádu do druhé německé ligy je už 
nic nezachrání. Nakonec sestup odvrátily v baráži s Heidenheimem. 
Po domácí remíze 0:0 uhrály v odvetě plichtu 2:2.

Theodor 
Gebre Selassie:

„Záchrana? 
Malý zázrak!“

Theodor 
Gebre Selassie:

„Záchrana? 
Malý zázrak!“
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 Z jakého důvodu?

„Mohli jsme mít v podstatě další přípravu. Kdyby nebyla, asi 

bychom se z té negativní spirály dostávali těžko. Po pauze nám 

zbývalo deset zápasů. Říkal jsem si, že šest z nich musíme vyhrát 

a bude to ok. Těžký cíl, ale ne nereálný.“

 Vyhráli jste jen čtyři, do baráže jste přesto proklouzli.

„Baráž byla taky o fous. Museli jsme v posledním kole věřit, 

že to Union Berlín doma proti Düsseldorfu nevypustí. Naštěstí to 

bylo fair play, i když už relativně o nic nehrál, Düsseldorf prohrál. 

Pak už jsem jen doufal, že baráž nějak utlučeme.“

 Musely to být nervy.

„Baráž je hrozně specifický model. Soupeř může získat něco 

neuvěřitelného, vždyť Heidenheim bundesligu nikdy nehrál. 

Kdežto my jsme mohli jen strašně moc ztratit, hráli jsme o přežití. 

Po psychické stránce to bylo hrozně náročné. Zvládli jsme to, což 

je skvělé. Ale pořád platí, že to byla špatná sezona.“

 ZKUŠENÝ OBRÁNCE SE MŮŽE RADOVAT, BRÉMY V BARÁŽI ZACHRÁNILY BUNDESLIGOVOU PŘÍSLUŠNOST. 
 NĚKDEJŠÍ ČESKÝ REPREZENTANT JE STÁLICÍ V SESTAVĚ WERDERU A NEBYLO 
 TAK DIVU, ŽE V KLÍČOVÉM DVOJUTKÁNÍ S HEIDENHEIMEM NECHYBĚL ANI MINUTU. 

 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

 O kolik let jste na jaře zestárl?

„Za poslední půl rok o hodně... Jeden fanoušek mi psal, že ze-

stárl alespoň o deset let, a cítím to stejně. Bylo to hodně náročné. 

Jak fyzicky, tak psychicky. Od začátku sezony se nám na paty hroz-

ně lepila smůla. Měli jsme spoustu zraněných a táhlo se to s námi 

po celou sezonu. Paradoxně nám pomohla pauza kvůli koronaviru.“ 

„Tohle byla 
moje nejtěžší sezona 

v bundeslize...“

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 LETOŠNÍM BUNDESLIGOVÉM ROČNÍKU RYCHLONOHÝ BEK 
 DVAKRÁT SKÓROVAL, ZA BRÉMY CELKEM NASTŘÁDAL UŽ 20 GÓLŮ! 

 Na Twitteru jste na psal, že byla stoprocentně „Scheis-

se“...

„Nemusíme si nic nalhávat, očekávání byla úplně jiná. Od za-

čátku se nám děly neuvěřitelné věci. Zranilo se nám třeba pět 

stoperů, a tak se narychlo dělaly přestupy, ke kterým by nor-

málně nedošlo. Takhle se to plácalo půl roku, až jste najednou 

na pozicích, ze kterých je těžké se dostat, neuděláte-li nějakou 

vítěznou sérii. S prominutím jsme se v těch sr....ch babrali celý 

rok. A naštěstí se v nich neutopili. To je tak jediné pozitivní, i když 

jednu věc ještě musím ocenit.“

 Kterou?

„Nevím, kolik týmů by se ze stejné situace dokázalo zvednout. 

Kolikrát jsme už byli v podstatě mrtví! Ne jenom jednou, ale ně-

kolikrát. V posledních deseti kolech jsme hráli tak čtyři zápasy, 

které člověk musí vyhrát, kdy prostě hraje o všechno, jinak je 

v háji. A pak už to nebylo ani v našich rukách. Je takový malý zá-

zrak, že záchrana vyšla.“

 Šlo o vaši nejnáročnější sezonu v bundeslize, kde hraje-

te od roku 2012?

„Každá sezona je náročná, každá v něčem jiném. První rok 

byl těžký vzhledem k aklimatizaci, jazyku a podobně. Další zase 

kvůli boji o místo v sestavě. Ovšem z komplexního pohledu byla 

tahle opravdu nejtěžší. Kdyby špatně dopadla, mělo by to vliv 

na celý chod klubu, na celé město, které Werderem žije. Jednalo 

by se o obrovskou sportovní tragédii. I když člověk nechce, tak 

mu k tomu myšlenky sklouzávají. Nechcete, aby se něco takové-

ho stalo, když za klub hrajete právě vy a za ta léta jste si vybudo-

val ke všemu tady vztah. „

 ZA NÁRODNÍ TÝM ODEHRÁL THEO GEBRE SELASSIE CELKEM 54 UTKÁNÍ 
 A ZAHRÁL SI NA DVOU EVROPSKÝCH ŠAMPIONÁTECH (2012, 2016). 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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„Je vidět, jak komplikované je dostávat se zpátky. Tím spíš pro 

tradiční kluby. A to navíc finanční možnosti Hamburku jsou jinde 

než naše, přestože ve druhé lize jim asi někteří sponzoři odešli. 

Ale určitě měli ambice se po sestupu hned vrátit. A teď je čeká tře-

tí sezona ve druhé lize, což je pro Hamburk sportovní katastrofa.“ 

 Přemýšlel jste i o tom, co by bylo s vámi, pokud byste 

s Werderem sestoupili?

„Pochopitelně se člověk takovým myšlenkám neubrání, byť se je 

snažíte odsouvat někam stranou, dokud máte šanci na záchranu. 

Chcete nad tím nepřemýšlet a řešíte jen to, co je důležité pro klub 

a pro lidi, na kterých vám za tu dobu záleží. Nechcete je zklamat. 

A víte, že jste toho součástí a na hřišti za to s ostatními nesete zod-

povědnost. Jsem hrozně rád, že nad tím ani přemýšlet nemusím.“ 

ROZHOVORROZHOVOR

 DRES ČTYŘNÁSOBNÉHO NĚMECKÉHO ŠAMPIONA BY MĚL OBLÉKAT 
 I V PŘÍŠTÍ SEZONĚ, SMLOUVA S WERDEREM MU VYPRŠÍ V LÉTĚ ROKU 2021. 

 Ležela na vás velká tíha vzhledem k pozici jednoho z nej-

zkušenějších hráčů Werderu?

„Hodně velká. Tolikrát jsem ještě za svou kariéru před kabinou 

určitě nemluvil. Snažili jsme se to se staršími a zkušenějšími klu-

ky tmelit, motivovat. Být pozitivní, ale zároveň i upřímní a dávat 

najevo, že takhle to nejde, když bylo něco špatně. Budu se opa-

kovat, ale vážně bylo všechno hodně náročné. Ještě když jsem se 

ve středu ráno probudil, sám sebe jsem se ptal, jestli jsme zá-

chranu opravdu zvládli a už je konec... Byla to neuvěřitelně dlouhá 

sezona. Od začátku letní přípravy více než rok, což nikdy nebylo. 

Když tedy pominu týdenní pauzu o Vánocích.“ 

 Stihli jste záchranu oslavit?

„Po zápase jsme seděli dlouho v kabině. Vzhledem k tomu, že 

Heidenheim je od Brém celkem daleko, slavili jsme po cestě. Jeli 

jsme autobusem, letěli a pak znovu busem, protože jsme nemohli 

přistávat v Brémách. Bylo už pozdě.“ 

 Zažil jste v kariéře větší úlevu? 

„Stoprocentně ne! Tak obrovský kámen mi po sportovní strán-

ce ze srdce ještě nikdy v životě nespadl.“

 Jak velkým strašákem byl případ Hamburku, který spa-

dl před dvěma lety a ani na druhý pokus se mezi elitu vrátit ne-

dokázal?

 RODÁK Z TŘEBÍČE JE TROJNÁSOBNÝM ČESKÝM ŠAMPIONEM - 
 DVA TITULY ZÍSKAL S PRAŽSKOU SLAVIÍ A JEDEN V LIBERECKÉM SLOVANU. 

Theodor Gebre Selassie
Narozen: 24. prosince 1986 * Výška: 182 cm * Váha: 72 kg * Stav: 

ženatý, manželka Leona, synové Noe (6) a Eli (2,5) * Fotbalový 

post: pravý obránce * Hráčská kariéra: Velké Meziříčí (1994-

1998), Vysočina Jihlava (1998-2007), Slavia Praha (2007-2008), 

Slovan Liberec (2008-2012), Werder Brémy (Německo, 2012-?) * 

Reprezentace: 54 zápasů/ 3 góly * Brémy: 259/20 * Česká liga: 

108/8 * Největší úspěchy: postup do čtvrtfinále EURO 2012, 

účast na EURO 2016, české mistrovské tituly se Slavií (2008, 

2009) a Libercem (2012)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 BĚHEM OSMI SEZON ODEHRÁL ZA WERDER BRÉMY 259 UTKÁNÍ. KOLIK JICH DO SVÉ SBÍRKY JEŠTĚ PŘIDÁ? 

 Zůstal byste v Brémách?

„Asi ano. Ale je to spekulativní, protože nevíte, co by nastalo. 

Mohl by přijít jiný trenér, i když k tomu může ještě stále dojít. Moh-

lo by odejít deset hráčů a třeba bych byl mezi nimi, protože by se 

mnou už přestali počítat, pokud by chtěli omladit kádr. Nebylo by 

to asi jen o mně, co bych chtěl.“ 

 Klubová legenda Claudio Pizarro bude pokračovat? 

Na podzim mu bude už 42 let.

„Myslím, že skončí. Ale už jsem se s ním loučil před čtyřmi lety 

a stále tady byl. (směje se) Teď je to však podle mě už definitivní. 

Jen jak byla sezona strašně dlouhá a my ji měli ještě o týden del-

ší, všichni už toho měli plný zuby a chtěli hlavně domů. Moc času 

na loučení nebylo. Myslím, že teď bude pendlovat mezi Mnicho-

vem a Brémami. Říkal mi, že až budeme mít nějaké týmové pose-

zení, ať mu dám určitě vědět. A s nějakou oficiální rozlučkou se asi 

počká, až bude moct být plný stadion.“ 

 Promítla se tato zvláštní sezona i do týmové kasy, kterou 

spravujete?

„Měli jsme v ní celkem dost. Řekl bych tak o třetinu víc než nor-

málně, jelikož bylo hodně mítinků, videí, často jsme byli zavření 

na hotelech a za každý pozdní příchod se platí.“

 Už víte, kdy začne příprava na příští sezonu?

„Ještě není jasně dané, kdy se máme potkat. Odvíjí se to od toho, 

kdy začne bundesliga, což zatím není oficiálně určené, a až podle 

toho trenéři naplánují přípravu. Počítám s prvním nebo druhým 

týdnem v srpnu. Myslím, že měsíc volna teď bude super.“

 Co máte v plánu?

„Odpočívat, co nejvíce to půjde. Maximálně si zakopu s míčem 

s mými kluky v Liberci na zahradě.“ 

„Měsíc volna teď 
bude super!“

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

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
https://11teamsports.cz/
https://11teamsports.cz/


Na číslo 20 zaokrouhlili slávisté počet mistrov-
ských titulů a po derby se Spartou v Edenu v po-
sledním kole nadstavby oslavili, že si na dres mo-
hou umístit drahocennou druhou hvězdu.

Oslavili 
dvacítku! 
Oslavili 
dvacítku! 
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Vloni si prošlapal s „Bolkou“ přes kvalifikaci 
cestu do pohárové Evropy, také letos se svěřenci 
JOZEFA WEBERA vydali ve stejných stopách, ale 
poslední krok v neděli v Liberci nezvládli. Devě-
tačtyřicetiletý kouč to však vzhledem k zimnímu 
masivnímu oslabení o největší opory, které se 
projevilo v jarních zápasech základní části nej-
vyšší soutěže, nepovažuje za fatální klopýtnutí 
a nesplnění cíle. 

Jozef Weber: „Nejcitelněji 
nám chyběl Komličenko!“

 V MLADÉ BOLESLAVI PŮSOBÍ JOZEF WEBER OD KONCE ÚNORA 2018. 

 Nechají se obě kvalifikace o Evropskou ligu loni s ostravským Baníkem a v neděli 

s Libercem, pokud si samozřejmě odmyslíme jejich odlišný výsledek z mladoboleslav-

ského pohledu, nějak srovnat?

„Vloni jsme měli kvalitnější a zkušenější tým, který šel za postupem, protože jsme dlou-

ho bojovali o účast v elitní šestce. Letos to bylo spíš obráceně, protože nám dokonce hro-

zilo propadnutí do skupiny o záchranu. Myslím si proto, že jsme dost překvapili postupem 

přes České Budějovice a Bohemku. Ale ve finále kvalifikace byl favoritem Liberec, což také 

potvrdil, a zaslouženě vyhrál.“ 

 Slovan rozhodl o vítězství ze své nejnebezpečnější zbraně rychlého brejku, i když 

jste svoje hráče v přípravě na utkání právě na to asi důrazně upozorňovali!

„Brejk se nedá úplně eliminovat. Předcházelo mu naše vtažení do hry, byli jsme v šest-

náctce Liberce v přečíslení, ale přišli jsme o míč, čímž jsme umožnili domácím brejkovou 

situaci, která vedla ke gólu. Sehráli ji výborně včetně koncovky, i když jsme předtím měli 

dvakrát možnost tuto akci přerušit.“

 V zimě odešla řada hlavně ofenzivních opor, která personální ztráta se ukázala 

jako nejcitelnější?

„Jednoznačně nám nejvíc chyběl Komličenko, který dokázal rychlostně zaměstná-

vat obrany soupeře, dával góly nebo je asistencemi spoluhráčům připravoval. Měli jsme 

na něm postavený i způsob naší hry. Mladý Klíma ho plnohodnotně nahradit nemohl.“ 

 Kapitán a špílmachr Marek Matějovský i na marodce prodloužil s klubem smlou-

vu o další rok. Kdy by se mohl uskutečnit jeho ligový comeback?

„Odhadujeme to na říjen, ale nechceme návrat uspěchat. Také jeho jarní absence byla 

citelná, i když se Lukáš Budínský snažil jeho dirigentskou roli převzít.“

 JOZEF WEBER KOUČUJE TÝM PŘI ZÁPASE V LIBERCI, 
 KTERÝ 6. ČERVNA SKONČIL REMÍZOU 2:2. O MĚSÍC POZDĚJI (12. 7.) 
 ZNAMENALA PORÁŽKA 0:2 NA SLOVANU KONEC EVROPSKÝCH NADĚJÍ „BOLKY“. 

SKUPINA O TITUL
  Jablonec skočil do pohárů

Až v posledním kole nadstavby se jablonečtí ple-
jeři definitivně posunuli na čtvrtou příčku tabulky, 
která jim zaručuje kvalifikaci o Evropskou ligu. 
Podařilo se jim to díky domácí remíze 1:1 s Baní-
kem, neboť jejich rivalové v boji o Evropu z Liberce 
padli v Plzni 0:4. V derby v Edenu sice diváci viděli 
převahu staronového mistra, ale gólu se v duelu 
slávistů se sparťany nedočkali.

SKUPINA O EVROPU
  Klokani ztrátu nesmazali

Přes sympatický výkon fotbalisté Bohemians 
třígólové manko z Mladé Boleslavi v odvetě ne-
smazali, zvítězili jen 2:1. V závěru zápasu se přesto 
dočkali ovací svých fanoušků, nadšených z jejich 
jarní jízdy. Do finálového utkání proti Liberci, pá-
tému celku skupiny o titul, postoupili Středočeši.

FINÁLE O EVROPU
  Slovan zdolal „Bolku“

Šetření opor v mači v Plzni se kouči Pavlu Hofty-
chovi vyplatilo. V domácím prostředí u Nisy pře-
hráli jeho svěřenci zásluhou dvou branek ve druhé 
půli fotbalisty Mladé Boleslavi 2:0 a jako pátý 
český zástupce si zajistili start v evropských po-
hárech. V nich se Liberec představí poprvé od se-
zony 2016/2017.

SKUPINA O UDRŽENÍ
  Stále se čeká

A to na výsledky druhého testu u hráčů Karviné, 
v jejichž kádru se vyskytl koronavirus, které by 
měly být známé 16. července. O den později se 
uskuteční Ligové grémium, které bude řešit další 
postup. V případě nedohrání skupiny o záchranu 
zatím platí následující: z nejvyšší soutěže by nikdo 
nespadl a do první ligy by postoupil pouze vítěz 
druhé nejvyšší soutěže. Ta by se v tom případě pro 
příští ročník rozšířila na 17 týmů.

ECHO NADSTAVBY

SKUPINA O TITUL

1. Slavia 35 26 7 2 69:12 85     

2. Plzeň 35 23 7 5 68:24 76     

3. Sparta 35 17 9 9 66:40 60     

4. Jablonec 35 14 9 12 48:52 51     

5. Liberec 35 15 6 14 55:51 51     

6. Ostrava 35 12 11 12 47:43 47     

SKUPINA O ZÁCHRANU

1. 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

VÝSLEDKY
5. KOLO NADSTAVBY

SKUPINA O TITUL

Slavia - Sparta 0:0 
Jablonec - Ostrava 1:1 (1:0)   

Plzeň - Liberec 4:0 (2:0)

ODVETA FINÁLE SKUPINY O EVROPU

Bohemians 1905 - Ml. Boleslav 2:1 (1:1)

KVALIFIKAČNÍ UTKÁNÍ O EVROPSKOU LIGU

Liberec - Ml. Boleslav 2:0 (0:0)

PROGRAM
SKUPINA O ZÁCHRANU

4. KOLO

23.07. 18:00
Opava - Sigma Olomouc

Příbram - Teplice 
Zlín - Karviná

5. KOLO

26.07. 17:00
Karviná - Příbram 

Sigma Olomouc - Zlín 
Teplice - Opava

Foto: fkmb.cz

Foto: fkmb.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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 NA STADIONU BOHEMIANS DOVEDL JOZEF WEBER 
 I PŘES PORÁŽKU S „KLOKANY“ 1:2 TÝM BOLESLAVI 
 DO FINÁLE O EVROPSKÉ POHÁRY. V NĚM VŠAK 
 STŘEDOČEŠI NESTAČILI NA LIBEREC. 

 Kvůli koronaviru v Karviné se pořád vznáší otazník 

na dohráním skupiny o udržení. Jste s někým ze slezského klu-

bu, ve kterém jste předtím působil, pořád v kontaktu?

„Jen občas, je to bohužel problém pro celý region a ani se ne-

divím, že myšlenky na fotbal jdou stranou. Odložení posledních 

dvou kol ve skupině o záchranu jen oddálilo řešení této výjimečné 

situace, které bude velmi složité, ať se vše včetně baráže dohraje 

nebo ne. Osobně si moc nedovedu představit, že by první liga měla 

sedmnáct či osmnáct týmů, protože by jí prospělo spíš zeštíhlení.“ 

 V minulých dnech jste s vedením klubu ladil rekordně 

krátkou letní přípravu. Jak bude vypadat?

„Sejdeme se 27. července v půl osmé ráno a odjedeme na tý-

den do Nymburka, další přípravný blok absolvujeme v domácím 

prostředí. V tak krátkém období nemá smysl cestovat někam 

do zahraničí.“

 Chystají se nějaké změny ve stávajícím hráčském kádru?

„Změny musejí každopádně přijít. V zimě už jsme nestihli ni-

koho přivést za vážně zraněné Matějovského a mladého Pecha. 

Zelenému a Janoškovi končí hostování, ale budeme bojovat, aby 

u nás dál pokračovali, protože jak ve Slavii, tak v Plzni budou mít 

přetlak v hráčském kádru. Čekáme také, jak dopadne turecká 

liga. V hostování Murise (Mešanoviče) v Kayserisporu je zakotvená 

opce na přestup, ale pouze na první ligu. Pokud jeho tým spadne, 

tak se vrátí zpátky do Mladé Boleslavi.“

 Kolik dovolené hráčům dopřejete a jak ji strávíte vy? 

„Dostali dva týdny, během kterých by měli opravdu odpočívat, 

proto jsme jim ani žádné tréninkové plány nedávali. Pojedu tak 

na pět dnů na Slovensko do Bytče za matkou, která je po ope-

raci kolena. Pak udělám pár věcí doma v Drnovicích na zahradě 

i na baráku a pojedu zpátky zase do práce…“ 

 Do kádru i do sestavy jste hlavně na jaře zařazoval 

mladé hráče. Je to trend, kterým se chce „Bolka“ v budoucnos-

ti ubírat?

„Bylo to takové vypozorování stavu, kdy je už nutné do týmu 

sáhnout a zařadit jiné hráče. Odstartovala to nedůstojná poráž-

ka 1:7 v Plzni, po které jsme sestavili novou stoperskou dvojici 

Jakub Klíma-Tatajev. Kluci se chytili, inkasovali jsme podstatně 

méně gólů než předtím a v tomto složení jsme i jarní sezonu do-

hráli.“

 Po odchodu Komličenka a Mešanoviče dostal šanci Jiří 

Klíma na úkor zkušenějšího Tomáše Wágnera…

„Oba pro něj byli velkou konkurencí, moc toho proto předtím 

neodehrál a teprve na jaře dostával větší herní prostor. Pohybo-

vě splňuje, co od hrotového útočníka požadujeme, je pracovitý 

v presinku i v rozbíhání akcí. Sedm vstřelených branek je také 

slušný počinek do dalších sezon.“

 Lukáš Budínský, kterého jste vedl předtím v Karviné, 

málem sahal po kanonýrské koruně!

„Je mi líto, že na ni za této konstelace, kdy v lize chyběli gólo-

ví útočníci typu Komličenka nebo Krmenčíka, nakonec nedosáhl. 

Neproměnil penaltu s Českými Budějovicemi, měl i další vyložené 

šance, které mohly skončit brankou. V neděli v Liberci sice mohl 

vedoucí tandem Kozák-Musa ještě aspoň dotáhnout, ale na jeho 

pohybu bylo vidět, že opravdu už mele z posledního, a do zakon-

čení se až na jednu střelu v prvním poločase prakticky nedostal.“

 PO ČERVNOVÉM ZÁPASE, V NĚMŽ „BOLKA“ VYHRÁLA 
 DOMA NAD ČESKÝMI BUDĚJOVICEMI 2:1, HODNOTÍ 
 JOZEF WEBER VÝKON SVÝCH SVĚŘENCŮ PRO ČESKOU TELEVIZI. 

JOZEF WEBER * Narozen: 25. prosince 1970 * Hráčská karié-
ra: ve federální a české lize odehrál za Spartu, Cheb, Drnovice 
a Jablonec dohromady 408 zápasů, v nichž vstřelil 25 gólů. Se 
Spartou získal dva mistrovské tituly (1990, 1991) * Trenérská ka-
riéra: FK Jablonec (2007-2012, asistent), Bohemians Praha 1905 
(2012-2014), MFK Karviná (2014-2017), Mladá Boleslav (2018-?) * 
Největší úspěchy: druhé (2010) a třetí místo s Jabloncem (2011), 
vítězství v kvalifikaci o Evropskou ligu (2019), účast v kvalifikaci 
o Evropskou ligu (2020), postupy do nejvyšší soutěže (2013, 2016)

5. KOLO NADSTAVBY

SKUPINA O TITUL

 Slavia - Sparta  0:0
Rozhodčí: Berka - M. Vlček, Hock - Zelinka (video). ŽK: Bořil, Stanciu, Masopust, Trpišovský 
(trenér), S. Vlček (vedoucí mužstva) - Štetina, Dočkal, Kozák, L. Krejčí II. 
Slavia: O. Kolář - Coufal, Frydrych, Zima, Bořil - Holeš (62. Traoré), Ševčík (90. Olayinka) - Maso-
pust (86. P. Hellebrand), Stanciu (87. Oscar), Provod - Tecl (87. Hilál). Trenér: Trpišovský.
Sparta: Heča - Sáček, Štetina, Hancko, Matěj Hanousek - L. Krejčí II (90.+4 Costa) - Hložek, 
Kanga, Dočkal (90. Vindheim), Karlsson (70. M. Frýdek) - Tetteh (46. Kozák). Trenér: Kotal.

 Jablonec - Ostrava  1:1 (1:0)
Branky: 4. Štěpánek (samostatná akce) - 64. Kuzmanovič (Potočný). Rozhodčí: K. Hrubeš - 
Kubr, Vaňkát - Orel (video). ŽK: Kratochvíl, Považanec, V. Hrubý - Potočný, J. Pokorný, Smola. 
Jablonec: V. Hrubý - Štěpánek (81. Macháček), Jeřábek, Plechatý, Krob - Hübschman - Ma-
toušek (72. Chramosta), Považanec, Kratochvíl, Acosta (46. T. Pilík) - Doležal (90.+1 Velich). 
Trenér: P. Rada.
Ostrava: Budinský - Fillo, J. Pokorný, Stronati, Fleišman - A. Jánoš, Drozd (62. Jirásek) - Lal-
kovič (46. Smola), Kuzmanovič (86. Reiter), Potočný - O. Šašinka (46. D. Buchta). Trenér: Kozel.

 Plzeň - Liberec   4:0 (2:0)
Branky: 12. A. Čermák (M. Havel), 34. J. Kovařík (přímý kop), 56. A. Čermák (penalta), 61. Mihá-
lik (vyražený míč). Rozhodčí: Rejžek - Kotalík, Pečenka - Julínek (video).
Plzeň: A. Hruška - M. Havel (82. Řezník), Pernica (57. R. Hubník), J. Brabec, Limberský - Bucha, 
Kalvach, A. Čermák - Mihálik (82. Alvir), Chorý (82. Beauguel), J. Kovařík (66. Hořava). Trenér: 
Guľa.
Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, M. Dvořák, Fukala - Beran (81. Kazda), Černický, Mi-
chal, Zeman - Rondič (60. J. Šulc), Mashike Sukisa (71. Králíček). Trenér: Hoftych.

5. KOLO NADSTAVBY

ODVETA FINÁLE SKUPINY O EVROPU

 Bohemians 1905 - Ml. Boleslav  2:1 (1:1)
Branky: 19. Puškáč (Mosquera), 54. Jindřišek (přímý kop) - 38. Jiří Klíma (Janošek). Rozhodčí: 
Zelinka - J. Paták, Dresler - Rejžek (video). ŽK: Klusáček (trenér), Mosquera - Janošek, Fulnek, 
Šeda. První zápas: 0:3, postoupila Ml. Boleslav.
Bohemians 1905: Le Giang - Köstl, Bederka (76. Krch), Jindřišek - M. Dostál, Vacek (63. Vaní-
ček), Hůlka, Vodháněl, Mosquera - Puškáč (63. Květ), J. Nečas (76. Ugwu). Trenér: Klusáček.
Ml. Boleslav: Šeda - Křapka, Jakub Klíma, Tatajev, Zelený - Janošek (72. Mazuch), Túlio - 
Fulnek (90.+1 Mašek), Budínský (90.+1 Douděra), Ladra (54. Wágner) - Jiří Klíma (72. Pudil). 
Trenér: J. Weber.

KVALIFIKAČNÍ UTKÁNÍ O EVROPSKOU LIGU

 Liberec - Mladá Boleslav  2:0 (0:0)
Branky: 62. Pešek (Beran), 90. Mara (penalta). Rozhodčí: Ardeleanu - Caletka, Hrabovský - 
K. Hrubeš (video). ŽK: Koscelník, Malinský - Jiří Klíma, Tatajev.
Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Mikula - Hromada (83. Černický), Mara - Ma-
linský (90.+2 Fukala), Beran (77. Michal), Pešek (83. Zeman) - Rondič (90.+2 Králíček). Trenér: 
Hoftych.
Ml. Boleslav: Šeda - Jakub Klíma, Mazuch (76. Wágner), Tatajev, Křapka - Janošek (46. D. Ma-
šek), Túlio - Ladra (68. Krobot), Budínský, Fulnek - Jiří Klíma (68. Douděra). Trenér: J. Weber.   

Foto: fkmb.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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 PŘES TĚSNOU PORÁŽKU 1:2 V ODVETĚ NA BOHEMIANS POSTOUPILI FOTBALISTÉ MLADÉ BOLESLAVI 
 DO FINÁLOVÉHO MAČE O EVROPSKÉ POHÁRY V LIBERCI. V NĚM VŠAK SLOVANU PODLEHLI 0:2. 

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „Středeční derby v Edenu potvrdilo, že Sparta je na vzestupu, a mož-
ná jediný, kdo to nevidí nebo asi nechce vidět, je její bývalý trenér Venca 
Jílek, když do médií řekl svůj osobitý pohled… Duel s mistrovskou Slavií 
ukázal, že na Letné jdou po správné cestě, ale zároveň viděli, že jejich 
největší rival je dál, takže mají na čem pracovat. Vašek Kotal po utká-
ní sympaticky přiznal, že uhráli bezbrankovou remízu se štěstím i díky 
několika výborným zákrokům brankáře Heči. Jeho protějšek Kolář je 
klíčovou osobností červenobílých, mají v něm nejen jistotu mezi tyčemi, 
ale takovou konstruktivní rozehrávku jako on nemá 90 procent stoperů 
v lize! Výrazný progres během koronavirové pauzy udělali noví mladí 
hráči Provod a Zima, kteří se rychle adaptovali v základní sestavě a jsou 
i příslibem do budoucna. V nedělní kvalifikaci o Evropskou ligu vyhrál Li-
berec zaslouženě, vyplatilo se mu, že pošetřil některé opory ve středeční 
nadstavbě v Plzni. Naopak „Bolka“ působila už dost unaveným dojmem, 
jedinou příležitost měl Mašek, který mohl vyrovnat na 1:1.“  

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.jutagrass.cz/
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V epilogu nadstavby využili 
fotbalisté Plzně bezbrankové 
remízy pražských „S“ v derby 
v Edenu k tomu, aby se mezi oba 
rivaly na špici soutěže efektivi-
ty vklínili, neboť doma porazili 
Liberec, který dorazil ve velmi 
kombinované sestavě, vysoko 
4:0. Slovan pak v nedělním zápa-
se kvalifikace o Evropskou ligu, 
kvůli kterému předtím šetřil 
některé opory, zvítězil U Nisy 2:0 
nad Mladou Boleslaví, a před-
skočil ji zároveň o jedinou trefu 
v počtu vstřelených branek.

 AČKOLIV V DERBY SE SPARTOU SLÁVISTÉ 
 NESKÓROVALI, TĚSNĚ UDRŽELI VEDENÍ V GÓLOVÉ JÍZDĚ. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Plzeň opět v závěsu

VYCHYTANÉ NULY

23
Ondřej Kolář (Slavia)

15 - Aleš Hruška (Plzeň) * 12 - Matouš Trmal (Slovácko) * 10 - Milan Heča (Sparta), Jan Laštůvka 
(Ostrava) * 9 - Vilém Fendrich (Opava), Tomáš Grigar (Teplice) * 8 - Filip Nguyen (Liberec) * 7 - Jaro-
slav Drobný (Č. Budějovice), Patrik Le Giang (Bohemians 1905), Vlastimil Hrubý (Jablonec)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

14
Libor Kozák (Sparta), Petar Musa (Liberec/Slavia)

13 - Lukáš Budínský (Ml. Boleslav) * 12 - Guélor Kanga (Sparta), Jakub Řezníček (Teplice) * 10 - Pa-
vel Bucha (Ml. Boleslav/Plzeň), Martin Doležal (Jablonec), Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav), Mi-
chael Krmenčík (Plzeň), Roman Potočný (Liberec/Ostrava) * 9 - Nemanja Kuzmanovič (Ostrava), 
Tomáš Poznar (Zlín), Ivan Schranz (Č. Budějovice) * 8 - Aleš Čermák (Plzeň), Lukáš Juliš (Olomouc), 
Muris Mešanovič (Ml. Boleslav), Tomáš Souček (Slavia), Jan Sýkora (Jablonec) * 7 - Adam Hložek 
(Sparta), Jiří Klíma (Ml. Boleslav), Jan Kopic (Plzeň), Ondřej Lingr (Karviná), Tomáš Malinský (Libe-
rec), Kamso Mara (Liberec), Jakub Mareš (Teplice), Jakub Pešek (Liberec), Jakub Plšek (Olomouc), 
Michal Škoda (Příbram), Benjamin Tetteh (Sparta), Tomáš Zajíc (Slovácko)

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

33,5
Lukáš Budínský (Ml. Boleslav, 13 + 5)

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

31,5
Guélor Kanga (Sparta, 12 + 5)

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

1. Slavia 35 69 1,971
2. Plzeň 35 68 1,943
3. Sparta 35 66 1,886
4. Liberec 36 57 1,583
5. Ml. Boleslav 35 56 1,600
6. Jablonec 35 48 1,371
7. Č. Budějovice 32 47 1,469
8. Ostrava 35 47 1,352
9. Bohemians 1905 34 44 1,294
10. Olomouc 33 39 1,182
11. Slovácko 32 37 1,156
12. Teplice 33 37 1,121
13. Zlín 33 30 0,909
14. Karviná 33 25 0,758
15. Příbram 33 21 0,636
16. Opava 33 17 0,515

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.strompraha.cz/
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Jak se Slavia dočkala dvacítky!
  Slavia - Sparta    0:0

Titul sice měli slávisté jistý již od 24. června, ale mistrovský 

pohár mohli zvednout až po derby se Spartou v posledním kole 

nadstavby, do něhož oba týmy přivedli kapitáni Jan Bořil a Bo-

řek Dočkal (1). A protože letenští hosté rozhodně nemínili dělat 

stafáž při korunovaci domácích plejerů, na trávníku se pořádně 

jiskřilo  (2). Jedenadvacetiletý sparťanský mladíček Ladislav 

Krejčí (3) dohrál duel až do konce jen díky benevolenci sudího 

Ondřeje Berky. Po  jeho závěrečném hvizdu v bezgólovém mači 

vyběhl šťastný trenér červenobílých Jindřich Trpišovský slavit 

obhajobu titulu (4). Radost „sešívaných“ byla o to větší (5), že je 

již dvacátý v historii klubu, což od příští sezony budou vedle tra-

diční hvězdy symbolizovat i dvě malé hvězdičky na dresu.

1)

2)

3)

5)

4)
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Podzimní zápasy 
na Kypru a v Německu

Česká reprezentace už zná kompletní podzimní program. Kromě zápasů v Lize 
národů ji čekají také dvě přípravná utkání. Národní tým nastoupí 7. října na Kyp-
ru a o měsíc později 11. listopadu v Lipsku proti Německu. Česko tak změří síly 
s jedním z nejlepších a nejslavnějších týmů světa. Německo je čtyřnásobným 
mistrem světa a trojnásobným evropským šampionem.

 REPREZENTAČNÍ TRENÉR JAROSLAV ŠILHAVÝ UŽ MŮŽE PŘIPRAVOVAT 
 DETAILNÍ PLÁN PRO PODZIMNÍ PROGRAM NÁRODNÍHO TÝMU. 

 PODZIMNÍ ZÁPASY BUDOU SLOUŽIT TAKÉ K TESTOVÁNÍ REPREZENTAČNÍHO CELKU 
 PŘED FINÁLOVÝM TURNAJEM EURO, NA KTERÉM SE V PŘÍŠTÍM ROCE UTKÁ I S ANGLIÍ. 

„Je to vyznamenání pro celý český fotbal. Mám z toho velkou 

radost - ukazuje se, že jdeme správnou cestou, když o zápasy 

s českou reprezentací mají zájem takové týmy jako právě Němec-

ko nebo třeba loni Brazílie,“ konstatuje předseda FAČR Martin 

Malík, který zároveň připomněl, že Česko během roku a půl se-

hraje přípravné zápasy proti dvěma nejúspěšnějším týmům fot-

balové historie. A trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý ho 

doplňuje: „V listopadu nás budou čekat tři těžké zápasy za sebou, 

ale nabídku hrát s Německem nedostáváte každý den. Bude to 

znovu obrovská zkušenost před mistrovstvím Evropy, na kterém 

nás čekají soupeři jako Anglie nebo Chorvatsko.“

Jak proti Kypru, tak proti Německu nastoupí česká reprezen-

tace na hřištích soupeřů. Výrazné komplikace to však v náročném 

programu znamenat nebude. „Kypr nám naopak z hlediska ces-

tování vyhovuje. Normálně by nás čekala poměrně dlouhá cesta 

do Izraele, kde pak budeme hrát v Lize národů. Takhle poletíme 

stejným směrem, odehrajeme zápas v dobrých podmínkách a ná-

sledný přesun z Kypru do Izraele už nebude tak dlouhý. A Ně-

mecko? Bude to pro nás těžká prověrka, ale právě taková utkání 

můžou tým posunout ještě dál. Poměrně brzy známe kompletní 

podzimní program a můžeme začít chystat veškeré detaily,“ do-

dává manažer národního týmu Libor Sionko.

S Německem se česká reprezentace utkala naposledy v kvali-

fikaci o postup na mistrovství světa 2018. Na podzim 2017 přišla 

v Edenu o cenný bod až dvě minuty před koncem zápasu. Z po-

sledních pěti vzájemných utkání dvakrát vyhrála a třikrát prohrá-

la. Proti Kypru hrála česká nebo československá reprezentace 

devětkrát a nikdy neprohrála. Připsala si sedm výher a dvě remí-

zy. Naposledy proti tomuto soupeři nastoupila v roce 2007 v kvali-

fikaci o postup na EURO 2008 a vyhrála 2:0. 

KOMPLETNÍ PROGRAM ČESKÉ FOTBALOVÉ 
REPREZENTACE NA PODZIM 2020

4. září: Slovensko - Česko (Liga národů) * 7. září: Česko - Skotsko (Liga národů)

7. října: Kypr - Česko (příprava) * 11. října: Izrael - Česko (Liga národů)

14. října: Skotsko - Česko (Liga národů)

11. listopadu: Německo - Česko (příprava) * 15. listopadu: Česko - Izrael (Liga národů)

18. listopadu: Česko - Slovensko (Liga národů)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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„Dohrávky“ evropských pohárů 

Fotbalisté Lipska, mezi které patří i český reprezentační útočník Patrik 
Schick, nastoupí ve čtvrtfinále Ligy mistrů proti Atlétiku Madrid. Hrát se 
bude na jeden zápas v rámci závěrečného turnaje pro osm nejlepších cel-
ků soutěže v Lisabonu v polovině srpna. Další dvojici tvoří Bergamo - Paris 
St. Germain, o ostatních účastnících se rozhodne v dohrávkách osmifinále. 

 ÚTOČNÍKA LIPSKA PATRIKA SCHICKA ČEKÁ ČTVRTFINÁLE PROTI ATLÉTIKU MADRID. 

Páteční los v Nyonu určil, že lepší z dvojice Manchester City - 

Real Madrid nastoupí proti vítězi souboje Juventus - Lyon a zbýva-

jící dvojici vytvoří postupující z duelů Barcelona - Neapol a Bayern 

Mnichov - Chelsea.

Liga mistrů, která byla kvůli pandemii koronaviru COVID-19 

přerušená od poloviny března, se znovu rozjede 7. a 8. srpna od-

vetami osmifinále. V prvních zápasech Manchester City v Madridu 

nad Realem vyhrál 2:1, Bayern na hřišti Chelsea uspěl 3:0, Lyon si 

doma poradil 1:0 s Juventusem a duel Barcelony v Neapoli skončil 

1:1. Los rovněž určil semifinálové dvojice. Lipsko v případě postu-

pu narazí na Bergamo, nebo Paris St. Germain. Druhý finalista 

vzejde z osmičky Real, Manchester City, Lyon, Juventus, Neapol, 

Barcelona, Chelsea a Bayern.

Závěrečný turnaj pro osm nejlepších celků soutěže v Lisabonu 

odstartuje 12. srpna prvními čtvrtfinálovými zápasy. Semifinále 

jsou na programu 18. a 19. srpna a finále se uskuteční 23. srp-

na na stadionu Benficy. V předchozích kolech se bude hrát také 

na stadionu Sportingu.

Rozlosování závěrečného turnaje fotbalové Ligy mistrů v Lisa-

bonu (12. až 23. srpna). Čtvrtfinále (12. až 15. srpna): Manchester 

City/Real Madrid - Juventus Turín/Lyon, Lipsko - Atlético Madrid, 

Barcelona/Neapol - Bayern Mnichov/Chelsea, Bergamo - Paris St. 

Germain. Semifinále (18. a 19. srpna): Manchester City/Real Mad-

rid/Juventus Turín/Lyon - Barcelona/Neapol/Bayern Mnichov/

Chelsea, Lipsko/Atlético Madrid - Bergamo/Paris St. Germain.

Fotbalisté Sevilly s českým reprezentačním brankářem Tomá-

šem Vaclíkem v případě postupu přes AS Řím vyzvou ve čtvrtfi-

nále Evropské ligy lepšího z duelu Wolverhampton - Olympiakos. 

Čtvrtfinále se bude hrát na jeden vítězný zápas v rámci závě-

rečného turnaje pro osm nejlepších celků soutěže v německých 

městech Kolín nad Rýnem, Duisburg, Düsseldorf a Gelsenkirchen 

10. a 11. srpna. Semifinále se uskuteční 16. a 17. srpna a finále je 

na programu 21. srpna v Kolíně nad Rýnem.

O účastnících „Final Eight“ se teprve rozhodne po dohrání os-

mifinálové fáze. Pokud Manchester United vyřadí Linec, narazí 

na Kodaň, nebo Basaksehir, vítěz souboje Inter Milán - Getafe 

vyzve Leverkusen, či Glasgow Rangers. Zbývající čtvrtfinálovou 

dvojici vytvoří postupující z utkání Šachtar Doněck - Wolfsburg 

a Basilej - Frankfurt. Dvě dvojice Inter Milán - Getafe a Sevil-

la - AS Řím osmifinále před koronavirovou přestávkou nestihly 

rozehrát a UEFA rozhodla, že se v Německu utkají v jednom zá-

pase. Ostatní kluby mohou osmifinálové odvety rovněž ve dnech 

5. a 6. srpna absolvovat na svých stadionech. Utkání se podle oče-

kávání uskuteční bez diváků na tribunách, aby se omezilo riziko 

šíření koronaviru. Kvůli pandemii COVID-19 byla Evropská liga 

přerušena v polovině března.

Čtyři celky mají po úvodních venkovních triumfech blízko k po-

stupu. Manchester United deklasoval Linec 5:0, Basilej zvítězila 

ve Frankfurtu 3:0, Leverkusen porazil Rangers 3:1 a Šachtar zdo-

lal Wolfsburg 2:1. V dalších úvodních osmifinálových duelech Ba-

saksehir v Istanbulu přehrál Kodaň 1:0 a Olympiakos doma s Wol-

verhamptonem remizoval 1:1.

Rozlosování závěrečného turnaje fotbalové Evropské ligy 

v Německu (10. až 21. srpna). Čtvrtfinále (10. a 11. srpna v Kolíně 

nad Rýnem, Duisburgu, Düsseldorfu a Gelsenkirchenu): Šachtar 

Doněck/Wolfsburg - FC Basilej/Eintracht Frankfurt, Manchester 

United/LASK Linec - FC Kodaň/Basaksehir Istanbul, Inter Milán/

Getafe - Bayer Leverkusen/Glasgow Rangers, Wolverhampton/

Olympiakos Pireus - AS Řím/FC Sevilla. Semifinále (16. a 17. srp-

na): Wolverhampton/Olympiakos Pireus/AS Řím/FC Sevilla - Man-

chester United/LASK Linec/FC Kodaň/Basaksehir Istanbul, Inter 

Milán/Getafe/Bayer Leverkusen/Glasgow Rangers - Šachtar Do-

něck/Wolfsburg/FC Basilej/Eintracht Frankfurt. 

 KARIM BENZEMA A JEHO REAL MADRID 
 SE UTKÁ SE SILNÝM MANCHESTEREM CITY. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Sobotní záchranářská bitva v Norwichi dopadla pro domácí Kanárky 
katastrofálně, po vysoké porážce 0:4 s West Hamem definitivně přišli 
o naději na udržení a stali se prvním sestupujícím z Premier League. 
Víkendový program okořenilo severolondýnské derby, které nakonec 
ovládl Mourinhův Tottenham.

Kladiváři, v jejichž sestavě nechyběl český reprezentační záložník Tomáš Souček, vyso-

kým triumfem napravili těsnou středeční prohru s Burnley 0:1 a od sestupových příček je 

tři kola před koncem soutěže dělí tři body. Hrdinou londýnského mančaftu se stal forvard 

Michail Antonio, který vstřelil všechny čtyři góly svého týmu a rovnou si zdvojnásobil počet 

zářezů na pažbě. Třikrát se rozvlnila síť v tradičním londýnském derby mezi Tottenhamem 

a Arsenalem. Obě branky v prvním poločase vypracovali Kanonýři. Tu první vstřelil v 16. 

minutě parádní střelou zpoza vápna Lacazette, o tři minuty později Kolasinac špatnou při-

hrávkou nechtěně vyslal do brejku Sona, který se tváří v tvář gólmanu Martínezovi nemýlil 

a srovnal. V dalším průběhu utkání oba týmy trefily břevno a měly několik nadějných šancí, 

gólově nakonec udeřil devět minut před koncem Tottenham díky hlavičce Alderweirelda, 

která zařídila Spurs výhru 2:1 a vystřídání rivala na osmém místě tabulky.  

Boj o Ligu mistrů si zkomplikovala londýnská Chelsea, která nečekaně padla 0:3 

na půdě skvěle hrajícího Sheffieldu United, za který se dvakrát trefil McGoldrick a jednou 

McBurnie. Domácí se tak nadále senzačně drží na příčkách pro evropské poháry, hosté 

mohli klesnout na čtvrté místo. Jenže čtvrtý Leicester nabídnutou šanci o pár hodin později 

nevyužil, když padl 1:4 na půdě zachraňujícího se Bournemouthu, a zůstal o bod za Blues. 

Oba dva mančafty však může v případě vítězství v pondělní dohrávce se Southamptonem 

přeskočit ve formě hrající Manchester United, který cílil na pátý triumf v řadě. 

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Liverpool 35 30 3 2 76:27 93
2. Manchester City 35 23 3 9 91:34 72
3. Chelsea 35 18 6 11 63:49 60
4. Leicester 35 17 8 10 65:36 59
5. Manchester Utd. 34 16 10 8 59:33 58
6. Wolves 35 14 13 8 48:37 55
7. Sheffield Utd. 35 14 12 9 38:33 54
8. Tottenham 35 14 10 11 54:45 52
9. Arsenal 35 12 14 9 51:44 50

10. Burnley 35 14 8 13 39:47 50
11. Everton 35 12 9 14 41:52 45
12. Southampton 34 13 5 16 43:56 44
13. Newcastle 35 11 10 14 36:52 43
14. Crystal Palace 35 11 9 15 30:45 42
15. Brighton 35 8 12 15 36:52 36
16. West Ham 35 9 7 19 44:59 34
17. Watford 35 8 10 17 33:54 34
18. Bournemouth 35 8 7 20 36:60 31
19. Aston Villa 35 8 6 21 38:65 30
20. Norwich 35 5 6 24 26:67 21

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Vardy J. Leicester 23 4
2. Aubameyang P. Arsenal 20 2
3. Salah M. Liverpool 19 9

 STOPER ALDERWEIRELD SE RADUJE Z VÍTĚZNÉ TREFY V LONDÝNSKÉM DERBY. 

Kladiváři potopili Kanárky

PROGRAM
36. KOLO

14.7. Chelsea - Norwich
15.7. Burnley - Wolves, Manchester City - Bournemouth,

Newcastle - Tottenham, Arsenal - Liverpool
16.7. Everton - Aston Villa, Leicester - Sheffield Utd.,

Crystal Palace - Manchester Utd., Southampton - Brighton
17.7. West Ham - Watford

VÝSLEDKY
34. KOLO

Aston Villa 0:3 Manchester Utd. * West Ham 0:1 Burnley
Bournemouth 0:0 Tottenham * Arsenal 1:1 Leicester

Everton 1:1 Southampton * Brighton 1:3 Liverpool
Manch.City 5:0 Newcastle * Sheffield Utd. 1:0 Wolves

Crystal Palace 2:3 Chelsea * Watford 2:1 Norwich

35. KOLO

Bournemouth 4:1 Leicester * Tottenham 2:1 Arsenal
Aston Villa 2:0 Crystal Palace * Wolves 3:0 Everton

Brighton 0:5 Manchester City * Sheffield Utd. 3:0 Chelsea
Liverpool 1:1 Burnley * Norwich 0:4 West Ham

Watford 2:1 Newcastle * Man. Utd.:Southampton (hráno po uzávěrce)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://fotbalservis.cz/
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Pizarro se rozloučil na lavičce

 CLAUDIO PIZARRO SE ROZLOUČIL S BRÉMAMI JAKO DRUHÝ NEJLEPŠÍ 
 KANONÝR-CIZINEC V HISTORII BUNDESLIGY, V NÍŽ NASTŘÍLEL 197 GÓLŮ. 

 FABIAN SCHLEUSENER SE V ŠESTÉ MINUTĚ NASTAVENÍ RADUJE Z TREFY, 
 KTEROU ZAJISTIL NORIMBERKU SETRVÁNÍ V DRUHÉ NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI. 

V šesté minutě nastavení však po dlouhém nákopu brankáře 

Mathenii šťastně trefil zlatý záchranářský gól Fabian Schleuse-

ner, kterým tak uchránil svůj klub od strmého sešupu z bunde-

sligy až do třetí ligy, v níž Norimberk naposledy hrával v sezo-

ně 1996/1997. Ingolstadtu tak nevyšel bleskový návrat po roce 

do druhé ligy, k němuž měl neuvěřitelně blízko, a tak nebylo divu, 

že po závěrečném hvizdu z některých hráčů frustrace přímo trys-

kala a málem se na trávníku strhla pořádná mela…

V Brémách už pár dnů úlevně vydýchávali podobně hektický 

barážový finiš s Heidenheimem, který měl být původně i herní 

rozlučkou pro Claudia Pizarra. Jenže kouč Florian Kohlfeldt si le-

gendu Werderu netroufl ani v posledních minutách poslat na tráv-

ník, jak zamýšlel za příznivého stavu odvetného duelu. Peruánský 

forvard, který v říjnu oslaví dvaačtyřicáté narozeniny, tak dvacátou 

jubilejní sezonu v bundeslize i celou kariéru uzavřel v roli jásající-

ho náhradníka. Kdyby nebyl Robert Lewandowski tak spolehlivou 

mašinou na střílení gólů (aktuálně jich má na kontě už 236), od-

cházel by s největší pravděpodobností jako historicky nejlepší ka-

nonýr-cizinec v bundeslize. Ale i stříbrná příčka se 197 góly ve 490 

zápasech je blyštivou výstavní vizitkou, kterou po sobě zanechal.

Nový ročník bundesligy začne kvůli koronavirovému posunutí 

toho čerstvě skončeného až 18. září. I proto se transferové tahy 

jednotlivých klubů teprve rozbíhají. Nejaktivněji si zatím počíná 

Lipsko, třebaže dlouhá sága o přeměně hostování českého re-

prezentačního útočníka Patrika Schicka na přestup z AS Řím není 

zdaleka ještě u konce. Klubové vedení RB už potvrdilo příchod 

německého reprezentanta Benjamina Henrichse, který se vrací 

do bundesligy po dvou letech, strávených nepříliš vydařeným an-

gažmá v AS Monako. I v jeho případě se jedná o hostování s opcí. 

Pokračuje i horká linka z kabiny rakouského šampiona Salcbur-

ku, odkud se do Lipska stěhuje další fotbalista, čtyřiadvacetiletý 

korejský reprezentant Hee-chan Hwang. V této sezoně si připsal 

ve 27 utkáních jedenáct branek a dvanáct asistencí, v novém pů-

sobišti, kde podepsal kontrakt do roku 2025, by se měl pokusit 

nahradit druhého nejlepšího střelce bundesligy Tima Wernera, 

který odešel do Chelsea. 

O víkendu se zkompletovala startovní listina obou německých nejvyšších 
soutěží v příštím ročníku. V odvetě baráže v Ingolstadtu o setrvání ve dru-
hé bundeslize málem prohospodařil hostující Norimberk domácí výhru 
2:0, neboť po bezbrankovém prvním poločase třikrát po přestávce inkaso-
val po precizně zahraných standardních situacích.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Žádné klopýtnutí, za titulem letí nekompromisně. Fotbalisté mad-
ridského Realu nedávají šanci chytnout Barceloně druhý dech a už 
ve čtvrtek mohou propuknout jejich velké mistrovské oslavy!

Není to procházka růžovým sadem. Střelecké štěstí opustilo kanonýra Benzemu, zra-

nil se klíčový bek Marcelo a fanoušci zuří nad další provokací náhradníka Balea, který si 

na střídačce přetáhl roušku přes oči a dělal, že spí. Co je podstatné, Real vítězí a drží si 

Barcu na distanc. Po koronavirové pauze vyhrál všech osm zápasů, ve kterých dostal pou-

hé dvě branky. A kouč Zidane za to vychvaloval do nebes gólmana Courtoise. „Je to velmi 

důležitý hráč s obrovským vlivem. V každém zápase odvádí fenomenální práci, zabraňuje 

spoustě gólů,“ vzýval Belgičana. Ve čtvrtečním předposledním kole „bílý balet“ hostí Vil-

larreal a může si zajistit 34. titul v historii. „Všechno vypadá dobře, ale vždycky jsem tvrdil, 

že hrát La Ligu znamená velmi těžkou a tvrdou práci,“ varoval Zidane, že ještě není hotovo.

Barcelona už ale mele z posledního, v týdnu vyhrála oba zápasy 1:0. Nejprve v měst-

ském derby odsoudila k definitivnímu sestupu Espanyol, poté brala tři body ve Valladolidu. 

Potřetí za sebou vyšel střelecky naprázdno hvězdný Messi. „Stejně jako celý tým i on je 

unavený, potřeboval by si už odpočinout, jenže skóre bylo příliš těsné, tak jsem ho musel 

nechat na hřišti,“ řekl trenér Setién. Uruguayský šutér Suárez vstřelil už 195. soutěžní gól 

za Katalánce a ze třetí příčky klubového žebříčku vyšoupl Čechoslováka Ladislava Kubalu. 

Před ním jsou už jen César (232) a Messi (630). „Jsem šťastný a hrdý,“ přiznal Suárez.

Tomáš Vaclík si poranil koleno, ale Sevilla i bez něj vítězí a pere se s Atlétikem o bronzo-

vou příčku. Obrovská tlačenice je na zbylá tři volná místa v pohárové Evropě, kde se kaž-

dým dnem s dalšími dohrávkami situace mění. Po víkendu na tom byly nejlépe Villarreal, 

Getafe a Bilbao. Jak tomu ale bude po nedělním závěrečném kole? 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Real Madrid 35 24 8 3 64:21 80
2. Barcelona 36 24 7 5 80:36 79
3. Atl. Madrid 36 17 15 4 48:26 66
4. Sevilla 36 18 12 6 53:34 66
5. Villarreal 35 17 6 12 57:45 57
6. Getafe 35 14 11 10 43:34 53
7. Ath. Bilbao 36 13 12 11 41:32 51
8. Real Sociedad 35 15 6 14 53:46 51
9. Valencia 36 13 11 12 45:52 50

10. Granada 35 14 8 13 45:42 50
11. Osasuna 36 12 12 12 42:51 48
12. Levante 36 12 7 17 43:51 43
13. Betis 36 10 11 15 47:56 41
14. Valladolid 36 8 15 13 29:40 39
15. Eibar 36 10 9 17 36:51 39
16. Celta Vigo 36 7 15 14 35:46 36
17. Alaves 35 9 8 18 32:53 35
18. Leganes 36 7 11 18 26:49 32
19. Mallorca 36 9 5 22 37:61 32
20. Espanyol 36 5 9 22 27:57 24

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Messi L. Barcelona 22 20
2. Benzema K. Real Madrid 18 8
3. Moreno G. Villarreal 16 5
4. Suarez L. Barcelona 15 8

SERIE A

Měli na lopatě dokonce i šampiony z Juventusu a virtuálně byli už na dru-
hé příčce! Borci Atalanty Bergamo nakonec v Turíně plichtili, nicméně opět 
si vysloužili ohromný aplaus vestoje. Aktuálně není v Itálii lepší tým!

Dvanáctá soutěžní výhra v řadě byla na spadnutí. Poté, co Bergamští v týdnu sfoukli 

Sampdorii, ničili v sobotním šlágru jara Juventus dokonce na jeho hřišti. Dvakrát vedli, 

dvakrát domácí zachraňoval Ronaldo z penalty. Tu druhou proměnil v poslední minutě. 

„Byl to vydřený bod. Remizovali jsme s jedním z nejlepších týmů v Evropě, Atalanta je váž-

ně skvělá,“ klaněl se soupeři turínský kouč Sarri a vzýval spasitele Ronalda: „Cristiano je 

šampion nejen díky nohám, ale i hlavě. Neuvěřitelným způsobem dokáže ustát tlak.“ Por-

tugalec se 28. gólem v sezoně přiblížil na jednu trefu za lídra střelců Immobileho z Lazia.

Bergamská vítězná šňůra skončila kvůli dvěma smolným rukám. „Zasloužili jsme si vy-

hrát, jsme naštvaní, ale na kluky jsem neskutečně hrdý,“ řekl trenér Gasperini. Jeho hoši 

jsou bodík za druhým Laziem. To během jediného týdne utrpělo ve třech utkáních tři porážky! 

Nejprve doma s AC 0:3, pak 1:2 v Lecce a naposledy doma 1:2 se Sassuolem. „Už je asi zby-

tečné se bavit o titulu, teď potřebujeme nasbírat ještě pár bodů k účasti v Lize mistrů,“ upo-

zornil trenér Inzaghi na osmibodové manko na Juventus. Nechutný zkrat předvedl obránce 

Lazia Patric, který kousl do ruky soupeře a dostal zákaz startu ve čtyřech zápasech.

Velké vzepětí si naopak užívá milánský AC, který v týdnu doma prohrával po hodině hry 

s Juventusem 0:2, nakonec však vyhrál 4:2. A v neděli odolal i tlaku Neapole a odvezl si z je-

jího hřiště plichtu 2:2. „Mrzí mě, že jsem přišel až v půlce sezony. Kdybych tady byl od za-

čátku, vyhráli bychom ligu. Takhle měli naši rivalové kliku,“ naparoval se snajpr Ibrahimovic 

a zpochybnil své setrvání v klubu. „Milán už není ten slavný klub, jak jsem ho znal. A Ibra 

hraje proto, aby něco vyhrál, jinak zůstane doma,“ ušklíbl se švédský forvard. 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Juventus 32 24 4 4 67:32 76
2. Lazio 32 21 5 6 68:35 68
3. Atalanta 32 20 7 5 87:41 67
4. Inter 31 19 8 4 65:33 65
5. AS Řím 32 16 6 10 59:43 54
6. Neapol 32 15 7 10 52:43 52
7. AC Milán 32 14 8 10 45:41 50
8. Sassuolo 32 13 7 12 59:54 46
9. Verona 32 11 11 10 40:39 44

10. Bologna 32 11 9 12 46:51 42
11. Cagliari 32 10 11 11 48:46 41
12. Parma 32 11 7 14 44:44 40
13. Fiorentina 32 8 12 12 38:44 36
14. Sampdoria 32 10 5 17 39:54 35
15. Udinese 32 9 8 15 31:46 35
16. Turín FC 31 10 4 17 37:57 34
17. FC Janov 32 7 9 16 40:60 30
18. Lecce 32 7 8 17 40:71 29
19. Brescia 32 5 6 21 28:64 21
20. Spal 32 5 4 23 23:58 19

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Immobile C. Lazio 29 8
2. Ronaldo C. Juventus 28 5
3. Lukaku R. Inter 20 2
4. Joao Pedro Cagliari 17 4

 DIEGO COSTA SE RADUJE Z TREFY, KTEROU ZAŘÍDIL VÝHRU 1:0 
 NAD BETISEM A UDRŽEL ATLÉTICO NA TŘETÍ PŘÍČCE LA LIGY. 

 VEDOUCÍ JUVENTUS V UPLYNULÉM TÝDNU ZE DVOU ZÁPASŮ 
 VYTĚŽIL JEN BOD, NA ČELE SERIE A ALE STÁLE MÁ POHODLNÝ NÁSKOK. 

Oslavy už ve čtvrtek? Lazio chřadne, Atalanta útočí

PROGRAM
37. KOLO

16.7. Ath. Bilbao - Leganes, Barcelona - Osasuna,
Betis - Alaves, Celta Vigo - Levante, Eibar - Valladolid,

Getafe - Atl. Madrid, Mallorca - Granada, Valencia - Espanyol,
Real Madrid - Villarreal, Real Sociedad - Sevilla

PROGRAM
33. KOLO

14.7. Atalanta - Brescia
15.7. AC Milán - Parma, Bologna - Neapol,

Sampdoria - Cagliari, AS Řím - Verona, Lecce - Fiorentina,
Sassuolo - Juventus, Udinese - Lazio
16.7. Turín FC - FC Janov, Spal - Inter

VÝSLEDKY
35. KOLO

Real Madrid 2:0 Alaves * Real Sociedad 2:3 Granada
Ath. Bilbao 1:2 Sevilla * Eibar 0:0 Leganes

Mallorca 2:0 Levante * Barcelona 1:0 Espanyol
Betis 3:0 Osasuna * Getafe 1:3 Villarreal

Celta Vigo 1:1 Atl. Madrid * Valencia 2:1 Valladolid

36. KOLO

Sevilla 2:0 Mallorca * Leganes 1:0 Valencia
Levante 1:2 Ath. Bilbao * Espanyol 0:2 Eibar

Atl. Madrid 1:0 Betis * Valladolid 0:1 Barcelona
Osasuna 2:1 Celta Vigo

Alaves:Getafe, Villarreal:Real Sociedad, 
Granada:Real Madrid (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
31. KOLO

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

AC Milán 4:2 Juventus * Lecce 2:1 Lazio

32. KOLO

Neapol 2:2 AC Milán * Cagliari 0:0 Lecce
Fiorentina 1:1 Verona * Parma 2:2 Bologna
Udinese 1:3 Sampdoria * FC Janov 2:0 Spal
Juventus 2:2 Atalanta * Brescia 0:3 AS Řím
Lazio 1:2 Sassuolo * Inter:Turín FC (hráno po uzávěrce)
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Ondrášovka Cup: závěrečné turnaje
vyhrály Příbram a Slavia

Závěr letošního Ondrášovka Cupu, který je oficiálním Pohárem mládeže 
FAČR, obstaraly v Benešově finálové turnaje kategorií U8 a U11. Nejprve 
se odehrál turnaj nejmladší kategorie, v níž se z poháru pro vítěze radovali 
malí fotbalisté 1. FK Příbram, kteří za sebou nechali na dalších medailových 
pozicích slavné pražské kluby Slavii a Spartu. V kategorii U11, která seriál 
finálových turnajů uzavřela, dosáhla na jediný letošní titul v Ondrášovka Cup 
Slavia Praha před svým odvěkým rivalem Spartou a Pardubicemi.

 V KATEGORII U8 SE RADOVALI Z VÍTĚZSTVÍ V TURNAJI MALÍ FOTBALISTÉ PŘÍBRAMI. 

 LETOŠNÍHO ONDRÁŠOVKA CUPU SE ZÚČASTNILO VÍCE NEŽ 800 TÝMŮ. 

Do turnaje vstoupilo 24 týmů rozdělených do čtyř základních 

skupin po šesti celcích, z nichž první dva postoupily do Zlaté, dal-

ší dva do Stříbrné a poslední dva do Bronzové skupiny o koneč-

né umístění. Do tabulky se pak počítá výsledek utkání s týmem, 

s nímž družstvo postupuje do závěrečných bojů. První den, kdy byly 

na programu utkání v základních skupinách, zvládly bez jakéhokoli 

zaváhání a bodové ztráty hned tři kluby - AC Sparta Praha (skupina 

A), 1. FK Příbram (skupina B) a SK Slavia Praha (skupina C). 

Nebývá vždy pravidlem, že týmy, které suverénně vyhrají sku-

pinu, nakonec získají i medaili. Tentokrát ale právě tři nejlepší 

družstva ze základních skupin obsadila všechny stupně na pódiu. 

Ve finálové skupině doslova zářila Příbram, která potvrdila svou 

dlouhodobou skvělou práci s mládeží. Příbram prohrála za celý 

CELKOVÉ POŘADÍ KATEGORIE U8

1. 1. FK Příbram - 18 * 2. SK Slavia Praha - 16
3. AC Sparta Praha - 15 * 4. FC Zbrojovka Brno - 13 * 5. FK Pardubice - 12

6. CU Bohemians Praha - 4 * 7. FK Mladá Boleslav - 2 * 8. FC Tempo Praha - 1

Nejlepší hráč: Adam Belej - FC Zbrojovka Brno
Nejlepší střelec: Jiří Kousek - FK Pardubice

Nejlepší brankář: Antonín Kubička - SK Slavia Praha

CELKOVÉ POŘADÍ KATEGORIE U11

1. SK Slavia Praha - 21 * 2. AC Sparta Praha - 18
3. FK Pardubice - 13 * 4. FC Zbrojovka Brno - 12 * 5. FC Slovácko - 6

6. FK Spartak Choceň - 5 * 7. Sportovní klub Solnice - 4 * 8. FC Vítkovice 1919 - 3

Nejlepší hráč: Aleksa Ilinčič - SK Slavia Praha
Nejlepší střelec: Filip Zahálka - FK Ústí nad Labem

Nejlepší brankář: Richard Král - SK Benešov

http://www.fotbal.cz
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 I KDYŽ ZÁSTUPCI SPARTY NA POSLEDNÍM TURNAJOVÉM KLÁNÍ PRVENSTVÍ NEZÍSKALI, 
 PŘESTO SI V ONDRÁŠOVKA CUPU PŘIPSALI PRVENSTVÍ CELKEM VE TŘECH KATEGORIÍCH. 

 SLÁVISTÉ TRIUMFOVALI MEZI JEDENÁCTILETÝMI HRÁČI. 

Po návštěvě v Hradci Králové se vydal do Benešova Matěj 

Chaluš. Stoper Slovanu Liberec a kapitán reprezentační jeden-

advacítky se sice zotavuje po operaci třísel, ale v Benešově jako 

oficiální tvář Ondrášovka Cupu nemohl chybět. „Je tady hodně 

slyšet povzbuzování rodičů. Myslím, že kluci si na turnaji užíva-

jí skvělou atmosféru. Pro kluky je důležité, aby na sobě pořád 

makali a fotbal si hlavně užívali,“ shrnul své dojmy z turnaje ta-

lentovaný obránce.

Do Benešova zavítal i David Holoubek, který dlouhé roky tré-

noval mládežnické týmy Sparty i její áčko a momentálně vede re-

prezentační osmnáctku. „Ondrášovka Cupu se účastní přes 800 

týmů, což je úžasné. Má to velký dopad a je skvělé, že se tady mo-

hou objevit hráči pro ligu i reprezentační výběry. Vidím v současné 

době, že některým klukům, i když to zní jako klišé, chybí srdíčko, 

emoční vazba ke sportu. My je naučíme běhat, střílet, ale potře-

bujeme, aby uměli zápas prožívat, aby tam byly emoce. Z takových 

pak jsou výborní hráči.“

Verner Lička nastřílel za svou kariéru více než 100 ligových 

gólů a po skončení kariéry se stal i úspěšným trenérem. Dnes 

se soustředí hlavně na vzdělávání trenérů. „Vzdělání je zásadní. 

Jestli se má něco změnit v českém fotbalu, tak je důležité vzdělá-

vat trenéry, aby viděli, kam se ubírá současný fotbal a jak by měl 

vypadat konečný produkt. Je důležité, abychom osobnost hráče, 

návyky a řešení situací podporovali už v mladém věku. Na prvním 

místě je rozvoj a výchova osobnosti hráče jako člověka. Trenér by 

měl zapracovávat do tréninku herní věci, aby hráč byl samostatný, 

uměl vzít na sebe odpovědnost, aby hrál fotbal, jak sám cítí. Žádný 

hráč nechce hrát fotbal podle trenéra, ale jak chce hrát on sám,“ 

zamyslel se nad vývojem mladých hráčů Verner Lička, který dění 

v Benešově sledoval s velkým zájmem.

Nejvíce vyhraných turnajů si v letošním Ondrášovka Cupu při-

psala AC Sparta Praha, která ovládla kategorie U9, U10 a U13. 

Zbývající tři prvenství si pak rozdělily tři kluby - FC Hradec Králo-

vé (U12), 1. FK Příbram (U8) a SK Slavia Praha (U11). 

turnaj jen jednou, když ve finálové skupině podlehla Spartě 2:3.  

Kluci z hornického města dávali svým soupeřům spoustu gólů 

a Slavii, která skončila na druhém místě, vyprovodili s výsledkem 

10:2. Právě Slavia zdolala Spartu 5:1 a body ztratila už jen remí-

zou se Zbrojovkou Brno. Sparta k prohře s červenobílým rivalem 

přidala ještě porážku s Pardubicemi, a tak Slavia skončila druhá 

a Sparta třetí. 

V kategorii U11 se už od základních skupin schylovalo k souboji 

o zlato mezi oběma slavnými pražskými „S“, která prošla úvodní 

fází turnaje bez jakékoli bodové ztráty. Slavia měla zvýšenou mo-

tivaci, protože zatímco její pražský konkurent vyhrál v Ondrášov-

ka Cupu tři kategorie, „sešívaní“ na svůj letošní triumf stále ještě 

čekali. Trpělivost se Slavii vyplatila a její tým U11 si udržel nepo-

razitelnost i ve Zlaté skupině. Slavia vyhrála dramatický klíčový 

duel proti Spartě 2:1 a cestu za pohárem měla otevřenou. Sparta 

obsadila druhou a FK Pardubice třetí příčku.  

Vítězství Slavie sledoval i reprezentační trenér Jaroslav Šilha-

vý, jeho hráčská i trenérská kariéra je spojená právě s vršovickým 

klubem. „Lidem z Ondrášovky i FAČR a všem z celého projektu, 

kteří se o něj starají, patří velký dík. Děti jsou dychtivé hrát takové 

turnaje. Máme tady týmy, které postoupily z celé republiky a na jed-

nom místě tak máme možnost vidět talenty, které jsou budoucností 

 NA FINÁLE DO BENEŠOVA ZAVÍTAL 
 I REPREZENTAČNÍ TRENÉR JAROSLAV ŠILHAVÝ. 

našeho fotbalu. Všechno začíná od rodičů, i když jejich ambice jsou 

někdy příliš velké. Hlavní je ale ten kluk. Jestli chce fotbal hrát 

a dává mu všechno, tak se může posunout dál. Poslední roky se náš 

fotbal nasměroval správným směrem. Chodím na fotbal se svým 

vnukem, a podle toho, co vidím, tak nemám o budoucnost našeho 

fotbalu strach,“ zhodnotil Ondrášovka Cup i stav českého mládež-

nického fotbalu kouč národního mužstva Jaroslav Šilhavý. 
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