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 MILAN 

 PETRŽELA 

„Jsem napůl Čech a napůl 
Vietnamec. Tamní občanství 
ale nemám, musel bych si ho 
vyřídit, kdybych třeba chtěl chytat 
za vietnamskou reprezentaci, “ 
říká brankářská jednička Liberce.

 FILIP NGUYEN

Ivan 
Kopecký 

„Zvykám si 
doma!“

  „Jsme pořád nováčkem!“  
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Vážení čtenáři!

Ligová soutěž už má za sebou dvě kola. Za svůj 

brzký start „vděčí“ větší zápasové porci díky nad-

stavbové části, což však může vyhovovat českým 

pohárovým zástupcům. Do bitvy o další účast 

v Lize mistrů vstoupí v úterý vicemistr z Plzně. 

Jeho zápasy s řeckým Olympiakosem Pireus 

bude s nostalgií sledovat Milan Petržela. Muž, 

jenž na západě Čech vyválčil čtyři mistrovské ti-

tuly a táhl s Viktorkou Evropou v duelech Cham- 

pions League a Evropské ligy, se už totiž do nadu-

paného kádru Plzně nevešel. A tak v šestatřiceti 

letech zamířil zpět na jih Moravy. Nejen se svými 

pocity při vyklízení skříňky v kabině Viktorie se 

nyní už záložník Slovácka svěřil v rozhovoru s vý-

mluvným titulkem: „Měl jsem slzy na krajíčku!“ 

Svou skříňku v Liberci si také málem vyklidil Filip 

Nguyen. Gólman, který o sobě říká, že je napůl 

Čech a napůl Vietnamec, měl v letní pauze výraz-

ně nakročeno do Slavie, jenže zůstal na severu. 

I ve Slovanu jej však neopouští jasný plán: „Chtěl 

bych zažít evropské poháry!“ O pohárech sní 

zřejmě jen v nejdivočejších snech Ivan Kopecký. 

Přestože Opava je spolu se Slavií a Plzní v lize je-

diná šestibodová, její trenér je na stránkách Gólu 

realistou: „Jsme pořád nováčkem!“

Tak příjemné gólové počtení!     

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

 „Mluvil jsem s oběma trenéry brankářů ve Slavii – Štěpánem Kolářem a Radkem 

Černým. Říkali mi, že budeme s Ondrou Kolářem v letní přípravě na stejné startovní čáře 

a uvidí se, kdo novou sezonu začne jako „jednička“. Zájem Slavie mě samozřejmě potě-

šil. Jednání mezi oběma kluby se asi zasekla na odstupném, které za mě Slovan chtěl. 

Nedá se nic dělat. Manažerovi Liboru Pávovi jsem pak řekl, ať mi říká jen o případných 

nabídkách, které budou reálné a  ne pouze hypotetické. Mám v Liberci ještě na dva roky 

smlouvu, takže se dívám dopředu. Vím, že na zápase s Plzní byli na tribuně slávističtí 

trenéři, ale nijak mě to nerozhodilo, snažil jsem se soustředit sám na sebe, abych byl 

platný pro tým. Pro mě je důležité, že v Liberci pravidelně chytám ligu, to byl taky jeden 

z mých fotbalových cílů. Tím dalším je zažít na vlastní kůži atmosféru evropských pohá-

rů, což by byl pro mě velký posun v kariéře. K Liberci ještě v nedávné minulosti pravidel-

ně patřily a chceme se o to pokusit v této sezoně.

„PROTI PLZNI JSEM SI MOC NEZACHYTAL…“
 Páteční ligová předehrávka s Plzní byla podobná těm předchozím vzájemným zá-

pasům. Zatímco my potřebujeme spoustu šancí ke vstřelení gólu, Viktorka je mnohem 

efektivnější, i proto ji Slovan tak dlouhou dobu neporazil. Moc jsem si nezachytal, na moji 

branku letěly dvě střely a obě skončily v síti… Před první gólem lízl Luděk Pernica hlavou 

centr, který zapadl ke vzdálenější tyči, před druhým pak sklepl balon Honzovi Kopicovi, 

který ho okamžitě napálil pod břevno. Až pár minut před koncem jsme po standardní si-

tuaci vstřelili kontaktní branku, ale na remízu jsme už nedosáhli, takže jsme nepotvrdili 

cennou výhru z prvního kola v Ostravě.

 PROTI PLZNI KAPITULOVAL FILIP NGUYEN PO STŘELÁCH PERNICI A KOPICE. 

Fotbalový týden Filipa Nguyena

„Chtěl bych zažít 
evropské poháry!“

V letní přestávce se jeho jméno často skloňova-
lo ve fotbalových kuloárech, o přestupu liberec-
kého brankáře FILIPA NGUYENA do mistrovské 
Slavie se mluvilo jako o hotové věci. Realita je 
však jiná, i v nové ligové sezoně stojí mezi tyčemi 
Slovanu jako jeho jasná brankářská „jednička“.

 V 10. KOLE MINULÉHO LIGOVÉHO ROČNÍKU SE FILIP NGUYEN 
 POSTAVIL DO BRÁNY LIBERCE A OD TÉ DOBY JE JEHO JASNOU JEDNIČKOU. 

  Ngadeu se upsal Gentu
Kamerunský obránce Michael Ngadeu definitivně 
přestoupil ze Slavie do Gentu, se kterým podepsal 
čtyřletou smlouvu. Belgický celek za osmadvace-
tiletého stopera zaplatil 115 milionů korun. Český 
mistr se ho sice pokusil udržet nabídkou nové 
smlouvy, a i když se podle předsedy představen-
stva klubu Jaroslava Tvrdíka dohodli, přesto se 
předloňský mistr Afriky rozhodl odejít. Do Edenu 
přišel v květnu 2016 z rumunského Botosani. 
Předloni se Slavií, se kterou kromě minulé sezo-
ny získal titul už v ročníku 2016/2017, prodloužil 
smlouvu do června 2020. Letos v lednu se o něj za-
jímal anglický Fulham, ale z přestupu do Premier 
League nakonec sešlo.

  Kadlec po třetí operaci
Útočník pražské Sparty Václav Kadlec podstoupil 
minulý týden transplantaci chrupavky v levém 
koleni, které si zranil loni v květnu proti Jihlavě. 
Od té doby byl na operaci již potřetí. Po zranění 
menisku v utkání s Jihlavou se podrobil artrosko-
pii a přišel o poslední dvě ligová kola. Zpočátku 
bezproblémová rehabilitace se ale zkomplikovala. 
V srpnu přerušil přípravu a na šest týdnů se pře-
sunul na léčení do Německa. Poté začal s týmem 
znovu trénovat, jenže v listopadu musel podstoupit 
další operaci. Do hry se vrátil až v únoru v ligovém 
duelu proti Bohemians 1905. Jako střídající hráč 
byl na hřišti 26 minut. Další minutu přidal v břez-
nu proti Plzni, od té doby znovu nehrál. V prvním 
týdnu přípravy nezvládlo koleno zvýšenou zátěž, 
proto neodcestoval na herní soustředění do ra-
kouského Bad Leonfeldenu. Rekonvalescence 
sedmadvacetiletého forvarda potrvá šest měsíců.

  Simič se trefil v premiéře
Český stoper Stefan Simič má za sebou vítěznou 
premiéru v chorvatské lize, kterou si osladil i vítěz-
ným gólem v dresu Hajduku Split v domácím utkání 
s týmem Istra 1961. Čtyřiadvacetiletý člen širšího 
reprezentačního kádru, který v létě do chorvatské-
ho klubu přestoupil z AC Milán, se trefil už v osmé 
minutě. Jeho spoluhráč Hamza Barry přidal pojist-
ku na výhru 2:0 dvě minuty před koncem.

  Kačaraba už patří Liberci
Stoper Taras Kačaraba přestoupil ze Šachtaru Do-
něck do Liberce, s nímž podepsal tříletou smlou-
vu. Čtyřiadvacetiletý Ukrajinec působí na severu 
Čech od ledna 2018, kdy přišel na hostování. 
Slovan řešil situaci delší dobu. Přestože se mu 
povedlo s obráncem prodloužit hostování do kon-
ce roku, hrozilo, že si ho ukrajinský mistr stáhne 
zpět. Za Slovan nastoupil do 41 ligových zápasů, 
v nichž vstřelil gól.

  Další Mareš v Teplicích
Univerzální záložník Petr Mareš přišel do Teplic 
na roční hostování z Mladé Boleslavi. V létě se 
vrátil po osmi letech na Stínadla jeho jmenovec 
útočník Jakub Mareš. V nejvyšší soutěži nastoupil 
osmadvacetiletý středopolař do 92 zápasů, v nichž 
vstřelil sedm branek. Debut si odbyl v dubnu 2010 
ve Slavii, za niž však další start nepřidal. V první 
lize se představil i v dresu Hradce Králové, odkud 
v roce 2016 přestoupil do Mladé Boleslavi. V listo-
padu téhož roku debutoval pod trenérem Karlem 
Jarolímem v české reprezentaci, za kterou na-
stoupil ve třech duelech.

  Hložek podepsal 
tříletý kontrakt
Šestnáctiletý sparťanský útočník Adam Hložek 
podepsal na Letné tříletou smlouvu, což je maxi-
mální doba, kterou klub hráči do 18 let může na-
bídnout. Juniorský reprezentant, který ve čtvrtek 
oslaví sedmnáctiny, debutoval v lize loni v listopa-
du jako nejmladší hráč Sparty v historii. V nejvyšší 
soutěži zatím odehrál 21 utkání a vstřelil čtyři 
branky. Tu poslední v sobotu do sítě Jablonce, 
kterou ukončil dosavadní nulovou gólovou bilanci 
svého týmu.   

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

 ZDENĚK HRUŠKA 

„CHCEME BODOVĚ USPĚT I VE ZLÍNĚ!“
V příštím kole nás čeká opět cesta na Moravu – do Zlína. Viděl jsem jeho domácí zápas 

se Slavií v televizi, kdyby domácí vedli po první půli 2:0 nebo 3:0, tak by se nikdo nemohl 

divit. Proti týmům, jako jsou pražská „S“ nebo Plzeň, se každý chce vytáhnout. Uvidíme, 

jak bude hrát Zlín proti nám. O víkendu prohrál stejným výsledkem 0:1 i v Olomouci, je 

bodově zatím na nule, o to víc asi do toho budou domácí v sobotu šlapat. Chtěli bychom 

znovu zopakovat výkon i výsledek z Ostravy. 

„BYLI JSME UNIKÁTNÍ VIETNAMSKÁ DVOJICE…“
Jsem rodilý Pražák, ale už se mi do hlavního města nechtělo zase dojíždět. Tak jsem si 

v Liberci pořídil na hypotéku byt, ze kterého to mám deset-patnáct minut chůze na stadion. 

Jsme tady s přítelkyní spokojeni, je to pěkné město, ze kterého to máme kousek do příro-

dy, nic nám tady nechybí. O dovolené jsme byli dva týdny ve Vietnamu za jejími příbuznými. 

Aneta je jako já napůl Češka a napůl Vietnamka. Byla to moje třetí návštěva Vietnamu v ži-

votě, nemám ani vietnamské občanství, které bych si musel vyřídit, kdybych třeba chtěl 

chytat za tamní reprezentaci. Jsem postavou velký po dědovi z máminy strany, ale nejdřív 

jsem jako kluk hrával stopera, až později jsem se přesunul do branky. Když jsem působil 

ve Vlašimi, tak mi dvojku dělal Patrik Le Giang. Byli jsme asi evropským unikátem – dva 

vietnamští brankáři v jednom klubu… On pak šel do Karviné, v létě přestoupil do Bohemky, 

ale o dovolené měl nehodu a dost se pochroumal, takže zatím za „Klokany“ nechytá.“ 

„V OSTRAVĚ ASI ZAÚŘADOVALA SPRAVEDLNOST!“
Proti Baníku asi zafungovala fotbalová spravedlnost, protože za nerozhodného stavu 1:1 

to nebyl žádný penaltový zákrok na Smolu, který v běžném souboji ochotně spadl. Naštěstí 

Hrubý otřel svoji ránu o břevno. Těsně před vypršením nastaveného času nám náramně 

vyšla standardka, když Roman Potočný chytře prodloužil hlavou na bližší tyči přesný centr 

střídajícího „Nešiky“ (Aleše Nešického).  Už na jaře jsme těžce kousali vyřazení Baníkem 

z MOL Cupu. Dostali jsme tehdy dva neregulérní góly – první dal Baroš rukou, druhý padl 

z jasného ofsajdu, což dodatečně konstatovala i komise rozhodčích. Jenže na našem vyřa-

zení se samozřejmě nic nezměnilo… Proto jsme se z výhry v Ostravě tak radovali, byla to 

pro nás kromě úspěšného vstupu do nové sezony také i určitá satisfakce.  

„PŘESTUPNÍ TERMÍN NENÍ JEŠTĚ U KONCE…“
Za tu dobu, co jsem v Liberci, jsem si už zvykl, že se mění nejen hráčský kádr, ale i tre-

néři. My brankáři to tolik nepociťujeme, protože máme pořád Marka Čecha. Ale je pravda, 

že kluci v přípravě pod trenérem Hoftychem mnohem víc běhali než předtím pod bývalým 

koučem. Doufám, že se to v sezoně pozitivně na našich výkonech projeví. Je fajn, že se 

složení naší obrany nezměnilo, i když se také mluvilo o přestupu Ondry Karafiáta do Sla-

vie, zvlášť když jí v minulých dnech odešli oba stabilní stopeři Deli a Ngadeu do belgických 

klubů. Ale letní přestupní termín není ještě zdaleka u konce…  

FILIP NGUYEN * Narozen: 14. září 1992 * Výška: 191 cm * Váha: 88 kg * Stav: svobodný, 
přítelkyně Aneta * Fotbalový post: brankář * Hráčská kariéra: ABC Braník (2000-2009), 
Sparta Praha (2009-2013),Loko Vltavín (2013-2014), Union 2013 (2014-2016), Sellier Bellot 
Vlašim (2016), FC Čáslav (2016), Sellier Bellot Vlašim (2017-2018), Slovan Liberec (2018-?) 

 FILIP NGUYEN V DRESU SLOVANU PŘED UTKÁNÍM S VIKTORKOU. 
 MNOHO NECHYBĚLO, ABY CHYTAL ZA JEJÍHO VELKÉHO RIVALA SLAVII… 

STALO SE...

 LIBERECKÝ BRANKÁŘ V DUBNOVÉM BEZBRANKOVÉM DERBY 
 S JABLONCEM. DOSÁHNE FILIP VE SLOVANU TAKÉ NA EVROPSKÉ POHÁRY, 
 JAKO SE TO V POSLEDNÍM ROČNÍKU LIGY PODAŘILO JABLONECKÝM RIVALŮM? 

  Mladík Auer do „Bolky“
Osmnáctiletý záložník Jonas Auer přestoupil 
z pražské Slavie do Mladé Boleslavi. Rakous-
ký mládežnický reprezentant původně zamířil 
k účastníkovi 2. předkola Evropské ligy na hos-
tování. Červenobílí přivedli mladého středopolaře 
loni v červenci ze St. Pöltenu a v září ho poslali 
na hostování do druholigové Viktorky Žižkov. Let-
ní přípravu absolvoval s „Bolkou“, v úvodním kole 
doma proti Karviné si jako střídající hráč připsal 
debut v české lize. 

  Hanáci koupili „stožár“
Olomouc angažovala bosenského kanonýra Is-
mara Tandira. Téměř dvoumetrový útočník, který 
v minulé sezoně za Ružomberok vstřelil devět 
ligových gólů, podepsal se Sigmou dvouletou 
smlouvu. Třiadvacetiletý forvard už v Česku 
krátce působil loni na jaře, kdy za druholigový 
Frýdek-Místek zaznamenal pět branek v devíti 
utkáních. Má za sebou také angažmá ve Francii, 
USA, Islandu nebo Srbsku. Doma proti Zlínu prožil 
prvoligovou premiéru. 

  Bulhaři bez diváků
Fotbalisté Bulharska budou mít při podzimních 
kvalifikačních zápasech ve skupině A o postup 
na EURO 2020 proti Anglii a Česku uzavřenou část 
stadionu. UEFA potrestala Bulharsko kvůli rasis-
tickému chování jeho fanoušků v posledních dvou 
duelech proti Česku a Kosovu. Bulhaři přivítají 
Anglii 14. října a 17. listopadu uzavřou kvalifikaci 
domácím soubojem s českým národním týmem. 

  Azackij 
hostem ve Zlíně
Z Ostravy na hostování do Zlína míří Oleksander 
Azackij. Pětadvacetiletého ukrajinského stopera 
Baník konkurenčnímu ligovému klubu zapůjčil 
do konce aktuální sezony s opcí na přestup a ješ-
tě s ním před odchodem k „Ševcům“ prodloužil 
smlouvu o další rok. Do Ostravy přestoupil před 
dvěma lety z ukrajinské Oděsy, stálé místo v zá-
kladní sestavě si však nezískal a dvakrát zamířil 
na hostování do gruzínského Torpeda Kutaisi.

inzerce

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

25. ČERVENCE

1954 Zdeněk Hruška 1977-1983 24/0

26. ČERVENCE

1979 Štěpán Vachoušek 2002-2006 23/2

27. ČERVENCE

1914 Ĺudovít Radó 1934-1938 2/0

1969 Pavel Hapal 1991-1996 31/1

29. ČERVENCE

1956 Josef Novák II 1984-1987 12/2

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Evropská 
ruleta se roztáčí

Z kvinteta českých klubů zasáhne v tomto týd-
nu do předkol evropských pohárových soutěží 
trojlístek Plzeň (Liga mistrů), Jablonec a Mladá 
Boleslav (oba Evropská liga), který má za sebou 
dvě utkání nového prvoligového ročníku.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Jestli to bude dostatečná rozehranost na soupeře, které jim los 

přisoudil, to se ukáže po odvetách v příštím týdnu. Zatímco viktori-

áni narazí na silného a v pohárové Evropě dlouhodobě zabydlené-

ho soka řecký Olympiakos Pireus, Severočeši a Středočeši vykročí 

tak trochu do neznáma dalekých evropských destinací - v Arménii 

resp. v Kazachstánu. Už v prvním předkole pohořeli někteří jasní 

papíroví favorité. Bratislavský Slovan, který vyhrál slovenskou ligu 

se sedmnáctibodovým náskokem, klopýtl s černohorským šampi-

onem Sutjeskou Nikšič po dvou remízách 1:1 a prohraném penal-

tovém rozstřelu v odvetě. „Belasí“ navíc oba góly dostali v závěru 

nastaveného času… Ostudné vyřazení odnesl vyhazovem navzdo-

ry předchozím mistrovským zásluhám ihned po návratu výpravy 

do metropole na Dunaji trenér Martin Ševela a ve víkendovém 

úvodním ligovém kole tým vedl asistent Vladimir Radenkovič, kte-

rý v nejslavnějším slovenském klubu působí v této roli již čtvrtou 

sezonu. Po propadu do Evropské ligy čeká nyní Slovan další nevy-

zpytatelný soupeř z Balkánu – kosovský mistr Feronikeli…

Ještě větší evropskou blamáž a v domácím prostředí k tomu 

zažil Hajduk Split, který v prvním zápase na Maltě vyhrál nad 

týmem Gzira 2:0. Kouč Siniša Oreščanin nechal ve čtvrteční od-

vetě odpočívat s ohledem na nedělní start tamní ligy hned sedm 

největších opor včetně české letní posily stopera Stefana Simiče. 

Podceňovaní hosté v úvodních minutách inkasovali, jenže pak se 

selankový zápas z pohledu domácích postupně proměnil v horor. 

Po přestávce maltský outsider dvěma góly otočil výsledek a deset 

vteřin před koncem šestiminutového nastavení pak přidal třetí, 

což znamenalo drsný konec evropských ambicí chorvatského klu-

bu. Nebylo ani divu, že někteří z jeho temperamentních a na jistý 

postup natěšených fanoušků, kterých se na stadionu Poljud sešlo 

téměř dvacet tisíc, po závěrečném hvizdu vyrazili na ostrou osob-

ní výměnu názorů za hlavními viníky – hráči, trenérem i vedením 

klubu do VIP prostorů. I ve Splitu nad mořem již nezáří hvězda 

trenéra Oreščanina, kterého rovněž ještě před ligovým výkopem 

nové sezony nahradil Damir Burič…

Pondělní polední los v Nyonu postavil českým týmům další pře-

kážky na cestě do pohárové Evropy. Když Plzeň vyřadí Olympiakos 

Pireus, narazí ve třetím předkole Ligy mistrů na tureckého vice-

mistra Basaksehir. Do země půlměsíce zamíří i pražská Sparta 

ve třetím předkole Evropské ligy, ve kterém ji čeká Trabzonspor 

s českým reprezentačním obráncem Filipem Novákem. Pokud 

sem postoupí Jablonec, nejspíš změří síly s anglickými „Vlky“ 

z Wolverhamptonu. Také hypotetický soupeř Mladé Boleslavi není 

z kategorie nejpříjemnějších - na rumunském klubu FCSB (bývalá 

Steaua Bukurešť) totiž ztroskotala v minulých letech v kvalifikaci 

o Ligu mistrů jak Sparta, tak Plzeň… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Věnovali góly 

Šuralovi

Šestadvacetiletý záložník či obránce v 54.
minutě po přihrávce za obranu zvýšil na 2:0 
pro domácí. Při oslavě se slzami v očích ukázal 
fanouškům tričko s fotografií sebe a Šurala 
ve sparťanských dresech.

„Čekal jsem hodně dlouho, abych mu mohl 
věnovat gól. Byl to jeden z mých spoluhráčů, 
se kterým jsem si dobře rozuměl na hřišti 
i mimo něj. Byli jsme spolu u hodně branek,“ 
řekl v rozhovoru pro televizi Digi Sport a dodal: 
„Nečekal jsem, že by to se mnou mohlo tak 
otřást. Je hrozné, když váš spoluhráč a ka-
marád takhle odejde. Od teďka budu Pepovi 
věnovat každý svůj gól.“

O den později v úvodním zápase druhé 
ligy Vlašim - Brno poslal hostující Zbrojovku 
ve 21. minutě do vedení Jakub Šural a podob-
ným výmluvným gestem poslal gól svému 
staršímu bratrovi Josefovi. 

 PLZEŇ SE NA PŘEDKOLO LIGY MISTRŮ NALADILA DVĚMA 
 LIGOVÝMI VÝHRAMI. TEĎ JI VŠAK ČEKAJÍ TĚŽKÉ BITVY S OLYMPIAKOSEM PIREUS. 

 SPARŤANÉ JDOU AŽ DO TŘETÍHO PŘEDKOLA EVROPSKÉ LIGY, V NĚMŽ SE UTKAJÍ S TURECKÝM TRABZONSPOREM. 

AKTUÁLNĚ

Rumunský fotbalista Craiovy Bog- 

dan Vatajelu v domácí odvetě prvního 

předkola Evropské ligy s ázerbájdžán-

ským Sabailem pomohl k postupové 

výhře 3:2 a svůj gól věnoval bývalému 

spoluhráči z pražské Sparty Josefu Šu-

ralovi, který tragicky zemřel při dubno-

vé autonehodě v Turecku. 

    
    

 BOGDAN 
 VATAJELU 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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V závěru druhého utkání na lavičce Olomouce doma pro-

ti Zlínu poslal trenér Radoslav Látal na trávník svého syna 

Radka, který si tak odbyl prvoligový debut v dresu Sigmy. 

KRESBA TÝDNE

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


Do kroniky Plzně se zapsal zlatým písmem. Patří mezi ty, kteří 
nastartovali její báječnou éru a poté ji živili. Po jedenácti letech zá-
ložník MILAN PETRŽELA za úspěšnou kapitolou s názvem Viktoria 
Plzeň zavřel dveře, na dva roky se upsal Slovácku. Po senzačním 
triumfu na Spartě v úvodním kole musel s novým týmem skous-
nout trpkou domácí porážku s Budějovicemi.

Milan Petržela: 

„Měl jsem 

slzy 
na krajíčku!“

Milan Petržela: 

„Měl jsem 

slzy 
na krajíčku!“
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 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

 Už jste vstřebal nečekanou sobotní prohru s nováčkem 

z Budějovic?

„Zápasy, které následují po nečekaných výsledcích na hřištích 

favoritů, bývají obrovsky zrádné. Potvrdit neočekávanou výhru 

doma je strašně těžké. Utkání s Budějovicemi nám prostě nevy-

šlo. Bylo z naší strany slabé, nevytvořili jsme si ani žádnou větší 

šanci. Celkově špatný.“

 Zápas blbec?

„Dá se říct. Od začátku bylo všechno špatně, nic nám nešlo. Ne-

odrážely se k nám ani balony, neměli jsme žádný tlak. Hráli jsme 

doma, chtěli jsme výborný vstup do soutěže ze Sparty potvrdit. 

Bohužel nám to vůbec nesedlo.“

 Může být důvodem podcenění? Neříkali jste si v duchu: 

Vyhráli jsme na Spartě, nováčka smázneme?

„Nechci soudit. Každý si musí sáhnout do svého svědomí. Ale 

všichni jsme věděli, že půjde o náročný zápas, očekávání po Spar-

tě bylo velké. Spousta fanoušků si asi myslela, že bychom Budějo-

vice měli spláchnout.“

 PREMIÉROVÝ ZÁPAS V DRESU SLOVÁCKA VYŠEL MILANU PETRŽELOVI 
 NA JEDNIČKU. NA SPARTĚ JEHO NOVÝ TÝM VYHRÁL 2:0! 

 NA JIHU MORAVY PODEPSAL MILAN PETRŽELA SMLOUVU NA DVA ROKY. 

„Bydlím ve svém pokoji 
u rodičů ve Vyškově!“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 NA SPARTĚ I PROTI ČESKÝM BUDĚJOVICÍM NASTOUPIL ŠESTATŘICETILETÝ ZÁLOŽNÍK V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ SLOVÁCKA. 

 Je pro mužstvo složitější dobývat zformovanou defenzi-

vu než chodit do brejků jako na Letné?

„Souhlasím. Budějovice zavřely obranu, my jsme ji nedokázali 

otevřít. Brejky nám asi sedí víc.“

 Bral byste spíš výsledky obráceně? Tedy porážku 

na Spartě a výhru doma s Budějovicemi?

„Těžko říct. Před začátkem sezony jsme počítali, že po dvou ko-

lech budeme mít tři body. Ale pochopitelně jsme si nemysleli, že 

je uděláme na Spartě. Tři body však máme, takže relativně se nic 

neděje. Je ale velká škoda, že nemáme šest.“

 Po letech jste zakotvil doma na Moravě. Bylo snadné na-

jet do starých kolejí?

„Poslední roky jsem byl doma vždycky jen na skok. Zvykám si 

pořád. Bydlím u rodičů ve Vyškově, na Moravě je se mnou i man-

želka s dcerkou. Hledám ale bydlení v Hradišti, věřím, že ho co 

nejdřív najdu. Zatím dojíždím. Z Vyškova na stadion jedu přibližně 

čtyřicet minut, což je v pohodě.“

 Vybavují se vám doma vzpomínky z mládí?

„Jasně. Mám u našich svůj pokoj, jsem spokojený, máma na-

vaří. (směje se) Vzpomínám, jak jsem jako malý jezdíval po fotba-

lech, jak se o mě naši starali. Najel jsem po letech zase do sta-

rých kolejí.“

 Jak jste vlastně strávil odchod z Plzně?

„Nebylo pro mě jednoduché odejít. Měl jsem ale už dřív signály, 

že Viktorka bude v létě omlazovat. Když přicházely posily, počítal 

jsem, že v Plzni pro mě místo nebude. Jednání s vedením ale bylo 

v pohodě, nikdo mě nevyháněl. Říkali mi: Klidně tady buď, ale mu-

síš počítat, že se do zápasů budeš těžko dostávat. S tím jsem ne-

souhlasil. Mám pořád ambice pravidelně hrát. Takže jsem čekal, 

jestli mě někdo bude chtít. Vyšlo Slovácko.“

 MILAN PETRŽELA V ÚNOROVÉM MAČI SE SLAVIÍ, KTERÝ PLZEŇANÉ 
 DOMA VYHRÁLI 2:0. NA OBHAJOBU TITULU PŘESTO NEDOSÁHLI. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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nebyl. Měl jsem slzy na krajíčku. Rozloučil jsem se pak na re-

cepci a odjel na Moravu.“

 Těšíte se na 5. kolo, kdy se Slováckem přijedete do Plzně?

„Bude to pro mě zvláštní. Ve Viktorce jsem zažil neskutečný ob-

dobí, teď přijedu do Plzně jako soupeř. Ale těším se.“

 Dovedete si představit, že budete svádět souboje s par-

ťákem Limberským?

„Co jsem přestoupil do Slovácka, několikrát mi to hlavou proběhlo. 

Nevím... Říkám si, že kamarádství půjde stranou, budeme na hřišti. 

Fotbal je naše práce, musíme zápas odmakat na sto procent.“

 Viktoria v úterý večer podstoupí první zápas 2. předkola 

Ligy mistrů proti Olympiakosu Pireus. Má šanci postoupit?

„Někteří fanoušci možná úplně nevědí, s kým bude mít Vik-

torka tu čest. Olympiakos je řecký gigant, má v kádru fantastické 

fotbalisty. Myslím, že to bude strašně těžké. Navíc první zápas je 

ROZHOVORROZHOVOR

 „BRATŘI V TRIKU!“ ZATÍMCO DAVID LIMBERSKÝ VE SLUŽBÁCH ZÁPADOČESKÉHO 
 KLUBU ZŮSTÁVÁ, JEHO PARŤÁK MILAN PETRŽELA ZAMÍŘIL DO KLUBU SVÉHO MLÁDÍ. 

 A kruh se uzavřel.

„Tak, tak. Má to docela zajímavý příběh. Ve Slovácku jsem v lize 

začínal, teď jsem sem přišel na závěr kariéry.“ 

 Stál o vás i Zlín. Preferoval jste Slovácko od začátku?

„Rozhodoval jsem se mezi těmito dvěma kluby. Jejich nabídky 

byly dost podobné. Zvítězilo srdíčko. Cítil jsem, že Slovácku chci 

určitým způsobem poděkovat, vrátil mu, že jsem v jeho dresu za-

čal hrát ligu. Ve Zlíně jsem nikdy nepůsobil.“

 Je pro vás příjemné, že jste dostal kontrakt na dva toky?

„Zlín mi nakonec také nabídl dvouletou smlouvu. Jsem rád, 

že mám klid. Věci ohledně smlouvy nerad řeším. Nemám agen-

ta, měl jsem z toho docela velkou hlavu. Jsem rád, že to takhle 

dopadlo.“

 Plzeňský generální manažer Adolf Šádek nedávno v nad-

sázce prohlásil, že vaším manažerem je napůl on a napůl váš vel-

ký kamarád, plzeňský obránce David Limberský...

„Nějaké věci jsme s panem Šádkem konzultovali. Je v této 

branži zkušený, já jsem až doteď žádnou smlouvu neřešil. Zašel 

jsem vždycky do jeho kanceláře a on mi řekl: Milánku, prodlužu-

jeme o rok o dva za stejných podmínek. A bylo hotovo. Teď jsem to 

měl na triku sám, pana Šádka jsem se na nějaké záležitosti ptal.“

 S Limberským jste nerozluční kamarádi. Je pro vás 

zvláštní, že ho najednou nemáte vedle sebe?

„To je život. Máme k sobě hodně blízko, ale myslím, že tohle vydr-

žíme. (směje se) Rok dva budeme od sebe, pak se naše cesty prav-

děpodobně zase protnou. Budeme spolu fungovat už mimo fotbal.“

 Vrátíte se tedy s rodinou do Plzně?

„Beru to tak, že jsem si teď odskočil zahrát si do Slovácka. Plá-

nuju, že se s rodinou vrátíme do Plzně.“

 Stihl jste se v Plzni rozloučit?

„Nebyla příležitost. Kluci odjeli na soustředění do Rakouska, 

já řešil přestup. Když jsem v šatně vyklízel skříňku, nikdo v ní 

 S PLZNÍ DOSÁHL MILAN PETRŽELA NA LIGU MISTRŮ I NA ČTYŘI LIGOVÉ TITULY. 

Milan Petržela
Narozen: 19. června 1983 * Výška: 175 cm * Váha: 63 kg * Stav: 
ženatý, manželka Jitka, dcera Claudie (4) * Hráčská kariéra: Pet-
ra Drnovice (1993-1995), Rostex Vyškov (1995-1996), Zeman Brno 
(1996-1999), FK Drnovice (1999-2003), 1. FC Slovácko (2003-2006), 
Sparta Praha (2006-2007), FK Jablonec (2007), Viktoria Plzeň 
(2007-2012), FC Augsburg (Německo, 2012-2013), Viktoria Plzeň 
(2013-2019), 1. FC Slovácko (2019-?) * Reprezentace: 17 zápa-
sů, žádný gól * Česká liga: 364/ 42 * Největší úspěchy: postup 
do čtvrtfinále EURO 2012 v Polsku a na Ukrajině, postup do zá-
kladní části Ligy mistrů (2011, 2013, 2018), mistr české ligy (2011, 
2015, 2016, 2018), postup do osmifinále Evropské ligy (2014), vítěz 
českého Superpoháru (2015), vítěz Ondrášovka Cupu (2010)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 V REPREZENTACI ODEHRÁL MILAN PETRŽELA DEVATENÁCT UTKÁNÍ VČETNĚ PŘÍPRAVNÉHO DUELU S RAKOUSKEM 3. ČERVNA 2014. 

v Plzni, což nám nikdo moc nevyhovovalo. V odvetě v Řecku pak 

bude úmorné vedro, nepříjemní fanoušci. Budu držet palce.“

 Mrzí vás, že se vás nyní poháry netýkají?

„Až se na kluky v úterý budu dívat, bude mi nejspíš smutno. 

Evropské poháry jsou třešničkou na dortu, každý si je chce za-

hrát. Budu se ale snažit, abych k nim Slovácku pomohl. Kdo ví, 

nic není nemožný.“

 V novém působišti za sebou máte dvě ligová kola. Kde by 

se podle vás mělo Slovácko v tabulce pohybovat?

„Viděl bych to na střed. Chtěli bychom skončit do sedmého mís-

ta, abychom se mohli pokusit o evropské poháry. Mančaft je fot-

balový, jsou tu mladí, běhaví kluci. Trenér Svědík je náročný. Mu-

síme hrát pečlivě do obrany, abychom nedostávali góly a sami se 

z brejků pokusili udeřit. Pokud budeme schopni opakovat výkony 

ze Sparty, budeme pro všechny nepříjemným soupeřem.“ 

„Věci ohledně smlouvy 
nerad řeším. 

Nemám agenta…“

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

Fotbalové asociace České republiky

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


Tři týmy získaly v úvodních dvou kolech plný šestibo-
dový zisk. Vedle mistrovské Slavie a nečekaně i Opavy 
tak odstartovali do nového ligového ročníku i fotbalisté 
plzeňské Viktorie, kteří v pátek zvítězili 2:1 v Liberci.

Plzeňané zůstali 
stoprocentní

 2. KOLO 

První liga 
2019/20 
První liga 
2019/20 

Plzeňané zůstali 
stoprocentní
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Úvodní dvě kola nového prvoligového ročníku při-
nesla několik překvapení. Jedním z nich je plný bo-
dový zisk loňského novice Opavy, která drží krok 
s tandemem mistra a vicemistra, byť se musela vy-
rovnat s odchody řady opor. Trenér IVAN KOPECKÝ 
však realisticky zůstává nohama na zemi.

Ivan Kopecký: 
„Jsme pořád nováčkem!“

 IVAN KOPECKÝ VYKROČIL SE SVÝM TÝMEM DO LIGOVÉ SEZONY DVĚMA VÝHRAMI. 

 Šest bodů ze dvou zápasů, to je nečekaně stoprocentní ligový start!

„Je to pro nás samozřejmě skvělý vstup do ligy, chtěli jsme mít ze dvou kol čtyři body. 

Máme jich plný počet, ale zůstáváme nohama na zemi. I když začínáme v první lize druhou 

sezonu, jsme pořád v mnoha aspektech nováčkem.“

 Obě utkání jste shodně vyhráli nejtěsnějším výsledkem 1:0. Na jihu Čech jste 

vstřelili vítězný gól poměrně brzy, doma se trefil Dedič až pět minut před koncem!

„V Českých Budějovicích jsme měli snad sedm nadějných útočných akcí, které jsme ale 

bohužel nedokázali kvůli chybám v předfinální fázi lépe zakončit. Proti Příbrami nás srá-

žela nervozita, chyběla lehkost ve hře, což se projevilo v tom, že jsme moc šancí neměli. 

Hosté mají v sestavě řadu zkušených hráčů - Rezka, Zemana či Škodu, kterým z našich 

kluků může konkurovat pouze Pavel Zavadil.“

 Právě on asistoval při rozhodujícím momentu. Byla to nacvičená standardní si-

tuace?

„Standardkám se při trénincích hodně věnujeme. Pavel je kope velmi dobře, což před- 

vedl i v sobotním utkání. Je to pro nás pořád klíčový a platný hráč.“

 Zdá se, že mezi tyčemi nemáte jasnou „jedničku“. Podzim začal Fendrich, větší 

porci utkání v minulé sezoně ale odchytal Šrom…

„Rozhodujeme se podle momentální formy. Když jsem Opavu v průběhu podzimu pře-

bíral, tak stabilně chytal Šrom, který začal i na jaře. V jarním závěru sezony nastupoval 

Fendrich, který podával kvalitní výkony a dostal důvěru i v novém ligovém ročníku. Podr-

žel nás svými jistými zákroky v obou dosavadních zápasech, ve kterých udržel čisté konto. 

V Budějovicích nás domácí dostali v závěru pod velký tlak, doma proti Příbrami se blýskl 

především při střele Voltra.“  

 DO OPAVY PŘIŠEL IVAN KOPECKÝ NA ZAČÁTKU LOŇSKÉHO ZÁŘÍ 
 A PODAŘILO SE MU NOVÁČKA V NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI UDRŽET. 

ECHO 2. KOLA

  Opava stačí favoritům
Jediná Opava drží krok se zlatým a stříbr-
ným celkem minulé ligové sezony. Slávisté 
po výhře ve Zlíně uspěli opět venku, když 
Teplice zdecimovali 5:1. Plzeňané k triumfu 
nad Olomoucí přidali vítězství 2:1 v Liberci. 
Loňský nováček z Opavy dokráčel k šesti 
bodům vítězstvími v Českých Budějovicích 
a nyní 1:0 nad Příbramí.

  Druhá tvář Sparty
Tu špatnou ukázali Pražané při úvodní po-
rážce 0:2 se Slováckem. Zcela odlišnou 
předvedli znovu na Letné při výhře 2:0 nad 
nebezpečným Jabloncem. Za Severočechy 
se dočkal prvoligového debutu třicetiletý 
stoper Jiří Váňa, který se živí jako projektant.

  Nováček 
„uzemnil“ Slovácko
Zatímco v 1. kole zaskočili v Praze plejeři 
Slovácka zaslouženým vítězstvím Spartu, 
doma natěšené fanoušky nepříjemně za-
skočili porážkou 0:2 s nováčkem z Českých 
Budějovic. Jihočechům se tak výrazně 
ulevilo před dalším ligovým mačem se 
Spartou…

  Baník se probral
Pondělní dohrávka týmů, které v úvodním 
kole padly, přinesla v Karviné tři body hos-
tům z Ostravy. Na vedoucí gól Smoly zarea-
govali po přestávce domácí střelou Lingra 
do tyče a po brance baníkovce Jiráska už 
jen Smržem korigovali výsledek na 1:2. 
V nervózním závěru dohrávaly po vylouče-
ních oba celky jen v deseti lidech.     

VÝSLEDKY 2. KOLA
Teplice 1 - 5 Slavia Praha

Bohemians 1905 3 - 0 Mladá Boleslav

Sparta Praha 2 - 0 Jablonec

Opava 1 - 0 Příbram

Sigma Olomouc 1 - 0 Zlín

Slovácko 0 - 2 České Budějovice

Liberec 1 - 2 Plzeň

Karviná 1 - 2 Ostrava

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Slavia Praha 2 2 0 0 6:1 6

2. Plzeň 2 2 0 0 5:2 6

3. Opava 2 2 0 0 2:0 6

4. Bohemians 1905 2 1 0 1 3:2 3

5. Č. Budějovice 2 1 0 1 2:1 3

6. Slovan Liberec 2 1 0 1 3:3 3

7. Baník Ostrava 2 1 0 1 3:3 3

8. Sparta Praha 2 1 0 1 2:2 3

9. Slovácko 2 1 0 1 2:2 3

10. Jablonec 2 1 0 1 2:2 3

11. Sigma Olomouc 2 1 0 1 2:3 3

12. Mladá Boleslav 2 1 0 1 1:3 3

13. Příbram 2 0 1 1 1:2 1

14. Teplice 2 0 1 1 2:6 1

15. Karviná 2 0 0 2 1:3 0

16. Zlín 2 0 0 2 0:2 0

PROGRAM 3. KOLA
26.07. 18:30 Ostrava - Teplice

27.07. 17:00 Příbram - Bohemians 1905

27.07. 17:00 Zlín - Liberec

27.07. 19:30 Plzeň - Karviná

28.07. 16:30 Jablonec - Slovácko

28.07. 16:30 Mladá Boleslav - Opava

28.07. 19:00 Slavia Praha - Sigma Olomouc

29.07. 18:00 České Budějovice - Sparta Praha

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STATISTIKA 2. KOLA

 IVAN KOPECKÝ UDÍLÍ POKYNY NEMANJU KUZMANOVIČOVI, 
 PROTI BÝVALÉMU SVĚŘENCI POVEDE OPAVANY 
 V DUELU 4. KOLA V DERBY S BANÍKEM. 

marodka. Brzy by měli být k dispozici Juřena a Zapalač, kteří pat-

řili do základní sestavy. Chceme v Mladé Boleslavi podat jako tým 

maximální, pracovitý výkon a uvidíme, na jaký výsledek to bude 

stačit. Po nedělní nečekané porážce 0:3 na Bohemce musíme po-

čítat s velkou motivací jejich hráčů ji v domácím prostředí odčinit.“ 

 V příštím domácím duelu přivítáte největšího rivala Ba-

ník. Slezské derby bude mít i vzhledem ke zmíněnému exopav-

skému tandemu v ostravském dresu asi ještě větší náboj!

„Bude to pro nás svátek, na který se všichni těšíme, a chce-

me být na něj také co nejlépe připraveni. Po psychické stránce 

by nám k lepšímu rozpoložení pomohlo úspěšné vystoupení 

v Mladé Boleslavi. Jsme nyní na pozitivní vlně, i když dvě úvodní 

výhry nijak nepřeceňujeme. Do dalších zápasů je to každopád-

ně dobrý vklad, než kdybychom teď byli bodově na nule, která by 

nás stále víc strašila.“ 

 Dvě největší ofenzivní opory Kuzmanovič se Smolou ode-

šly během půl roku do ostravského Baníku. Jak moc je složité 

jejich hru a porci gólů nahradit?

„Kromě nich odešli ještě v zimě Kayamba do Plzně a Puškáč 

do Bohemky, v letní přestávce se vrátil do Jablonce po skončení 

hostování Janetzký, odkud v minulých dnech přestoupil do Zlína. 

Vesměs to byli ofenzivní hráči, kteří se starali o předfinální a fi-

nální fázi. Smola byl s devíti brankami naším nejlepším střelcem, 

po podzimu s ním držel krok i Kuzmanovič. Není jednoduché je 

nahradit, klub jako je Opava nemá takové finanční možnosti, aby 

si pořídil adekvátní hráčskou náhradu. Přesto se nám podařilo 

v letní pauze přivést Dediče, Mondeka a na roční hostování z Plz-

ně mladého Šulce.“

 Ten měl být v těchto dnech oporou české „devatenáctky“ 

na mistrovství Evropy v Arménii, ale z nominace se omluvil, ne-

boť dal přednost nejvyšší soutěži!

„Jezdím se pravidelně dívat na zápasy druhé ligy, jestli mě 

v nich nějaký hráč, který by se nám hodil, nezaujme. V Jihlavě, kde 

jsem nedávno trénoval, jsem ho viděl v akci třikrát. Líbil se mi, 

hraje typickou desítku, je technicky dobře vybavený, má na svůj 

nízký věk i potřebné herní sebevědomí. Je to ale pro něj velký skok 

do první ligy, která je důraznější, rychlejší co do pohybu i myšle-

ní. V kádru máme dost středopolařů, ale na pozice šestky nebo 

osmičky. Proto jsme o Šulce hodně stáli a jsem rád, že nám ho 

Viktorka na hostování pustila. Věřím, že to bude pro všechny pří-

nosné řešení.“

 Nyní cestujete do Mladé Boleslavi, která bude mít v no-

hou čtvrteční utkání předkola Evropské ligy. Může to být pro vás 

určitá výhoda?

„Vzhledem k tomu, že hraje tohle utkání doma a nebude cesto-

vat z nějaké vzdálené evropské destinace, tak v tom nevidím žád-

nou výhodu. Boleslav má k dispozici dostatečně široký a kvalitní 

kádr, aby zvládla obě soutěže. Jejím sezonním cílem byly evropské 

poháry, a i když přezimovala po podzimu až za námi, nakonec se 

do nich přes nadstavbovou část probojovala. V létě se ještě posíli-

la o další velmi dobré hráče. Nám se aspoň postupně vyprazdňuje 

IVAN KOPECKÝ * Narozen: 10. června 1970 * Hráčská karié-
ra: hrával v Hradci Králové, Teplicích, Chrudimi a Drnovicích, 
kde odehrál 35 zápasů v nejvyšší soutěži v letech 1997-2001 * 
Největší úspěchy: finalista Poháru ČMFS (1998) * Trenérská 
kariéra: FK Čáslav (2012-2013), FK Varnsdorf (2013-2015), 
Železiarně Podbrezová (Slovensko, 2015), FK Jablonec (2015-
2016), FC Vítkovice (2017), Vysočina Jihlava (2017), MFK Karvi-
ná (2018), SFC Opava (2018-?)

 Teplice - Slavia  1:5 (0:3)
Branky: 52. Vondrášek (odražený míč) - 12. Zmrhal (odražený míč), 20. Van Buren (Ševčík), 44. Huš- 
bauer (Ševčík), 67. Stanciu (Ševčík), 90.+2 T. Souček (Zmrhal). Rozhodčí: Pechanec - Caletka, Ra-
tajová - Orel (video). ŽK: J. Mareš, Nazarov - Bořil, Hovorka. ČK: (46.) J. Mareš. Diváci: 13.112.
Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, Paradin (46. Vyhnal) - Hora, P. Mareš, T. Kučera 
(74. Ljevakovič), Trubač (46. Nazarov) - Žitný - J. Mareš. Trenér: Hejkal.
Slavia: O. Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - T. Souček - Ševčík, Hušbauer (61. Stanciu), Traoré 
(76. A. Král), Zmrhal - Van Buren (70. Hilál). Trenér: Trpišovský.

 Bohemians 1905 - Ml. Boleslav  3:0 (3:0)
Branky: 4. Vacek (Keita), 41. J. Podaný (přímý kop), 43. Hronek (J. Podaný). Rozhodčí: Machálek - 
Dresler, Horák. ŽK: Vaníček, Šmíd, Záviška - Bucha. Diváci: 4522.
Bohemians 1905: Valeš - Hůlka, Jindřišek, Šmíd - Bartek, Hronek, Vacek, J. Podaný - Vodháněl 
(77. Záviška), Keita (56. J. Nečas), Vaníček (85. Matěj Koubek). Trenér: M. Hašek st.
Ml. Boleslav: Šeda - Fulnek (46. Matějovský), Takács, Pudil, Túlio - Wiesner (68. Ladra), Budínský, 
Hubínek, Bucha - Komličenko (46. Jiří Klíma), Mešanovič. Trenér: J. Weber.

 Sparta  - Jablonec  2:0 (0:0)
Branky: 62. Hložek (Plavšič), 83. Kanga (Sáček). Rozhodčí: Zelinka - J. Paták, Vlasjuk - K. Hrubeš 
(video). ŽK: Tetteh - Kratochvíl. Diváci: 10.860.
Sparta: Nita - Sáček, Radakovič, Štetina, Matěj Hanousek (82. Kaya) - M. Hašek, L. Krejčí II - Hložek 
(75. Trávník), Kanga, Plavšič - Kozák (64. Tetteh). Trenér: V. Jílek.
Jablonec: V. Hrubý - Libor Holík, Břečka, Jiří Váňa, Sýkora - Hübschman, Považanec (65. Pleštil) - 
Kratochvíl, Matoušek, Jovovič (74. Acosta) - Martin Doležal. Trenér: P. Rada.

 Slovácko - České Budějovice  0:2 (0:1)
Branky: 18. Provod (Čolič), 85. Táborský (Provod). Rozhodčí: Lerch - Blažej, Kříž. ŽK: V. Daníček - 
Kulhánek, Javorek, P. Novák, Kladrubský. Diváci: 4089.
Slovácko: Trmal - Juroška (82. J. Krejčí), Šimko, Hofmann, Reinberk (41. Divíšek) - Havlík, V. Daní-
ček - M. Petržela (66. Vasilijev), Jan Navrátil, Kalabiška - P. Dvořák. Trenér: Svědík.
Č. Budějovice: Staněk - Čolič, Havel, P. Novák, Kladrubský - Havelka, Kulhánek - Schranz (70. Mr-
šič), Javorek (86. Čavoš), Provod - Ledecký (79. Táborský). Trenér: Horejš.

 Olomouc - Zlín  1:0 (0:0)
Branka: 61. Nešpor (Falta). Rozhodčí: Julínek - Mokrusch, M. Podaný. ŽK: Fantiš, Jiráček, Poznar 
(všichni Zlín). Diváci: 3908.
Olomouc: Reichl - Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek - Pilař (87. Radek Látal), Houska, Greššák, Plšek 
(82. Zmrzlý), Falta - Nešpor (76. Tandir). Trenér: Radoslav Látal.
Zlín: S. Dostál - Matejov (80. M. Nečas), P. Buchta, Hlinka, Bartošák (64. Azackij) - Džafič (72. D. Ma-
šek), Podio, Jiráček, Čanturišvili - Fantiš - Poznar. Trenér: Csaplár.

 Opava - Příbram  1:0 (0:0)
Branka: 85. Dedič (Zavadil). Rozhodčí: Houdek - Kubr, Mojžíš. ŽK: Zavadil - Polidar, Kodr, Jan Re-
zek. Diváci: 2876.
Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Zavadil, Jursa (80. F. Souček) - Jurečka, Šulc 
(55. Stáňa), Mondek (67. Bernadina) - Dedič. Trenér: Kopecký.
Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Cmiljanovič - Soldát, Jan Rezek - Polidar, Alvir (69. Voltr), 
Zeman - Michal Škoda (76. P. Hájek). Trenér: R. Nádvorník.

 Liberec - Plzeň  1:2 (0:0)
Branky: 80. Musa (Nešický) - 57. Pernica (Havel), 71. J. Kopic (Pernica). Rozhodčí: Franěk - Koval, 
Dobrovolný - Adam (video). ŽK: Pešek, Breite - Kalvach, Krmenčík. Diváci: 5142.
Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite, Oscar (73. Nešický) - Pešek 
(55. Koscelník), Mara, Potočný - Pázler (59. Musa). Trenér: Hoftych.
Plzeň: A. Hruška - Řezník (10. Havel), Pernica, J. Brabec, Hloušek - Hrošovský, Kalvach - Kayamba, 
A. Čermák (86. Mihálik), J. Kopic - Krmenčík (81. Chorý). Trenér: Vrba.

 Karviná - Ostrava  1:2 (0:1)
Branky: 86. Smrž (Čonka) - 9. Smola (vyražený míč), 68. Jirásek (Granečný). Rozhodčí: E. Marek 
- Vlček, Vodrážka - Zelinka (video). ŽK: Smrž, Lingr, Janečka, Galuška, Kouřil - Stronati, Fillo, V. Pro-
cházka, Fleišman. ČK: (87.) Lingr – (90.+4 Fillo). Diváci: 4833 (vyprodáno).
Karviná: Pastornický - Ndefe, Kouřil, Rundič, Čonka - Smrž - Galuška (88. Puteyra), Lingr, T. Weber 
(46. Janečka), Puchel (62. Krivák) - Petráň. Trenér: Straka.
Ostrava: Budinský - Fillo, V. Procházka, Stronati, Fleišman - Reiter (77. De Azevedo), A. Jánoš, Jirá-
sek, Granečný - Kuzmanovič (90. Šindelář), Smola (67. Diop). Trenér: Páník.

 IVAN KOPECKÝ BĚHEM BŘEZNOVÉHO UTKÁNÍ 
 V ĎOLÍČKU, V NĚMŽ OPAVA UHRÁLA REMÍZU 0:0. 

 KDYŽ JE POTŘEBA, UMÍ IVAN KOPECKÝ ZVÝŠIT HLAS. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 PROTI SLOVÁCKU SE NA LEVÉM KRAJI PLZEŇSKÉ OBRANY POPRVÉ V LIGOVÉM MAČI PŘEDSTAVILA LETNÍ POSILA ADAM HLOUŠEK. 

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „Páteční ligovou předehrávku v Liberci zvládla Plzeň vítězně, její výkony se 
po letním okysličení hráčského kádru stabilizují. Utkání proti Slovanu, na který 
se viktoriánům dlouhodobě daří, měli hosté pod kontrolou a zaslouženě si odvez-
li tři body. Jedinou případnou komplikací na této cestě mohlo být v závěru první 
půle sólo domácího Pázlera, který si však špatně připravil míč k zakončení. Spar-
ta v domácím duelu proti Jablonci podala jeden z nejlepších týmových výkonů 
v poslední době. Pomohlo jí nasazení mladého Krejčího na post defenzivního štítu, 
takže Kanga mohl hrát výš a podílet se na finální fázi, což je jeho hlavní fotbalová 
parketa. Letenští sice opět spalovali vyložené šance, ale po hodině hry se Hlož-
kem konečně gólově prosadili. Pojistku pak přidal parádní střelou právě Kanga. 
Jablonec však tentokrát sparťanskou obranu moc neprověřil a nedokázal některá 
její opakující se okénka potrestat jako v úvodním kole Slovácko. Mistrovská Sla-
via na teplických Stínadlech jasně dominovala. Ofenzivní síla červenobílých je 
opravdu obrovská, takže v české lize se její vynuceně nově poskládaná stoperská 
dvojice do větších problémů nedostane. Po půli bylo vymalováno, Pražané mohli 
vést i vyšším rozdílem než 3:0. Na třech z pěti branek se podílel asistencemi zá-
ložník Ševčík, který potvrzuje svůj velký potenciál. Do utkání za rozhodnutého 
stavu zasáhl také Stanciu, který si připsal premiérový ligový gól za Slavii. Až do-
žene fyzické manko, bude určitě velkou posilou!“ 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.strompraha.cz/
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Jak Plzeň vyloupila Liberec
  Liberec - Plzeň   1:2 (0:0)

Do  páteční předehrávky nastoupily oba týmy s  tříbodovými 

zisky z úvodního kola  (1). Po  bezbrankovém poločase se jako 

první dočkali gólu hosté zásluhou přesné hlavičky Luďka Pernici, 

po níž se ocitl v objetí spoluhráče Jana Kopice (2). V 71. minutě 

si oba viktoriáni úlohy vyměnili. Jásal střelec Kopic, na gólovou 

„objímačku“ se chystal Pernica (3). Domácí dokázali snížit deset 

minut před koncem zásluhou střídajícího chorvatského útoční-

ka Petara Musy, který okamžitě s míčem spěchal do středového 

kruhu (4). Jenže ve zbývajícím čase již další gól nepadl, a tak se 

trenéři hostů Pavel Vrba a Slovanu Pavel Hoftych kolegiálně po-

plácali po zádech po výsledku 2:1 pro Viktorii (5).

1)

2)

3)

5)

4)



http://www.jutagrass.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
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Kvalifikační šlágr s Anglií v Edenu

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

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

Vstupenky na oba zápasy jsou rozdělené do tří cenových kate-

gorií. Zatímco na souboj se Severním Irskem vyjdou nejlevnější 

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

noušci budou muset připlatit. Nejlevnější lístky na kvalifikační 

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

dačky na 2900 korun. 

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

vídá výjimečnosti zápasu. Vždyť Anglie je čtvrtý tým z posledního 

mistrovství světa a na soupisce má spoustu opravdu hvězdných 

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

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

ný kompromis mezi hodnotou exkluzivity utkání a snahou učinit ho 

dostupným co největšímu počtu našich fanoušků,“ říká předseda 

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

990 až 2490 Kč.

Reprezentace už na obou pražských stadionech letos hrála. 

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

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

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

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

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

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

na tomto stadionu vždy dobře, což potvrdil červnovým vítězstvím 

nad Bulharskem,“ konstatuje svazový šéf.

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

proti Anglii samozřejmě bude velkou událostí pro celý český fot-

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

začneme myslet až po zářijovém srazu. Proti Severnímu Irsku to 

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

před listopadovým závěrem kvalifikace,“ zdůrazňuje reprezen-

tační kouč. 

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

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

skupině patří Čechům druhá pozici za vedoucím Albionem. Před 

říjnovým dvojzápasem čekají reprezentaci v září ještě dva kvalifi-

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

lifikační skupinu pak Češi zakončí v listopadu doma s Kosovem 

a následně v Bulharsku.

 DO WEMBLEY PŘIJELI ČEŠTÍ FANOUŠCI VE VELKÉM POČTU. NA OBJEDNÁNÍ LÍSTKŮ 
 DO KOSOVA A ČERNÉ HORY MAJÍ ČAS JIŽ JEN NĚKOLIK DNŮ DO 26. ČERVENCE. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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 ČERNOHORCE PORAZILI ČEŠTÍ REPREZENTANTI V OLOMOUCI 3:0. JAK DOPADNE ODVETA 10. ZÁŘÍ 2019? 

ZÁJEMCI O LÍSTKY DO KOSOVA A ČERNÉ HORY 
MAJÍ ČAS DO 26. ČERVENCE

Soupeři české fotbalové reprezentace pro zářijové kvalifikač-

ní zápasy zveřejnili ceny lístků pro české fanoušky. Zájemci, kteří 

chtějí do Kosova nebo Černé Hory vyrazit, můžou vstupenky ob-

jednávat na e-mailové adrese vstupenky@fotbal.cz.

V Kosovu (Priština) budou svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého 

hrát v sobotu 7. září. Vstupenky do sektoru hostů stojí 130 korun. 

Tři dny nato nastoupí český tým v Černé Hoře (Podgorica) a lístky 

vyjdou na 100 korun. V obou případech lze vstupenky objednávat 

výhradně na e-mailové adrese vstupenky@fotbal.cz. Předprodej 

skončí 26. července. „Oba zápasy pro nás budou znovu nesmír-

ně důležité a můžou nás hodně posunout k našemu cíli, kterým 

je postup na mistrovství Evropy. Budeme tedy rádi za každého fa-

nouška, který nás vyrazí do Kosova nebo Černé Hory podpořit,“ 

řekl trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý. 

 KOUČ JAROSLAV ŠILHAVÝ MUSÍ SVÉ SVĚŘENCE NACHYSTAT NA ZÁŘIJOVÉ POKRAČOVÁNÍ KVALIFIKACE V KOSOVOU A V ČERNÉ HOŘE. 

OBJEDNÁVKU VSTUPENEK ZASÍLEJTE 
V TOMTO FORMÁTU

JMÉNO, PŘÍJMENÍ: Pavel Černý * DATUM NAROZENÍ: 1.1.1999

ULICE, Č. DOMU: Kolmá 167 * PSČ, MĚSTO: 11122, Praha 1

POČET VSTUPENEK: 2 * VYBRANÉ UTKÁNÍ: Kosovo

VYZVEDNU SI OSOBNĚ V SÍDLE FAČR: Ne

PŘEJI SI ZASLAT POŠTOU (poplatek 100 Kč): Ano

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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ME U19 v Arménii - kouč Jan Suchopárek: 
„Na tuhle partu jsem pyšný!“

Po dvouletém společném působení u týmu do 19 let je cesta u konce. Trenér 
Jan Suchopárek s realizačním týmem dovedl českou devatenáctku na EURO 
do Arménie, na kterém český výběr skončil po porážkách s Francií a s Irskem 
a remíze s Norskem již v základní skupině. Bývalý reprezentant ale bude svým 
svěřencům dál držet palce a je hrdý, jakou partu společně vytvořili. 

 JAN SUCHOPÁREK SE LOUČÍ PO POSLEDNÍM ZÁPASE V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ S KOUČEM IRSKA TOMEM MOHANEM. 

 ČESKÝ TÝM PŘED UTKÁNÍM S NORSKEM. 

„Hodnocení turnaje v mých očích je jednoznačné. Podle mě toto 

mužstvo hrálo na hranici svých možností, ale bohužel to zname-

nalo, že jsme nedali víc než jeden gól ve třech zápasech. A neby-

li jsme zároveň v útočné fázi natolik přesní, abychom si vytvořili 

šance. A když už jsme Irsku dali gól, tak jsme si nechali dát hned 

druhý,“ uvedl po zápase s Irskem trenér Jan Suchopárek.

Český tým na turnaji nejprve podlehl Francii 0:3, poté remizo-

val s Norskem 0:0 a v posledním zápase potřeboval zvítězit, aby 

mohl pomýšlet na postup do semifinále. Irové vedení trenéra 

Toma Mohana ale vyhráli 2:1. Irský kouč po zápase přišel do české 

kabiny a poděkoval českým fotbalistům za výkon. 

„Kluci se prezentovali velkým nasazením, bojovností a snahou 

se prosadit, ale v naší hře bylo hodně nepřesností a zbrklost. Proti 

Irsku jsme měli daleko více ze hry a odehráli jsme jeden z nejlep-

ších poločasů v poslední době, ale nestačilo to na výhru a postup 

do semifinále,“ pokračoval Suchopárek.

„Dali jsme ve třech zápasech jednu branku, to je hrozně málo 

a je jasné, že nemůžeme uspět. Chyběli nám klíčoví hráči, kteří 

byli stěžejní v kvalifikacích. Na druhou stranu Irům také někteří 

hráči chyběli a uspěli,“ uvedl Suchopárek.

ZÁPASY ČESKÉHO TÝMU NA ME U19 V ARMÉNII

ČESKO - FRANCIE 0:3 (0:1)
Branky: 41. z pen., 48. Heidenreich vl., 52. Abi. ŽK: Zlatohlávek, Píchal, Fukala. Rozhodčí: Peljto 
(Bosna) - Avram (Rumunsko), Kordež (Slovinsko). ČR: Kovář - Konopásek, Zima, Heidenreich, Fukala 
- Macháček, Slaměna (57. Kušej) - Píchal (57. Kepl), Solil (46. Selnar), Kohút (79. Finěk) - Zlatohlávek 
(57. Kaloč). Francie: Bajic - Kalulu, Badiashile, Solet, Ndicka Matam - Caqueret (67. Gomes) - Pon-
ceau (87. Philiponeau), Picouleau, Flips (79. Ngoumou Minpole) - Ndilu (66. Isidor), Abi (79. Begraoui).

ČESKO - NORSKO 0:0
ŽK: Míka, Kohút, Kaloč, Píchal. Rozhodčí: Ivanov (Rusko) - Radius (Litva), Metzamber (Izrael). ČR: 
Kovář - Míka, Zima, Heidenreich, Fukala - Macháček, Kaloč - Kušej (90. Hönig), Selnar (76. Píchal), 
Kohút (81. Zlatohlávek) - Kepl. Norsko: Klaesson - Pedersen (63. Stenevik), Sandberg, Rosler, Slor-
dahl - Kitolano, Hove, Ugland (63. Hagen) - Larsen, Botheim (76. Holm), Tagseth.

IRSKO - ČESKO 2:1 (1:0)
Branky: 35. Afolabi, 81. Coffey - 79. Kušej. ŽK: Reghba, O‘Connor, Afolabi - Hušek. Rozhodčí: Pa-
papetrou (Řecko) - Radius (Litva), Metzamber (Israel). Irsko: Maher - Lyons, McGuinness, McEn-
tee, Ledwidge - Hodge, Kavanagh (56. Coffey), O’Connor - Reghba (90. Ebosele), Afolabi (90. Grant), 
Wright (46. Everitt). ČR: Kovář - Míka (46. Konopásek), Zima, Heidenreich, Fukala (18. Finěk) - Ma-
cháček (85. Hušek), Kaloč - Kušej, Zlatohlávek (78. Solil), Kohút - Kepl (78. Selnar).

TABULKA SKUPINY B
1. Francie 3 3 0 0 5:0 9

2. Irsko 3 1 1 1 3:3 4

3. Norsko 2 0 2 1 1:2 2

4. ČR 3 0 1 2 1:5 1

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
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 VE DRUHÉM DUELU ME REMIZOVALI REPREZENTANTI U19 S NORY 0:0. 

 DO EVROPSKÉHO ŠAMPIONÁTU VSTOUPILI ČEŠTÍ FOTBALISTÉ PORÁŽKOU 0:3 S FRANCIÍ. 

 V PŘÍPADĚ VÝHRY NAD IRSKEM BY ČESKÁ „DEVATENÁCTKA“ 
 POSTOUPILA ZE ZÁKLADNÍ SKUPINY, ALE PROHRA 1:2 ZNAMENALA NÁVRAT DOMŮ. 

 „O kariérách hráčů se rozhodne v dalším období. Někteří 

z našich hráčů zkrátka nejsou dospělí a je velký rozdíl například 

mezi našimi hráči a hráči Francie. Především ve fyzických dis-

pozicích. Velkým handicapem je, že drtivá většina hráčů končící 

v 19 letech v dorostu byla stále v dorostenecké kategorii, v tom 

já vidím naši vlastní nevýhodu. Myslím, že bychom se nad tím 

měli zamyslet a dát alespoň těm nejlepším dát příležitost v ligo-

vých zápasech. Těch hráčů je strašně málo, kteří tyto zkušenosti 

mají. Chybí nám vždy malý krůček, který mohou hráči získat díky 

zápasům a tréninkům v dospělé kategorii, ale v tom zaostává-

me,“ řekl bývalý reprezentant.

Pro trenéra Suchopárka společně s realizačním týmem to byla 

poslední akce s touto kategorií po dvou letech. A autor čtyř repre-

zentačních branek na ně bude vzpomínat jen v dobrém.

„Je to práce celého realizačního týmu, který je skvělý. Hráči si 

toho vážili a vytvořili skvělou partu, na kterou jsem pyšný. Nebu-

du vzpomínat na Jerevan, ale na celou tuhle partu kluků, kterým 

budu držet palce nejen v jejich fotbalových kariérách, ale i v osob-

ním životě, protože to jsou skvělí kluci. Sice jsme skončili ve sku-

pině, ale život jde dál. S porážkami se nesmíříme nikdy, ale jsem 

si jistý, že budou mít další nové motivace a cíle, které je budou roz-

víjet,“ dodal trenér Suchoparek. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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www.futsalliga.cz

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

www.futsal.cz
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