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Vážení čtenáři!

Po skončení minulého ligového ročníku, v němž 

královéhradecký nováček obsadil senzační šesté 

místo, byl jeho lídrem Adamem Vlkanovou zapl-

něn celý český mediální sportovní prostor� Kam 

sedmadvacetiletý štírek a čerstvý reprezentant 

zamíří za novou fotbalovou výzvou? Týdny plynu-

ly, začala nová ligová sezona a Adam je stále kapi-

tánem „Votroků“� „Musím říct, že jsem ze situace 

ohledně mého možného přestupu byl až přešlý� Už 

jsem z toho ale venku,“ říká v rozhovoru pro Gól, 

ale nezastírá, že do konce přestupního období se 

ještě může leccos změnit�

To Martin Pospíšil má ohledně své fotbalové bu-

doucnosti jasno� Olomoucký patriot, který oblé-

ká již od roku 2017 dres polského klubu Jagiellonie  

Bialystok, plánuje po skončení smlouvy v létě 2024 

návrat do hanácké metropole� V poledním kole 

Ekstraklasy se podílel na remíze Jagiellonie 2:2 

v Čenstochové a vyzkoušel tak sílu soupeře praž-

ské Slavie v boji o Konferenční ligu� „Raków je polská 

Slavia, hraje podobným herním stylem� Praktikuje 

náročný běhavý a agresivní fotbal,“ vysvětluje v rub-

rice Můj týden� Přesto mírně favorizuje Pražany�

V devatenácti letech zavál fotbalový osud 

do Liberce belgického mladíka Oliviera Vliegena� 

Po čtyřech letech se stal brankářskou jedničkou 

Slovanu a v Gólu vám prozradí, co mu v těžkých 

chvílích nejvíce pomohlo, aby se nevzdal a předčas-

ně se nevrátil do Belgie�

Krásné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor
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STALO SE���

 „Úvod sezony nám nevyšel hlavně výsledkově, protože si myslím, že oproti minulé sezoně 

jsme herně udělali velký pokrok� Máme konečně i radost ze hry, což jsme v poslední době moc 

nezažívali, bylo to spíš takové přežívání… Je to zásluhou nového trenéra Stolarczyka� V každém 

zápase, ve kterém jsme prohráli, jsme měli minimálně remizovat, troufnu si říct, že i vyhrát� 

Jenže bohužel body nemáme a chybějí nám� Klukům v šatně říkám, ať jsou pozitivně naladění 

jako já, že body nám začnou přibývat�

„NAKONEC JSME UHRÁLI ZLATÝ BOD!“
V neděli v Čenstochové jsem poprvé chyběl v základní sestavě� Měl jsem lehký zdravotní 

problém, v týdnu jsem toho moc neodtrénoval, měl jsem i volnější režim� S trenérem jsme se 

proto domluvili, že začnu na lavičce, když nejsem stoprocentně nachystaný�  S Rakówem to byl 

zatím náš nejhorší poločas v nové sezoně, brzy jsme prohrávali 0:2� Hra byla špatná, soupeř byl 

ve všech soubojích dřív� Ještě jsme přežili šanci, ze které mohli domácí zvýšit na 3:0, to by už 

bylo o výsledku asi rozhodnuto� Nakonec jsme uhráli zlatý bod, protože Raków je momentálně 

jeden z nejsilnějších polských týmů v Ekstraklase� Střídal jsem v 73� minutě� Jsem v mančaftu 

hodně dlouho a všichni už vědí, co mu můžu dát� Trenér chtěl, abych si bral co nejvíc balonů 

a tvořil hru, připravoval šance� Po mém rohovém kopu jsme vyrovnali na 2:2, tak jsem rád, že 

jsem za těch dvacet minut aspoň přispěl k zisku bodu�

 KONTAKT V BIALYSTOKU VYPRŠÍ ČESKÉMU ZÁLOŽNÍKOVI V ČERVNU 2024 
 A POTÉ MARTIN POSPÍŠIL PLÁNUJE NÁVRAT DO MATEŘSKÉ SIGMY. 

Fotbalový týden Martina Pospíšila

„Raków je 
polská Slavia!“

Poprvé v nové sezoně polské Ekstraklasy nena-

stoupil český záložník MARTIN POSPÍŠIL v základní 

sestavě Bialystoku, ale nemohl za to malý bodový 

zisk týmu Jagiellonie z dosavadních čtyř ligových 

kol. Kvůli drobnému zdravotnímu problému šel je-

denatřicetiletý špílmachr v Čenstochové do hry 

až na posledních dvacet minut, a i jeho zásluhou si 

hosté odvezli zlatý bod ze hřiště vicemistra, který 

si nyní zahraje dvojzápas play off s pražskou Slavií 

o postup do skupiny Evropské konferenční ligy.  

 MARTIN POSPÍŠIL SI V JAGIELLONII VYBUDOVAL PEVNOU 
 POZICI A PRAVIDELNĚ NASTUPUJE V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ. 

  Sparta 
přivedla Jankta
Reprezentant Jakub Jankto je novou 

posilou pražské Sparty� Šestadvaceti-

letý odchovanec Slavie přišel na Letnou 

ze španělského Getafe na roční hosto-

vání s opcí� „Přivádíme hráče se zkuše-

nostmi z těžkých zápasů, které odehrál 

jak v reprezentaci, tak i v zahraničních 

soutěžích� Je ve velmi dobrém fotba-

lovém věku, trenér s ním může počítat 

na všechny pozice v ofenzivě� Jakub 

přichází proto, abychom ještě zkvalitnili 

kádr a umožnili trenérovi větší variabili-

tu při skládání sestavy,“ říká sportovní 

ředitel Sparty Tomáš Rosický� Jankto 

si odbyl premiéru v české nejvyšší sou-

těži v závěru nedělního zápasu na Letné 

s Olomoucí� Ze Slavie odešel do Itálie už 

v 18 letech, aniž by si připsal start v A-

-týmu, a přes Udine a Sampdorii Janov 

se dostal před minulou sezonou až do La 

Ligy� V Getafe se ale i vinou zranění 

neprosadil a nastoupil jen ke 14 ligo-

vým duelům� V české reprezentaci má 

na kontě 45 zápasů a čtyři branky� Ne-

chyběl ani u čtvrtfinálové účasti na loň-

ském EURO 2020� 

  Zima si poranil 
rameno
Reprezentační obránce David Zima kvůli 

zranění zmeškal start sezony� Jeden-

advacetiletý bek FC Turín si v závěru 

přípravy poranil pravé rameno, čeká ho 

pauza a následná rehabilitace� Do Turí-

na přišel před rokem z pražské Slavie 

a v premiérové sezoně nastoupil k 20 

ligovým utkáním� V reprezentaci ode-

hrál v posledních devíti zápasech plnou 

porci minut� Zatím není jasné, zda bude 

trenéru Jaroslavu Šilhavému k dispozi-

ci pro zápasy Ligy národů 24� a 27� září 

v Edenu proti Portugalsku a ve St� Gal-

lenu proti Švýcarsku�

  Vaclík vychytal 
v rozstřelu postup
Fotbalisté Olympiakosu Pireus s re-

prezentačním gólmanem Tomášem Va-

clíkem přešli ve 3� předkole Evropské 

ligy přes Slovan Bratislava, za který 

na Tehelném poli nastoupili i Jaromír 

Zmrhal a Jurij Medveděv� Dramatická 

odveta dospěla po remíze 2:2 po pro-

dloužení do penaltového rozstřelu, 

ve kterém uspěl 4:3 řecký mistr� V play 

off o postup do skupiny Olympiakos 

čeká kyperský Apollon Limassol� Slovan 

se ve stejné fázi Evropské konferenční 

ligy utká s bosenským týmem Zrinjski 

Mostar� Po úvodní remíze 1:1 se čekalo 

na první branku do 54� minuty, kdy se 

trefil Zinckernagel� Ve čtvrté minutě 

nastavení ale poprvé překonal třiatřice-

tiletého gólmana po signálu z rohového 

kopu Šaponjič� Vzápětí dostal druhou 

žlutou a následně červenou kartu Abe-

na a domácí hráli celé prodloužení o de-

seti� Přesilovku využil Camara, ve 108� 

minutě ale hlavou znovu srovnal Green� 

Hned v první sérii penaltového rozstře-

lu navíc selhal Kunde a řecký velkoklub 

byl po vypadnutí z předkola Ligy mistrů 

s Maccabi Haifa blízko dalšímu zklamání� 

Vaclík vystihl směr prvních dvou poku-

sů, uspěl ale až v souboji dvou bývalých 

sparťanů se záložníkem Kuckou, který 

vysoko přestřelil branku� Vítězný zá-

krok si reprezentační jednička připsala 

v páté sérii proti Čakvetadzemu� Val-

buena vzápětí s jistotou stvrdil postup�

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

STALO SE���
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„CHTĚL BYCH SI JEŠTĚ ZAHRÁT ZA SIGMU…“
Mám ještě na dva roky smlouvu do června 2024� I když se ve fotbale moc plánovat nedá, 

mám v hlavě, že bych se po vypršení smlouvy vrátil domů do Olomouce� Řekl jsem to i v klubu, 

když mi naznačovali, že by to nemusel být můj poslední kontrakt� Jsem už takhle nastavený, 

abych byl ještě v dobré formě, budu mít v tu dobu třiatřicet, což není tak vysoký věk, abych si 

pár let ještě nezahrál českou ligu za Sigmu� Nemám už ambice cestovat po republice� Když jsem 

před lety z Olomouce odcházel, tak jsem sliboval, že se tam jednou určitě vrátím� Rád bych s ní 

udělal i nějaký pěkný fotbalový úspěch�

Bydlíme tady v domku, což se ukázalo jako velká výhoda, když byl COVID-19� Všichni museli 

být zavření doma, my jsme mohli být venku na zahradě� Vedra jako u nás v Česku tady nejsou, 

ale ponořit se do bazénu na zahradě je příjemné� Do Olomouce se někdy dostaneme s rodinou 

při reprezentační pauze, když máme tři dny volna� Jinak je to jen o dovolených v zimě a v létě 

po sezoně, to máme vždycky zhruba měsíc� Trávíme to většinou v Olomouci s rodinou a se zná-

mými, plus nějaká zahraniční dovolená� Proto se těším na trvalý návrat domů do Olomouce, 

cítím, že jsem dlužný rodině a kamarádům, všem důležitým lidem, kteří mě po celou kariéru 

podporují a šest let mě pořádně neviděli naživo hrát, jen občas v televizi� Takhle budou na tri-

buně přímo na Andrově stadionu, to jedna z věcí, která mi tady chybí, i když polské stadiony 

jsou nádherné a atmosféra na nich neskutečná� Do Bialystoku je to od nás daleko, dorazí sem 

jen jednou za čas� Spíš se přijedou podívat na některá venkovní utkání poblíž hranic, ale to není 

úplně ono, když nejste na svém stadionu�“ 

„NARAZÍ NA SEBE PODOBNÉ HERNÍ STYLY…“
Raków nehrál proti nám v kompletním složení� Myslím si, že v základní sestavě byly tak čtyři 

změny oproti té, ve které vyběhnou ve čtvrtek doma proti Slavii� Nejlepší hráč a střelec Ivi Lopez 

nastoupil až ve druhé půli� Mají docela široký kádr, takže mohou se sestavou rotovat� Strašně se 

na tenhle dvojzápas se Slavií těším, jsem zvědavý na jejich vzájemnou konfrontaci� Raków je polská 

Slavia, hraje podobným herním stylem� Praktikuje náročný běhavý a agresivní fotbal� Slavia má ale 

individuální kvalitu na vyšší úrovni, to by mohlo rozhodovat, je pro mě mírným favoritem� Raków ji 

ale může hodně potrápit� Trenér Papszun je u týmu dlouho, už od doby, kdy vybojovali postup ze 

třetí ligy� Je to podobně náročný trenér jako pan Trpišovský�

„SPOLUPRÁCE S TOMÁŠEM JE VIDĚT!“ 
Do Čenstochové to je z Bialystoku pět a půl hodiny, což je ještě přijatelné� První venkovní 

zápas jsme hráli ve Štětíně� Dřív jsme tam létali, teď jsme jeli poprvé autobusem� Cesta trvala 

devět hodin a hned po utkání jsme se vraceli zpátky… Ale i teď jsme kvůli nočnímu návratu 

ze zápasu s Rakówem měli pondělní trénink až navečer� V pátek hrajeme doma s nováčkem 

z Legnice� Budeme už muset vítězně zabrat� Už jsme si ale to říkali před dvěma třemi týdny� 

Na to, jak jsme se herně zvedli, máme bodů hrozně málo� Doufám, že uděláme nějakou sérii 

a vyhoupneme se v tabulce nahoru� Jsem zdravý, uvidíme, jak to trenér se sestavou vymyslí� 

Spolupráce s Tomášem (Přikrylem) je, myslím, vidět� Hrajeme v rozestavení 3-5-2 a on kope 

pravého halvbeka, což mu docela sedí� Na hřišti ho často hledám a funguje nám to� Jen ty body 

scházejí, abychom byli všichni ještě spokojenější…

MARTIN POSPÍŠIL * Narozen: 26� června 1991 * Výška: 178 cm * Váha: 76 kg * Stav: ženatý, 

manželka Alena, dcera Natali (5) * Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: Sigma Olo-

mouc (2002-2011), Fotbal Třinec (2011), Sigma Olomouc (2012-2013), Viktoria Plzeň (2013), 

Sigma Olomouc (2014), FK Jablonec (2014-2017), Jagiellonia Bialystok (Polsko, 2017-?) * Re-

prezentace: 3 zápasy, žádný gól * Největší úspěchy: vítěz Poháru České pošty (2012), vítěz 

Superpoháru FAČR (2012)

 MARTIN POSPÍŠIL PŘEDVÁDÍ 
 NA TRÉNINKU SVOU VYTŘÍBENOU TECHNIKU. 

 V NÁRODNÍM TÝMU SI MARTIN POSPÍŠIL 
 PŘIPSAL V LETECH 2012 A 2015 TŘI STARTY. 

  Vydra se 
rozloučil s Burnley
Reprezentant Matěj Vydra se rozlou-

čil s Burnley, kde mu po minulé sezoně 

a sestupu do druhé anglické ligy vypr-

šela smlouva� Třicetiletý útočník podle 

svých slov dostal od klubu jedinou na-

bídku na prodloužení kontraktu, kterou 

nemohl přijmout� Do Burnley přestoupil 

do před čtyřmi lety z Derby County 

jako nejlepší kanonýr druhé ligy, ale 

u „Clarets“ se střelecky trápil� Ofen-

zivní univerzál v 97 soutěžních utkáních 

vstřelil pouze 12 branek a neměl pevné 

místo v základní sestavě� V uplynu-

lém ročníku ho trápily velké zdravotní 

problémy� V lednu podstoupil operaci 

tříselné kýly, v březnu si poranil loket 

a na konci dubna si zase přetrhl křížo-

vý vaz v koleně� V Premier League stihl 

22 zápasů, v nichž zaznamenal dva góly 

a tři asistence� Momentálně se zotavuje 

po chirurgickém zákroku� 

  Pekhart se stěhuje 
do Turecka
Reprezentační útočník Tomáš Pekhart 

bude po konci v Legii Varšava hrát tu-

reckou Super ligu za klub Gaziantep� 

Smlouvu podepsal na dva roky� V týmu 

se sejde s krajanem Matějem Hanous-

kem, který v Gaziantepu hostuje ze 

Sparty� Třiatřicetiletý forvard působil 

v Legii dva a půl roku a pomohl jí ke dvě-

ma mistrovským titulům� V sezoně 

2020/2021 se stal nejlepším střelcem 

polské ligy� Už na začátku června však 

oznámil, že odmítl nabídku na prodlou-

žení smlouvy� Do Polska zamířil ze špa-

nělského druholigového Las Palmas, 

předtím působil v Hapoelu Beer Ševa, 

AEK Atény, Norimberku, Spartě, Jab-

lonci a Slavii� V reprezentačním dresu 

odehrál 24 zápasů a dvakrát skóroval� 

S 96 vstřelenými góly je nejžhavějším 

čekatelem na vstup do prestižního Klu-

bu ligových kanonýrů týdeníku GÓL�  PETR RADA 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

STALO SE��� KALENDÁRIUM

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

SRPEN
17. SRPNA

1930 Jaroslav Košnar 1953-1954 2/0

18. SRPNA

1946 Ján Medviď 1972-1975 7/0

1950 Přemysl Bičovský 1970-1983 45/11

20. SRPNA

1944 Dušan Kabát 1965-1974 24/2

1992 Jaroslav Zelený 2020-? 5/0

21. SRPNA

1958 Petr Rada 1982-1986 11/2

23. SRPNA

1956 Karel Jarolím 1982-1987 13/2

1992 Vladimír Coufal 2017-? 30/1

24. SRPNA

1889 Rudolf Klapka 1920 4/0

25. SRPNA

1991 Tomáš Malínský 2020 1/0

26. SRPNA

1969 Radim Nečas 1995-2000 4/0

1992 Tomáš Koubek 2016-? 11/0

28. SRPNA

1896 František Plodr 1921-1926 6/1

1954 Jozef Barmoš 1977-1982 52/0

1970 Daniel Šmejkal 1994-1995 10/3

29. SRPNA

1924 Gejza Šimanský 1947-1955 15/7

1945 Karol Jokl 1963-1972 27/11

1972 Radek Bejbl 1992-2001 58/3
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  Plzeň získala reprezentanty 
Jemelku a Jirku
Viktoria Plzeň získala reprezentačního obránce Václava Jemelku 
z Olomouce� Sedmadvacetiletý fotbalista s úřadujícími ligovými 
mistry podepsal smlouvu na tři roky� Západočeský klub rovněž an-
gažoval křídelníka Erika Jirku, který přišel jako volný hráč po konci 
angažmá v druholigovém španělském Oviedu� Také čtyřiadvace-
tiletý slovenský reprezentant dostal v Plzni kontrakt na tři roky� 
Jemelka ve 122 ligových utkáních zaznamenal sedm gólů a tři asis-
tence, premiéru v dresu viktoriánů si odbyl v sobotu v Mladé Bo-
leslavi proti Hradci� Olomoucký odchovanec v předminulé sezoně 
hostoval v belgické Lovani, jinak strávil celou kariéru v Sigmě� Za ná-
rodní mužstvo si dosud připsal pět startů� Na západě Čech se sešel 
s bývalými olomouckými spoluhráči, útočníkem Tomášem Chorým 
a záložníkem Lukášem Kalvachem� Viktoria má momentálně v ká-
dru šest stoperů� Jemelka doplnil kapitána Lukáše Hejdu, Luďka 
Pernicu, Filipa Kašu a letní posily Mohameda Tijaniho s Filipem Či-
hákem� Jirka během minulé sezony v Oviedu vstřelil jednu branku 
ve 20 soutěžních zápasech a už po roce s klubem rozvázal smlouvu� 
Předtím působil v Crvené zvezdě Bělehrad, jiném španělském celku 
Mirandés, polském Zabrze či Trnavě� Za slovenskou reprezentaci 
nastoupil sedmkrát a jednou skóroval� Také on nastoupil v sobotním 
duelu proti hradeckým „votrokům“�

  Hranáč opět hostuje v Pardubicích
Obránce Robin Hranáč opouští kádr ligového mistra z Plzně a vra-
cí se na hostování do Pardubic, kde působil už v jarní části minulé 
sezony� Dvaadvacetiletý bek je plzeňským odchovancem, do A-tý-
mu Viktorie se ale zatím neprosadil� V jarní části minulé sezony si 
připsal 10 ligových startů za Pardubice a svým premiérovým gó-
lem v nejvyšší soutěži zařídil Východočechům v nadstavbové části 
výhru 1:0 nad Bohemians 1905� V letní přípravě se zranil, ale nyní 
už by měl být v pořádku� 

 VÁCLAV JEMELKA 

  Hložek v elitní desítce
Útočník Leverkusenu Adam Hložek se dostal do výběru deseti 
nejzajímavějších mladých fotbalistů v elitních ligách, který před 
startem sezony sestavila tisková agentura AP� Dvacetiletý čes-
ký reprezentant se gólově prosadil hned při soutěžní premiéře 
za Bayer v Německém poháru proti Elversbergu (3:4)� „Leverkusen 
se při návratu do Ligy mistrů bude spoléhat na český útok� Adam 
Hložek jde ve stopách Patrika Schicka, který také začal kariéru 
ve Spartě� Hložek je skvělý útočník, který může zahrát i na křídle 
a dobře doplňovat svého reprezentačního spoluhráče,“ uvádí jed-
na z největších světových agentur� Do třetího týmu německé bun-
desligy přestoupil začátkem června z pražské Sparty za zhruba 
půl miliardy korun� Do výběru AP se dostali rovněž Karim Adeye-
mi (Dortmund), Harvey Elliot (Liverpool), Carney Chukwuemeka  
(Aston Villa), který čerstvě přestoupil do Chelsea, dále Moha-
med-Ali Cho (San Sebastian), Eduardo Camavinga (Real Madrid), 
Nicolo Rovella (Juventus), Lorenzo Pirola (Salernitana), Hugo Eki-
tike (PSG) a Rayan Cherki (Lyon)�

  Zmrhalova trefa za tři body
Český záložník Jaromír Zmrhal vstřelil v novém ročníku sloven-
ské nejvyšší soutěže svůj první gól, který znamenal pro mistrov-
ský bratislavský Slovan vedení nad nováčkem ze Skalice i tři body� 
„Belasí“ nakonec zvítězili 3:0� V nastaveném čase prvního poločasu 
osmadvacetiletý člen širšího kádru reprezentace pohotově trefil 
brankářem vyražený míč� V 58� minutě ho vystřídal krajan obránce 
Jurij Medveděv, který se již zotavil ze zranění oka v odvetě druhého 
předkola Ligy mistrů s Ferencvárosem� 

STALO SE���

  Škoda ukončil gólový půst
Bývalý reprezentační útočník Milan Škoda poslal v sobotu v Brně 
hosty z Mladé Boleslavi do vedení, když si ve 26� minutě hlavou na-
skočil na rohový kop Marka Matějovského� Šestatřicetiletý forvard 
tak ukončil svůj dlouhý gólový půst, naposledy se trefil 20� listopadu 
doma do sítě Zlína� Pro člena prestižního Klubu ligových kanonýrů 
týdeníku GÓL to byla branka s pořadovým číslem 120, v historic-
kém pořadí dostihl legendárního belgického snajpra pražské Spar-
ty v meziválečném období Raymonda Braineho� Jeho trefa však 
na bodový zisk nestačila, neboť Zbrojovka po přestávce třemi góly 
otočila nepříznivý výsledek ve svůj prospěch�

  Bassey je zpátky v Česku
Nigerijský útočník Fortune Bassey se po půlroce vrací do české 
ligy� Bývalý hráč Českých Budějovic bude z maďarského Feren-
cvárose hostovat tuto sezonu v Plzni, která má i opci na přestup� 
„Naším cílem bylo rozšířit kádr a posílit ve všech řadách před velmi 
náročným podzimem na domácí i evropské scéně� Jsem rád, že se 
podařilo dokončit příchod tak kvalitního hráče do ofenzivy,“ říká 
generální ředitel Plzně Adolf Šádek� Třiadvacetiletý forvard se 
přes nižší české soutěže propracoval před dvěma lety až do ligo-
vých Českých Budějovic� Na jihu Čech během loňské podzimní části 
zazářil devíti ligovými góly� V zimě přestoupil do týmu maďarského 
mistra Ferencvárose Budapešť a odhadovanou přestupní částkou 
pohybující se mezi 30 a 40 miliony korun se stal nejdražším hráčem 
Dynama v historii� S Ferencvárosem získal ligový titul i domácí po-
hár� V maďarské lize se nigerijský útočník prosadil dvakrát, stejný 
počet branek přidal v předkole Ligy mistrů proti Tobolu Kostanaj� 
Viktorii v play off o postup do skupiny Ligy mistrů proti Karabachu 
nepomůže, jelikož nemůže hrát ve stejné fázi soutěže za dva různé 
kluby� Právě s Karabachem vypadl ve 3� předkole ještě v dresu Fe-
rencvárose� Jako střídající hráč naskočil v sobotu do zápasu Hra-
dec Králové-Plzeň� 

 MILAN ŠKODA 

 ONDŘEJ MIHÁLIK 

  Souček na rok do Brna
Záložník Filip Souček opustil pražskou Spartu a zamířil na roční 
hostování bez opce k prvoligovému nováčkovi z Brna� Sparta ho zís-
kala v únoru 2020 z Opavy, kde ho ještě nechala do konce sezony 
hostovat� Od té doby jedenadvacetiletý středopolař za letenské 
mužstvo odehrál 37 ligových zápasů, vstřelil jeden gól a přidal tři 
asistence� V 60 duelech nejvyšší soutěže zaznamenal dvě branky 
a tři asistence� Dosavadní gólovou bilanci si vylepšil hned při premi-
érovém startu za Zbrojovku v sobotu doma proti Mladé Boleslavi, 
jeho vyrovnávací branka na 1:1 z 49� minuty znamenala obrat v utká-
ní, které nováček dotáhl k výhře 3:1�

  Hora prodloužil s Dynamem
České Budějovice prodloužily smlouvu s jednatřicetiletým zálož-
níkem Jakubem Horou� Dvojnásobný mistr ligy se nově upsal Dy-
namu do června 2024� Minulou sezonu patřil k oporám Jihočechů, 
v lize odehrál 28 utkání a dal tři góly� V Českých Budějovicích nyní 
začal čtvrtou sezonu, v klubu působil už v ročnících 2012/2013 
a 2014/2015� Mistrovské tituly získal s Plzní a se Slavií, hrál rovněž 
za Bohemians a Teplice� Během působení v FC Riga ovládl i lotyš-
skou nejvyšší soutěž�

  Mihálik přestoupil do Slovácka
Útočník Ondřej Mihálik přestoupil z Plzně do Slovácka, úřadující-
ho vítěze MOL Cupu� Pětadvacetiletý forvard podepsal s týmem 
z Uherského Hradiště tříletou smlouvu� „V hledáčku jsme Ondřeje 
měli již delší dobu, a když se teď naskytla příležitost přestup zre-
alizovat, tak jsme pro to udělali maximum� Jsem rád, že jsme se 
dohodli� Je to šikovný hráč, který nám může hodně pomoct,“ říká 
sportovní ředitel Slovácka Veliče Šumulikoski� Bývalý mládežnic-
ký reprezentant v minulosti vedle Plzně nastupoval i za Jablonec, 
nizozemský Alkmaar nebo České Budějovice� V české lize odehrál 
129 zápasů s 22 vstřelenými brankami, při nedělním debutu za Slo-
vácko na jihu Čech se dvěma asistencemi zasloužil o remízu 2:2�

STALO SE���

 JAROMÍR ZMRHAL 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ
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  Zemřel Rostislav Václavíček
Ve věku 75 let zemřel v Brně bývalý obránce Rostislav Václavíček, 
olympijský vítěz z Moskvy, který jako kapitán přivedl brněnskou 
Zbrojovku k jedinému mistrovskému titulu v roce 1978� Drtivou 
většinu své kariéry byl věrný brněnskému klubu, v němž ode-
hrál celkem 324 utkání a vstřelil 13 branek� Dodnes je držitelem 
rekordu v počtu 280 zápasů v lize bez přerušení, které v letech  
1972-1981 mohlo přijít už po třech žlutých kartách� I proto měl 
pověst fotbalového gentlemana� V olympijském výběru Českoslo-
venska odehrál 17 utkání, na turnaji v Moskvě 1980 se stal olympij-
ským vítězem� Na sklonku kariéry hrál v letech 1981-1984 v dru-
holigovém belgickém Hasseltu, který trénoval Josef Masopust� 
Po listopadové revoluci krátce působil jako prezident brněnského 
prvoligového klubu FC Boby�

  Čmelík opět s Weberem
Fotbalisty Českých Budějovic těsně po začátku prvoligové sezony 
posílil záložník či útočník Lukáš Čmelík� Šestadvacetiletý býva-
lý slovenský mládežnický reprezentant bude v Dynamu hostovat 
do konce roku z druholigové Karviné a součástí dohody je i násled-
ná opce� Na kontě v české lize má 39 startů a čtyři góly za Karvinou, 
s níž v uplynulé sezoně sestoupil z nejvyšší soutěže� Působil také 
v Žilině, Sionu, Gliwicích a Dunajské Stredě� V Karviné ho v minulosti 
vedl nynější trenér Dynama Jozef Weber, který ho nominoval jak 
do domácího utkání se Spartou, tak nyní se Slováckem, ve kterém 
vstřelil vyrovnávací gól na 1:1�

  Morávek se vrátil do „Ďolíčku“!
Dvaatřicetiletý záložník Jan Morávek se po vypršení smlouvy 
v bundesligovém Augsburgu po 13 letech vrátil do mateřské-
ho klubu Bohemians 1905� V létě 2009 z Bohemians přestoupil 
do Schalke� Po hostování v Kaiserslauternu se přesunul do Aug-
sburgu, za který během deseti let odehrál 132 soutěžních utká-
ní a vstřelil dvě branky� Celkem v německé bundeslize absolvoval 
168 zápasů a dal devět gólů� Často ho trápily zdravotní problémy� 
Trojnásobný reprezentant v české nejvyšší soutěži odehrál 16 du-
elů v sezoně 2007/2008 a zaznamenal tři branky� Další starty 
za „Klokany“ přidal ve druhé lize�

 ROSTISLAV VÁCLAVÍČEK 

  Ryneš zamířil mezi „votroky“
Kádr královéhradeckých fotbalistů rozšířil záložník Matěj Ryneš� 
Jedenadvacetiletý krajní hráč zamířil do východočeského prvoligo-
vého týmu na hostování do konce sezony z pražské Sparty, která 
má možnost si jej předčasně stáhnout zpět v zimní přestávce� Člen 
širšího kádru reprezentace do 21 let se zatím neprosadil ve spar-
ťanském áčku� V první lize dosud naskočil jen do jednoho utkání 
a jako střídající zasáhl do nedávného odvetného utkání 2� předkola 
Evropské konferenční ligy ve Stavangeru, kde Letenští prohráli 1:2� 
V sobotním zápase v boleslavském azylu proti mistrovské Plzni na-
stoupil za „votroky“ v základní sestavě�

  Baník posílil Miškovič
Novou posilou fotbalistů Ostravy se stal chorvatský záložník Ro-
bert Miškovič� Dvaadvacetiletý ofenzivní hráč do Baníku přestoupil 
z NK Istra a s klubem podepsal dvouletou smlouvu s opcí� V minulé 
sezoně byl stabilním hráčem základní sestavy Istry� Za tým z Puly 
vstřelil čtyři góly� Fotbalově vyrůstal v německém Ingolstadtu, ale 
v šestnácti zamířil do Chorvatska a tamní ligu hrál například za Osi-
jek, Dinamo Záhřeb a naposledy Istru� 

  Pavlenka chytal se zlomeným nosem
Navzdory zlomenému nosu se postavil Jiří Pavlenka v sobotním 
bundesligovém zápase do branky Brém proti Stuttgartu� Třiceti-
letý český gólman se zranil ve středu při srážce na tréninku� Čtvr-
teční přípravu s týmem vynechal, ale v pátek se zapojil do tréninku 
i maskou� Před týdnem pomohl k remíze 2:2 ve Wolfsburgu, stej-
ný výsledek se zrodil i v nedělní domácí premiéře� Do Brém přišel 
v roce 2017 z pražské Slavie, za Werder dosud odchytal 137 zápa-
sů v první bundeslize a 23 ve druhé, ze které se klub po roce vrátil 
zpátky mezi německou elitu� V národním týmu nasbíral 14 startů�

STALO SE���

 JIŘÍ PAVLENKA 

AKTUÁLNĚ
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Návštěvnost 
s mírným optimismem

Natěšení fotbalových fanoušků na novou ligo-
vou sezonu pravidelně rezonuje ve zvýšených 
návštěvách v úvodních kolech, která se ode-
hrávají v době dovolených a školních prázdnin. 
Dobré výsledky a výkony týmů jsou pak spo-
lehlivou pozvánkou k udržení tohoto diváckého 
trendu, byť svoji nezanedbatelnou roli i věhlas 
a kvalita soupeře, který dorazí v roli hosta.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Pohled na statistiky prvních tří kol evokuje mírný optimismus� 

V premiéře přišlo nejvíc diváků na zápas Sparty na Letné s Libercem, 

navzdory čerstvému kolapsu v norském Stavangeru a předčasnému 

ukončení evropské pohárové mise už ve druhém předkole� Duel se 

Slovanem sledovalo 13 275 fanoušků, v Mladé Boleslavi, kde mají svůj 

domácí azyl hradečtí „votroci“, bylo vyprodáno� Velmi slušné návštěvy 

se sešly i při utkáních na teplických Stínadlech, kde se představila mis-

trovská Plzeň (6403) i na dvou moravských stadionech� Derby Baníku 

s Olomoucí sledovalo v Ostravě-Vítkovicích 6698 diváků, na návrat br-

něnské Zbrojovky mezi elitu bylo proti Slovácku zvědavých 8204 lidí�

Ve druhém kole dominovala Slavia, její střetnutí se Zlínem navštívi-

lo v Edenu 12 213 diváků� Největší rival Sparta vyprodal českobudějo-

vický stadion na Střeleckém ostrově� Vršovický „Ďolíček“ byl solidně 

zaplněný v duelu „Klokanů“ s ostravským Baníkem (6012), na první 

ligové představení viktoriánů v Doosan Areně proti Pardubicím do-

razilo 7251 fanoušků� I z víkendové třetí kol zaznamenalo, co se týká 

návštěvnosti slušná čísla� Po první výhře sparťanů pod taktovkou 

nového dánského kouče Briana Priskeho na jihu Čech zavítalo na Let-

nou ještě víc diváků� Zápasu s olomouckou Sigmou přihlíželo 14 259 

fanoušků, vesměs vyznavačů rudých barev� Přes šest tisíc se pře-

houply návštěvy na dvou moravských stadionech při utkáních Baníku 

se Zlínem a Brna s Mladou Boleslaví� Vystoupení Slavie na jablonecké 

Střelnici přilákalo na tamní poměry velký počet diváků (5238), byť 

tomu výrazně pomohli ti, kteří drží palce červenobílým a doprovázejí 

je i po venkovních stadionech�

Uvidíme, jak se na prvoligové návštěvnosti projeví blížící se ko-

nec prázdnin a letních dovolených� Myslím si, že z nabídky programu 

čtvrtého kola bude velká sešlost fotbalového lidu na zápasech Sla-

via-Pardubice, Mladá Boleslav-Sparta, Ostrava-Teplice i Bohemians 

1905-Hradec Králové� Byla by jistě i na utkání Plzeň-Brno, ale Viktor-

ka zažádala kvůli středečním zápasu play off Ligy mistrů s Karaba-

chem a dlouhém návratu z Baku o odložení, aby se mohla nachystat 

na domácí odvetu� A tak mohl trenér Zbrojovky Richard Dostálek, 

jehož svěřenci mají po třech těžkých zápasech překvapivě na kontě 

sedm bodů, dopředu prohlásit, že by chtěl, aby bylo na příští domácí 

zápas vyprodáno� Není z jeho strany ale žádný populistický výstřel 

do vzduchu� Do Brna totiž v 5� kole zavítá pražská Slavia! 

Zlatý míč 
bez Messiho!

Po odchodu z Barcelony vstřelil 

v dresu Paris Saint-Germain pouhých 

11 gólů ve všech soutěžích a v Lize 

mistrů s novým týmem vypadl v osmi- 

finále s pozdějším vítězem Realem 

Madrid� V třicetičlenné nominaci není 

ani jeho brazilský spoluhráč Neymar� 

Nechybí naopak pětinásobný vítěz Zla-

tého míče Cristiano Ronaldo, i když ani 

on neměl po návratu do Manchesteru 

United příliš úspěšný ročník� Velkým 

favoritem je francouzský útočník Ka-

rim Benzema, který vstřelil 44 gólů 

ve 46 zápasech a pomohl Realu Madrid 

vyhrát Ligu mistrů a španělskou ligu� 

Zlatý míč se letos bude poprvé vyhla-

šovat za sezonu a ne za kalendářní rok� 

Vítěz bude znám 17� října�  

 LIONEL MESSI 
 LETOS OSMÝ TRIUMF 
 VE ZLATÉM MÍČI NEPŘIDÁ. 

 DO PLZEŇSKÉ DOOSAN ARENY PŘIŠLO 
 NA UTKÁNÍ S PARDUBICEMI 7251 DIVÁKŮ. 

 DUEL SPARTY S LIBERCEM SLEDOVALO 
 NA TRIBUNÁCH 13 275 FANOUŠKŮ. 

Úřadující vítěz Zlatého míče a re-

kordní sedminásobný držitel trofeje 

Lionel Messi není v letos v nominaci 

na toto prestižní ocenění. Argen-

tinský fotbalista byl v nabídce pro 

hlasující nepřetržitě od roku 2006. 

Pětatřicetiletý forvard má za sebou 

komplikovanou sezonu. 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

Foto: Jaroslav Appeltauer - fcslovanliberec�cz

Foto: fcviktoria�cz

GÓL TÝDNE
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V úterý postoupila Viktorka do play off Ligy mis-

trů a plzeňský šéf Adolf Šádek přivedl v dalších 

dnech hned tři posily - olomouckého reprezen-

tačního stopera Václava Jemelku a útočníky Eri-

ka Jirku s Fortune Basseyem� 

KRESBA TÝDNE

AKTUÁLNĚ

https://www.radiobeat.cz/


Má za sebou hektické léto, kdy dlouho řešil, co bude dál. Nakonec 
záložník ADAM VLKANOVA zůstává v Hradci Králové a vede Vot-
roky jako kapitán i v nové sezoně. „Ověřili jsme si, že na ligu máme 
a že tým je silný,“ ohlíží se Vlkanova za ligovým vstupem, v němž se 
Hradec poměřil s pohárovými účastníky a ze tří zápasů má tři body. 
Láká ho i setrvání v reprezentaci, za kterou si zahrál na posledním 
červnovém srazu. 

Adam Vlkanova:

„Tým je 
silný!“

Adam Vlkanova:

„Tým je 
silný!“
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 JAN MALÝ  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

 Utěšuje vás po poslední porážce s Plzní výkon, který jste 

proti ní podali?

„Pro nás je určitě pozitivní, že jsme s Plzní takhle dokázali hrát� 

I v deseti jsme byli nepříjemným soupeřem, oni se celou dobu báli o vý-

sledek� Psychicky nám pomůže, jak jsme zápas dokázali odehrát, byť 

výsledkově nedopadl tak, jak jsme chtěli�“

 Hodně emocí vzbudily situace na konci první půlhodiny. Nej-

prve jste se dožadovali penalty po souboji Matěje Ryneše s Janem 

Sýkorou, akce ale pokračovala a byl vyloučen váš obránce Vojtěch 

Smrž. Jak vás tohle všechno ovlivnilo psychicky? Necítili jste tro-

chu frustraci?

„Nemyslím si, že bychom byli frustrovaní a že by se zápas zvrhnul� 

Chtěli jsme utkání zvládnout i v deseti� Samozřejmě zápas tohle všech-

no hodně ovlivnilo, ale už s tím nic neuděláme� Neřešil bych, jestli něco 

mělo být jinak, nebo ne�“

 V DOSUD POSLEDNÍM 3. KOLE ČESKÉ LIGY NESTAČILI VLKANOVA 
 A SPOL. NA MISTROVSKOU PLZEŇ, KTERÉ TĚSNĚ PODLEHLI 1:2.  S HRADCEM KRÁLOVÉ JEJ POJÍ SMLOUVA DO ČERVNA PŘÍŠTÍHO ROKU. 

ROZHOVORROZHOVOR

Foto: fchk�cz

 VÝCHODOČESKÝ PATRIOT OBLÉKÁ 
 HRADECKÝ DRES NEPŘETRŽITĚ OD ROKU 2014. 

Foto: fchk�cz
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 V ÚVODNÍM DUELU AKTUÁLNÍHO LIGOVÉHO ROČNÍKU PŘISPĚL 
 ŠIKOVNÝ ZÁLOŽNÍK K PŘEKVAPIVÉMU TRIUMFU HRADCE NAD SLAVIÍ 1:0. 

 Cítili jste, že vám v závěru docházejí síly?

„Bylo to náročné� Už podruhé za sebou jsme dohrávali v deseti li-

dech, to nám nepomáhá� Ale myslím, že síly jsme měli, to podle mě 

nebyl ten hlavní důvod, proč jsme nakonec prohráli� Plzeň má kvalitní 

lavičku, mohla vystřídat hodně hráčů a poslat na hřiště další kvalitu� 

Bohužel jsme pak jednu situaci neuhráli�“

 Řešili jste, že jste podruhé za sebou dohrávali v oslabení?

„Ne� V minulé sezoně jsme s tím neměli problém, teď už máme 

dvě vyloučení za tři kola� Neprobírali jsme to, ale pozor si na to mu-

síme dát�“

 Zatím jste se utkali se Slavií, Slováckem a Plzní. Co vám 

první tři zápasy proti celkům, které hrají v evropských pohá-

rech, ukázaly?

„Že se nemáme koho bát� Můžeme hrát úplně s každým� Porazili 

jsme Slavii, Plzni jsme byli i v deseti vyrovnaným soupeřem� Na Slo-

vácku to nebylo úplně optimální, ale celkově jsme si ověřili, že na ligu 

máme a že tým je silný� Věřím, že to ukážeme v dalších zápasech, kte-

ré pro nás budou důležitější� Budeme hrát se soupeři, se kterými bu-

deme spíš bojovat o umístění�“

 Potvrdili jste si, že jdete správnou cestou?

„Věřím v to� Myslím, že tým je silný a kvalitní� Doufám, že v lize bu-

deme hrát obstojnou roli, když si vezmu, jak jsme hráli s top týmy�“

 Stačí vám tři body ze třech zápasů, nebo jste si mysleli 

na víc?

„Samozřejmě že jsme chtěli víc jako každý� Chtěli jsme mít devět 

bodů, ale většina lidí si myslela, že nebudeme mít ani bod� Máme tři, 

teď půjdeme do dalších zápasů s čistou hlavou� Nejsme v situaci, že 

bychom byli bez bodu na chvostu tabulky� Ukázali jsme si, že na to 

máme�“

 Jak se na startu sezony cítíte vy osobně?

„Přišlo mi, že první dva zápasy byly hodně defenzivní, moc věcí do-

předu tam nebylo ani z mé strany� Bylo to hodně o defenzivě� S Plzní 

to bylo lepší, akcí dopředu jsme měli víc, a i já jsem se cítil lépe� Věřím, 

že to bude dobré�“

 V NOVÉ SEZONĚ SE ADAM VLKANOVA JEŠTĚ GÓLOVĚ NEPROSADIL. 
 PROLOMÍ SMŮLU V NADCHÁZEJÍCÍ BITVĚ S BOHEMIANS 1905? 

ROZHOVORROZHOVOR

Foto: fchk�cz

Foto: fchk�cz
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 V létě jste hodně řešil, zda v Hradci zůstanete, nebo ode-

jdete. Je to všechno už za vámi?

„Přestupové okno je pořád otevřené, možné je všechno� Už jsem ně-

jak nastavený, ale pořád je možnost, že něco přijde� Uvidíme, co bude� 

Už to ale neřeším jako v letní pauze, tam toho bylo hodně� Musím říct, 

že jsem z toho byl až přešlý� Už jsem z toho ale venku�“

 Bylo únavné pořád všem odpovídat na stejnou otázku?

„Bylo, pořád jsem odpovídal na to samé, ale je to součást fotba-

lového života� Beru to tak, že to k tomu patří� Ale bylo toho opravdu 

hodně�“

 Měl jste na tohle téma i promluvu s trenérem Miroslavem 

Koubkem. Pomohla vám? 

 PROTI SPARTĚ SE MU NEDAŘÍ, V PĚTI VZÁJEMNÝCH ZÁPASECH 
 S LETENSKÝMI ČTYŘIKRÁT ODCHÁZEL PORAŽEN A JEN JEDNOU REMIZOVAL. 

 Vnímáte, že si na vás soupeři dávají větší pozor a že jste víc 

hlídán?

„Jo, ale myslím, že v minulé sezoně to bylo podobné� Není to nic ne-

obvyklého� Máme celkově silný tým směrem dopředu a soupeři si mu-

sejí dát pozor na víc hráčů�“

 Jste hradecký patriot. Jak osobně vás těší progres klubu, 

který za poslední dobu udělal?

„Hodně� Předtím když se tu hrála liga, často se hned spadlo� Je důle-

žité, že jsme se udrželi� Navíc teď se buduje stadion, pro celý hradecký 

fotbal a lidi ve městě je to super� Věřím, že budeme pokračovat v tom, 

jak jsme teď nastavení�“

 Cítíte, že nálada v Hradci se kolem klubu v posledních le-

tech zlepšila?

„Jo� Musím říct, že mi přijde, že fotbal teď sleduje mnohem víc lidí� 

Zvlášť po výsledcích z minulé sezony se zájem zvýšil� Všichni se těší, 

až tu bude nový stadion� Hradec je město, kam fotbal patří� Věřím, že 

s novým stadionem půjde všechno ještě o level výš�“ 

 TECHNICKÝ STŘEDOPOLAŘ V SOUBOJI SE ZLÍNEM, KTERÝ LONI 
 V ŘÍJNU POKOŘIL DVĚMA ZÁSAHY A DOVEDL „VOTROKY“ K TRIUMFU 3:2. 

Adam Vlkanova
Narozen: 4� září 1994 * Výška: 169 cm * Váha: 60 kg * Fotbalový 

post: záložník * Hráčská kariéra: FC Nový Hradec Králové (2000-

2004), FC Hradec Králové (2004-2007), FC Olympia Hradec Krá-

lové (2007-2013), FK Bohemians Praha-Střížkov (2013), FC Hradec 

Králové (2014), FK Bohemians Praha-Střížkov (2014, hostování), 

Čáslav (2014, hostování), FC Hradec Králové (2015-dosud) * Čes-

ká liga: 52 zápasů, 9 gólů * Reprezentace: 1/0

ROZHOVORROZHOVOR

 ZA „VOTROKY“ V NEJVYŠŠÍCH DVOU SOUTĚŽÍCH 
 CELKEM ODEHRÁL 209 UTKÁNÍ A VSTŘELIL 52 GÓLŮ. 

Foto: fchk�cz Foto: fchk�cz
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 V LOŇSKÉ SEZONĚ BYL ADAM VLKANOVA S BILANCÍ ŠESTI GÓLŮ A JEDENÁCTI ASISTENCÍ 
 PO ADAMU HLOŽKOVI DRUHÝM NEJPRODUKTIVNĚJŠÍM HRÁČEM NEJVYŠŠÍ ČESKÉ SOUTĚŽE. 

„Celkově se o věcech bavíme� V téhle situaci chtěl vědět můj ná-

zor, ptal se mě, jak to beru� Pobavili jsme, mohlo mi to trochu po-

moct, ale myslím, že si dokážu věci v hlavě nastavit� Ale každý rozho-

vor se zkušenějšími lidmi pomůže� Ať už jde o trenéra pana Koubka, 

nebo kohokoliv jiného�“

 Účastnil jste se posledního reprezentačního srazu, 

za národní tým jste si v červnu zahrál v Portugalsku. Jak na to 

vzpomínáte?

„Byl to obrovský zážitek� Každý fotbalista a sportovec vůbec má 

asi sen reprezentovat svou zemi� Jsem šťastný, že jsem tam mohl 

být, navíc proti Portugalsku s Ronaldem a dalšími hvězdami na hřiš-

ti� Doufám, že to nebylo naposledy� Ale i kdyby jo, na tuhle chvíli ni-

kdy nezapomenu�“

 Motivujte sám sebe tím, že chcete v reprezentaci zůstat?

„Určitě bych v ní chtěl být, ale nejdřív musím předvádět dobré vý-

kony na hřišti a pak doufat, že mě trenér vybere� K dispozici má však 

spoustu hráčů, další se mu uzdravili� Uvidíme, jak to bude� Každý by 

byl rád, kdyby mohl být v reprezentaci co nejčastěji�“

 V září čekají reprezentaci zápasy se Švýcarskem a Portu-

galskem.

„Je to velké lákadlo� Každý chce hrát proti těm nejlepším a porov-

nat se s nimi�“  

 SKVĚLÉ VÝKONY V DRESU VÝCHODOČESKÉHO MANČAFTU JEJ VYNESLY AŽ DO NÁRODNÍHO 
 TÝMU, V NĚMŽ DEBUTOVAL LETOS V ČERVNU V UTKÁNÍ LIGY NÁRODŮ S PORTUGALSKEM. 

ROZHOVORROZHOVOR

Foto: fchk�cz



www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
https://sidelinesports.com/cs/?


Dva zápasy, dvě vítězství v poměru 2:1. Západo-
češi pokračují ve sbírání výsledků 2:1 i v této ligové 
sezoně. Nejprve tímto skóre zdolali v domácím pro-
středí Pardubice a poté v Mladé Boleslavi i další vý-
chodočeský tým z Hradce Králové. 

Plzeň 
s tradičními 
výhrami! První liga 

2022/23 
První liga 
2022/23 

Plzeň 
s tradičními 
výhrami! 
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Pod Ještěd přišel v devatenácti letech z bel-
gického Anderlechtu. Brankář OLIVIER VLIEGEN 
prošel těžkými obdobími - nerozuměl česky, ne-
byl zvyklý na zimu, která je v Liberci dlouhá. Ne-
snáze však překonal, po čtyřech letech se dočkal 
šance, kterou využil. Je jasnou jedničkou Liber-
ce, mluví perfektně česky.

Olivier Vliegen:
„Začátky v Česku

byly těžké!“

 OLIVIER VLIEGEN SE STAL OPOROU LIBERCE. 

 Ligu začal Liberec dvěma výhrami. Mrzí vás o to víc nedělní porážka s Pardubi-

cemi 1:2?

„Mrzí, samozřejmě� Mohli jsme získat alespoň bod� Máme ale šest bodů po třech zápasech, 

nemuseli jsme třeba vyhrát v prvním kole na Spartě� Vítězství na Letné bylo pro nás jistým 

bonusem, o který jsme nyní přišli�“

 Byl příčinou porážky nevydařený první poločas?

„Musím říct, že jsme nesplnili, co jsme si před zápasem řekli� Chtěli jsme držet míč, hrát� Ale 

nešlo nám to, Pardubice nás dobře napadaly�“

 Trenér Luboš Kozel tým po utkání za výkon v prvním poločase kritizoval. Byla 

o přestávce v kabině bouřka?

„Řekl nám své, ale nešlo o žádný extrém� Vyměnil dva hráče, na hřiště přišli Kozák a Plecha-

tý, oba kluci nám pomohli�“

 LIBERECKÝ BRANKÁŘ SE STOPEREM MAKSYMEM TALOVIEROVEM 
 PŘI NEČEKANÉ VÝHŘE SLOVANU V PRVNÍM KOLE NA SPARTĚ. 

  Budíček favoritů 
Zatímco v úvodním kole Slavia 

a Sparta prohrály a Plzeň vy-

dolovala alespoň remízový bod, 

v dalších dvou ligových dějstvích 

už největší adepti na mistrovský 

titul zvítězili� Nejvíce se na tří-

bodový zisk natrápili červenobílí, 

kteří v neděli inkasovali v Jablon-

ci při své přesilovce po vyloučení 

Surzyna od domácích bojovníků 

dva góly a byli šťastní za výhru 

3:2� V posledních vteřinách due-

lu pak všichni slávisté tlačili míč 

vystřelený Kratochvílem z velké 

dálky ještě z vlastní poloviny, aby 

nezapadl do branky vpředu sto-

jícího Mandouse� Severočechům 

chybělo k šokujícímu vyrovnání 

snad půl metru…

Fanoušci Bohemians a Brna si nej-

spíše přejí, aby liga skončila hned 

po třetím kole� Vždyť kdo by če-

kal, že právě „klokani“ a nováček 

se budou se sedmi body vyhřívat 

na špici tabulky� Fotbalisté z Vršo-

vic dokonce vyhráli oba venkovní 

mače v Jablonci i v Teplicích, ale 

ztratili doma při remíze 3:3 s Baní-

kem, nad kterým u Botiče vedli již 

3:1… Potvrdí svoji pozici v nadchá-

zejícím kole proti Hradci Králové? 

Zbrojováci mají příští týden volno, 

neboť jejich duel v Plzni byl odlo-

žený pro účast viktoriánů v play 

off Ligy mistrů�

LIGOVÉ ECHO

Foto: Jaroslav Appeltauer - fcslovanliberec�cz

CELKOVÁ TABULKA

# MUŽSTVO Z V R P S B

1� Bohemians 1905 3 2 1 0 7:3 7

2� Brno 3 2 1 0 7:3 7

3� Plzeň 3 2 1 0 6:4 7

4� Liberec 3 2 0 1 8:4 6

5� Slavia 3 2 0 1 7:4 6

6� Sparta 3 2 0 1 5:2 6

7� Slovácko 3 1 2 0 5:4 5

8� České Budějovice 3 1 1 1 4:4 4

9� Ostrava 3 1 1 1 6:7 4

10� Olomouc 3 1 0 2 3:4 3

11� Hradec Králové 3 1 0 2 2:3 3

12� Pardubice 3 1 0 2 3:5 3

13� Mladá Boleslav 3 0 2 1 3:5 2

14� Jablonec 3 0 1 2 4:8 1

15� Teplice 3 0 1 2 3:8 1

16� Zlín 3 0 1 2 2:7 1

VÝSLEDKY 2. KOLA
Slavia - Zlín 4:1 (2:0)

Č. Budějovice - Sparta 0:2 (0:2)

Slovácko - Hr. Králové 1:0 (0:0)

Ml. Boleslav - Jablonec 2:2 (1:2)

Bohemians 1905 - Ostrava 3:3 (3:1)

Olomouc - Brno 0:2 (0:1)   

Plzeň - Pardubice 2:1 (1:0)

Liberec - Teplice 5:1 (3:1)

VÝSLEDKY 3. KOLA
Sparta - Olomouc 2:0 (1:0)   

Jablonec - Slavia 2:3 (0:1)

Č. Budějovice - Slovácko 2:2 (1:1).

Pardubice - Liberec 2:1 (2:0)

Hr. Králové - Plzeň 1:2 (1:1)

Teplice - Bohemians 1905 0:1 (0:0)

Brno - Ml. Boleslav 3:1 (0:1)

Ostrava - Zlín 3:1 (3:0)

PROGRAM 4. KOLA
20.8. 16:00 Ostrava - Teplice

20.8. 16:00 Bohemians 1905 - Hr. Králové

20.8. 19:00 Mladá Boleslav - Sparta

21.8. 16:00 Olomouc - Slovácko

21.8. 16:00 Liberec - České Budějovice

21.8. 16:00 Zlín - Jablonec

21.8. 19:00 Slavia - Pardubice

Odloženo Plzeň - Brno

PROGRAM 5. KOLA
27.8. 16:00 České Budějovice - Plzeň

27.8. 16:00 Jablonec - Ostrava

27.8. 16:00 Pardubice - Mladá Boleslav

27.8. 16:00 Teplice - Zlín

27.8. 19:00 Sparta - Bohemians 1905

28.8. 16:00 Hradec Králové - Olomouc

28.8. 16:00 Slovácko - Liberec

28.8. 19:00 Brno - Slavia 

Foto: Jaroslav Appeltauer - fcslovanliberec�cz
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 V DALŠÍM KOLE BUDE OLIVIER VLIEGEN ČELIT 
 STŘELÁM HRÁČŮM ČESKÝCH BUDĚJOVIC. 

 Mohl jste s obdrženými góly něco dělat?

„První byla střela po odraženém míči, který změnil nečekaně směr� 

Tam jsem nic dělat nemohl� Ale druhý gól jsem chytit při troše štěstí 

mohl� Na střelu jsem si sáhl, líznul jsem míč� To je fotbal� Občas člověk 

velkou šancí chytí, někdy ne� Třeba na Spartě jsem jich pár lapil, teď 

prostě vyhrál střelec�“

 Ligu jste rozjeli solidně, je cílem Liberce první šestka po zá-

kladní části?

„Je brzo soudit� Já osobně bych v první šestce hrát chtěl, ale je te-

prve začátek soutěže, před námi je ještě sedmadvacet zápasů�“

 Zmiňoval jste utkání na Spartě, kde jste měl incident s le-

tenským útočníkem Janem Kuchtou. Poté, co vám kopačkou zava-

dil o hlavu, byl vyloučený. Působili jste spolu před časem v Liberci, 

vyříkali jste si to?

„Honza mi volal, omlouval se� Mezi námi je všechno ok�“

 Do Česka jste přišel v devatenácti, na šanci v lize jste čekal 

téměř čtyři roky. Neobával jste se, že už nepřijde?

„Neberu to tak, že jsem dlouho čekal� Přišel jsem jako nezkušený 

mladík, hodně jsem se toho tady naučil� Rok jsem byl pak na hostování 

v Senici, chytal jsem slovenskou ligu� Čekal jsem vlastně necelou po-

slední sezonu�“

 Jak se vlastně přihodilo, že se hráč z Belgie oblevil v Česku? 

Pohyb tímto směrem je neobvyklý.

„Byl jsem tenkrát hráčem Anderlechtu� V srpnu mi klub sdělil, že mi 

nebude prodloužená smlouva, že můžu odejít jako volný hráč� Všechny 

profesionální kluby v Belgii už ale gólmany v tu dobu měly� Mohl jsem 

do třetí belgické ligy, ale chtěl jsem ještě prorazit v profesionálním 

fotbale� Naskytla se potom možnost odejít do Liberce, kterou jsem 

využil�“

 Byly pro vás začátky v Liberci těžké? Čeština je složitá, na-

víc pod Ještědem je dlouhá zima.

„Přišel jsem v létě, to bylo fajn� Ale jak začala zima, napadl sníh, 

měl jsem těžké chvíle� Občas jsem chtěl s fotbalem skončit, vrátit se 

do Belgie a začít někde normálně pracovat� Byl jsem v Liberci sám, ne-

uměl jsem řeč, do toho zima� Jsem rád, že jsem složité období vydržel�“

 Co jste si pomyslel v první chvíli, kdy vás zasáhl kopačkou?

„Nešlápl na mě, líznul mě� Nevěděl jsem nejdřív, že to byl Honza� Až 

po zápase, když jsem viděl, co se stalo� Situace vypadala nepěkně, hlava 

mě bolela tři dny� Potom už jsem byl v pořádku�“

 Kdy se věci otočily do pozitivna?

„Našel jsem si přítelkyni, ta mi moc pomohla� Naučil jsem se rychle 

česky� Když si sedneme s klukama na kafe, normálně se s nimi bavím� 

Předtím jsem jen seděl a koukal� Mám teď kamarády a přítelkyni, cítím 

se v Liberci jako doma�“ 

 BELGICKÝ GÓLMAN V ROLI ŠOUMENA PŘI OSLAVĚ VÍTĚZSTVÍ 2:1 NA PRAŽSKÉ LETNÉ. 

 SMLOUVU V LIBERCI MÁ OLIVIER VLIEGEN UZAVŘENOU DO LÉTA 2024. 

OLIVIER VLIEGEN * Narozen: 7� února 1999 * Státní občanství: 

Belgie * Výška: 190 cm * Váha: 82 kg * Stav: svobodný, přítelkyně 

Kateřina * Fotbalový post: brankář * Hráčská kariéra: Maasme-

chelen (2006-2012), Standard Lutych (2012-2014), Genk (2014-

2017), RSC Anderlecht (2017-2018), Slovan Liberec (2018-2020), 

Vlašim (2020), Senica (2020-2021), Slovan Liberec (2021-?) * Čes-

ká liga: 8 zápasů * Největší úspěchy: výhra na Spartě (2022)

Foto: Jaroslav Appeltauer - fcslovanliberec�cz

Foto: Jaroslav Appeltauer - fcslovanliberec�cz

Foto: Jaroslav Appeltauer - fcslovanliberec�cz
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 PLZEŇ ZDOLALA PARDUBICE 2:1. 

STATISTIKA 2� KOLA

 NAD TEPLICEMI ZVÍTĚZILI PLEJEŘI SLOVANU VYSOKO 5:1. 

 SPARŤANÉ SI NA LETNÉ PORADILI S OLOMOUCÍ 2:0. 

STATISTIKA 3� KOLA

 V JABLONCI VYDOLOVALI SLÁVISTÉ 
 PROTI OSLABENÝM DOMÁCÍM VÝHRU 3:2. 

 Slavia - Zlín  4:1 (2:0)
Branky: 10� Icha (P� Ševčík), 31� D� Jurásek (Lingr), 85� Schranz (Jurečka), 90�+2 D� Ju-
rásek (Icha) - 49� Jawo (Simerský)� Rozhodčí: D� Černý - Caletka, M� Podaný - On-
dráš (video)� ŽK: Trpišovský (trenér), Masopust - V� Procházka, Jawo, Cedidla, Si-
merský, Bartošák� ČK: (70�) Procházka (Zlín)� Diváci: 12�213�
Slavia: Mandous - D� Douděra (66� Masopust), Santos, Kačaraba, D� Jurásek - Hro-
mada (83� Holeš) - Lingr (76� Usor), Icha, P� Ševčík (66� Tiéhi), Ewerton (66� Schranz) 
- Jurečka� Trenér: Trpišovský�
Zlín: S� Dostál - Cedidla, Simerský, V� Procházka, Bartošák - J� Kolář (81� Bobčík), 
Didiba - Y� Dramé (46� R� Hrubý), Jawo (73� Reiter), Čanturišvili (87� L� Hrdlička) - 
V� Vukadinovič (46� Silný)� Trenér: Jelínek�

 Č. Budějovice - Sparta  0:2 (0:2)
Branky: 2� Höjer (Pešek), 27� Čvančara (K� Daněk)� Rozhodčí: Proske - J� Paták, 
Kotík - Franěk (video)� ŽK: Čmelík, Potočný, P� Hellebrand - Drchal� Diváci: 6681 
(vyprodáno)�
Č. Budějovice: Šípoš - Čolič, Grič, L� Havel, Králik, Sladký (85� Penner) - Čmelík 
(72� Jakub Matoušek I), Hora, Čavoš (72� P� Hellebrand), Potočný - Michal Škoda 
(46� Hais)� Trenér: J� Weber�
Sparta: Holec - Mejdr, Sörensen, Hancko, Höjer (62� Pavelka) - Zelený - K� Da-
něk (83� Wiesner), L� Sadílek, Pešek (74� Drchal) - Čvančara (62� Karabec), Juliš 
(74� Minčev)� Trenér: Priske�

 Slovácko - Hradec Králové  1:0 (0:0)
Branka: 58� V� Daníček (odražený míč)� Rozhodčí: Berka - P� Vlček, Mokrusch - 
Kocourek (video)� ŽK: V� Daníček, M� Petržela, Duskí - Kodeš, A� Gabriel, Harazim, 
F� Čech, Miroslav Koubek (trenér)� ČK: (46�) A� Gabriel (Hr� Králové)� Diváci: 4202�
Slovácko: Nguyen - Tomič (73� Sinjavskij), Hofmann (88� Michal Kadlec), V� Daníček, 
Šimko - Kohút (63� Duskí), Trávník, Levin, Holzer (63� M� Petržela) - L� Kozák (73� Ka-
labiška), O� Šašinka� Trenér: Svědík�
Hr. Králové: Reichl - Jakub Klíma, F� Čech, Smrž - A� Gabriel, J� Kučera, Kodeš 
(71� J� Rada), Harazim (88� P� Dvořák) - F� Kubala, Vašulín, Vlkanova (74� F� Novotný)� 
Trenér: Miroslav Koubek�

 Mladá Boleslav - Jablonec  2:2 (1:2)
Branky: 21� Matějovský (penalta), 78� D� Mareček (Milan Škoda) - 5� Sejk (vyražený 
míč), 34� Jovovič (Kratochvíl)� Rozhodčí: Batík - Kříž, Antoníček - J� Machálek (vi-
deo)� ŽK: Matějovský - Surzyn, Houska, Kratochvíl, V� Kadlec� Diváci: 3227�
Ml. Boleslav: Polaček - D, Mareček (82� Darmovzal), Šimek, Suchý, Karafiát - 
Pech (46� Fulnek), L� Mašek (46� Skalák), Dancák (62� Donát), Matějovský, Ladra 
(70� Stránský) - Milan Škoda� Trenér: Hoftych�
Jablonec: Hanuš - Surzyn, Heidenreich, Hübschman, Polidar - Považanec - P� Šulc, 
Kratochvíl, Houska (90�+1 V� Kadlec), Jovovič (69� Pleštil) - Sejk (86� Chramosta)� 
Trenér: Horejš�

 Bohemians 1905 - Ostrava  3:3 (3:1)
Branky: 6� Hronek (M� Dostál), 19� Květ (Puškáč), 22� Křapka (D� Köstl) - 5� Kuzma-
novič (D� Buchta), 49� Jiří Klíma (D� Buchta), 79� Muhamed Tijani (Sanneh)� Rozhod-
čí: T� Klíma - I� Nádvorník, Machač - Štěrba (video)� ŽK: Hronek, Petrák - Laštůvka, 
Sanneh, Frydrych, Vrba (trenér)� Diváci: 6012�
Bohemians 1905: Valeš - D� Köstl, Křapka, Hůlka - M� Dostál, Jindřišek, Petrák (84� 
A� Jánoš), J� Kovařík (76� Nový) - Květ (84� Mužík), Hronek - Puškáč (76� Matěj Kou-
bek)� Trenér: J� Veselý�
Ostrava: Laštůvka - Ndefe (46� Sanneh), Frydrych, J� Pokorný, Fleišman (74� Smé-
kal) - P� Jaroň (64� Šehič), Kuzmanovič (64� Muhamed Tijani), Kaloč, Daniel Tetour 
(46� Pojezný), D� Buchta - Jiří Klíma� Trenér: Vrba�

 Olomouc - Brno  0:2 (0:1)
Branky: 20� Řezníček (M� Ševčík), 70� M� Ševčík (Alli)� Rozhodčí: Szikszay - Hra-
bovský, Volf - Franěk (video)� ŽK: Texl, Přichystal, Jakub Šural, Granečný (všichni 
Brno)� Diváci: 4636�
Olomouc: Macík - Chvátal, Vraštil, Jemelka, Zmrzlý (81� Šíp) - Breite, J� Sedlák 
(46� Vodháněl) - Jan Navrátil (69� Zifčák), Růsek (81� Poulolo), Zorvan (73� Beneš) 
- Chytil� Trenér: V� Jílek�
Brno: Berkovec - Hrabina, Jakub Šural, Endl, Granečný - Texl, F� Souček - M� Ševčík 
(89� A� Fousek), Falta (88� Blecha), Přichystal (60� Alli) - Řezníček (79� Hladík)� Tre-
nér: Dostálek�

 Plzeň - Pardubice  2:1 (1:0)
Branky: 21� Kliment (Cadu), 75� M� Havel (Libor Holík) - 55� Solil (odražený míč)� 
Rozhodčí: Zelinka - K� Hájek, Líkař - Orel (video)� ŽK: Dedič - Toml, Hlavatý� Diváci: 
7251�
Plzeň: Staněk - Libor Holík, Kaša, Čihák, M� Havel - Cadu (62� Jan Kopic), Qose 
(46� Bucha), Kalvach, Mosquera (46� Pilař) - Kliment (46� Sýkora), Chorý (74� De-
dič)� Trenér: M� Bílek�
Pardubice: Markovič - Rosa (33� Kostka), T� Vlček, Toml, Helešic - Janošek - 
Tischler (74� Sychra), Solil, Hlavatý, Vacek (58� Lima) - P� Černý (74� Huf)� Trenér: 
Jaroslav Novotný�

 Liberec - Teplice  5:1 (3:1)
Branky: 9� Doumbia (Ch� Frýdek), 22� Talovjerov (Preisler), 45�+1 Van Buren 
(Ch� Frýdek), 53� Van Buren (Rondič), 69� Van Buren (Doumbia) - 43� Urbanec 
(Gning)� Rozhodčí: Radina - Kubr, Šimáček - Hocek (video)� ŽK: Červ - Hyčka� Di-
váci: 4500�
Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Plechatý, Talovjerov, Mikula (71� Purzitidis) - 
Červ (72� Varfolomejev), Doumbia (80� Višinský) - Van Buren (80� M� Kozák), Ch� 
Frýdek, Preisler (61� Jan Matoušek) - Rondič� Trenér: Kozel�
Teplice: Grigar - T� Kučera (46� Knapík), S� Dramé, Vondrášek (59� Hybš) - Hyčka, 
L� Mareček, Jukl, Urbanec - Křišťan (59� Čerepkai) - Gning, Žák (46� Kodad)� Tre-
nér: Jarošík�

 Sparta - Olomouc  2:0 (1:0)
Branky: 11� Karabec (Höjer), 70� Höjer (K� Daněk)� Rozhodčí: Berka - I� Nádvorník, 
P� Vlček - Kocourek (video)� ŽK: Pavelka, Karabec, Zelený - Chytil, Macík, Vraštil� 
Diváci: 14�259�
Sparta: Holec - Mejdr, Sörensen, Hancko, Höjer (80� Wiesner) - Pavelka (73� Zele-
ný), L� Sadílek - K� Daněk, Karabec (80� Jankto), Minčev (46� Sáček) - Juliš (64� Dr-
chal)� Trenér: Priske�
Olomouc: Macík - Chvátal (46� Jakub Matoušek II), Vraštil, Poulolo, Beneš, Zmrzlý 
- Zorvan, Breite, Vodháněl (69� Šíp), Jan Navrátil (80� Zifčák) - Chytil (59� Růsek)� 
Trenér: V� Jílek�

 Jablonec - Slavia  2:3 (0:1)
Branky: 55� Polidar (přímý kop), 73� Chramosta (P� Šulc) - 8� Usor (přímý kop), 
51� Hanuš vlastní, 61� Traoré (P� Ševčík)� Rozhodčí: Szikszay - Mokrusch, Váňa - Fra-
něk (video)� ŽK: Jovovič, Sejk, Horejš (trenér) - Schranz, Mandous� ČK: (6�) Surzyn 
(Jablonec)� Diváci: 5238�
Jablonec: Hanuš - Surzyn, Hübschman, Heidenreich, Polidar - Považanec - P� Šulc 
(86� Malínský), Kratochvíl, Houska (72� V� Kubista), Jovovič (65� Černák) - Sejk 
(66� Chramosta)� Trenér: Horejš�
Slavia: Mandous - Masopust (78� Olayinka), Kačaraba (59� Holeš), Santos, D� Ju-
rásek - P� Ševčík (64� Hromada), Tiéhi - M� Jurásek, Usor (46� Šmiga), Schranz 
(46� Traoré) - Tecl� Trenér: Trpišovský�

 Č. Budějovice - Slovácko  2:2 (1:1)
Branky: 19� Čmelík (Čolič), 53� Michal Škoda (odražený míč) - 3� Brandner (Mihá-
lik), 83� Sinjavskij (Mihálik)� Rozhodčí: Starý - Vodrážka, Slavíček - Orel (video)� ŽK: 
L� Havel - Kalabiška� ČK: (75�) N� Penner (Č� Budějovice)� Diváci: 3167�
Č. Budějovice: Šípoš - Čolič, L� Havel, Králik, Sladký - Grič (46� P� Hellebrand), Ča-
voš (88� Broukal) - Čmelík (67� N� Penner), Hora, Potočný (81� Vais) - Michal Škoda 
(81� Hais)� Trenér: J� Weber�
Slovácko: Ngyuen - Reinberk (78� Vecheta), Šimko (64� Hofmann), V� Daníček, Kala-
biška - Kohút, Levin - Brandner (71� Sinjavskij), Mihálik, Holzer (63� Duskí) - L� Kozák 
(64� O� Šašinka)� Trenér: Svědík�

 Pardubice - Liberec  2:1 (2:0)
Branky: 43� Hlavatý (odražený míč), 45�+1 T� Vlček (samostatná akce) - 48� M� Ko-
zák (Jan Matoušek)� Rozhodčí: Nehasil - Ratajová, Vyhnanovský - Zelinka (video)� 
ŽK: T� Vlček, Hlavatý, Markovič, Kostka - Jan Matoušek� Diváci: 967�
Pardubice: Markovič - Kostka, T� Vlček, Toml, Helešic (90�+2 Koukola) - Janošek - 
Tischler (12� Sychra), Solil, Hlavatý, Vacek (72� D� Mareš) - P� Černý (72� Červenka)� 
Trenér: Jaroslav Novotný�
Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Talovjerov, Prebsl (46� Plechatý) - Jan Matoušek 
(69� Rabušic), Červ, Mara (60� Doumbia), Ch� Frýdek, Preisler (60� Mészáros) - Van 
Buren, Rondič (46� M� Kozák)� Trenér: Kozel�

 Hradec Králové - Plzeň  1:2 (1:1)
Branky: 44� Kubala (Kodeš) - 39� Chorý (Ndiaye), 84� Pilař (Jan Kopic)� Rozhodčí: 
T� Klíma - J� Paták, Antoníček - Štěrba (video)� ŽK: J� Rada, F� Novotný, F� Čech, 
Miroslav Koubek (trenér) - Mohamed Tijani� ČK: (29�) Smrž (Hr� Králové)� Diváci: 
1900�
Hr. Králové: Reichl - Jakub Klíma, F� Čech, Smrž - J� Kučera (65� Harazim), J� Rada, 
Kodeš (87� Prekop), Ryneš (83� F� Novotný) - F� Kubala, Vašulín, Vlkanova� Trenér: 
Miroslav Koubek�
Plzeň: Staněk - M� Havel, Mohamed Tijani, Pernica, Jemelka - Sýkora (46� Aleš Čer-
mák), Bucha, Ndiaye (63� Pilař), Mosquera (63� Bassey) - Kliment (46� Jan Kopic), 
Chorý (72� Jirka)� Trenér: M� Bílek�

 Teplice - Bohemians 1905  0:1 (0:0)
Branka: 85� Křapka (Hůlka)� Rozhodčí: Batík - Horák, Dohnálek - Kocourek (video)� 
ŽK: L� Mareček, Hyčka, Vondrášek, Hybš - Bartek, D� Köstl, Hronek, Valeš, Miller 
(trenér brankářů), L� Koubek (vedoucí týmu)� ČK: (83�) L� Mareček - 56� Květ� Di-
váci: 3634�
Teplice: Grigar - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka (90� D� Procházka), Jukl 
(68� Křišťan), L� Mareček, Urbanec (61� Čerepkai) - Trubač - Žák (46� Kodad), Gning� 
Trenér: Jarošík�
Bohemians 1905: Valeš - D� Köstl, Křapka, Hůlka - M� Dostál, Jindřišek, Petrák 
(70� A� Jánoš), Jan Kovařík (70� Nový) - Hronek (90� Beran), Květ - Bartek (46� Mu-
žík)� Trenér: J� Veselý�

 Brno - Mladá Boleslav  3:1 (0:1)
Branky: 49� F� Souček (Hrabina), 79� M� Ševčík (Hladík), 90�+4 Matejov (Hladík) - 
26� Milan Škoda (Matějovský)� Rozhodčí: Proske - Kotík, Bureš - J� Petřík (video)� 
ŽK: Granečný, Jakub Šural - Suchý, Donát, Milan Škoda, Hoftych (trenér)� Diváci: 
6218�
Brno: Berkovec - Hrabina, Jakub Šural, Endl, Granečný - F� Souček (80� Blecha), 
Texl - Alli (46� Hladík) P� Ševčík (89� Matejov), Přichystal (46� A� Fousek) - Řezníček 
(90�+4 Hlavica)� Trenér: Dostálek
Ml. Boleslav: Polaček - Pech, Šimek, Suchý, Karafiát - D� Mareček (57� L� Mašek), 
Matějovský (87� Stránský), Donát (70� Dancák), Fulnek (70� Skalák) - Milan Škoda, 
Ladra (87� Krobot)� Trenér: Hoftych�

 Ostrava - Zlín  3:1 (3:0)
Branky: 14� Frydrych (Fleišman), 34� P� Jaroň (Kaloč), 38� D� Buchta (P� Jaroň) - 
76� J� Kolář (Čanturišvili)� Rozhodčí: Hocek - Šimáček, Černoevič - Zelinka (video)� 
ŽK: Oulehla (asistent trenéra) - Fillo, Didiba� ČK: (87�) Ndefe - (28�) Silný� Diváci: 
6219�
Ostrava: Laštůvka - Sanneh (46� Ndefe), Frydrych, Pojezný, Fleišman - P� Jaroň 
(75� Miškovič), Kaloč, Kuzmanovič (89� Šehič), J� Pokorný, D� Buchta - Jiří Klíma 
(66� Muhamed Tijani)� Trenér: Vrba�
Zlín: S� Dostál - Cedidla, J� Kolář, Simerský, Čanturišvili - Fillo (71� L� Hrdlička), Ja-
netzký, Didiba (81� Kovinič), R� Hrubý (46� V� Vukadinovič), Jawo (81� J� Hellebrand) 
- Silný� Trenér: Jelínek�

Foto: Jaroslav Appeltauer - fcslovanliberec�cz

Foto: fcviktoria�cz

Foto: sigmafotbal�cz

Foto: fkjablonec�cz
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VYCHYTANÉ NULY

2
Dominik Holec (Sparta), 

Roman Valeš (Bohemians 1905)

1 - Martin Berkovec (Brno), Stanislav Dostál (Zlín), Matúš Macík (Olomouc), Filip 
Nguyen (Slovácko), Martin Polaček (Ml� Boleslav), Michal Reichl (Hr� Králové), Dávid 
Šípoš (Č� Budějovice)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

3
Mick Van Buren (Liberec), Michal Ševčík (Brno), 

Jakub Urbanec (Teplice)

2 - Casper Höjer (Sparta), David Jurásek (Slavia), Jan Kliment (Plzeň), Antonín Křap-
ka (Bohemians 1905), Roman Květ (Bohemians 1905)

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU

(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

7,5
Michal Ševčík (Brno, 3 + 1)

6 - Mick Van Buren (Liberec, 3 + 0), Jakub Urbanec (Teplice, 3 + 0) * 5,5 - Casper 
Höjer (Sparta, 2 + 1) * 5 - David Buchta (Ostrava, 1 + 2), Kryštof Daněk (Sparta, 1 + 
2), Christian Frýdek (Liberec, 1 + 2) * 4 - David Jurásek (Slavia, 2 + 0), Jan Kliment (Pl-
zeň, 2 + 0), Antonín Křapka (Bohemians 1905, 2 + 0), Roman Květ (Bohemians 1905, 
2 + 0) * 3,5 - Mohamed Doumbia (Liberec, 1 + 1), Juraj Chvátal (Olomouc, 1 + 1), Petr 
Hronek (Bohemians 1905, 1 + 1), Marek Icha (Slavia, 1 + 1), Petr Jaroň (Ostrava, 1 + 
1), Filip Kubala (Hr� Králové, 1 + 1), Marek Matějovský (Ml� Boleslav, 1 + 1), Milan Škoda 
(Ml� Boleslav, 1 + 1) * 3 - Jan Hladík (Brno, 0 + 2), Ondřej Mihálik (Slovácko, 0 + 2), 
Petr Ševčík (Slavia, 0 + 2)

Na začátku nové prvoligové sezony figurují na špici soutěže efek-
tivity překvapiví lídři� Liberci k tomu výrazně pomohla pětigólová de-
molice Teplic� Brněnská Zbrojovka a „Klokani“ dominují tabulce nejvyšší 
soutěže proto, že jejich hráči  byli v dosavadních třech odehraných ko-
lech velmi produktivní�

1� Liberec 8 2,666

2�-4� Brno 7 2,333

2�-4� Bohemians 1905 7 2,333

2�-4� Slavia 7 2,333

5�-6� Plzeň 6 2,000

5�-6� Ostrava 6 2,000

7�-8� Sparta 5 1,666

7�-8� Slovácko 5 1,666

9�-10� Č. Budějovice 4 1,333

9�-10� Jablonec 4 1,333

11�-14� Olomouc 3 1,000

11�-14� Pardubice 3 1,000

11�-14� Ml. Boleslav 3 1,000

11�-14� Teplice 3 1,000

15�-16� Hr. Králové 2 0,666

15�-16� Zlín 2 0,666

Překvapiví lídři

 NEJVÍCE GÓLŮ V LIZE NASTŘÍLELI LIBEREČTÍ. 

 MICK VAN BUREN ZE SLOVANU SI ZATÍM PŘIPSAL TŘI GÓLY. 

GÓLOVÁ JÍZDA

 FOTBALISTÉ ZBROJOVKY PORAZILI V MINULÉM KOLE 
 MLADOU BOLESLAV 3:1 A NEČEKANĚ PATŘÍ DO ŠPICE TABULKY. 

STANISLAV LEVÝ

ZAUJALO MĚ „Sparta jde nejen výsledkově, ale i herně nahoru, i když to zdaleka ještě není 
na tradiční proklamace o titulu. Dvakrát udržela vzadu nulu, složení obrany se jí 
ustálilo, Höjer konečně začíná naplňovat předpoklady, se kterými na Letnou přišel. 
Pokud by ale odešel Hancko do zahraničí, byl by to citelný zásah nejen do defenzívy, 
ale i do celého týmu. Nedivím se Brianu Priskemu, že tomu není moc nakloněný… Na-
opak Plzeň svůj kádr konsoliduje, rozšiřuje i posiluje. Jemelka, Jirka i Bassey, kteří 
přišli v minulém týdnu, budou určitě platnými hráči. Proto může Michal Bílek střídá-
ními v průběhu zápasu úspěšně zasahovat do jeho vývoje, protože má kvalitní lavičku 
náhradníků. Slavia stále dojíždí na spoustu zraněných i individuální chyby. Brazilský 
stoper Santos má nesporný potenciál, ale v červenobílém dresu nehraje zdaleka tak 
zodpovědně jako na jaře v tom plzeňském. Kdyby se prezentoval současnými leh-
kovážnými zákroky, nejspíš by byl nyní zpátky v druholigové Karviné… I proto není 
obrana tak kompaktní, hledá se i stabilní pravý bek. Směrem dopředu je klíčové, aby 
byli zdraví Ševčík a Provod, bez nich schází ve středové řadě potřebná kreativita 
a trpí tím i útočníci. Na špici tabulky aktuálně figurují Brno s Bohemkou, pro oba 
týmy jsou získané body z ligového startu nesmírně důležité, aby v klubu i uvnitř 
týmu zavládl potřebný klid. Zbrojovka má navíc hrozně těžký los v úvodních šesti 
kolech a po polovině z nich asi nikdo nepředpokládal, že bude mít sedm bodů!“  

Foto: fkmb�cz

Foto: Jaroslav Appeltauer - fcslovanliberec�cz

Foto: Jaroslav Appeltauer - fcslovanliberec�cz
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Plzeň blízko Ligy mistrů! 

Další překážka z cesty odklizena. Fotbalisté Plzně v 3. předkole posla-
li z kola ven Šeriff Tiraspol a stále hlasitěji buší na dveře milionářské 
soutěže. Od účasti ve skupinové fázi je dělí už „jen“ úspěšně zvládnu-
tý dvojzápas s Karabachem. Pražská Slavia zdolala silný Panathinaikos 
a o postup do Konferenční ligy si to rozdá s polským Rakówem, Slovác-
ko vyzve švédský AIK.

 FORVARD JAN KLIMENT OTEVŘEL SKÓRE ODVETY S TIRASPOLEM. 

 KŘÍDELNÍK MOSQUERA PEČETIL PLZEŇSKÝ TRIUMF A POSTUP DO PLAY OFF LIGY MISTRŮ. 

Západočeši vykročili k postupu přes moldavského soupeře již 

v prvním vzájemném klání, když na půdě soupeře sice nejprve pro-

hrávali, ale následně předvedli vydařený obrat a po gólech Chorého 

s Buchou si odvezli cenný triumf 2:1� Nadějně rozehrané dvojutkání 

poté dotáhli do úspěšného konce před zaplněnou Doosan Arénou� Již 

v 10� minutě forvard Kliment poslal výběr kouče Michala Bílka do ve-

dení, které mohl navýšit Chorý, neproměnil však pokutový kop� Hosté 

po změně stran vyrovnali, jejich odpor však definitivně zlomil v 62� mi-

nutě svou trefou Mosquera� 

ZOPAKUJÍ HISTORII?
V play off o postup do skupinové fáze Ligy mistrů se nyní český mis-

tr utká s ázerbájdžánským Karabachem, který v předešlých kvalifikač-

ních kolech zdolal Lech Poznaň, Curych a Ferencávos Budapešť� S Ka-

rabachem si už Plzeň v kvalifikaci milionářské soutěže zahrála� V roce 

2016 přes něj ve 3� předkole přešla po remízách 0:0 a 1:1 díky pravidlu 

o vyšším počtu branek venku, které už nyní neplatí� Ve stejné sezoně se 

s Karabachem utkal i Liberec ve skupině Evropské ligy a venku remizo-

val 2:2, doma zvítězil 3:0� České kluby v žádném z deseti zápasů s ázer-

bájdžánskými soupeři v soutěžích UEFA ještě neprohrály!   

EVROPSKÉ POHÁRYEVROPSKÉ POHÁRY

Foto: fcviktoria�cz

1. FC SLOVÁCKO - FENERBAHCE ISTANBUL 1:1 (0:0)

Branky: 58� Šašinka - 56� Dursun� Rozhodčí: Dabanovič - Djukič, Todorovič (všichni 
Černá Hora)� ŽK: Duskí - Peres, Mor� Diváci: 6520� První zápas: 0:3, postoupilo Fe-
nerbahce.

Slovácko: Nguyen - Šimko (63� Reinberk), Daníček, Kadlec - Tomič (84� Sinjavskij), 
Trávník, Ljovin (63� Kohút), Duskí - Petržela, Šašinka (72� Kozák), Holzer (63� Kalabiška)� 
Trenér: Svědík�

Fenerbahce: Bayindir - Osayi-Samuel, Lemos (74� Gustavo), Peres (64� Novák), Sza-
lai - Yüksek, Crespo (64� Zajc), Rossi - Bruma (64� Mor), Dursun, Güler (80� Lincoln)� 
Trenér: Jesus�

VIKTORIA PLZEŇ - ŠERIFF TIRASPOL 2:1 (1:0)

Branky: 10� Kliment, 61� Mosquera - 47� Rasheed z pen� Rozhodčí: Grinfeeld - Hassan, 
Jarkoni - Reinshreiber (video, všichni Izr�)� ŽK: Havel, Dedič - Pernambuco, Evangelu, 
Tejan� ČK: 85� Evangelu� Diváci: 10�770� První zápas: 2:1, postoupila Plzeň.

Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Sýkora (90� Trusa) - Kopic, Bucha, Kalvach, Mos-
quera (90� Pilař) - Kliment (59� Holík), Chorý (73� Dedič)� Trenér: Bílek�

Tiraspol: Abalora - Guedes, Kiki, Evangelu, Kpozo - Kyabou, Salifu - Pernambuco 
(46� Tejan), Badolo (69� Botos), Ouattara (80� Julien) - Rasheed� Trenér: Tomas�

PANATHINAIKOS ATÉNY - SLAVIA PRAHA 1:1 (0:0)

Branka: 57� Šporar - 90�+4 Jurečka� Rozhodčí: Bankes - Cook, Smith (všichni Angl�)� 
ŽK: Alexandropulos, Schenkeveld, Pérez, Magnússon, Juankar - Tiéhi, Mandous, Lingr, 
Oscar, Schranz� První zápas: 0:2, postoupila Slavia.

Panathinaikos: Brignoli - Kotsiras, Schenkeveld (55� Kurbelis), Magnússon, Juankar 
- Alexandropulos (77� Kampetsis), Pérez, Čerin - Vagiannidis (77� Ioannidis), Šporar, 
Cantalapiedra (88� Carlitos)� Trenér: Jovanovič�

Slavia: Mandous - Douděra (82� Masopust), Ousou, Kačaraba, Oscar - Holeš, Tiéhi 
(82� Jurečka) - Schranz (90�+7 Tecl), Traoré (61� Ševčík), Olayinka - Lingr (61� Usor)� 
Trenér: Trpišovský�

Foto: fcviktoria�cz
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SLAVIA USTÁLA TĚŽKOU ODVETU
Pražská Slavia v 3� předkole Konferenční ligy změřila síly s řeckým 

Panathinaikosem a v konfrontaci se silným protivníkem obstála� Klíčo-

vým se ukázalo být vítězství v domácím klání v Edenu, kde po gólech 

Schranze a Usora triumfovala 2:0� Odvetu před bouřlivým publikem 

v Aténách nezačala nejlépe a v druhé minutě málem inkasovala, ovšem 

Šporar v šanci trefil jen tyč� Domácí si následně několikrát vylámali 

zuby na gólmanu Mandousovi, kterého překonal až Šporar v 57� minutě 

a poslal domácí do vedení� To však bylo z jejich strany vše, ve čtvrté mi-

nutě nastavení Jurečka gólem vyrovnal na 1:1 a definitivně pečetil po-

stup Pražanů� V závěrečném play off o postup do skupiny Konferenční 

ligy se Pražané utkají s polským Rakówem Čenstochová, za který na-

stupuje momentálně zraněný český stoper Tomáš Petrášek� 

Slovácko v boji o Evropskou ligu nestačilo na turecký Fenerbahce 

(0:3, 1:1) a o účast v Konferenční lize si to rozdá s AIK Stockholm� 

 ZKUŠENÝ MILAN PETRŽELA SE PROTI FENERBAHCE NEPROSADIL. 

EVROPSKÉ POHÁRYEVROPSKÉ POHÁRY

ODVETNÁ UTKÁNÍ 3. PŘEDKOLA 
EVROPSKÉ KONFERENČNÍ LIGY

HLAVNÍ ČÁST

Čenstochová - Trnava 1:0 (0:0), první zápas 2:0, postoupila Čenstochová; 
Kyzylzhar (Kaz�) - APOEL Nikósie 0:0, první zápas 0:1, postoupil APOEL; 
Hapoel Beer Ševa - Lugano 3:1 (0:0), první zápas 2:0, postoupil Hapoel; 

Twente Enschede - Čukarički 4:1 (2:1), první zápas 3:1, postoupilo Twente; 
Konyaspor - Vaduz 2:4 (1:2), první zápas 1:1, postoupil Vaduz; 

Djurgaarden - Sepsi (Rum�) 3:1 (2:1), první zápas 3:1, postoupil Djurgaarden; 
Petrocub Hincesti (Mold�) - Fehérvár 1:2 (1:2), první zápas 0:5, postoupil Fehérvár; 

FCSB - Dunajská Streda 1:0 (1:0), první zápas 1:0, postoupilo FCSB; 
Universitatea Craiova - Luhansk 3:0 (1:0), první zápas 0:1, postoupila Craiova; 

Antverpy - Lilleström 2:0 (1:0), první zápas 3:1, postoupily Antverpy; 
Istanbul Basaksehir - Breidablik (Isl�) 3:0 (1:0), první zápas 3:1, postoupil Basaksehir; 

Sligo (Ir�) - Viking Stavanger 1:0 (1:0), první zápas 1:5, postoupil Viking; 
Anderlecht - Paide Linnameeskond (Est�) 3:0 (0:0), 

první zápas 2:0, postoupil Anderlecht; 
Aris Soluň - Maccabi Tel Aviv 2:1 (0:0), první zápas 0:2, postoupilo Maccabi; 

Basilej - Bröndby Kodaň 2:1 po prodl� (2:1, 2:1), na pen� 3:1, 
první zápas 0:1, postoupila Basilej; 

Saint Patrick‘s (Ir�) - CSKA Sofia 0:2 (0:1), první zápas 1:0, postoupil CSKA; 
Škendija Tetovo (Sev� Mak�) - AIK Stockholm 1:1 po prodl� (1:1, 1:0), na pen� 2:3, 

první zápas 1:1, postoupilo AIK; 
Levski Sofia - Hamrun Spartans (Mal�) 1:2 po prodl� (1:2, 0:0), na pen� 1:4, 

první zápas 1:0, postoupil Hamrun; 
Young Boys Bern - Kuopio 3:0 (2:0), první zápas 2:0, postoupil Bern; 

Alkmaar - Dundee United 7:0 (5:0), první zápas 0:1, postoupil Alkmaar; 
Gil Vicente - Riga 4:0 (3:0), první zápas 1:1, postoupil Gil; 

Kisvárda (Maď�) - Molde 2:1 (2:0), první zápas 0:3, postoupilo Molde; 
Rapid Vídeň - Neftči Baku 2:0 po prodl� (1:0, 0:0), první zápas 0:1, postoupil Rapid�

MISTROVSKÁ ČÁST

Hibernians (Mal�) - RFS Riga 1:3 (0:1) (za hosty gól z penalty Mareš), 
první zápas 1:1, postoupilo RFS; 

Tobol Kostanaj - Zrinjski Mostar (Bos�) 1:1 (0:1), první zápas 0:1, postoupil Mostar; 
Kluž - Soligorsk 1:0 (1:0), první zápas 0:0, postoupila Kluž;

Klaksvík (Faer� ostr�) - Ballkani (Kos�) 2:1 po prodl� (2:1, 0:0), na pen� 3:4, 
první zápas 2:3, postoupilo Ballkani; 

Poznaň - Víkingur Reykjavík 4:1 po prodl� (2:1, 2:0), 
první zápas 0:1, postoupila Poznaň�

ODVETNÁ UTKÁNÍ 
3. PŘEDKOLA LIGY MISTRŮ

MISTROVSKÁ ČÁST

Žalgiris Vilnius - Bodö/Glimt 1:1 (1:0), 
první zápas 0:5, postoupilo Bodö/Glimt; 

Apollon Limassol - Maccabi Haifa 2:0 (2:0), 
první zápas 0:4, postoupilo Maccabi; 

Pjunik Jerevan - Crvena zvezda Bělehrad 0:2 (0:1), 
první zápas 0:5, postoupila Crvena zvezda; 
Ferencváros Budapešť - Karabach 1:3 (0:1), 

první zápas 1:1, postoupil Karabach; 
Dinamo Záhřeb - Ludogorec Razgrad 4:2 (3:1), 

první zápas 2:1, postoupilo Dinamo�

NEMISTROVSKÁ ČÁST

Midtjylland - Benfica Lisabon 1:3 (0:1), 
první zápas 1:4, postoupila Benfica; 

PSV Eindhoven - AS Monako 3:2 po prodl� (2:2, 0:1), 
první zápas 1:1, postoupil PSV; 

Štýrský Hradec - Dynamo Kyjev 1:2 po prodl� (1:0, 1:0), 
první zápas 0:1, postoupilo Dynamo; 

Glasgow Rangers - Saint-Gilloise (Belg�) 3:0 (1:0), 
první zápas 0:2, postoupili Rangers�

ODVETNÁ UTKÁNÍ 
3. PŘEDKOLA EVROPSKÉ LIGY

MISTROVSKÁ ČÁST

HJK Helsinky - Maribor 1:0 (0:0), první zápas 2:0, postoupil HJK; 
FC Curych - Linfield (Sev� Ir�) 3:0 (2:0), první zápas 2:0, postoupil Curych; 

Dudelange (Luc�) - Malmö 2:2 (0:0), první zápas 0:3, postoupilo Malmö; 
Slovan Bratislava - Olympiakos Pireus 2:2 po prodl� (1:1, 0:0), na pen� 3:4, 

první zápas 1:1, postoupil Olympiakos�

HLAVNÍ ČÁST

Partizan Bělehrad - AEK Larnaka 2:2 (1:0), první zápas 1:2, postoupila Larnaka�

 GÓLOVÁ RADOST ÚTOČNÍKA JUREČKY. 

 KAPITÁN HOLEŠ DOVEDL SLAVII K POSTUPU.  SLAVNÝ ISTANBULSKÝ KLUB BYL NAD SÍLY SLOVÁCKA. 

Foto: slavia�cz

Foto: slavia�cz

Foto: fcslovacko�cz

Foto: fcslovacko�cz
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  Serie A: Milánské kolosy nezaváhaly
V minulé sezoně rozhodli titulové dostihy mezi milánskými vel-
kokluby pro sebe plejeři AC až v posledním kole� Bude „milánská“ 
válka o scudetto pokračovat i v nově odstartovaném ročníku? 
V prvním kole zvítězili o dva góly oba rivalové� AC si doma poradil 
s Udinese 4:2, ačkoliv do duelu vstoupil špatně a hned po dvou mi-
nutách již prohrával� Ale pak začal úřadovat třiadvacetiletý špa-
nělský útočník Brahim Diaz, jenž v Miláně hostuje z Realu Madrid� 
Podílel se na všech brankách AC Milán a stal se po zásluze mužem 
utkání� Mnohem těžší cestu ke třem bodům měl korunní princ In-
ter� V Lecce jej hned v 2� minutě poslal do vedení Lukaku, domá-
cí nováček Serie A však po přestávce vyrovnal a předpokládaný 
triumf přinesla hostům až pátá minuta nastaveného času, v níž 
se trefil nizozemský bek Dumfries� Týmy z Milána napodobily vý-
hrami také celky Říma� Lazio zdolalo Bolognu 2:1 a AS po trápení 
v koncovce udolalo domácí Salernitanu 1:0� 

  Bundesliga: 
Bayer na brankáře nevyzrál
Co je platné, že si vytvoříte spoustu šancí, které ale trestuhodně 
neproměňujete� A když dáte víc než jeden gól, přesně tři, tak od tře-
tiligového soupeře Elversbergu inkasujete na jeho hřišti čtyři a sen-
začně vypadnete hned v prvním kole Německého poháru… Takhle by 
se nechal stručně shrnout nepovedený vstup Leverkusenu do nové 
sezony, neboť po porážkách 0:1 v Dortmundu a doma 1:2 s Aug-
sburgem, který do té doby Bayer nikdy v bundeslize neporazil, se 
účastník Ligy mistrů aktuálně propadl s nulovým bodovým ziskem 
na dno tabulky� Na nule jsou ve svých osobních statistikách i oba 
čeští útočníci Patrik Schick a novic Adam Hložek, jejichž premiérové 
branky neodvrátily pohárovou blamáž� Nutno ovšem dodat, že ne-
malý podíl na těsných porážkách Leverkusenu měli brankáři soupeřů 
- dortmundský Kobel a augsburgský Gikiewicz, kteří se blýskli něko-
lika bravurními zákroky� To jejich kolega Flekken z Freiburgu pustil 
v páteční domácí předehrávce s Dortmundem v závěrečné čtvrtho-
dince nepříliš prudkou střelu střídajícího mladíka Bynoe-Gittense, 
laciný vyrovnávací gól navíc polil mátožnou Borussii živou vodou 
a do konce zápasu vstřelili její další náhradníci ještě dva góly!

 RONALDO A SPOL. PROŽÍVAJÍ 
 DĚSIVÝ VSTUP DO SEZONY. 

 LEWANDOWSKI SE V PREMIÉŘE ZA BARCELONU GÓLOVĚ NEPROSADIL. 
 LEVERKUSEN NA ÚVOD PADL S AUGSBURGEM. 

  Premier League: 
Rudí ďáblové pro smích
Měl to být pro Manchester United nový začátek� V posledních le-
tech trápící se velkoklub v létě převzal vychvalovaný trenér Erik ten 
Hag, jenž měl dát soubor hvězd do latě, vtisknout do jeho herního 
projevu prvky moderního fotbalu a vytáhnout jej zpět na výsluní� 
Jenže chyba lávky, Red devils se po dvou kolech a dvou porážkách 
krčí na poslední příčce tabulky s nulou na bodovém kontě a skóre 
1:6! A aby toho nebylo málo, v třetím kole zavítá na Old Trafford sil-
ný Liverpool, na kterém se budou rozklížení domácí borci jen těžko 
herně a výsledkově chytat… Na opačném pólu tabulky se dle očeká-
vání bez ztráty kytičky vyhřívají obhájci titulu z Manchesteru City, 
kterým na čele po výhrách nad Crystal Palace (2:0) a Leicesteru 
(4:2) dělá společnost Arsenal� V 2� kole došlo na londýnské derby 
mezi Chelsea a Tottenhamem, které skončilo 2:2 a zaujalo velkými 
chybami rozhodčího a dvěma roztržkami mezi trenéry Contem 
a Tuchelem, kteří obdrželi červené karty!   

  La Liga: „Barca“ hned klopýtla
Na začátek sezony se fanoušci Barcelony nesmírně těšili� Klub 
přivedl vysněné posily, a navíc je před zápasem stihl registrovat� 
Předešel tak velkým problémům a posily jako Kessié nebo Chris-
tensen nemuseli znovu na trh volných hráčů� V základní sestavě 
se objevili i Raphinha s Robertem Lewandowskim� Na výhru to ale 
nestačilo� Rayo Vallecano, které Barcelonu v minulé sezóně dva-
krát porazilo, si z Camp Nou odváží bod za bezgólovou remízu� 
Domácí měli dost šancí ke skórování, Lewandowski a Kessié do-
konce makedonského brankáře Dmitrievského překonali, ale po-
každé z ofsajdu� Plným bodovým ziskem naopak do sezony vstou-
pil mistrovský Real� Madriďané se však na hřišti nováčka Almeríe 
pořádně zapotili� V pozměněné sestavě oproti vítěznému duelu 
Superpoháru s Eintrachtem Frankfurt od šesté minuty prohrávali 
a teprve ve druhém poločase přetavili herní a střeleckou převahu 
ve výhru 2:1� Rozhodující branku vstřelil střídající Alaba svým prv-
ním dotykem, když se trefil z přímého kopu�

AKTUÁLNĚ

ZAHRANIČNÍ KALEIDOSKOP PREMIER LEAGUE

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Manch. City 2 2 0 0 6:0 6

2� Arsenal 2 2 0 0 6:2 6

3� Brentford 2 1 1 0 6:2 4

4� Tottenham 2 1 1 0 6:3 4

5� Newcastle 2 1 1 0 2:0 4

6� Leeds 2 1 1 0 4:3 4

7� Chelsea 2 1 1 0 3:2 4

8� Brighton 2 1 1 0 2:1 4

9� Aston Villa 2 1 0 1 2:3 3

10� Nottingham 2 1 0 1 1:2 3

11� Bournemouth 2 1 0 1 2:4 3

12� Fulham 2 0 2 0 2:2 2

13� Liverpool 1 0 1 0 2:2 1

14� Wolves 2 0 1 1 1:2 1

15� Leicester 2 0 1 1 4:6 1

16� Southampton 2 0 1 1 3:6 1

17� Everton 2 0 0 2 1:3 0

18� Crystal Palace 1 0 0 1 0:2 0

19� West Ham 2 0 0 2 0:3 0

20� Manch. Utd. 2 0 0 2 1:6 0

BUNDESLIGA

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Bayern 2 2 0 0 8:1 6

2� Dortmund 2 2 0 0 4:1 6

3� M ǵladbach 2 1 1 0 5:3 4

4� Kolín n. R. 2 1 1 0 5:3 4

5� Union Berlín 2 1 1 0 3:1 4

6� Mohuč 2 1 1 0 2:1 4

7� Freiburg 2 1 0 1 5:3 3

8� Hoffenheim 2 1 0 1 4:5 3

9� Augsburg 2 1 0 1 2:5 3

10� Brémy 2 0 2 0 4:4 2

11� Stuttgart 2 0 2 0 3:3 2

12� RB Lipsko 2 0 2 0 3:3 2

13� Schalke 2 0 1 1 3:5 1

14� Wolfsburg 2 0 1 1 2:4 1

15� Hertha 2 0 1 1 2:4 1

16� Frankfurt 2 0 1 1 2:7 1

17� Bochum 2 0 0 2 3:5 0

18� Leverkusen 2 0 0 2 1:3 0

LA LIGA

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Villarreal 1 1 0 0 3:0 3

2� Real Madrid 1 1 0 0 2:1 3

3� Osasuna 1 1 0 0 2:1 3

4� Real Sociedad 1 1 0 0 1:0 3

5� Valencia 1 1 0 0 1:0 3

6� Celta Vigo 1 0 1 0 2:2 1

7� Espanyol 1 0 1 0 2:2 1

8� Vallecano 1 0 1 0 0:0 1

9� Barcelona 1 0 1 0 0:0 1

10� Elche 0 0 0 0 0:0 0

11� Atl. Madrid 0 0 0 0 0:0 0

12� Mallorca 0 0 0 0 0:0 0

13� Ath. Bilbao 0 0 0 0 0:0 0

14� Betis 0 0 0 0 0:0 0

15� Getafe 0 0 0 0 0:0 0

16� Sevilla 1 0 0 1 1:2 0

17� Almería 1 0 0 1 1:2 0

18� Cádiz 1 0 0 1 0:1 0

19� Girona 1 0 0 1 0:1 0

20� Valladolid 1 0 0 1 0:3 0

SERIE A

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� AC Milán 1 1 0 0 4:2 3

2� Atalanta 1 1 0 0 2:0 3

3� Fiorentina 1 1 0 0 3:2 3

4� Inter 1 1 0 0 2:1 3

5� Lazio 1 1 0 0 2:1 3

6� Turín FC 1 1 0 0 2:1 3

7� Spezia 1 1 0 0 1:0 3

8� AS Řím 1 1 0 0 1:0 3

9� Neapol 0 0 0 0 0:0 0

10� Sassuolo 0 0 0 0 0:0 0

11� Juventus 0 0 0 0 0:0 0

12� Verona 0 0 0 0 0:0 0

13� Cremonese 1 0 0 1 2:3 0

14� Lecce 1 0 0 1 1:2 0

15� Bologna 1 0 0 1 1:2 0

16� Monza 1 0 0 1 1:2 0

17� Salernitana 1 0 0 1 0:1 0

18� Empoli 1 0 0 1 0:1 0

19� Udinese 1 0 0 1 2:4 0

20� Sampdoria 1 0 0 1 0:2 0



44

  Liverpool si pojistil Jotu ANGLIE

Portugalský útočník Diogo Jota podepsal s Liverpoolem nový 
dlouholetý kontrakt� Podle Sky Sports by měla nová smlouva 
platit do roku 2027� „Pro nás je to skvělá zpráva, jeho kvality jsou 
všem známé� Dává góly, neskutečně pracuje pro tým, v útoku do-
káže hrát na všech pozicích a má skvělý přístup,“ vyjmenovává 
jeho přednosti kouč Jürgen Klopp� Pětadvacetiletý portugalský 
reprezentant přišel do Liverpoolu před dvěma lety z Wolver-
hamptonu� Za „Reds“ odehrál 85 soutěžních zápasů a vstřelil 
34 branek� V minulé sezoně pomohl Liverpoolu do finále Ligy mis-
trů a k zisku Anglického i Ligového poháru�

  Sanches jde z Lille do PSG FRANCIE

Portugalský záložník Renato Sanches přestoupil ve francouzské 
lize z Lille do Paris St� Germain, s kterým uzavřel smlouvu na pět 
let� Úřadující mistr za něj podle médií zaplatil 15 milionů eur (369 
milionů korun)� Čtyřiadvacetiletý středopolař má na kontě 32 re-
prezentačních zápasů a tři góly� Je mistrem Evropy z roku 2016� 
Hrával za Benficu, Bayern Mnichov a Swansea, v Lille strávil tři roky 
a loni pomohl týmu k titulu�

  Nejdražší Belgičan ITÁLIE

 Italský mistr AC Milán získal z Brugg talentovaného belgického 
fotbalistu Charlese De Ketelaereho� Za jedenadvacetiletého ofen-
zivního záložníka podle médií zaplatí s bonusy až 35 milionů eur 
(862 milionů korun) a udělá z něj nejdražšího hráče odcházejícího 
z belgické ligy� V novém působišti podepsal smlouvu do roku 2027� 
S Bruggami získal v uplynulých třech sezonách mistrovské tituly, 
v seniorské reprezentaci odehrál osm zápasů� Nejdražším hráčem, 
odcházejícím z belgické ligy, byl dosud Jonathan David, který v roce 
2020 přestoupil z Gentu do Lille za 27 milionů eur�

 DIOGO JOTA PRODLOUŽIL S LIVERPOOLEM. 

 MLADÍK DE KETELAERE POSÍLIL AC MILÁN. 

  Lewandowski se 
přijel rozloučit NĚMECKO

Dvojnásobný nejlepší fotbalista světa Robert Lewandowski se 
osobně rozloučil se spoluhráči a funkcionáři Bayernu Mnichov,  
odkud v červenci přestoupil do Barcelony� Poté, co se původně obě 
strany nerozešly v dobrém, polský útočník i šéfové bavorského 
klubu uvedli, že se touto návštěvou vyčistil vzduch� Třiatřicetiletý 
forvard toužil Bayern rok před vypršením smlouvy opustit a kri-
tizoval mnichovský velkoklub, že se ho snaží držet proti jeho vůli� 
Vedení Bayernu zase argumentovalo tím, že celou situaci zavinil 
polský kanonýr, který si chtěl vynutit odchod navzdory platnému 
kontraktu do roku 2023� V polovině července se nakonec Bayern 
dohodl s Barcelonou na přestupu za 50 milionů eur (asi 1,22 mi- 
liardy korun)� „Lewa“ během osmi let v mnichovském dresu nastří-
lel 344 gólů ve 375 zápasech� Získal s Bayernem prakticky všechny 
dostupné mezinárodní a národní trofeje� Stal se osmkrát mistrem 
ligy, třikrát vyhrál Německý pohár, jednou Ligu mistrů a mistrov-
ství světa klubů� Je druhým nejlepším střelcem bundesligové histo-
rie po zesnulém Gerdu Müllerovi�

  Pogba mění plány ITÁLIE

Francouzský záložník Paul Pogba z Juventusu nepůjde podle agen-
tury AFP na operaci pravého kolena, ale bude zranění z přípravy 
léčit konzervativně� Zákrok by totiž ohrožoval jeho účast na pod-
zimním mistrovství světa, konzervativní terapie by naproti tomu 
měla trvat pět týdnů� Devětadvacetiletý středopolař si poranil me-
niskus během tréninku na turné ve Spojených státech amerických� 
Se specialisty pak mistr světa z roku 2018 probíral různé možnosti 
léčby, a nakonec se rozhodl nepodstoupit operaci, po níž by chyběl 
dva až čtyři měsíce� V tom případě by nemusel stihnout MS v Kata-
ru, které se bude hrát od 21� listopadu do 18� prosince� Do Juven-
tusu se bývalý nejdražší hráč světa vrátil po šestiletém působení 
v Manchesteru United a v Turíně chce navázat na předchozí úspěš-
né angažmá z let 2012-2016�
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  Vyměnil „Kladiváře“ 
za nováčka ANGLIE

Fotbalisty Fulhamu posílí francouzský obránce Issa Diop� Nová-
ček Premier League získal spoluhráče Vladimíra Coufala a Tomáše 
Součka z West Hamu za 15 milionů liber a uzavřel s ním smlouvu 
na pět let� Pětadvacetiletý bek odehrál za West Ham v uplynulé se-
zoně anglické ligy 26 zápasů� Do statistik si zapsal jeden gól a dvě 
asistence� Celkem v dresu „Kladivářů“, nastoupil v Premier League 
od příchodu z Toulouse v roce 2018 k 96 utkáním�

  Raum si vybral Lipsko NĚMECKO

Fotbalisty Lipska navzdory zájmu dalších klubů posílil obránce Da-
vid Raum z Hoffenheimu� Přestupovou částku kluby nezveřejnily, 
podle médií čtvrtý tým uplynulého ročníku bundesligy za transfer 
zaplatil 25 milionů eur (615 milionů korun)� Čtyřiadvacetiletý bek, 
který podepsal pětiletou smlouvu, v uplynulé sezoně za Hoffenheim 
odehrál 35 zápasů s bilancí tří branek a třinácti asistencí� Na kontě 
má také devět startů za německou reprezentaci�

  Mertens zamířil 
do Galatasaraye TURECKO

Belgický fotbalista Dries Mertens, který se nedohodl na nové 
smlouvě v Neapoli, bude hrát za Galatasaray� Nejúspěšnější turec-
ký klub s pětatřicetiletým ofenzivním hráčem podepsal roční kon-
trakt s opcí na další sezonu� Ročně si rodák vydělá 2,9 miliony eur 
a dalších 1,1 miliony eur dostane jako podpisový bonus� Za Neapol 
hrál od roku 2013 a se 148 góly v soutěžních zápasech se stal jejím 
historicky nejlepším střelcem� Po minulé sezoně vypršela 169 cm 
vysokému hráči smlouva a po neúspěšném jednání o novém kon-
traktu v červenci klub opustil� V belgickém národním týmu odehrál 
105 zápasů a vstřelil 21 gólů�

 ISSA DIOP ODEŠEL DO FULHAMU. 

 RAMSEY VYMĚNIL JUVENTUS ZA NICE. 

  Dostal potřetí 
padáka před MS… MAROKO

Marocký fotbalový svaz propustil tři měsíce před startem mis-
trovství světa v Kataru trenéra reprezentace Vahida Halilhodžiče� 
Zástupci národního týmu ukončili několik měsíců trvající spekula-
ce o jeho odchodu, které se táhly už od nevydařeného lednového 
afrického šampionátu, navíc je podpořily neshody s hvězdným zá-
ložníkem Hakímem Zijachem� Kouče, který působil u marocké re-
prezentace tři roky, potkal podobný osud už potřetí� V minulosti 
skončil krátce před startem mistrovství světa i na lavičce Pobřeží 
slonoviny (2010) a Japonska (2018)� Na finálový turnaj se podíval 
jen v roce 2014 s Alžírskem� Na klubové úrovni vedl například Paris 
St� Germain, Lille, Rennes, Trabzonspor, Dinamo Záhřeb či napo-
sledy Nantes� 

  Ramsey pokračuje v Nice FRANCIE

Velšský reprezentant Aaron Ramsey bude po konci v Juventusu 
pokračovat v kariéře v Nice� Jedenatřicetiletý záložní hrál za Ju-
ventus od února 2019, kdy přišel z Arsenalu� I vinou častých zra-
nění ale nenaplnil očekávání a nastupoval převážně jako střídající 
hráč� Poslední půlrok strávil na hostování u glasgowských Rangers 
a po sezoně se v Itálii dohodl na ukončení smlouvy� Nejmladší kapi-
tán velšské reprezentace, které pomohl na EURO 2016 ve Francii 
k historickému postupu do semifinále, bude v Nice působit pod 
staronovým koučem Lucienem Favrem� Ten se před sezonou vrátil 
na francouzskou Riviéru po čtyřech letech�
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  Olympiakos mění trenéra ŘECKO

České fotbalisty Tomáše Vaclíka a Denise Alijagiče povede v Olym-
piakosu Pireus nový trenér Carlos Corberán� Devětatřicetiletý 
Španěl nahradil na lavičce Pedra Martinse, který byl odvolán po de-
baklu 0:4 a vypadnutí ve 2� předkole Ligy mistrů s Maccabi Haifa� 
Portugalský kouč vedl Olympiakos čtyři roky a v posledních třech 
sezonách získal s klubem řecký titul� V minulém ročníku u toho byla 
i reprezentační brankářská jednička Vaclík� Devatenáctiletý útoč-
ník Alijagič přestoupil z pražské Slavie do Pirea v létě a zatím se 
v nominaci A-týmu neobjevil� Corberán působil dva roky v Leedsu 
jako asistent Marcela Bielsy a od roku 2020 vedl druholigový Hud-
dersfield� Na začátku kariéry trénoval také na Kypru�

  Nový sponzor La Ligy ŠPANĚLSKO

Titulárním sponzorem španělské ligy bude od sezony 2023/2024 
společnost Electronic Arts a její oddělení EA Sports, které vyvíjí 
a vydává videohry se sportovní tematikou� Vedení La Ligy se s vi-
deoherním gigantem dohodlo na víceleté spolupráci� EA Sports 
nahradí banku Santander, která byla hlavním sponzorem od roku 
2016� Podle deníku Marca zaplatí španělské lize ročně 30 milionů 
eur (740 milionů korun)� Přejmenuje se také druhá nejvyšší soutěž, 
mládežnická a esportová liga� Dohodu oznámili Španělé tři měsíce 
poté, co společnost EA Sports po třech desetiletích ukončila part-
nerství s FIFA, díky němuž vznikla nejprodávanější série sportov-
ních počítačových her� Poslední fotbalový simulátor pod hlavičkou 
FIFA vyjde letos, od roku 2023 bude americká firma tvořit svou 
vlastní fotbalovou videohru EA Sports FC�

 GÓLMAN VACLÍK MÁ NOVÉHO KOUČE. 

 BRANKÁŘ LENO SKONČIL V ARSENALU. 

  Ten Hag s Tellesem nepočítá ŠPANĚLSKO

Devětadvacetiletý obránce Alex Telles odešel z Manchesteru Uni-
ted do FC Sevilla na roční hostování bez opce� Brazilský bek přišel 
do Manchesteru v říjnu 2020 z Porta� V 50 soutěžních zápasech 
za „Rudé ďábly“ zaznamenal jeden gól a osm asistencí� Pevné mís-
to v sestavě si ale nevybojoval a nový trenér Erik ten Hag na pozici 
levého beka upřednostňuje Lukea Shawa a Tyrella Malaciu, letní po-
silu z Feyenoordu Rotterdam�

  Bývalý kapitán na lavičce PERU

Novým trenérem fotbalistů Peru byl jmenován Juan Reynoso� Bý-
valý reprezentační kapitán ve funkci nahradil Ricarda Garecu, kte-
rý skončil po neúspěšné kvalifikaci o postup na mistrovství světa� 
Dvaapadesátiletý kouč, který za reprezentaci nastupoval 15 let, 
dostal za úkol postoupit na mistrovství světa v roce 2026� Jako 
trenér dosud vedl pouze peruánské a mexické kluby� Argentinec 
Gareca koučoval peruánský výběr sedm let� Před čtyřmi lety ho 
poprvé od roku 1982 dovedl na mistrovství světa� Na letošní šam-
pionát v Kataru už ale s týmem neprošel, když v červnovém play off 
Peru nestačilo na Austrálii�

  Leno bude chytat ve Fulhamu ANGLIE

Nováčka anglické ligy Fulham posílil brankář Bernd Leno� Německý 
reprezentant podepsal tříletou smlouvu a klub za něj podle mé-
dií Arsenalu zaplatil osm milionů liber (asi 236 milionů korun)� Tři-
cetiletý gólman opustil Arsenal po čtyřech letech, během nichž 
za „Kanonýry“ odchytal 125 zápasů� Za sebou má také angažmá 
v Leverkusenu, v jehož dresu v roce 2011 nastoupil v Lize mistrů 
jako nejmladší brankář v historii�
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  Superliga už za rok? AFRIKA

Africká fotbalová konfederace (CAF) plánuje od příštího roku 
spustit novou lukrativní soutěž, kterou bude hrát 24 vybraných 
klubů z 16 zemí� Na kongresu v tanzanské Arushe o tom informoval 
prezident CAF Patrice Motsepe� Podle jihoafrického miliardáře by 
měla mít superliga dotaci 100 milionů dolarů (2,4 miliardy korun), 
což je pětkrát víc než současná africká Liga mistrů� Nová soutěž 
by měla začít v srpnu příštího roku� Vítězný klub získá 11,6 milionu 
dolarů (278 milionů korun)� Z výnosů superligy dostane každá z 54 
afrických národních fotbalových asociací jeden milion dolarů (24 
milionů korun) ročně�

  Werner je zpátky! NĚMECKO

Německý útočník Timo Werner se z Chelsea vrátil zpět do Lipska� 
Šestadvacetiletý reprezentant se během dvou let v londýnském 
klubu neprosadil a ve svém bývalém působišti podepsal pětiletou 
smlouvu� Lipsko na transakci finančně vydělá� Před dvěma lety 
prodalo svého kanonýra na Stamford Bridge za 55 milionů eur, 
nyní by za něj mělo zaplatit 20 milionů eur (490 milionů korun) 
plus bonusy� Za Chelsea odehrál 89 soutěžních zápasů a vstřelil 
23 gólů� V minulé sezoně se německému trenérovi Thomasi Tuche-
lovi vešel do základní sestavy jen v 15 ligových duelech� V Lipsku 
přitom v letech 2016-2020 nastřílel 90 branek ve 156 duelech, 
k tomu přidal 40 asistencí� Z Chelsea odešel i kvůli udržení mís-
ta v německé reprezentaci pro letošní MS v Kataru� V národním 
týmu má dosud bilanci 53 duelů a 24 gólů�

 ZKUŠENÝ SCHMEICHEL DAL SBOHEM LIŠKÁM. 

 ÚTOČNÍK WERNER SE VRÁTIL DO LIPSKA. 

  Schmeichel opouští Leicester FRANCIE

Dánský brankář Kasper Schmeichel přestoupil po 11 letech v Lei-
cesteru, kterému v roce 2016 pomohl k senzačnímu anglickému 
titulu, do Nice� Pětatřicetiletý gólman byl v sezoně 2015/2016 jed-
nou z klíčových postav Leicesteru v cestě za nečekaným titulem� 
V předminulé sezoně se podílel na vítězství v Anglickém poháru, 
celkem odchytal za „Lišky“ 479 soutěžních zápasů� Syn legendární-
ho brankáře Petera Schmeichela přišel do Leicesteru v roce 2011� 
Předtím působil v Manchesteru City, kde se neprosadil a putoval 
po hostováních, Notts County a Leedsu� Jako dlouholetá reprezen-
tační jednička se zúčastnil MS 2018 v Rusku i loňského EURO 2020, 
kde Dánové postoupili až do semifinále�

  Sánchez zakotvil v Marseille FRANCIE

Chilský útočník Alexis Sánchez se dohodl na ukončení smlou-
vy v Interu Milán a jako volný hráč míří do Olympique Marseille� 
V novém působišti by měl třiatřicetiletý fotbalista podle médií 
podepsat smlouvu do roku 2024� Do Interu přišel v roce 2019 
z Manchesteru United a ve 109 zápasech vstřelil 20 branek� Po-
dílel se na titulu v roce 2021, ale v minulé sezoně už ztratil místo 
v základní sestavě� Po odchodu z Jižní Ameriky do Evropy v roce 
2008 hrál také za Udine, Barcelonu a Arsenal� Se 148 zápasy a 48 
góly je rekordmanem chilské reprezentace, s níž vyhrál v letech 
2015 a 2016 Copu Américu�
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  Maldini hostem ve Spezii ITÁLIE

Syn italské fotbalové legendy Paola Maldiniho Daniel bude v této 
sezoně hostovat z AC Milán ve Spezii� Dvacetiletý ofenzivní zálož-
ník už v novém působišti nastoupil v závěru pohárového duelu s Co-
mem a gólem přispěl k výhře 5:1� Je odchovancem AC Milán, se kte-
rým se proslavili jeho otec i dědeček Cesare, oba vynikající obránci� 
Cesare strávil u „Rossoneri“ 12 sezon a získal čtyři italské tituly� 
Paolo odehrál za AC dokonce 25 ročníků, scudetto získal sedmkrát� 
Třikrát navíc ovládl Ligu mistrů a dvakrát jejího předchůdce Pohár 
mistrů evropských zemí� Daniel odehrál za A-tým 24 soutěžních 
utkání a trefil se jen při ligovém debutu právě proti Spezii� Před-
stavil se také před dvěma lety v obou duelech skupiny Evropské ligy 
proti pražské Spartě� AC Milán prošel i jeho starší bratr Christian, 
který nyní hraje za třetiligové Lecco�

  Modeste náhradou 
za Hallera NĚMECKO

Vážně nemocného Sébastiena Hallera by měl v Dortmundu nahradit 
francouzský útočník Anthony Modeste z Kolína nad Rýnem� Čtyři-
atřicetiletý forvard v minulé sezoně nastřílel 20 branek a v bunde-
sligové tabulce střelců obsadil dělené čtvrté místo za Robertem 
Lewandowským, Patrikem Schickem a Erlingem Haalandem� Právě 
Nora Haalanda měl po jeho odchodu do Manchesteru City nahra-
dit v Dortmundu Haller� Borussia si osmadvacetiletého útočníka 
přivedla z Ajaxu za 31 milionů eur, ale lékařská kontrola u něj v čer-
venci objevila nádor na varlatech� Reprezentant Pobřeží slonoviny 
se musí léčit chemoterapií a nebude k dispozici několik měsíců� 
Modeste má v Kolíně smlouvu do roku 2023� S odhadovanou mzdou 
3,5 milionu eur ročně je nejlépe placeným hráčem klubu, v němž 
s dvěma přestávkami působí od roku 2015� S Dortmundem se do-
hodl na ročním kontraktu a v dresu Borussie si odbyl bundesligovou 
premiéru v pátek večer ve Freiburgu�

 MLADÝ MALDINI ODCHÁZÍ SBÍRAT ZKUŠENOSTI. 

 MODESTE BUDE STŘÍLET GÓLY ZA DORTMUND. 

  Hlídač ofsajdů i v Lize mistrů EVROPA

UEFA nasadí v zápasech skupinové fáze Ligy mistrů poloautomatic-
ký systém upozorňující na postavení mimo hru� Nová technologie 
měla premiéru při nedávném Superpoháru UEFA v Helsinkách mezi 
Realem Madrid a Frankfurtem� Už dříve oznámila FIFA, že poloau-
tomatický ofsajdový systém využije v listopadu a prosinci během 
mistrovství světa v Kataru� „UEFA neustále hledá nové technologie 
a způsoby, jak pomoci rozhodčím a posunout fotbal dál� Nový sys-
tém umožní i videorozhodčím vyhodnotit situace mnohem rychleji 
a přesněji,“ zdůrazňuje šéf sudích UEFA Roberto Rosetti� Fotbalisté 
budou během zápasu snímáni speciálními kamerami prostřednic-
tvím 29 bodů� V kombinaci se senzorem v míči poté nasbíraná data 
vyhodnotí umělá inteligence a vytvoří 3D animaci, kterou uvidí 
i diváci na stadionu na velkoplošných obrazovkách� UEFA testovala 
novou technologii dva roky� Celkem ji zkušebně použila během 188 
utkání včetně celého minulého ročníku Ligy mistrů nebo nedávné-
ho ženského EURO v Anglii� Podle Rosettiho jsou všechny stadiony 
týmů v Lize mistrů na nový systém připraveny�

  Američan z Marseille do Pirea ŘECKO

 Olympiakos Pireus, kde působí i český brankář Tomáš Vaclík, posílil 
záložník Konrad de la Fuente� Jedenadvacetiletý Američan přišel 
z Olympique Marseille na hostování do konce sezony� Součástí do-
hody Olympique s řeckým mistrem je podle médií i opce na přestup 
za čtyři miliony eur (asi 97 milionů korun)� Před příchodem do Fran-
cie působil v Barceloně�
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  Rekordní prodej Brightonu ANGLIE

Chelsea koupila španělského obránce Marca Cucurellu z Brightonu� 
Ten za čtyřiadvacetiletého krajního beka dostane nejvyšší částku 
v historii klubu� Přestupová suma podle médií může přesáhnout 
60 milionů liber (asi 1,8 miliardy korun)� Barcelonský odchovanec, 
který podepsal s Chelsea šestiletou smlouvu, zamířil do Brightonu 
loni v létě z Getafe� V minulé sezoně v 38 soutěžních utkáních za-
znamenal jeden gól a dvě asistence� Dosavadní přestupový rekord 
Brightonu držel obránce Ben White, který minulé léto přestoupil 
za 50 milionů liber do jiného londýnského klubu Arsenalu�

 ZÍSKÁ BENZEMA CENU 
 PRO NEJLEPŠÍHO HRÁČE LOŇSKÉ SEZONY? 

  Vyhlášení anket UEFA EVROPA

Nejlepší fotbalista sezony 2021/2022 v anketě UEFA vzejde z tro-
jice Karim Benzema, Thibaut Courtois (oba Real Madrid) a Kevin 
De Bruyne (Manchester City)� Vyhlášení proběhne spolu s dalšími 
kategoriemi 25� srpna v Istanbulu při losu skupin Ligy mistrů� Před 
rokem se do užší nominace dostali pouze záložníci, tentokrát je 
mezi finalisty jediný� Francouzský útočník Benzema s belgickým 
brankářem Courtoisem byli klíčovými postavami Realu Madrid při 
cestě za triumfem v Lize mistrů i španělské nejvyšší soutěži� Další 
Belgičan De Bruyne dovedl Manchester City ke čtvrtému anglic-
kému titulu z posledních pěti sezon� Loni ovládl anketu italský zá-
ložník Jorginho, který se ale tentokrát mezi nejlepšími neumístil� 
Čtvrtý je vítěz z ročníku 2019/2020 a čerstvá posila Barcelony 
Robert Lewandowski, pátý další hráč Realu Luka Modrič� Ten-
tokrát se nedostalo na trojnásobného vítěze Cristiana Ronalda 
z Manchesteru United ani Lionela Messiho z PSG, který ovládl an-
ketu dvakrát� V elitní desítce se umístila ještě dvojice z Liverpoolu 
Sadio Mané, Muhammad Salah, osmý skončil Kylian Mbappé (PSG), 
devátý Vinícius Júnior (Real) a desátý Virgil van Dijk (Liverpool)� 
Nejlepším trenérem bude vyhlášen jeden z trojice Carlo Ancelotti 
(Real), Jürgen Klopp (Liverpool), Pep Guardiola (Manchester City)� 
V anketě hlasovali zástupci klubů, které se dostaly do hlavní fáze 
evropských pohárů, a vybraní novináři�
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 BEK CUCURELLA ODEŠEL NA STAMFORD BRIDGE. 
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  Isco se dohodl se Sevillou ŠPANĚLSKO

Záložník Isco bude po odchodu z Realu Madrid hrát za Sevillu� 
Andaluský klub se s třicetiletým fotbalistou dohodl na dvouleté 
smlouvě� V Realu skončil po devíti letech, během nichž s madrid-
ským velkoklubem získal 19 trofejí včetně tří titulů a pěti triumfů 
v Lize mistrů� Za sebou má také angažmá v Málaze a Valencii� V Se-
ville se potká s trenérem Julenem Lopeteguim, který už ho vedl 
v Realu a španělské reprezentaci� 

 WILLIAN KONČÍ V MATEŘSKÉM KLUBU. 

  Larsson v dresu Schalke NĚMECKO

Útočník Jordan Larsson, syn někdejšího kanonýra Henrika Larsso-
na, bude hrát za Schalke� Německý klub pětadvacetiletého forvar-
da získal jako volného hráče a podepsal s ním smlouvu na tři roky� 
Do Gelsenkirchenu přišel po tříletém angažmá ve Spartaku 
Moskva� Působil také v AIK Stockholm, Norrköpingu, Nijmegenu, 
Helsingborgu a jako mládežník v Barceloně, když tam hrál jeho otec� 
Padesátiletý Henrik Larsson v Barceloně působil v letech 2004 
až 2006, získal dva tituly a vyhrál Ligu mistrů� Před tím nastupo-
val za Feyenoord, Celtic a Helsingborg, kde loni naposledy působil 
i jako trenér�

  Willian dává vale Corinthians BRAZÍLIE

Kvůli výhrůžkám smrtí ukončil brazilský fotbalista Willian dvouletou 
smlouvu s Corinthians� Podle médií by se čtyřiatřicetiletý útočník 
měl vrátit do Anglie a upsat se nováčkovi Premier League Fulhamu� 
Za Corinthians nastupoval od loňského léta, kdy do mateřského 
klubu zamířil po 14 letech v zahraničí� „Nevrátil jsem se kvůli tomu, 
aby mi lidé nadávali,“ říká bývalý hráč Šachtaru Doněck, Chelsea 
nebo Arsenalu� Zájem o něj projevil Fulham, se kterým by měl ně-
kdejší brazilský reprezentant podepsat kontrakt na dva roky� V an-
glické lize odehrál 259 zápasů a dal 38 branek� Na kontě má také dva 
tituly s Chelsea�
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  Kvarteto chce MS 2030 JIŽNÍ AMERIKA

Argentina, Chile, Paraguay a Uruguay podaly společnou kandidatu-
ru na pořádání fotbalového mistrovství světa v roce 2030� Do Uru-
guaye by se tak šampionát mohl vrátit přesně po století, neboť 
v roce 1930 hostila první ročník turnaje� „Je to sen celého konti-
nentu� Budou samozřejmě i další mistrovství, ale stovku oslaví jen 
jednou� Proto by se mělo vrátit domů,“ cituje agentura Reuters šéfa 
jihoamerické fotbalové konfederace Alejandra Domíngueze� Kromě 
Uruguaye šampionát na kontinentu v minulosti pořádala Argentina 
v roce 1978 a Chile v roce 1962, kde si československá reprezentace 
zahrála ve finále� Dvakrát mistrovství hostila Brazílie (1950, 2014)� 
Mistrovství světa se uskuteční letos na přelomu listopadu a pro-
since v Kataru� Další šampionát v roce 2026 uspořádají společně 
USA, Kanada a Mexiko�

  Zůstane dál v Premier League ANGLIE

 Nigerijský útočník Emmanuel Dennis přestoupil z Watfordu 
do Nottinghamu Forest a bude tak dál hrát v anglické Premier 
League� Fotbalisté Nottinghamu v minulé sezoně postoupili po-
prvé po 23 letech zpět mezi elitu, zatímco Watford po roce opět 
spadl do druhé ligy� Čtyřiadvacetiletý forvard přišel do Watfordu 
v roce 2021 z Brugg� Za klub odehrál 35 zápasů ve všech soutě-
žích a dal deset gólů� V národním týmu Nigérie má na kontě sedm 
utkání, v dresu Forest se sejde s reprezentačním kolegou Taiwem 
Awoniyim�

  Wijnaldum mění Paříž za Řím ITÁLIE

AS Řím získal na hostování do konce sezony záložníka Georginia 
Wijnalduma z Paris St� Germain� Poté bude moci jednatřicetileté-
ho nizozemského fotbalistu koupit� Do Paříže přišel jako volný hráč 
loni z Liverpoolu a podepsal tříletou smlouvu� Za Paris St� Germain, 
se kterým v minulém ročníku získal mistrovský titul, odehrál celkem 
38 zápasů a dal tři branky�

 BENTEKE SI ZAHRAJE MLS. 

 ZÁLOŽNÍK WIJNALDUM NOVĚ ŘÍMANEM. 

  Cornet posílil West Ham ANGLIE

Fotbalisty West Hamu posílil křídelní hráč Maxwel Cornet, který 
s londýnským klubem uzavřel pětiletou smlouvu� Burnley, které 
sestoupilo do druhé ligy, dostane za pětadvacetiletého reprezen-
tanta Pobřeží slonoviny 17,5 milionu liber (přes 500 milionů korun)� 
Spoluhráč Matěje Vydry vstřelil v minulé premiérové sezoně v Pre-
mier League devět branek a byl nejlepším kanonýrem Burnley� Před 
příchodem do Anglie hrál za Mety a Lyon� Francii reprezentoval 
v mládežnických kategoriích, od roku 2017 nastupuje za Pobřeží 
slonoviny�

  Benteke odletěl do zámoří USA

Belgický útočník Christian Benteke po deseti letech v Premier Le-
ague přestoupil do amerického týmu DC United, s nímž podepsal 
smlouvu na dva a půl roku� Jedenatřicetiletý reprezentant je dru-
hou letní posilou klubu z Washingtonu, který nedávno převzal býva-
lý anglický kanonýr Wayne Rooney, po Islanďanu Víktoru Pálssonovi� 
Za Aston Villu, Liverpool a Crystal Palace odehrál 280 ligových zá-
pasů, v nichž vstřelil 86 gólů� Před příchodem do Anglie v roce 2011 
působil v Genku, Standardu Lutych, Kortrijku a Mechelenu� V re-
prezentaci má na kontě 45 utkání a 18 branek�

  Nejrychlejší trefu 
posvětil VAR NIZOZEMSKO

Vito van Crooij ze Sparty Rotterdam vstřelil v utkání 2� kola nizo-
zemské ligy proti Alkmaaru nejrychlejší gól v historii soutěže� Šes-
tadvacetiletý útočník se trefil už po osmi sekundách, i když se rado-
val až později: asistent rozhodčího totiž signalizoval ofsajd a branka 
byla uznána teprve po konzultaci s VAR� Rekord v samostatné české 
nejvyšší soutěži drží bývalý útočník Vratislav Lokvenc, jenž v roce 
1994 skóroval v dresu Sparty už po necelých 11 sekundách hry�
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 PO ODCHODU Z REALU MADRID BUDE ISCO PŮSOBIT V SEVILLE. 



Real Madrid v uplynulé sezoně vládl španělskému i evropskému fot-
balu. V létě tak na Santiago Bernabeu žádné rozsáhlé změny v úspěš-
ném kádru neproběhly, trenér Carlo Ancelotti jej vyšperkoval pouze 
dvěma posilami. Zatímco bek Rüdiger přišel zadarmo, za talentova-
ného záložníka AURÉLIENA TCHOUAMÉNIHO (22) se Real zavázal po-
slat do Monaka okolo 100 milionů eur, čímž z něj udělal jednoho z nej-
dražších hráčů historie! 

Aurélien Tchouaméni

„Nový Pogba“
na cestě

ke hvězdám

Aurélien Tchouaméni

„Nový Pogba“
na cestě

ke hvězdám
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Úhlavní rivalové a slavní španělští fotbaloví giganti zvolili v přípravě 

na novou sezonu naprosto rozdílné strategie� Zatímco v Barceloně se 

v létě rozhodli pro přestavbu kádru a kouči Xavimu přivedli pět zvuč-

ných posil v čele s obávaným kanonýrem Lewandowským, madridský 

Real jen okysličil svou loni nadmíru úspěšnou sestavu dvěma novými 

tvářemi� Devětadvacetiletého beka Antonia Rüdigera, prověřeného ví-

těze, který si už potěžkal nad hlavou trofeje pro vítězství v Lize mistrů, 

Evropské lize, evropském Superpoháru, mistrovství světa klubů či FA 

Cupu, získal Bílý balet zadarmo, v případě Tchouaméniho se však po-

řádně plácl přes kapsu� A to přesto, že ve středu pole tradičně leží jeho 

velká síla a trio Casemiro, Kroos a Modrič, které jej v minulých letech 

dovedlo k celé řadě úspěchů, spolu může hrát takřka poslepu� 

VLASTNÍ TRENÉR BONUSEM
Nestřílí mraky gólů, ještě si nikdy nezahrál Ligu mistrů a ve fran-

couzském nároďáku se teprve rozkoukává, vždyť si premiéru v dresu 

s galským kohoutem na prsou odbyl ani ne před rokem� Přesto však 

slavný madridský velkoklub neváhal přeplatit ostatní konkurenty v čele 

s Paris St� Germain a Liverpoolem, aby jej získal do svých řad a pode-

psal s ním dlouhodobý šestiletý kontrakt, čímž dal najevo velkou důvě-

ru v jeho schopnosti prosadit se na jedné z nejprestižnějších fotbalo-

vých adres a postupně na ní převzít jednu z vůdčích rolí�

Dvaadvacetiletý rodák z Rouen, jenž typologicky na hřišti připo-

míná svého hvězdného kolegu z reprezentace Paula Pogbu, k tomu 

má všechny předpoklady, vyniká především svou herní inteligencí, 

vysokou pracovitostí a neutuchající touhou se zlepšovat� Když byl 

španělský trenér Robert Moreno v prosinci 2019 angažován jako 

kouč Monaka, okamžitě začal hledat posily do středu pole� Mezi čtve-

řicí vytypovaných hráčů měl vedle Tomáše Součka, Guido Rodrigue-

ze a Youssoufa Fofany právě také Tchouaméniho, jenž tehdy působil 

v Bordeaux� „Co se mi na něm okamžitě líbilo, byl fakt, že měl svého 

osobního trenéra� To vám okamžitě ukáže, že se chce zlepšovat a stát 

se velkým hráčem� To pro mě byla první důležitá věc� Když jsem si 

s ním poté volal, bavili jsme se nejen o fotbale, ale i ostatních věcech 

a o jeho budoucnosti� Ačkoliv mu ještě nebylo ani dvacet, byl nesku-

tečně soustředěný na to, aby se stal skvělým fotbalistou a měl svou 

kariéru jasně naplánovanou,“ popisuje Moreno obrovský Tchouamé-

niho zápal pro hru a víru ve vlastní schopnosti, které jej přesvědčily, 

aby nadějného mladíka do knížecího klubu přivedl� 

UČIL SE U FABREGASE
Ačkoliv nepochází z fotbalové rodiny, s míčem u nohy strávil 

Tchouaméni celé mládí� Jeho otec Ferland byl lékárníkem, dlouho 

však snil o kariéře profesionálního fotbalisty a svou vášeň předal 

synovi� Malý Aurélien brzy začal hrát soutěžně za Artigues, odkud 
 NADĚJNÉHO STŘEDOPOLAŘE SI REAL MADRID POJISTIL ŠESTILETOU SMLOUVOU. 

 RADOST ZE ZISKU SUPERPOHÁRU SI VYCHUTNAL 
 S KRAJANY MENDYM, CAMAVINGOU A BENZEMOU. 

 TCHOUAMÉNI PŘI SVÉM DEBUTU 
 V LA LIZE PROTI ALMERÍI. 

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY
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si jej následně vytáhli skauti z Bordeaux� Tam jej v mládežnických 

týmech z útočníka přeškolili na defenzivního záložníka a Tchouamé-

ni společně s dalšími talentovanými hráči Julesem Koundém (nyní 

Barcelona) či Yacine Adlim (AC Milán) v roce 2018 přešel z juniorky 

do A-týmu, kde si poprvé čichnul k velkému fotbalu� Debut za Bor-

deuax si odbyl pod vedením někdejšího hráče Chelsea či Tottenha-

mu Guse Poyeta, který na něj začal sázet v Ligue 1 i Evropské lize, 

ačkoliv mu bylo pouhých 18 let� 

Za mančaft z hlavního města departmentu Gironde během roku 

a půl odehrál 37 duelů, svými výkony zaujal skauty evropských vel-

koklubů a za 16 milionů eur odešel do Monaka, kde ve středu pole za-

čal sbírat zkušenosti vedle někdejšího záložníka Arsenalu či Chelsea 

Cesca Fabregase� „Může hrát kdekoliv v záloze, ať už jako číslo šest či 

osm, za pár let by mohl nastupovat také jako desítka, protože má sílu 

na to, aby se tlačil do vápna a do zakončení� Potřebuje mírně dopilo-

vat finální přihrávku, ale je ještě tak mladý a ochotný se učit� Z toho, 

co vidím, a podle vůle, kterou má, leží před ním zářivá budoucnost,“ 

prohlašoval o Tchouaménim právě Fabregas, když se v létě spekulo-

valo, jestli držitel ocenění pro nejlepšího mladého hráče Ligue 1 za se-

zonu 2020/21 knížecí klub opustí�

UŽ SBÍRÁ TROFEJE
Jeden z nejzajímavějších talentů nastupující generace se nakonec 

upsal Realu Madrid, který za něj do Monaka poslal velký balík, jenž se 

postupně může vyšplhat až ke 100 milionů eur� V této částce jsou však 

zakomponovány různé bonusy včetně například toho, že se dostane 

mezi nejlepší tři hráče v anketě Zlatý míč… K tomu má sice Tchouamé-

ni ještě daleko, ve dvaadvaceti letech je však již komplexním fotbalis-

tou, od něhož se očekává, že vedle svých nových a hvězdných parťáků 

v madridském mančaftu posune své výkony na ještě vyšší úroveň� 

Real v něm získal skvěle fyzicky a technicky vybaveného borce, 

který nastupuje primárně na pozici defenzivního záložníka, ve středu 

zálohy však umí zastat i ofenzivněji laděnou roli� Atletický středopolař 

v zápasech pokrývá spoustu prostoru, je výtečný v čtení hry, skvěle 

odebírá míč protivníkům a je užitečný při obranných i útočných stan-

dardních situacích� Zároveň se umí uvolnit na malém prostoru a hrát 

s míčem pod tlakem, zapojit se do kombinace a disponuje nebezpečnou 

střelou ze střední vzdálenosti� 

Co do kombinace počtu úspěšných obranných zákroků (86) a ode-

brání míče soupeři (101) nebylo v loňském ročníku Ligue 1 lepšího hráče 

než Tchouaméniho, jenž zároveň byl s průměrnou známkou 7�32 podle 

serveru whoscored�com osmým nejlépe hodnoceným hráčem nejvyšší 

francouzské soutěže� V Realu již ukořistil první trofej, když ve své pre-

miéře za Bílý balet naskočil do bitvy o evropský Superpohár, v němž 

madridský gigant zdolal Frankfurt 2:0, v úvodním mači letošní La Ligy 

v Almérii (2:1) pak nastoupil dokonce v základní sestavě obhájce špa-

nělského titulu� Jeho naplánovaná cesta ke hvězdám se tak ubírá dob-

rým směrem, udrží směr? 

 VE FRANCOUZSKÉM NÁROĎÁKU DEBUTOVAL LONI V ZÁŘÍ PROTI BOSNĚ A HERCEGOVINĚ (1:1) 
 A DOSUD ZA NÍ ODEHRÁL 12 DUELŮ VČETNĚ VÍTĚZNÉHO FINÁLE LIGY NÁRODŮ PROTI ŠPANĚLSKU (2:1). 

 MONAKO SE NA PRODEJI TALENTOVANÉHO 
 ZÁLOŽNÍKA DO REALU MADRID POŘÁDNĚ NAPAKOVALO! 

Aurélien Tchouaméni
Jméno: Aurélien Djani Tchouaméni * Narozen: 27� ledna 2000, 

Rouen * Výška: 187 cm * Pozice: záložník * Tým: Real Madrid * Čís-

lo dresu: 18 * Kariéra (roky, tým, zápasy, góly, asistence): 2018-

2020 Bordeaux 37 / 1 / 1, 2020-2022 Monaco 95 / 8 / 7, 2022-? Real 

Madrid 2 / 0 / 0; národní tým 2021-? Francie 12 / 1
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 STARÁ GARDA SK ČERVENÝ KOSTELEC, VPRAVO V CIVILU BÝVALÝ REPREZENTAČNÍ BRANKÁŘ PETR KOUBA. 

Červený Kostelec má
zrekonstruovaný stadion

V sobotu 6. srpna se v Červeném Kostelci uskutečnilo slavnostní otevře-
ní zrekonstruovaného fotbalového stadionu. Fotbalový klub SK Červený 
Kostelec vznikl v roce 1913 a toto datum je také v novém logu, které vznik-
lo 1. července 2021 při návratu k historickému názvu SK Červený Koste-
lec osamostatněním se a výstupem z TJ Červený Kostelec. Bývalé zázemí 
se stařičkou dřevěnou tribunou stálo na stejném místě už od roku 1956 
a nutně potřebovalo nový háv. To si také uvědomovali zastupitelé města, 
a proto odsouhlasili výstavbu nového moderního zázemí, i kdyby se nepo-
dařilo finančně přispět ke stavbě z dotace Národní sportovní agentury, 
o kterou bylo následně požádáno.

 VICEMISTR EVROPY Z ANGLIE 1996 RADEK BEJBL ROZJÍŽDÍ NA PŮLÍCÍ 
 ČÁŘE DALŠÍ AKCI ALL STARS TÝMU, KTERÉ ZBLÍZKA PŘIHLÍŽÍ V ROLI 
 ROZHODČÍHO HEJTMAN KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE MARTIN ČERVÍČEK. 

 ALL STARS TÝM, KTERÝ NASTOUPIL V REPREZENTAČNÍCH DRESECH, BYL NABITÝ OSOBNOSTMI NEJEN Z FOTBALU. 

Stavět se začalo na jaře 2021 a stavba byla předána v červnu 2022� 

Po celou dobu hrála všechna družstva SK svá domácí utkání různě 

v okolních městech a vesnicích� Sobotní den byl v dopoledních hodi-

nách ve znamení „Dne otevřených dveří‘“� Novou tribunu, šatny, tre-

nérské i technické zázemí, klubovnu i restauraci si prohlédly na tři 

stovky občanů� Odpolední slavnostní program odstartoval skvostný 

výkon sólistů Národního divadla manželů Hájkových, kteří v dresech 

SK Červený Kostelec zazpívali českou hymnu� Následoval čestný vý-

kop současného starosty Tomáše Prouzy přihrávkou na bývalého 

starostu Rostislava Petráka a všemu dal pokyn jako rozhodčí utkání 

hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček� Na tribuně sedě-

la spousta důležitých partnerů klubu včetně vedení krajského fotba-

lového svazu, přišel se například podívat i starosta sousedního města 

Náchod Jan Birke�

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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 NĚKDEJŠÍ LIGOVÝ HRÁČ HRADCE A JABLONCE KAREL HAVLÍČEK, 
 KTERÝ JE PŘEDSEDOU SK ČERVENÝ KOSTELEC, PŘI ROZHOVORU 
 S MODERÁTOREM PŘÍMO NA HRACÍ PLOŠE ZREKONSTRUOVANÉHO STADIONU. 

 OBÁVANÝ KANONÝR VRATISLAV LOKVENC, RODÁK ZE SOUSEDNÍHO 
 NÁCHODA, NIC ZE SVÉHO FOTBALOVÉHO KUMŠTU NEZTRATIL, COŽ VÝMLUVNĚ 
 DOKUMENTOVAL I V ČERVENÉM KOSTELCI V DUELU S JEHO STAROU GARDOU. 

„Rád bych za náš klub poděkoval vedení města Červený Kostelec, 

Policii ČR i Městské policii a všem dalším obětavým lidem, kterých 

bylo strašně moc, že přidali ruku k dílu a pomohli při organizaci celé 

této slavnostní akce,“ říká bývalý ligový hráč Hradce Králové a Jab-

lonce Karel Havlíček, předseda SK Červený Kostelec, z� s�, který je 

trenérem české reprezentační „patnáctky“ i členem Výkonného vý-

boru Královéhradeckého KFS�

V samotném utkání si to místní „stará garda“ rozdala s týmem  

plných hvězd, za který nastoupil mj� Karel Poborský, Jan Suchopárek, 

Radek Bejbl, Vratislav Lokvenc, Ivo Ulich či herec a zpěvák Vojta Dyk 

nebo bývalý biatlonový reprezentant Ondřej Moravec, na lavičce pak 

byli reprezentační asistent Jiří Chytrý a brankář vicemistrů Evropy 

z Anglie 1996 Petr Kouba� Výsledek v tomto exhibičním zápase ne-

byl vůbec důležitý a pro radost skoro patnácti stovek diváků padla 

i spousta hezkých gólů� O poločase se domácí klub rozhodl ocenit bý-

valé i současné činovníky oddílu, kteří se významnou měrou zaslou-

žili nebo stále zasluhují o chod organizace a také byla minutou ticha 

uctěna památka těch, kteří odešli v minulém období do fotbalového 

nebe� Po skončení přátelského utkání proběhla autogramiáda hvězd-

ného týmu, který se podepsal na český národní dres a byl násled-

ně vydražen� Výtěžek 20 tisíc korun byl věnován místnímu Hospicu 

Anežky České� Program dále pokračoval vítěznou premiérovou vý-

hrou 1:0 domácích borců v 1� kole krajského přeboru� Jejich zdatným 

soupeřem byl v derby zápase FK Jaroměř� 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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Jan Koller
Příběh obyčejného kluka

Pod tímto názvem vstoupil do českých kin dokument režiséra Petra Větrovského, 

v nedávné minulosti šéfa prvoligové Příbrami, o historicky nejlepším reprezentač-

ním střelci Janu Kollerovi, jehož neuvěřitelná kariéra si přímo říkala o filmové zpra-

cování. Minulou středu to byla v kině Slovanský dům ale odložená premiéra, neboť 

původní termín uvedení do distribuce zhatil COVID-19…

Nemá smysl připomínat, jakými peripetiemi si dvoumetrový dlouhán z jihočeské 

Smetanovy Lhoty v trnité cestě na vrchol prošel, než se z něj stal obávaný kano-

nýr „Dino“, který spolehlivě sázel góly jak v zahraničních klubech, tak v českém ná-

rodním týmu. Přes všechnu slávu kolem sebe ale zůstal obyčejným klukem, což platí 

dodnes, kdy se fotbalu a dalším sportům věnuje rekreačně či exhibičně.

 DETAIL TVÁŘE JANA KOLLERA NA PLÁTNĚ ZAPLNĚNÉHO KINA SLOVANSKÝ DŮM. 

 DVA HLAVNÍ PROTAGONISTÉ NA PÓDIU - JAN KOLLER A REŽISÉR PETR VĚTROVSKÝ. 

 MODERÁTOREM PŘEDPREMIÉRY FILMU BYL JAROMÍR BOSÁK. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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 DVĚ VELKÉ LEGENDY NEJPOPULÁRNĚJŠÍCH ČESKÝCH SPORTŮ - 
 JAROMÍR JÁGR A JAN KOLLER, KTERÉ VĚKOVĚ DĚLÍ JEDINÝ ROK. 

 POHODOVĚ NALOŽENÝ JAN KOLLER S PŘÍTELKYNÍ. 

 JAN KOLLER USEDL S RODINOU A DALŠÍMI POZVANÝMI HOSTY MEZI DIVÁKY V KINĚ SLOVANSKÝ DŮM. 

 PŘEDPREMIÉRU FILMU SI NENECHAL UJÍT ANI REPREZENTAČNÍ TRENÉR JAROSLAV ŠILHAVÝ. 

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