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LUKÁŠ HEJDA
„Výhrou nad Brestem a pak
na Bohemians jsem si lepší
začátek kapitánské éry
ve Viktorce nemohl přát,“
říká nově zvolený lídr Plzně.
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„Šplháme
nahoru!“
„Za dobrý výkon si nic nekoupíte!“
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Vážení čtenáři!
Fotbal se valí českými stadiony plným proudem.
Nejvyšší soutěž má za sebou dvě úvodní dějství, trojice tuzemských zástupců v evropských pohárech již
absolvovala své první kvalifikační předkolo a tento týden se do bojů o Evropu zapojí zbývající dvojice – Slavia a Jablonec. Zatím jen Slovácko ukončilo evropské
putování hned na první překážce, Sparta a Plzeň jdou
za svým cílem dál. Na postupu Letenských přes Rapid Vídeň se výrazně podílel Lukáš Štetina. Třicetiletý
stoper promarodil počínaje loňským zářím zbytek
celé sezony a v rozhovoru pro Gól vypraví o své cestě
zpět na trávníky a touze uspět i proti dalšímu protivníkovi v bitvě o vysněnou Ligu mistrů, tentokrát
velkoklubu z francouzské ligy. „Myslím, že by v náš
prospěch mohla hrát větší zápasová praxe, než má
aktuálně Monako,“ říká muž, který doufá, že píchnutí
v lýtku bude jen krátkou zdravotní indispozicí.
Po zranění vyběhl na hřiště i další muž tmelící
obranu, tentokrát Plzně. O rok starší Lukáš Hejda
se vykurýroval po zlomenině nosu a coby čerstvě
zvolený kapitán Viktorie zase doufá, že pouť Západočechů bude mít své evropské vyvrcholení. „Byli jsme
tady na poháry zvyklí, poslední dva roky se nám ale
vyhýbaly. Pokud proti velšskému The New Saints
podáme náš maximální výkon, pak půjdeme dál,“
věří v rubrice Můj týden.
porážkách si ve Zlíně jeho svěřenci konečně připí-

Schickova paráda na medaili nedosáhla ������������������������������ 38

se Slavií sice herně nezklamali, ale trenér ví, že:

Aktuálně

Evropské poháry
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Amatérský fotbal
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ší první ligové body. V Českých Budějovicích a poté
„Za dobrý výkon si nic nekoupíte!“
Krásné gólové čtení!
Petr Trejbal, šéfredaktor

inzerce
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STALO SE...
  Kliment se uvedl gólem
Český útočník Jan Kliment se v polské Ekstraklase hned v prvním kole uvedl gólem. Wisle Krakov,
do které přestoupil v červnu po úspěšné minulé
sezoně ve Slovácku, pomohl v dohrávce prvního
kola k jednoznačné výhře 3:0 nad Zaglebie Lubin.
Těsně před uplynutím půlhodiny hry zvyšoval
na 2:0, když pohotově usměrnil v malém vápně míč
do sítě po předchozí přihrávce ze strany a následné střele slovenského spoluhráče Michala Škvarky. Sedmadvacetiletý forvard přišel do polské ligy
jako nejlepší střelec Slovácka, kterému pomohl
deseti góly ke čtvrtému místu a historickému
postupu do evropských pohárů. Z vítězství Wisly
se radovali také další čeští hráči Michal Frydrych
a Matěj Hanousek, pro něhož to byla rovněž premiéra po letním přestupu ze Sparty. V poraženém
týmu nastoupil na poslední půlhodinu další český
krajánek, záložník Erik Daniel, který v Lubinu hostuje z bratislavského Slovanu.
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Fotbalový týden Lukáše Hejdy

Foto: fcviktoria.cz

„Kapitánské pásky
si moc vážím!“

  Čeští brankáři do Trenčína

STALO SE...

Talentovaný brankář Antonín Kinský mladší
přestoupil z Dukly do jiného pražského klubu Slavie. Osmnáctiletý syn stejnojmenného bývalého
reprezentačního gólmana a člena Klubu ligových
brankářů týdeníku GÓL podepsal s úřadujícím
českým mistrem smlouvu do června 2025. Během
podzimní části sezony by měl chytat za třetiligovou rezervu červenobílých. „Tonda patří do velmi
talentované mladé české brankářské školy. Věřím,
že s využitím personálního zázemí Slavie se ještě
posune a naplno uplatní svůj potenciál. Připojuje se
rovnou k A-týmu, se kterým bude pravidelně trénovat,“ říká sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

  Panákův ligový comeback

LUKÁŠ HEJDA S KAPITÁNSKOU PÁSKOU
PŘED VÍTĚZNOU ODVETOU PROTI BRESTU.

„BOHEMKU JSME PORAZILI ZASLOUŽENĚ“
„Sezonu jsme začali čtyřmi výhrami, takže velká spokojenost. V lize jsme zvládli oba zápasy, po Mladé Boleslavi jsme zvítězili v neděli na Bohemce. Myslím, že triumf byl zasloužený, byť v prvním poločase jsme prohrávali a tahali za kratší konec. Soupeř měl hodně

LUKÁŠ HEJDA BOJUJE VE FINÁLE MOL CUPU,
V NĚMŽ PLZEŇANÉ PODLEHLI 20. KVĚTNA 2021 SLAVII 0:1.

standardek, domácí fanoušci se chytli, bylo nepříjemné Bohemce čelit. Ke konci poločasu
jsme začali hrát, vytvořili si nějaké šance. A po přestávce jsme zápas otočili dvěma góly.

Sotva doléčil zlomeninu nosu, byl stoper LUKÁŠ HEJDA při rozsáhlé marodce Plzně vyslán
trenéry do boje. Navíc s kapitánskou páskou.
Ve čtvrtek pomohl 31letý obránce k výhře 2:1
nad Dynamem Brest a k postupu do 3. předkola Konferenční ligy. V neděli pak k ligovému
triumfu na půdě Bohemians 1905.
4

Změnili jsme rozestavění, k Chorasovi (Chorý) přišel druhý útočník Bogi (Beauguel). Měli
jsme vepředu dvě věže, záměr byl dostat Bohemku pod tlak, což vyšlo, oba zahráli výborně. Udrželi míče, vyhrávali souboje.

„CÍTÍM Z VIKTORKY VNITŘNÍ SÍLU“
Z našeho mužstva cítím obrovskou vnitřní sílu. Bohemku jsme ve druhé půli předčili
v agresivitě, v nasazení. Dřív se říkalo, že hrajeme docela hezký fotbal, ale neměli jsme
třeba výsledky. Teď, nechci říct, že hrajeme špatně, ale padáme do střel, dřeme jeden
za druhého. Na hřišti se naše soudržnost pozitivně projevuje. Když se nedaří fotbalově,
dokážeme to dohnat bojovností. Naše výsledky jsou o to cennější, že máme devět zraněných kluků. Většina z nich by atakovala základní sestavu. Ti, co místo nich nastupují, chytili
šanci za správný konec. Klobouk dolů před nimi.

5

Přestože fotbalista Filip Panák posílil Spartu už
v únoru 2019, debut v její základní sestavě v soutěžním utkání si připsal až v sobotním druhém kole
v Liberci. Pětadvacetiletý stoper či záložník se
totiž od příchodu na Letnou podrobil dvojnásobné
operaci kolena. Po druhé z nich dokonce přemýšlel o tom, že se kariéry vzdá, ale po konzultaci
s doktory a rodinou se rozhodl pokračovat. V nejvyšší soutěži nastoupil od začátku zápasu poprvé
od 27. října 2018, kdy působil v Karviné. Sparta
angažovala někdejšího mládežnického reprezentanta v době, kdy už byl zraněný. V květnu 2019
podstoupil první operaci kolena. V březnu 2020
nastoupil za letenský B-tým v ČFL a po uvolnění
jarních koronavirových omezení absolvoval přípravu s A-mužstvem, koleno mu však poté oteklo
a rok po prvním zákroku musel na druhý. V Liberci
nastoupil na postu středního obránce místo zdravotně indisponovaného Lukáše Štetiny..

  Mašek prodloužil smlouvu
Šestadvacetiletý středopolař Dominik Mašek
s pestrými zkušenostmi z působení ve čtyřech
českých a dvou zahraničních klubech prodloužil smlouvu v Mladé Boleslavi do června 2022.
V „Bolce“ působí od ledna 2019, kdy přestoupil
z Bohemians 1905. V české lize má na kontě
117 zápasů a 18 gólů.

inzerce

inzerce

Slovenský klub AS Trenčín posílila dvojice českých
brankářů Tomáš Fryšták a Matouš Babka, kteří
v šestém týmu uplynulé sezony nejvyšší soutěže
podepsali krátkodobé smlouvy. Třiatřicetiletý
Fryšták působil 15 let v české lize, kde postupně
chytal za Slovácko, České Budějovice nebo Bohemians 1905. V domácí nejvyšší soutěži si připsal
73 startů. Minulou sezonu nastupoval za slovenskou Senici, kde mu ale skončila smlouva. Devatenáctiletý odchovanec Sparty Babka oblékal minulý
rok brankářský dres druholigového Vyšehradu.
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  Kinský se
stěhuje do Edenu

  Baník si pojistil Buchtu
Ofenzivní záložník David Buchta se na další čtyři
roky upsal Baníku Ostrava. Dvaadvacetiletý odchovanec se do sestavy prvního týmu prosadil až
vloni na jaře a v minulé sezoně už dokázal vstřelit
šest gólů. „Za rok a půl, co je v áčku, urazil kus
cesty. Pracuje na sobě a já věřím, že to bude příklad i pro další naše mladé kluky,“ říká sportovní
ředitel klubu Alois Grussmann. Mladý ostravský středopolař má v nejvyšší soutěži doposud
33 startů a osm vstřelených branek.
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„JAKO KAPITÁN JSEM VYHRÁL POPRVÉ“
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KALENDÁRIUM

„Kabina mě před sezonou zvolila kapitánem, moc si toho vážím. Budu se snažit kluky
nezklamat a být jim dobrým příkladem. V minulosti jsem sice kapitánskou pásku pár zápa-

  Bořil není na soupisce!
Za fotbalisty Slavie ve 3. předkole Ligy mistrů
proti Ferencvárosi Budapešť nenastoupí kapitán
Jan Bořil. Levý obránce Pražanů má po nedáv-

sů měl, ale šlo pouze o záskoky. Co si vzpomínám, v této roli jsem předtím nikdy nevyhrál,

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

jednalo se maximálně o remízy. V uplynulém týdnu v odvetě s Dynamem Brest jsem jako
kapitán poprvé zvítězil, byl jsem za to strašně rád. A v neděli v Ďolíčku proti Bohemce při-

SRPEN

šla druhá výhra. Myslím, že jsem si nemohl přát lepší začátek kapitánské éry ve Viktorce.“

4. SRPNA
1943

Milan Máčala

-----

---

bílí ho nezařadili na soupisku pro nadcházející

1963

Oldřich Machala

1996

1/0

pohárový dvojzápas. Chybějí také dvě z letních

1977

Marek Heinz

2000-2006

30/5

ném EURO 2020 zdravotní problém a červeno-

posil - nigerijský křídelník Ubong Ekpai a dánský

5. SRPNA

záložník Mads Emil Madsen. Reprezentační bek

1906

František Svoboda

šampiona nejdříve pro další předkolo. V případě

1943

Jiří Sedláček

1970

1/0

postupu přes Ferencváros si slávisté zahrají play

1950

Jaroslav Masrna

1974

1/0

off Ligy mistrů, pokud by s maďarským týmem

1975

Marek Zúbek

1996-1997

3/0

může být dopsán na pohárovou soupisku českého

vypadli, čekalo by je 4. předkolo Evropské ligy.

1926-1937 43/22

6. SRPNA

Kromě Bořila chybějí na soupisce pro 3. předkolo
ze zdravotních důvodů také dlouhodobě zranění

1911

Oldřich Zajíček

1933-1936

6/2

obránce David Hovorka a záložník Lukáš Provod.

1952

Stanislav Seman

1980-1982

15/0

V kádru pro 3. předkolo scházejí i útočníci Sta-

1992

Jakub Brabec

2016-?

22/1

2020-?

2/0

nislav Tecl s Mickem van Burenem a brankářský

7. SRPNA

veterán Přemysl Kovář. Na gólmanském postu

1993

jsou zapsáni jednička Ondřej Kolář a letní posi-

LUKÁŠ HEJDA PŘI JEDINÉM STARTU ZA NÁRODNÍ TÝM.
V ČERVNU 2014 NASTOUPIL V OLOMOUCI COBY STŘÍDAJÍCÍ
HRÁČ PŘI PORÁŽCE 1:2 V PŘÍPRAVNÉM DUELU S RAKOUSKEM.

la Aleš Mandous. Nechybějí ani další čtyři nové
tváře - útočníci Michael Krmenčík se Slovákem
Ivanem Schranzem, srbský křídelník Srdjan Plavšič a švédský obránce Aiham Ousou. Mezi útoč-

S Plzní toužíme po základní skupině Konferenční ligy. Byli jsme tady na evropské poháry

Petar Musa. Slavia musela zařadit i obránce
Ondřeje Kúdelu, aby se mu mohl dál odpočítávat

zvyklí, poslední dva roky se nám ale vyhýbaly. Druhé předkolo jsme zvládli, vyřadili jsme

desetizápasový trest v soutěžích UEFA za údajnou

Brest. Odveta byla docela zvláštní, hrála se kvůli omezení letecké dopravy v Bělorusku

rasistickou urážku protihráče v březnové odvetě

v Arménii. Bylo fajn, že jsme postup uhráli bez zbytečných nervů. Podařilo se nám brzy

osmifinále Evropské ligy v Glasgow proti Rangers. Čtyřiatřicetiletý stoper si už odpykal sedm
utkání. Český šampion vstoupí do 3. předkola

8. SRPNA
1950

Miroslav Pauřík

1977

4/0

1990

Vladimír Darida

2012-2021

76/8

1983-1984

4/0

„ODVETA S BRESTEM BYLA ZVLÁŠTNÍ“

níky figuruje také navrátilec z hostování Chorvat

David Hovorka

9. SRPNA
1957

Zdeněk Ščasný

skórovat, což nás uklidnilo. Pak jsme vlastně hráli, co jsme potřebovali. Brest jsme kromě

DOJDE LUKÁŠ HEJDA SE SVÝMI SPOLUHRÁČI DO ZÁKLADNÍ
SKUPINY KONFERENČNÍ LIGY? S PLZNÍ SI ZAHRÁL I PAMÁTNÉ
ZÁPASY LIGY MISTRŮ, JAKO NA PODZIM 2018 PROTI REALU MADRID.

dvou standardek do ničeho nepustili. Po druhém gólu, který ve druhém poločase vstřelil
Šimon Falta, bylo definitivně hotovo.

ve středu úvodním zápasem v Budapešti.

  Zmrhal pečetil výhru
Český záložník Jaromír Zmrhal pečetil výhru
bratislavského Slovanu doma nad Trenčínem 2:0,
když v 67. minutě zužitkoval přihrávku Rabia. Byla
to jeho první branka v dresu slovenského mistra,
do kterého přestoupil v létě a zároveň i předčasný

Ve třetím předkole nás čeká velšský The New Saints, první zápas se hraje ve čtvrtek

LUKÁŠ HEJDA * Narozen: 9. března 1990 * Výška: 191cm * Váha: 80kg * Stav: ženatý,
manželka Veronika, dcera Julie (7) * Fotbalový post: obránce * Česká liga: 210 zápasů/
18 vstřelených gólů * Reprezentace: 1/0 * Hráčská kariéra: ŠSK Bílovec (1997-1998),
Baník Ostrava (1998-2000), AC Sparta Praha (2000-2011), FK Jablonec (2011), 1. FC Příbram (2011-2012), Viktoria Plzeň (2012-?) * Největší úspěchy: základní skupina Ligy mistrů (2013, 2018), osmifinále Evropské ligy (2014, 2018), pětinásobný vítěz české ligy (2010,
2013, 2015, 2016, 2018), vítěz Českého Superpoháru (2010)

v Cardiffu. Abych se přiznal, zatím o soupeři příliš nevím, jde o klub, který je v Evropě
neznámý. Veškeré informace od trenérů ale včas dostaneme, jako obvykle. Co jsem viděl sestřihy zápasů The New Saints na youtube, je to typický ostrovní tým. Bojovný, silový, rychlý. Že proti nám bude stát těžký soupeř, ukázalo druhé předkolo, v němž nastřílel
Kaunasu deset gólů. Ale věřím, že pokud podáme náš maximální výkon, pak půjdeme dál.
Bude důležité přivézt si z Walesu solidní výsledek do odvety.“
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VLADIMÍR DARIDA

inzerce

inzerce

dárek k pondělním osmadvacátým narozeninám.

„ČEKÁ NÁS TYPICKÝ OSTROVNÍ TÝM“
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GÓL TÝDNE

Rada sesadil
Uličného!
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Trenér Petr Rada, který od srpna 2008
do dubna 2009 vedl v osmi utkáních český
národní tým, překonal na začátku nové sezony další milník. Předstihl totiž v počtu ligových zápasů na lavičce v české nejvyšší
soutěži dosud vedoucího Petra Uličného
a dál šplhá v historickém pořadí vzhůru.

… A NÁSLEDNÉM PĚTIGÓLOVÉM LIGOVÉM DEBAKLU LIBERCE
ČEKÁ NA SPARŤANY NÁROČNÁ EVROPSKÁ MISE PROTI MONAKU.

PETR RADA

Jablonecký kouč, který 21. srpna oslaví
třiašedesáté narozeniny, má nyní už nadohled
největší trenérské legendy československého
klubového fotbalu. Druhým aktivním trenérem
je Karel Jarolím, který teprve magickou čtyřstovku vyhlíží. Ovšem ve víkendovém duelu
Mladá Boleslav-Jablonec (3:0) měl o dva roky
starší rovněž exreprezentační kouč nad premiantem výsledkově jasně navrch!
HISTORICKÉ POŘADÍ

Český fotbal dal o sobě na reprezentační úrovni

si po třech letech opět zahrát Ligu mistrů. Oproti Spartě, která

V tu dobu již tuzemské kluby byly v plné přípravě na novou

v ní startovala naposledy v sezoně 2005/2006 coby přímo postu-

sezonu, která hlavně pro pět zástupců v pohárové Evropě měla

pující český šampion, to je nesrovnatelně krátká absence mezi

zrychlený režim kvůli brzkému startu předkol, do nichž je zařadil

evropskou klubovou šlechtou.

oproti nedávné minulosti klesající národní koeficient. Reprezen-

Trenér fotbalistů z monackého knížectví Niko Kovač, který

vědět před měsícem skvělým postupem do čtvrtfi-

tanti proto dostali po návratu domů nezbytně nutnou dovolenou,

vedl chorvatskou reprezentaci, Eintracht Frankfurt a naposledy

aby byli jakž takž připraveni na blížící se klíčové zápasy. Slávisté,

německého giganta Bayern Mnichov, jde do konfrontace s čes-

nále EURO 2020, v němž národní tým v Baku ztros-

kteří tvořili nejpočetnější jádro národního týmu, vynechali ještě

kým vicemistrem bez jediného ostrého zápasu. Francouzská

kotal na Dánsku. Jestli mohl jít ještě dál, nebo to už

premiérový ligový duel ve Zlíně, v páteční předehrávce na tep-

nejvyšší soutěž má za sebou pouze Superpohár mezi mistrov-

lických Stínadlech už ale šli do akce, aby měli za sebou alespoň

ským Lille a Paris Saint Germain, který v něm přišel o nepřetr-

jeden ostrý test před úvodním středečním zápasem třetího

žité osmileté kralování. Nejslavnější tuzemský klub má za sebou

předkola Ligy mistrů s Ferencvárosem v maďarské metropoli.

už čtyři utkání, ale zároveň počítá i nepříjemné ztráty. V odvetě

Do něj ani do odvety o týden později v Edenu nezasáhne kapitán

s vídeňským Rapidem se zranili letní posila dánský bek Höjer,

domácím Skotskem v Glasgow, remíza s úřadující-

Jan Bořil, který netrénuje, neboť si stále kurýruje zdravotní pro-

defenzivní univerzál Ladislav Krejčí II, který je účinnou letenskou

mi vicemistry světa Chorvaty na stejném stadionu,

blém, s nímž se podle kouče Jindřicha Trpišovského potýkal už

zbraní při standardních situacích, i slovenský stoper Štetina.

na evropském šampionátu.

byl strop aktuální výkonnosti, to ukáže až čas. Počítají se výsledky a mezi ty úspěšné patří vítězství nad

a především vyřazení favorizovaných Nizozemců

I když se ve třetím předkole ještě nekoplo do míče, v pondělí

Sparťané již první překážku zdolali, když ve druhém předko-

UEFA rozlosovala závěrečné play-off. Vítěz dvojutkání Sparta-

le milionářské soutěže vyřadili Rapid Vídeň, a získali tím jistotu

-Monako se střetne s lepším z dvojice Genk-Šachtar Doněck.

účasti ve skupině Evropské ligy, ve které si i v minulé sezoně za-

Pokud se svěřenců Pavla Vrby, který si Ligu mistrů zahrál třikrát

fu byla vyprodaná Puskás Arena s mnohatisícovou

hráli díky přímému postupu jako vítězové MOL Cupu. Nyní čeká

s Viktorií Plzeň, bude týkat (poražený již nic nehraje), tak v něm

enklávou radujících se českých fanoušků.

letenský tým mnohem těžší test ambicí. Střetne se s třetím cel-

budou mít mnohem větší šanci uspět i kvůli získanému týmové-

kem posledního ročníku francouzské ligy AS Monako, které touží

mu sebevědomí!

v osmifinále v Budapešti. Bonusem tohoto trium-

10
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inzerce

Jiří Rubáš - 536
Jaroslav Vejvoda - 456 * Antonín Rýgr - 442
Anton Malatinský - 429 * Tomáš Pospíchal - 423
Petr Rada - 415 * Petr Uličný - 413
Pavel Tobiáš - 406 * Jozef Jankech - 401
Valerián Švec - 380 * Jiří Kotrba - 362
Karel Jarolím - 356 * Vlastimil Petržela - 353
Karel Večeřa - 353 * Karel Brückner - 351
Jaroslav Jareš - 350 * Dušan Uhrin - 350
Zdeněk Ščasný - 345 * Štefan Jačianský - 319
Bohumil Musil - 300 * Ladislav Škorpil - 300

VÁCLAV TICHÝ PRAHA

PO VYŘAZENÍ RAPIDU VÍDEŇ
VE DRUHÉM PŘEDKOLE CHAMPIONS LEAGUE…

12

31/2021
Úterý 3.8.2021

AKTUÁLNĚ

KRESBA TÝDNE

Rozradostněný trenér Sparty Pavel Vrba po vyřazení Rapidu
Vídeň ve 2. předkole Ligy mistrů navázal i na letenském trávníku na svoje oslavné gymnastické kousky, které v nedávné

inzerce

době předváděl plzeňským fanouškům.
12

Lukáš Štetina:

„Postupně
šplháme
nahoru!“
Ve středu sparťanské obrany museli v minulé sezoně trenéři Václav Kotal a po jeho jarním odvolání i Pavel Vrba hodně improvizovat.
Citelně jim scházel základní stavební kámen ve stoperské dvojici,
řada adeptů byla na marodce. Nejdéle ten nejzkušenější a nejdůraznější LUKÁŠ ŠTETINA, který se zpátky na ligové i evropské trávníky vrátil až po plnohodnotném absolvování letní přípravy.

16
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ROZHOVOR

VÁCLAV TICHÝ PRAHA

Prakticky o celou minulou sezonu vás připravilo vážné

ROZHOVOR

Nechtěl jste vše urychlit a naskočit v závěru jara kvůli

31/2021
Úterý 3.8.2021
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Foto: sparta.cz

nominaci na EURO 2020?

zranění v zářijové Lize národů v Bratislavě po střetu se sparťan-

„Vůbec jsem na to nemyslel, protože abych se dostal případně

ským spoluhráčem i kapitánem Bořkem Dočkalem, který nebyl

do nominace, tak bych musel kopat pravidelně ve Spartě. Chtěl

a není žádným „brouskem“!

jsem být co nejdřív zase zdravý a připravený naskočit do nové se-

„Byla to taková nepříjemná shoda náhod. Bořek dohrával běžný

zony. V závěru jara jsme uvažovali, že bych nastoupit v jednom nebo

souboj u postranní čáry, ani mě nijak důrazně nedošlápl. Bohužel

ve dvou posledních kolech, ale potom jsme to po dohodě s Tomá-

v tu chvíli jsem měl špatnou koordinaci pohybu.“

šem Rosickým a fyzioterapeuty stopli. Bylo to správné rozhodnutí.“

Můžete připomenout tehdejší fatální diagnózu?
„Přetržený přední křížový vaz a hodně natržený postranní vaz
v pravém koleně.“
Bylo vám jasné, že vás po operaci čeká dlouhá rekonvalescence…
„Těžko jsem to vstřebával, začal jsem za Spartu pravidelně nastupovat, vrátil jsem se do slovenského nároďáku. Hodně mi v tu
dobu pomohla manželka, potom se přidali fyzioterapeuti a kon-

„Postupová
spravedlnost nebyla
s Rapidem slepá!“

diční trenéři, kteří se mnou prakticky denně pracovali.“

Foto: sparta.cz

POSTUPEM PŘES RAKOUSKÉHO PROTIVNÍKA SI LUKÁŠ ŠTETINA
NADĚLIL KRÁSNÝ DÁREK KE SVÝM TŘICÁTÝM NAROZENINÁM.

16
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ODCHOVANEC NITRY NECHYBĚL V SESTAVĚ SPARTY
PŘI VÍTĚZSTVÍ 2:0 NAD RAPIDEM VÍDEŇ V ODVETĚ 2. PŘEDKOLA LIGY MISTRŮ.
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ROZHOVOR

Jak jste kousal letní přípravu?

ROZHOVOR

„Bylo to srovnatelné s finále MOL Cupu, který jsme vloni v Li-

„Po tak dlouhé době jsem z devadesáti procent absolvoval

berci nad Slovanem vyhráli. Nyní to navíc bylo před sparťanskými

všechny tréninky s mančaftem, potřeboval jsem taky správně na-

fanoušky na letenském stadionu, který mohl být už z poloviny zapl-

stavit i hlavu do zápasového zatížení.“

něný. Za ty čtyři roky, co jsem ve Spartě, se tady protočila spousta

Ještě před ligovým startem čekal Spartu ve druhém

hráčů i trenérů. Ale teprve nyní se objevují konkrétní faktory, že se

předkole Ligy mistrů ve Vídni Rapid, nad kterým jste brzy vedli

mistrovskému titulu, který je naším hlavním cílem, opravdu přibli-

1:0, ale domácím se povedlo po přestávce výsledek otočit…

žujeme. Že o něj můžeme reálně bojovat až do konce sezony.“

„To bylo pro mě největší zklamání, že jsem si kvůli zranění ne-

lání, že domácí odvetu zvládneme a postoupíme. Myslím si, že

mohl zahrát proti špičkovým evropským týmům, které jsme měli

jsme si postup zasloužili, měli jsme zápas na Letné pod kontrolou

v základní skupině.“
Do dvojzápasu předkola Ligy mistrů byla vložená premi-

a Rapid měl až v samém závěru za stavu 2:0 jedinou šanci, kterou
Po závěrečném hvizdu vypukla na trávníku obrovská eu-

éra domácí nejvyšší soutěže na Letné s Olomoucí. Hned v úvodu
vám hrozila červená karta po faulu na unikajícího Matouška!

forie, do které se aktivně zapojili i trenér Pavel Vrba a sportovní
ředitel Tomáš Rosický!

Foto: sparta.cz

na kterou jste se vloni jen díval…

otočily výsledek ve prospěch Rapidu. Ale z týmu bylo cítit odhod-

neproměnil. Spravedlnost nebyla slepá.“

19

Vyřazením Rapidu už máte jistotu skupiny Evropské ligy,

„Ve Vídni jsme v první půli podali dobrý výkon a měli jsme vést
větším rozdílem. V té druhé jsme dostali dva hloupé góly, které

31/2021
Úterý 3.8.2021

„Můj skluz nebyl ideální. Míč mi totiž přejel přes nohu. Nechtěl
jsem olomouckého hráče faulovat, ale zároveň se snažil udělat

Z TĚŽKÉHO ZRANĚNÍ SE VŠAK DOKÁZAL VYKURÝROVAT A NA STARTU
AKTUÁLNÍHO ROČNÍKU ZNOVU PATŘÍ MEZI OPORY SPARŤANSKÉ DEFENZÍVY.

maximum, aby se nedostal do samostatného nájezdu. Viděl jsem

takové kousnutí. Nechal jsem si bolavé místo obstříknout a zápas

kolem sebe i další spoluhráče, tyhle situace se na trávníku ode-

normálně dohrál. Ale potom se ukázalo, že je třeba, abych si krátce

hrávají ve zlomku okamžiku a v emocích. Záleží vždycky na roz-

odpočinul, proto jsem v sobotu v Liberci nehrál. Před utkáním s Mo-

hodčím, jak to ze svého pohledu posoudí. Kdyby mi dal červenou

nakem to půjdu zkusit rozběhat a pak uvidíme, jak se budu cítit.“

kartu, nemohl bych taky nic říct. Byl jsem samozřejmě rád, že
jsem vyfasoval jen žlutou, protože jít do deseti takhle brzy by byla
velká komplikace pro celý mančaft.“
Vaše sobotní absence v Liberci byla plánovaná s ohledem na blížící se zápas s Monakem?
„Ve středeční odvetě s Rapidem mě někdy mezi šedesátou a sedmdesátou minutou píchlo v pravém lýtkovém svalu, bylo to jen

18

19

si od Nisy odvezli rekordní výhru 5:0!
„Samozřejmě, že nikdo takhle vysoké vítězství nečekal. Podali jsme dobrý týmový výkon, zápas se zlomil po vyloučení Gebre
Selassieho. Byl to nejméně dramatický zápas, jaký jsem v Liberci
předtím s Duklou a nyní se Spartou zažil. Jindy to bývalo pořádné
maso. Naladili jsme se výborně na Monako.“

inzerce

inzerce

V LOŇSKÉ SEZONĚ LUKÁŠ ŠTETINA KVŮLI ZRANĚNÍ KOLENA,
KTERÉ SI PŘIVODIL V SOUBOJI S KLUBOVÝM KOLEGOU BOŘKEM DOČKALEM
PŘI UTKÁNÍ NÁRODNÍCH TÝMŮ SLOVENSKA A ČESKA, ODEHRÁL POUHÉ TŘI DUELY.

Většinou jste se na body v Liberci nadřeli, tentokrát jste

20
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ROZHOVOR

Jaké jsou sparťanské šance uspět proti třetímu týmu
francouzské ligy?

ROZHOVOR

Na Letné jste otevřel už pátou sezonu. V čem se Sparta

„Bude to nejtěžší prověrka, favoritem rozhodně nejsme. Mys-

„Změnili se lidé ve vedení klubu. Hodně pomohl příchod Tomáše Rosického, který má rád jednání na rovinu a čisté vztahové zá-

má aktuálně Monako. Hrát se nechá s každým sebezvučnějším

ležitosti. I v mančaftu si dokážeme říct nepříjemné věci z očí do očí

soupeřem. Pokud podáme výkon jako doma proti Rapidu, mohli

a netrousit je postranně. Je to jedna z důležitých věcí, která se pak

bychom uhrát dobrý výsledek do odvety.“

následně projeví i na hřišti. Postupně šplháme nahoru, nejedná se

a potom vyrazíte na malé pražské derby do vršovického „Ďolíčku“…

Foto: sparta.cz

o nějaký krátkodobý překotný vývoj, ale o přirozený proces.“
Jsou jiné noty trenéra Pavla Vrby, než byly za Václava Kotala pro defenzívu?

„Bylo by fajn, kdyby se nám povedl takový rozjezd jako vloni

„Trenér preferuje útočný fotbal a případná okénka vzadu mu

na podzim, udrželi stoprocentní bodovou úspěšnost do reprezen-

nevadí, pokud dokážeme dát o jeden gól víc než soupeř. Chce

tační přestávky a pohybovali se na špici tabulky. Každé zbytečně

po nás kombinační fotbal už od obránců a zabezpečovat volné

ztracené body se pak těžko honí zpátky.“

prostory vzadu.“

V ÚVODNÍM KOLE NOVÉHO LIGOVÉHO ROČNÍKU LUKÁŠ ŠTETINA
POMOHL SPARTĚ K VÍTĚZSTVÍ 3:2 NAD OLOMOUCÍ.
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oproti minulým letům změnila?

lím si, že by v náš prospěch mohla hrát větší zápasová praxe, než

V dalším ligovém programu přivítáte doma Karvinou

31/2021
Úterý 3.8.2021

Foto: sparta.cz

NEKOMPROMISNÍ STOPER UMÍ POŘÁDNĚ
PŘITVRDIT A NEUHNE Z ŽÁDNÉHO SOUBOJE.

Po uzdravení Filipa Panáka a návratu Ondřeje Čelůstky
bude možná ve stoperské dvojici přetlak!
„Konkurence je dobrá, když se někdo zraní, tak za něj může
další ihned zaskočit. Zažil jsem ve Spartě období, kdy jsem nehrál
a čekal na šanci. Když přišla, tak jsem se ji snažil maximálně využít. Každý fotbalista chce hrát a nevysedávat na lavičce náhrad-

Stav: ženatý, manželka Martina, syn Samuel (2) * Fotbalový
post: obránce * Hráčská kariéra: FC Nitra (2009-2011), Meta-

kteří jsou na trávníku, fandit a přát. Myslím si, že nyní to ve Spartě

list Charkov (Ukrajina, 2011-2013), Tatran Prešov (2012), Duk-

takhle funguje, v tom se pozná vnitřní síla týmu, která se pak pro-

la Praha (2012-2017), Sparta Praha (2017-?) * Reprezentace:

jeví i v mezních situacích při zápasech. Když hrajete domácí ligu

4 zápasy, jeden gól * Největší úspěchy: postup do skupiny

a širší hráčský kádr.“

21

Evropské ligy (2020, 2021), vítěz MOL Cupu (2020)

inzerce

inzerce

Narozen: 28. července 1991 * Výška: 185cm * Váha: 88kg *

níků nebo na tribuně. Je důležité, jestli dokážete spoluhráčům,

a evropské poháry, je nutné mít zdvojené všechny posty v sestavě

20

Lukáš Štetina
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ROZHOVOR

Je už jasné, že budete mít stejně jako vloni na podzim nabitý zápasový program. Vyhovuje vám to?
„Je potřeba kvalitně regenerovat, věřím, že jsme připraveni
obě soutěže zvládnout. Režim je časově náročný, ze sedmi dnů

ROZHOVOR

Životní třicítku jste oslavil minulou středu v den postupu

31/2021
Úterý 3.8.2021
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Foto: sparta.cz

přes Rapid!
„Byla to nádherná oslava třicetin. Škoda jen, že člověk nemládne… Určitě to byl můj největší zážitek, co jsem ve Spartě.“

v týdnu jsme čtyři pryč. Ale fotbalová kariéra není dlouhá, tak se
tomu musíme přizpůsobit a takhle na to nahlížet.“
Co váš návrat do slovenské reprezentace?
„Reprezentaci neřeším, soustředím se na Spartu, abych za ni
pravidelně nastupoval a byl pro ni platným hráčem.“
V Praze už žijete téměř deset let…
„Mám ji moc rád, bydlíme na Praze 6 kousek od Dukly, odkud to
máme deset minut na Letnou nebo na strahovské tréninkové cent-

„Euforie se nechala
srovnat s vítězstvím
v MOL Cupu…“

rum Sparty. Bydlí se nám s rodinou fajn a cítíme se tady jako doma.“

SVŮJ TŘETÍ A DOSUD POSLEDNÍ GÓL V DRESU SPARTY VSTŘELIL
LUKÁŠ ŠTETINA V KVĚTNU 2019 DO SÍTĚ JABLONCE (2:0).

Foto: sparta.cz
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UROSTLÝ STOPER OBLÉKÁ SPARŤANSKÝ DRES
OD ČERVENCE 2017, KDY NA LETNOU PŘESTOUPIL Z PRAŽSKÉ DUKLY.

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

25

Foto: fkmb.cz

Místo vzpruhy

První liga
kocovina
2021/22
Měli se naladit na důležitý vstup do pohárové kvalifikace proti Celtiku Glasgow, místo toho si ve 2. ligovém kole zajeli plejeři Jablonce do Mladé Boleslavi pro debakl 0:3 a nenavázali tak na předchozí
vítězný start proti Baníku.

28

FORTUNA:LIGA
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CELKOVÁ TABULKA

FORTUNA:LIGA

Radim Kučera:
„Za dobrý výkon
si nic nekoupíte!“

31/2021
Úterý 3.8.2021

Foto: fkteplice.cz
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ECHO 2. KOLA

# MUŽSTVO

Z

V

R

P

S

B

1. Sparta Praha

2

2

0

0

8:2

6

2. Slavia Praha

2

2

0

0

4:1

6

3. Plzeň

2

2

0

0

4:2

6

4. Slovácko

2

2

0

0

2:0

6

5. Ostrava

2

1

0

1

5:2

3

6. Mladá Boleslav

2

1

0

1

4:2

3

7. Sigma Olomouc

2

1

0

1

5:5

3

8. České Budějovice

2

1

0

1

1:1

3

9. Jablonec

2

1

0

1

1:3

3

10. Karviná

2

0

2

0

3:3

2

11. Hradec Králové

2

0

2

0

2:2

2

12. Pardubice

2

0

1

1

4:5

1

13. Bohemians 1905

2

0

1

1

2:3

1

cích připsal první hattrick kariéry a navíc

14. Teplice

2

0

0

2

1:4

0

v jubilejním stém ligovém mači. Mladobole-

15. Zlín

2

0

0

2

1:6

0

slavský snajpr Milan Škoda se na vítězství

16. Liberec

2

0

0

2

0:6

0

nad Jabloncem 3:0 podílel dvěma zásahy.

  Sparta úřadovala v Liberci
Euforie z postupu přes vídeňský Rapid vydržela sparťanům i na severu Čech. Po vyhrané první půli a vyloučení Gebre Selassieho
v 52. minutě nasázeli oslabeným domácím
další čtyři góly a triumfem 5:0 dosáhli na rekordní vítězství na libereckém trávníku, kde
nikdy nevstřelili více než tři branky.

  Schranz a Škoda slavili

Foto: fkteplice.cz

Slávistický útočník si při výhře 3:1 v Tepli-

Se 116 brankami přeskočil v Klubu ligových
kanonýrů časopisu Gól Jaroslava Cejpa

VÝSLEDKY 2. KOLA

a Jána Strausze (oba 115 gólů) a je na dostřel Josefu Kadrabovi (117), Karlu Kroupovi

Bohemians 1905 - Plzeň 1:2 (1:0)
„SKLÁŘŮ“ SE V MINULÉ SEZONĚ UJAL RADIM KUČERA
NA KONCI LISTOPADU A SVÉ SVĚŘENCE DOVEDL K ZÁCHRANĚ,
KDYŽ SKONČILI NA PATNÁCTÉ, POSLEDNÍ NESESTUPOVÉ PŘÍČCE.

Ostrava - Zlín 5:1 (4:0)
Slovácko - Č. Budějovice 1:0 (0:0)
Liberec - Sparta 0:5 (0:1)
Ml. Boleslav - Jablonec 3:0 (2:0)

Nakolik jste si věřili, že Slavii oberete o body tak, jako se vám to podařilo na Stí-

Olomouc - Pardubice 3:2 (2:1)

nadlech na jaře?

Karviná - Hr. Králové 1:1 (1:1)

„Věděli jsme, že nás čeká dlouhodobě nejlepší tým v české lize. Důkladně jsme se

Teplice - Slavia 1:3 (1:2)

na Slavii chystali. S tím, že každý teď chce její skalp, neprohrála snad osmačtyřicet zápasů
RADIM KUČERA BĚHEM PŘÍPRAVY TEPLIC
PŘED STARTEM NOVÉHO LIGOVÉHO ROČNÍKU.

v lize za sebou, což je neuvěřitelná šňůra. Každý čeká, že bude ten, kdo ji porazí. Bohužel
se nám to nepovedlo a nevzali jsme jí ani bod.“

07.08. 16:00

České Budějovice - Ostrava

07.08. 16:00

Hradec Králové - Liberec

07.08. 16:00

Sparta Praha - Karviná

07.08. 16:00

Zlín - Teplice

07.08. 19:00

Slavia Praha - Sigma Olomouc

08.08. 16:00

Jablonec - Bohemians 1905

08.08. 16:00

Pardubice - Mladá Boleslav

08.08. 19:00

Plzeň - Slovácko

Bylo složité se na Slavii chystat vzhledem k její nečitelné sestavě? Vraceli se jí

Situace je pro trenéra RADIMA KUČERU obrovsky

totiž do kádru hráči, kteří byli na Euru.
„Samozřejmě, trefit její sestavu bylo těžké. Chtěli jsme rozdělit zápas na dvě fáze. V té

frustrující. Teplice se pod ním oproti jaru obdivuhodně

první jsme chtěli být aktivní při rozehrávce Slavie, která rozehrává od brankáře Koláře.

výkonnostně zvedly, jenže výsledek je stejný. Po úvod-

Chtěli jsme ji presovat.“

ních dvou kolech má jeho tým na kontě nula bodů. Přitom v Českých Budějovicích měli Severočeši jednoznačně na výhru, v pátek trápili mistrovskou Slavii.

Což se vám vyplatilo, po chybě Koláře jste vyrovnali.

  Další dva stoprocentní
Spartu a Slavii doplnili na kvarteto, které
zvítězilo v obou úvodních kolech, fotbalisté Plzně a Slovácka. Západočeši otočili
ve druhém poločase vývoj utkání na Bohemians na 2:1, Slovácko přehrálo doma
České Budějovice 1:0.

  Sympatický nováček
Královéhradečtí „Votroci“ navázali na remízu s „Klokany“ další shodnou plichtou
1:1 v Karviné. I tentokrát neudrželi těsné

„Kluci plán plnili výborně, byli odměněni gólem. Navíc padl před koncem poločasu. Věřil

vedení, a přestože byli po přestávce na se-

jsem, že branka může být pro mužstvo velkou vzpruhou. Bohužel jsme ale remízu do pře-

veru Moravy aktivnějším týmem, odvezli si

stávky neudrželi, což byla obrovská škoda. Myslím, že druhý gól Slavie byl zlomovým

„jen“ bod.

okamžikem utkání.“

28

Brainemu (120 branek).

29
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(118), Jozefu Luknárovi (119) a Raymondu

30

31/2021
Úterý 3.8.2021

FORTUNA:LIGA

Jaký druhý taktický plán jste měli?

FORTUNA:LIGA
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kteří dřou, jsou aktivní, hrají dobře. Jenže pokud nemáte bodové

„Vytvořit hluboký obranný blok a Slavii tím znepříjemnit hru.

ohodnocení, je všechno prakticky k ničemu. Někdy je prostě lepší

Trochu nám tento záměr naboural poměrně brzký inkasovaný gól

hrát špatně a získat body. Věřím však, že když bude mužstvo takhle

z první větší šance soupeře.“

dál pracovat, vrátí se mu to pozitivně v dalších utkáních.“

31
Foto: fkteplice.cz

Věřili jste si i tak na remízu?
„Na začátku druhého poločasu měla sice šanci Slavia, pak jsme
ale mohli vyrovnat po hlavičce Černého. Poté měl ještě příležitost
Kodad, ale ani tu jsme nedali. Prostě nám to tam nepadá. V prvním
kole v Budějovicích jsme na šance jasně vyhráli, ale nezískali jsme
ani bod. Po třetí trefě Slavie už bylo hotovo. Snažili jsme se jí sice
potrápit a jako na jaře jí sebrat minimálně bod. Nepodařilo se.“
Teplice však výkony v prvních dvou kolech příjemně překvapily. Je těžké smířit se s tím, že nemáte ani bod?
„Tak to holt ve fotbale někdy bývá. Ale přiznávám, je hodně
frustrující, že výkony v úvodních dvou zápasech byly dobré a na kontě máme nulu. Za tohle si člověk nic nekoupí. Mrzí mě to i za hráče,

RADIM KUČERA * Narozen: 1. března 1974 * Hráčská kariéra:
TJ Vigantice (1980-1992), Dukla Hranice (1992-1993), VP Frýdek-Místek (1993-1995), Kaučuk Opava (1995-1998), Sigma Olomouc
(1998-2005), Arminia Bielefeld (Německo, 2005-2010), Sigma
Olomouc (2010-2012) * Největší úspěchy: vítěz Českého poháru
(2012) * Česká liga: 324 zápasů/ 25 vstřelených branek * Bundesliga: 133/8 * Trenérská kariéra: Sigma Olomouc B (2012-2014),
SFC Opava (2014-2015), 1. SC Znojmo (2015-1207), Baník Ostrava
(2017-2018), Vysočina Jihlava (2018-2020), FK Teplice (2020-?) * Zajímavost: pochází z vesnice Vigantice, kde se narodil Milan Baroš

Foto: fkteplice.cz

PŘES SYMPATICKÝ VÝKON PADLI SEVEROČEŠI V 1. KOLE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 0:1.

Bude vzhledem k nulovému zisku pro Teplice klíčový následující duel ve Zlíně?

me ukvapit. Situaci kolem hráčů, kteří přicházejí do úvahy, pečlivě

jsme pod tlakem. Spíš je právě frustrující, že nejsme za dobrou

sondujeme. Věřím, že do konce přestupního termínu nějaký nový

práci odměněni body. I ve Zlíně se budeme snažit prezentovat ak-

hráč přijde.“

me i ve Zlíně. A především, že je proměníme.“

31

Tribuny jsou po dlouhé době plné diváků. Užíváte si je?
„Fotbal v takové atmosféře má úplně jiný drajv, jinou jiskru.
Jsou v něm jiné emoce. Prostě jiný level.“

inzerce

inzerce

chyb. Že šance, které jsme si vytvořili v Budějovicích, si připraví-

30

„Na posílení pracujeme. Něco se rýsuje, nicméně se nechce-

„Jsou za námi teprve dvě kola, nemůžeme mluvit o tom, že

tivním stylem. Věřím, že ho zúročíme, že se vyvarujeme velkých
PRVNÍ BODY V NOVÉ SEZONĚ BY TEPLICKÝ KOUČ RÁD
UKOŘISTIL VE ZLÍNĚ, KTERÝ JE ROVNĚŽ ZATÍM „NA NULE“.

Máte vyhlédnutou nějakou posilu?

32
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Foto: fcviktoria.cz

Bohemians 1905 - Plzeň 

1:2 (1:0)

Branky: 22. Puškáč (penalta) - 52. Beauguel (penalta), 71. Káčer (Chorý). Rozhodčí: J. Machálek - I. Nádvorník, Šimáček - Franěk (video). ŽK: Hronek, Květ, Levin, Miller (trenér brankářů),
Bartek - Mosquera, P. Šulc, Kayamba. Diváci: 3584.
Bohemians 1905: Bačkovský - M. Dostál, Köstl, Bederka, Vondra (80. Keita) - Květ (88. Matěj
Koubek), Hronek, Levin (79. Bartek), J. Kovařík - Puškáč (66. Vacek), Necid. Trenér: Klusáček.
Plzeň: A. Hruška - Řezník, Hejda, J. Brabec, Hybš - Ndiaye - Kayamba (85. Pernica), Káčer (81. Janošek), P. Šulc (90.+2 Hlavatý), Mosquera (46. Beauguel) - Chorý (81. Falta). Trenér: M. Bílek.

Ostrava - Zlín



5:1 (4:0)

Branky: 9. Lischka (Fleišman), 13. Sor (Fleišman), 26. Lischka (Kuzmanovič), 34. Almási (Daniel
Tetour), 51. D. Buchta (Sor) - 69. Poznar (Hlinka). Rozhodčí: Julínek - Caletka, Dobrovolný T. Klíma (video). ŽK: Lischka - Janetzký, Cedidla. Diváci: 4602.
Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman - Sor (57. De Azevedo), Daniel Tetour
(71. L. Budínský), Kaloč (82. A. Jánoš), Kuzmanovič, D. Buchta (57. Potočný) - Almási (57. Jiří
Klíma). Trenér: Galásek.
Zlín: S. Dostál - Vraštil, Cedidla, V. Procházka, Matejov (56. M. Nečas) - Dramé, Hlinka, R. Hrubý
(46. Janetzký), Conde (65. Tkáč), Fantiš - Poznar. Trenér: Kalivoda.

Slovácko - Č. Budějovice





0:5 (0:1)

Branky: 25. Pešek (Wiesner), 62. Hložek (Karabec), 66. Karabec (penalta), 70. L. Krejčí I (F. Souček), 79. F. Souček (L. Krejčí I). Rozhodčí: Berka - Mokrusch, Vlček - Pechanec (video). ŽK: Gebre
Selassie, Chaluš (oba Liberec). ČK: (54.) Gebre Selassie. Diváci: 5000 (omezený počet).
Liberec: Knobloch - Fukala, Chaluš, Purzitidis (74. Kranthove), Mikula - Gebre Selassie, Michal - Koscelník (75. J. Nečas), Faško (81. Lehoczki), Jan Matoušek (56. Gembický) - Rondič
(75. Mészáros). Trenér: Hoftych.
Sparta: Nita - Wiesner (74. Vindheim), Panák, Hancko, Polidar - L. Krejčí I, Pavelka, Sáček (54. F. Souček), Dočkal (60. Karabec), Pešek (74. Moberg Karlsson) - Juliš (60. Hložek). Trenér: Vrba.

Foto: Vlastimil Vacek
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1:0 (0:0)

Branka: 60. Kohút (M. Petržela). Rozhodčí: J. Petřík - Lakomý, Hurych - Zelinka (video). ŽK:
D. Mareček, Michal Kadlec, V. Daníček - Čavoš, Sladký, Králik, Mihálik, Vorel. Diváci: 2953.
Slovácko: Nguyen - Tomič (83. Vecheta), Michal Kadlec, Hofmann, Kalabiška - D. Mareček
(83. Holzer), Havlík (83. Šimko) - M. Petržela (75. Reinberk), L. Sadílek, Kohút (71. V. Daníček)
- Jurečka. Trenér: Svědík.
Č. Budějovice: Vorel - Čolič, L. Havel, Králik, Sladký - Čavoš, Javorek (77. Valenta) - Mihálik,
P. Hellebrand (59. Brandner), Hora (68. Mršič) - Michal Škoda (68. Bassey). Trenér: Horejš.

Liberec - Sparta

FOTBALISTÉ PLZNĚ DOKÁZALI ZVRÁTIT
NEPŘÍZNIVÝ STAV NA BOHEMIANS A VYHRÁT 2:1.

Mladá Boleslav - Jablonec 

3:0 (2:0)

Branky: 11. Fíla (Ewerton), 14. Milan Škoda (samostatná akce), 79. Milan Škoda (Skalák). Rozhodčí: Zelinka - J. Paták, Kotalík - Hocek (video). ŽK: Douděra - Kratochvíl, Pilař. Diváci: 2471.
Ml. Boleslav: Šeda - Douděra, Suchý, Karafiát, Preisler - Ladra (74. Skalák), Matějovský
(66. Smrž), Dancák, Ewerton (74. Stránský) - Milan Škoda (89. D. Mašek), Fila (66. L. Mašek).
Trenér: K. Jarolím.
Jablonec: Hanuš - Štěpánek (32. Surzyn), Martinec, Zelený, Krob (80. Smejkal) - Považanec
- Pleštil, V. Kubista (65. Houska), Kratochvíl (80. Čvančara), Malínský (65. Pilař) - Doležal. Trenér: P. Rada.

Olomouc - Pardubice



3:2 (2:1)

Branky: 8. Vepřek (Chvátal), 45. Zifčák (Chvátal), 52. Hála (Chvátal) - 20. Toml (Čihák), 77. Solil
(Cadu). Rozhodčí: T. Klíma - Antoníček, Dresler - Julínek (video). ŽK: Beran, Cadu (oba Pardubice). Diváci: 2465 (omezený počet).
Olomouc: Macík - Chvátal, R. Hubník, Beneš, Vepřek (83. Zmrzlý) - Sedlák, Breite - Zifčák
(69. Jakub Matoušek), K. Daněk (46. Vaněček), Hála (76. Zahradníček) - Růsek (76. Poulolo).
Trenér: V. Jílek.
Pardubice: Letáček - Cadu, Čihák, Toml, T. Čelůstka - J. Jeřábek (69. Šimek) - Tischler (87. Lupač), Beran, Solil, Kostka (62. Huf) - P. Černý (69. Dufek). Trenér: Jar. Novotný.

Karviná - Hradec Králové



1:1 (1:1)

Branky: 25. Sinjavskij (samostatná akce) - 5. P. Dvořák (Mejdr). Rozhodčí: Cieslar - Kotík,
M. Podaný - Proske (video). ŽK: Tavares - Jakub Klíma, Prekop, Urma, Miroslav Koubek (trenér).
Diváci: 2053.
Karviná: Neuman - Křapka, Santos, P. Buchta, Bartošák - Mangabeira, Nešický (46. Tavares) Čmelík, Qose (74. Stropek), Sinjavskij (63. Jurásek) - Papadopulos (74. Zych). Trenér: J. Weber.
Hr. Králové: Fendrich - Mejdr, Donát, Jakub Klíma, Urma - Kodeš, J. Rada - Prekop (80. Jakub
Rezek), P. Dvořák (90. Soukeník), Vlkanova (86. Harazim) - Vašulín. Trenér: Miroslav Koubek.

Teplice - Slavia

inzerce

SPARŤANÉ ZVÍTĚZILI V LIBERCI DRTIVĚ 5:0.



1:3 (1:2)

Branky: 43. D. Černý (Ledecký) - 22. Schranz (Oscar), 45.+1 Schranz (Oscar), 81. Schranz (Olayinka). Rozhodčí: Pechanec - K. Hájek, Horák - K. Hrubeš (video). ŽK: Laňka, Chlumecký, Jukl - Zima,
Ševčík. Diváci: 7745 (omezený počet).
Teplice: Grigar - Laňka, Knapík, Chlumecký, Hyčka (84. Hasil) - L. Mareček, Jukl - D. Černý
(84. Švanda), Trubač (76. Kodad), Moulis (61. J. Mareš) - Ledecký (76. Krunert). Trenér: R. Kučera.
Slavia: O. Kolář - Bah (76. Sima), Kačaraba, Zima, Oscar - Traoré (63. Holeš) - Schranz, Stanciu
(83. Tecl), Ševčík, Plavšič (62. Masopust) - Musa (63. Olayinka). Trenér: Trpišovský.
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ZAUJALO MĚ

STANISLAV LEVÝ

FORTUNA:LIGA
„Byl jsem se podívat v pátek na teplických Stínadlech, kde se představila Slavia. Ještě
není ve formě, v jaké by si představovala, postupně se do její sestavy vracejí reprezentanti,
ale vyhrála zaslouženě. I když byli domácí hráči viditelně proti mistrovi namotivovaní, rozdíl mezi oběma týmy byl viditelný. Sparta se v posledních letech na body v Liberci pořádně
nadřela, často si nevezla do Prahy ani jediný, ale tentokrát Slovan dokonale rozebrala a připravila mu debakl. Vysoké tempo ještě oživili střídající mladíci, kteří pak proti deseti domácím přidali další góly v jejich síti. Liberec rok co rok skládá ligový kádr za pochodu a většinou
se to trenérům podaří včas vyladit. Jsem zvědavý, jestli se otřepe z hrůzného startu, protože
prohrál oba zápasy u Nisy. Je mi docela líto Thea Gebre Selassieho, který po návratu z bundesligy zažívá trpké chvilky. Se Slováckem si dal polovlastní gól a potom ho sestřelil nepochopitelným zákrokem Cicilia, se Spartou byl po dvou žlutých kartách vyloučený. Myslím si, že
mu post defenzivního záložníka moc nesedí… Zašel jsem v neděli také do „Ďolíčku“ na zápas
Bohemky s Plzní, který měl klasické parametry - byl bojovný, plný soubojů a emocí. Viktorce
pomohlo k obratu nasazení dvou útočných věží, se kterými měla defenzíva „Klokanů“ velké
problémy. Zklamal mě výkon českobudějovického Dynama na Slovácku, které mělo v nohou
čtvrtečních 120 minut s Plovdivem a v hlavách zklamání z nepovedeného penaltového rozstřelu. Jihočeši toho vůbec nevyužili, začali hrát až posledních deset minut, což bylo pozdě.
Jedno pozitivní konstatování na závěr. Potěšil mě herní návrat dvou dlouhodobých marodů
Davida Lischky v dresu Baníku a sparťana Filipa Panáka.“

Foto: fkmb.cz

inzerce

MILAN ŠKODA POMOHL K TRIUMFU „BOLKY“ NAD JABLONCEM 3:0 DVĚMA GÓLY
A PO NÁVRATU DO ČESKÉ LIGY SE TAK TREFIL I PŘI SVÉM DRUHÉM STARTU.
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SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU

Foto: slavia.cz

(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

6

Ivan Schranz (Slavia, 3 + 0),
Milan Škoda (Ml. Boleslav, 3 + 0)

STŘELECKÝM TABULKÁM LIGY MOMENTÁLNĚ VLÁDNOU
TŘÍGÓLOVÍ KANONÝŘI IVAN SCHRANZ ZE SLAVIE…

5,5 - Jean-David Beauguel (Plzeň, 2 + 1) * 4,5 - Juraj Chvátal (Olomouc, 0 + 3), Oscar Dorley (Slavia, 0 + 3) * 4 - David Lischka (Ostrava, 0 + 2), David Puškáč (Bohemians 1905, 2 + 0), Emil Tischler
(Pardubice, 2 + 0) * 3,5 - Martin Hála (Olomouc, 1 + 1), Miroslav Káčer (Plzeň, 1 + 1), Adam Karabec
(Sparta, 1 + 1), Ladislav Krejčí I (Sparta, 1 + 1), Milan Petržela (Slovácko, 1 + 1), Yira Sor (Ostrava,
1 + 1), Filip Souček (Sparta, 1 + 1) * 3 - Ewerton Da Silva (Ml. Boleslav, 0 + 2), Jiří Fleischman
(Ostrava, 0 + 2), Jan Mejdr (Hr. Králové, 0 + 2)

VYCHYTANÉ NULY

NEJLEPŠÍ STŘELCI

1

3

Peter Bajza (Slovácko), Jan Hanuš (Jablonec),
Ondřej Kolář (Slavia), Filip Nguyen (Slovácko),
Florin Nita (Sparta), Jan Šeda (Ml. Boleslav)

Ivan Schranz (Slavia), Milan Škoda (Ml. Boleslav)
2 - Jean-David Beauguel (Plzeň), David Lischka (Ostrava), David Puškáč (Bohemians 1905), Emil
Tischler (Pardubice)

Foto: fkmb.cz

inzerce

… A MLADOBOLESLAVSKÁ LETNÍ ÚTOČNÁ POSILA MILAN ŠKODA.
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Schickova paráda
na medaili nedosáhla

KDE NASTOUPÍ ČEŠTÍ FOTBALISTÉ V ŘÍJNOVÉ
KVALIFIKACI MS PROTI BĚLORUSKU? V MINSKU TO ZŘEJMĚ NEBUDE…

PATRIK SCHICK SE V DUELU ME PROTI SKOTSKU PROSADIL DVAKRÁT. JEHO DRUHÝ GÓL
V KONKURENCI DALŠÍCH DEVÍTI RIVALŮ V ANKETĚ UEFA NA MEDAILI NEDOSÁHL.

38

ku na neutrální půdě v ruské Kazani. V souvislosti se sankcemi

vu útočníka Porta Mehdiho Taremiho ze čtvrtfinálové odvety

týkající se letecké dopravy uvalené na Bělorusko o tom infor-

Ligy mistrů proti Chelsea, která získala v anketě na webu UEFA

movala UEFA. Místo plánované metropole Minsku se v Kazani

takřka 30 procent z 600 tisíc hlasů. Íránský fotbalista efektními

představí 5. září Wales a o tři dny později Belgie, která vede

„nůžkami“ rozhodl o vítězství Porta 1:0, na postup portugalské-

tabulku skupiny. Čeští fotbalisté mají hrát kvalifikační duel

ho týmu to nestačilo, neboť v prvním duelu prohrál 0:2. Druhé

v Bělorusku 11. října. Je velmi pravděpodobné, že i národní tým

místo v anketě obsadil obstřel Lorenza Insigneho na EURO, který

pocestuje k tomuto zápasu do jiné destinace.

rozhodl o vítězství Itálie ve čtvrtfinále proti Belgii 2:1. Jako třetí

Evropská unie omezila přelety nad Běloruskem v reak-

se umístila rána Kemara Roofea z Glasgow Rangers z více než

ci na květnové vynucené přistání zahraničního civilního letu

poloviny hřiště v utkání Evropské ligy proti Standardu Lutych,

na minském letišti. Běloruské úřady tehdy zadržely a uvězni-

kterému dal gól z ještě větší vzdálenosti než „Schicky“ Skotům.

ly opozičního novináře Ramana Prataseviče i jeho přítelkyni.
Běloruské kluby hrály v červenci domácí zápasy evropských

KDE SE BUDE HRÁT S BĚLORUSKEM?
Fotbalisté Belgie a Walesu odehrají zářijové venkovní zápasy
kvalifikace o postup na mistrovství světa 2022 proti Bělorus-
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pohárů v Srbsku a Arménii. Týkalo se to i Viktorie Plzeň, která
na odvetu 2. předkola Evropské konferenční ligy proti Dynamu
Brest cestovala do Jerevanu.

inzerce

inzerce

Branka českého útočníka Patrika Schicka téměř z poloviny hřiště
v utkání EURO 2020 v Glasgow proti domácímu Skotsku anketu UEFA
o nejhezčí gól sezony nevyhrála. V konkurenci dalších devíti tref se
nevešla ani mezi první tři.

Brankou sezony byla vyhlášena akrobatická střela přes hla-

40

31/2021
Úterý 3.8.2021

www.GOL.cz

FOTBALOVÝ
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ
PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU
VYJDE V ÚTERÝ
10. 8. 2021
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zmar Slovácka
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Foto: Vlastimil Vacek

Foto: Vlastimil Vacek

KŘÍDELNÍK JAKUB PEŠEK
VSTŘELIL DRUHOU BRANKU PRAŽANŮ.

SPARTA: PEŠEK HRDINOU
Sparta zahájila tažení za účastí v milionářské Lize mistrů,
kterou si naposledy zahrála před dlouhými 16 roky, porážkou
1:2 na půdě vídeňského Rapidu v úvodním mači 2. předkola Ligy
mistrů, v domácí odvetě tak nutně potřebovala zvítězit alespoň
o dva góly, aby si zajistila postup do další fáze kvalifikace. Svě-

ŠVÉDSKÝ FORVARD KARLSSON SE RADUJE Z PROMĚNĚNÉ
PENALTY, KTEROU POSLAL SPARTU V SOUBOJI S RAPIDEM DO VEDENÍ.

řenci kouče Pavla Vrby na svého protivníka od prvních minut vlétli
a v 16. minutě šli do vedení, když po faulu brankáře Strebingera

42

ODVETNÉ UTKÁNÍ 2. PŘEDKOLA LIGY MISTRŮ
SPARTA PRAHA - RAPID VÍDEŇ 2:0 (1:0)

DYNAMO BREST - VIKTORIA PLZEŇ 1:2 (0:1)
Branky: 90.+1 Bilenkij - 12. Kayamba, 71. Falta. Rozhodčí: Al-Hakim - Klyver, Hallin (všichni Švéd.).
ŽK: Jasjukevič, Judčic, Slabaševič, Oreškevič (všichni Brest). Bez diváků. První zápas: 1:2, postoupila Plzeň.
Brest: Stěpanov - Judčic, Jasjukevič, Affi, Slabaševič (84. Maskalenčik) - Olechnovič, Tichonovskij
(79. Šapoval), Seďko (79. Sanusi), Lynko (55. Oreškevič), Bilenkij - Šestjuk (84. Anufrijev). Trenér:
Kovalčuk.
Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Hybš - Ndiaye - Kayamba (87. Ba Loua), Káčer, Šulc (87. Hlavatý), Mosquera (66. Falta) - Beauguel (28. Chorý). Trenér: Bílek.

1. FC SLOVÁCKO - LOKOMOTIV PLOVDIV 1:0 po prodl. (1:0, 1:0), na pen. 2:3

Branky: 16. Karlsson z pen., 81. Pešek. Rozhodčí: Madden - Stewart, Roome (všichni Skot.). ŽK:
Dočkal, Vrba (trenér), Wiesner - Strebinger, Kühbauer (trenér), Wimmer. Diváci: 9105 (omezený počet). První zápas: 1:2, postoupila Sparta.

Branka: 26. Daníček. Penalty proměnili: Jurečka, Kadlec - Iliev, Connor Ruane, Karageren. Neproměnili: Daníček, Holzer, Kohút - Salinas, Jančev. Rozhodčí: Madley - Hussin, Robathan (všichni
Anglie). ŽK: Havlík, Divíšek - Connor Ruane. Diváci: 4208 (omezený počet). První zápas: 0:1, postupuje Plovdiv.

Sparta: Nita - Wiesner, Štetina, Hancko, Höjer (62. Polidar) - Karlsson (77. Ladislav Krejčí I), Pavelka
(34. Sáček), Ladislav Krejčí II, Dočkal, Pešek - Hložek. Trenér: Vrba.

Slovácko: Nguyen - Reinberk (105. Tomič), Hofmann, Kadlec, Kalabiška (91. Divíšek) - Havlík, Daníček - Petržela (91. Holzer), Sadílek, Navrátil (64. Jurečka) - Cicilia (111. Kohút). Trenér: Svědík.

Rapid: Strebinger - Stojkovič, Greiml (59. Dibon), Wimmer, Ullmann - Schuster, Petrovič (86. Auer) Arase (78. Schick), Fountas, Grüll - Kara (78. Knasmüllner). Trenér: Kühbauer.

Plovdiv: Pirgov - Gomis, Craciun, Petrovič (91. Bykov)- Karagaren, Vitanov, Umarbajev (70. Jančev),
Connor Ruane - Salinas, Minčev (104. Ivanov), Iliev. Trenér: Tunčev.
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inzerce
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Fotbalisté Sparty si v odvetě 2. předkola Ligy mistrů poradili s Rapidem
Vídeň a triumfem 2:0 si zajistili podzim v pohárové Evropě. V 2. předkole
Evropské konferenční ligy uspěla Plzeň, která i podruhé zdolala Dynamo Brest 2:1, naopak Slovácko v penaltách vypadlo s Lokomotivem Plovdiv. Žádný oddech ale vítěze nečeká, do pohárové akce se znovu zapojí už
v tomto týdnu a společně s nimi nově i mistrovská Slavia a Jablonec.

ODVETNÁ UTKÁNÍ 2. PŘEDKOLA
EVROPSKÉ KONFERENČNÍ LIGY
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na Peška proměnil nařízenou penaltu Karlsson. I po vstřelené
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PLZEŇ: ZOPAKOVALI TRIUMF
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Foto: fcviktoria.cz

brance domácí kontrolovali hru a snažili se vstřelit druhý, postu-

Plzeňská Viktoria si do běloruského Brestu vezla výhru 2:1

pový gól, k němuž měl blízko v 65. minutě Hložek, jenže mladý

z úvodního mače 2. předkola Evropské konferenční ligy a také

forvard jen orazítkoval břevno. Devět minut před koncem už ale

na půdě Dynama potvrdila kvalitu. V úvodu utkání měli Západočeši

Letná mohla slavit, v šanci se ocitl Pešek a nezaváhal. „Určitě to

více ze hry a Kayamba brzy spálil první velkou šanci. Ve 12. minutě

byla moje životní branka a navíc první soutěžní v dresu Sparty,

se ale po přihrávce Káčera už nemýlil a poslal Viktorii do vedení.

takže jsem strašně šťastný. Splnil se mi sen. Doufám, že branek

Po půlhodině hry zahrozili domácí, ovšem hlavička Jasjukeviče

dám víc a půjde to tak dál,“ prohlásil po utkání šťastný střelec po-

skončila po zákroku Hrušky na tyči. Po změně stran byli nebez-

stupové trefy.

pečnější opět hosté, ovšem Mosquera ani Chorý nedokázali své

Důležitý triumf posunul Spartu do 3. předkola Ligy mistrů,

příležitosti proměnit. Prosadil se až v 71. minutě střídající Falta,

v němž český vicemistr vyzve francouzské Monako. A pokud by

který po pěti minutách na hřišti pohodlně dorazil do sítě míč vyra-

na knížecí klub, který v úterý přivítá na Letné k prvnímu vzájem-

žený brankářem Stěpanovem. Domácí Dynamo se v první minutě

nému měření sil, nakonec nestačil, cenou útěchy mu bude účast

nastavení zmohlo jen na snížení, kdy se po chybě v plzeňské roze-

v základní skupině Evropské ligy, kterou si postupem přes ra-

hrávce prosadil ze samostatného úniku Bilenkije. „Samozřejmě

kouského protivníka zajistil.

jsem rád, že jsme utkání zvládli tak, jak jsme ho zvládli. Škoda

Foto: Vlastimil Vacek

RYCHLÍK KAYAMBA PRVNÍM GÓLEM
NASMĚROVAL PLZEŇ K TRIUMFU 2:1 NAD BRESTEM.

chyby na konci zápasu, kdy jsme soupeři nabídli gól. Jinak si mys-

jich vytvořit víc, chybí nám výběr místa. To jsou maličkosti, které

lím, že můžeme být spokojení,“ uvedl po utkání trenér Viktorie

rozhodly. My se na gól nadřeme a pak to korunujeme pokutovými

Michal Bílek, jehož svěřenci nyní vyzvou velšský The New Saints,

kopy. K nim nemělo dojít, měli jsme soupeře dorazit a nenechávat

jenž v 2. předkole rozdrtil litevský Kauno Žalgiris 5:0 venku a 5:1

to na rizikové penalty. Dojeli jsme na neproměňování šancí, to bylo

doma. První vzájemnou bitvu bude tento čtvrtek hostit Cardiff.

klíčové. Pro mě znamená vyřazení zklamání a frustraci,“ lamen-

SLOVÁCKO: KONEC V PENALTÁCH
Na postup do 3. předkola Evropské konferenční ligy sahalo

toval kouč Slovácka Martin Svědík.

SLAVIA: NAPRAVÍ ZKLAMÁNÍ?

také Slovácko, které po smolné porážce 0:1 na půdě Lokomoti-

Do pohárových bojů se v tomto týdnu nově zapojí další dva

vu Plovdiv stejného soupeře porazilo v základní hrací době díky

čeští zástupci. Mistrovská Slavia bude usilovat o třetí postup

gólu Daníčka z 26. minuty stejným poměrem a utkání v Uherském

do základní skupiny Ligy mistrů a soupeřem jí ve 3. předkole

Hradišti tak dovedlo do prodloužení a do nakonec neúspěšného
penaltového rozstřelu. Mít však domácí lépe seřízená mířidla,
mohli se nyní chystat na soupeře v další fázi soutěže. V utkání to-

SOUPEŘI ČESKÝCH TÝMŮ V PŘÍPADĚ POSTUPU

tiž měli výrazně navrch, na branku bulharského protivníka vyslali

Slavia: vítěz duelu Young Boys Bern - Kluž

23 střeleckých pokusů, ovšem vstřelit druhý, postupový gól nedo-

Sparta: lepší z dvojice Genk - Šachťar Doněck

kázali… V penaltovém rozstřelu zazářil hostující brankář Pirgov,
kterého překonali pouze Jurečka a Kadlec. „Dnes jsme si vytvořili
tlak, ale byli jsme sterilní, nedali jsme velké šance, měli jsme si

44
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Plzeň: postupující z utkání CSKA Sofia - Osijek
Jablonec: Alkmaar

inzerce

inzerce

RADOST Z POSTUPU DO 3. PŘEDKOLA LM V PODÁNÍ SPORTOVNÍHO
ŘEDITELE SPARTY TOMÁŠE ROSICKÉHO A TRENÉRA PAVLA VRBY.
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bude maďarský Ferencváros, který si v předešlé fázi kvalifikace

V sezoně 1999/2000 přes budapešťský celek přešly také Teplice

poradil s litevským Žalgirisem (2:0, 3:1). Svěřenci Jindřicha Tr-

v Poháru UEFA. V roce 1975 dokráčel vítěz posledních tří sezon

pišovského v minulé sezoně na milionářskou soutěž nedosáhli,

maďarské ligy až do finále tehdejšího Poháru vítězů pohárů, vlo-

když nestačili na dánský Midtjylland a zklamání si tak chtějí le-

ni si zahrál skupinu Ligy mistrů.

tos vynahradit. To Ferencváros loni postupně přešel přes Djurgardens, Celtic Glasgow, Dinamo Záhřeb a Molde až do základní

JABLONEC: V CESTĚ SLAVNÝ SOK

skupiny, v níž změřil síly s Juventusem či Barcelonou. Letos už

Na Evropskou ligu zase cílí fotbalisté Jablonce, kterým se

maďarský šampion z cesty odklidil Prištinu a právě Žalgiris, vy-

do cesty postaví slavný Celtic Glasgow. Skotský mančaft neuspěl

staví mu Pražané stopku? Slavia se s Ferencvárosem ve velkých

v boji o Ligu mistrů, když nestačil na Midtjylland (1:1, 1:2 po pro-

pohárových soutěžích ještě neutkala. Soupeře ale v roce 1986

dloužení). Loni se v Evropské lize dvakrát střetl s pražskou Spar-

dvakrát porazila v letním Poháru Intertoto a ve 30. letech mi-

tou a Pražanům pokaždé podlehl vysoko 1:4. Severočeši, kteří

nulého století proti němu hned osmkrát nastoupila v tehdejším

obsadili v minulém ligovém ročníku třetí místo, se doposud se

prestižním Středoevropském poháru. Ferencváros naposle-

skotským týmem nepotkali. Základní skupinu Evropské ligy si za-

dy narazil na českého soupeře v pohárové Evropě v roce 2004,

hráli jen v sezoně 2018/19, kdy postoupili přímo. V uplynulých dvou

kdy ho v kvalifikaci Ligy mistrů po prodloužení vyřadila Sparta.

ročnících v kvalifikaci neuspěli, vylepší si letos bilanci?

Foto: slavia.cz

inzerce

LONI SLAVIA V BOJI O LIGU MISTRŮ ZTROSKOTALA
NA MIDTJYLLANDU. POVEDE SI LETOS LÉPE PROTI FERENCVÁROSI?
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ZAHRANIČNÍ KALEIDOSKOP
  Schick přišel o parťáka
Anglický klub Aston Villu posílí jamajský záložník Leon Bailey z Leverkusenu. Podle
médií by za něj měl zaplatit až 30 milionů liber (898 milionů korun). Třiadvacetiletý
ofenzivní parťák českého forvarda Patrika Schicka by se měl v nejbližších dnech
podrobit v Birminghamu lékařské prohlídce a poté podepsat smlouvu. Pro Aston
Villu bude třetí posilou po bývalém anglickém reprezentantovi Ashleym Youngovi
a Argentinci Emilianu Buendíovi. V minulosti působil v mládeži Trenčína a nastupoval
také za Genk. V Leverkusenu hrál od roku 2017 a v minulé sezoně ve 40 soutěžních
zápasech zaznamenal 15 branek a 11 přihrávek

  Van Dijk je zpátky na hřišti!
Devět měsíců po vážném zranění kolena si kapitán fotbalistů Liverpoolu Virgil van
Dijk znovu zahrál zápas. Nizozemský obránce odehrál závěrečných 20 minut přípravného utkání s Herthou Berlín, které anglický tým v Innsbrucku podlehl 3:4. Předloňský vítěz ankety UEFA o fotbalistu roku si loni v říjnu v derby s Evertonem po zákroku
brankáře Jordana Pickforda přetrhl přední zkřížený vaz v koleně. Zranění ho připravilo i o start na nedávném EURO 2020. Po téměř stejně dlouhém zranění kolena se
vrátil i další liverpoolský obránce Joe Gomez.

  Areola zakotvil mezi „Kladiváři“
West Ham, kde působí čeští reprezentanti Tomáš Souček a Vladimír Coufal, získal
brankáře Alphonse Aréolu. Francouzský reprezentant přišel na roční hostování
z Paris St. Germain. Součástí dohody je i opce na přestup. Osmadvacetiletý gólman
nastupoval v Premier League už v minulé sezoně, ve které s Fulhamem sestoupil
do druhé ligy. U londýnských „Kladivářů“ by měl působit jako náhradník Lukasze
Fabiańského. Od roku 2013 je hráčem PSG a má za sebou i hostování v Lens, Bastii,
Villarrealu a Realu Madrid. Jako třetí brankář byl u triumfu francouzské reprezentace na mistrovství světa v roce 2018 v Rusku.

VIRGIL VAN DIJK UŽ OPĚT HRAJE.

  Ševčenko opouští lavičku Ukrajiny
Po pěti letech skončil Andrij Ševčenko ve funkci trenéra ukrajinské reprezentace.
Držiteli Zlatého míče pro nejlepšího hráče Evropy za rok 2004 vypršela smlouva
a s národním týmem rozloučil. Jeho posledním zápasem na reprezentační lavičce
bylo čtvrtfinále nedávného mistrovství Evropy, v němž Ukrajinci podlehli Anglii 0:4.
Čtyřiačtyřicetiletý bývalý kanonýr Dynama Kyjev, AC Milán a Chelsea začal trenérskou kariéru v reprezentaci v roce 2016 jako asistent Michajla Fomenka, kterého
následně nahradil v roli hlavního kouče.

  Také Carvajal prodloužil s „Bílým baletem“
Obránce Dani Carvajal by měl i v dalších čtyřech sezonách působit v Realu Madrid.
Devětadvacetiletý odchovanec „Bílého baletu“ podepsal se španělským velkoklubem nový kontrakt do roku 2025. Zkušený pravý bek hraje v Realu už od roku 2013,
kdy se do týmu vrátil po ročním působení v Bayeru Leverkusen. Klubu pomohl
k 16 trofejím, včetně čtyř triumfů v Lize mistrů a dvou titulů ve španělské nejvyšší
soutěži. V uplynulé sezoně doplatil na řadu svalových zranění, kvůli nimž odehrál
jen 15 zápasů, a přišel také o účast se Španělskem na EURO 2020. Real minulou sezonu zakončil bez jediné trofeje. „Bílý balet“ prodloužil již dříve spolupráci s Lukou
Modričem, Lucasem Vázquezem nebo Nachem. Novým trenérem se místo Zinédinea
Zidanea stal Carlo Ancelotti.

  Malen náhradou za Sancha?

inzerce

DANI CARVAJAL SE UPSAL
RAELU MADRID NA DALŠÍ ČTYŘI ROKY.

Dortmund posílil nizozemský útočník Donyell Malen z PSV Eindhoven. Dvaadvacetiletý reprezentant s novým zaměstnavatelem podepsal smlouvu do konce června
2026. Podle médií za něj Borussia zaplatí zhruba 30 milionů eur. V minulé sezoně
za PSV zaznamenal 27 branek a 10 asistencí ve 45 soutěžních utkáních. Na letošním
EURO 2020 pomohl Nizozemsku dvěma góly k postupu do osmifinále, kde „oranjes“
prohráli s Českem v Budapešti 0:2. Malena tehdy ve velké šanci vychytal brankář Tomáš Vaclík. V Dortmundu se pokusí nahradit anglického křídelníka Jadona Sancha,
který přestoupil do Manchesteru United.
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  Jovetič bude hrát s Daridou
Fotbalisty Herthy Berlín, mezi které patří i bývalý kapitán české reprezentace Vladimír Darida, posílil Stevan Jovetič. Jedenatřicetiletý černohorský záložník přišel
jako volný hráč z Monaka a podepsal smlouvu do roku 2023 s opcí. Předtím působil
v Partizanu Bělehrad, Fiorentině, Seville, Interu Milán a Manchesteru City, se kterým
v roce 2014 získal titul. V Monaku hrál od srpna 2017. V Hertě nahradí Kolumbijce
Jhona Córdobu, který zamířil do Krasnodaru.

  Rashford na operaci ramena
Fotbalový útočník Marcus Rashford z Manchesteru United podstoupí v příštích
dnech operaci ramena. Třiadvacetiletý anglický reprezentant může chybět zhruba
tři měsíce. Problémy s ramenem měl už několik měsíců a na nedávném EURO 2020,
kde Angličané ve finále podlehli Itálii na penalty, byl náhradníkem. V minulé sezoně
patřil ke klíčovým hráčům „Rudých ďáblů“. Odehrál 57 soutěžních zápasů, ve kterých zaznamenal 21 gólů a 15 asistencí. Manchesterskému týmu pomohl k druhým
místům v Premier League a Evropské lize.

  Arnautovič jde z Číny do Boloni
Rakouský reprezentant Marko Arnautović se po dvou letech v čínské lize vrátil zpět
do Evropy a dohodl se na angažmá v Boloni. Italský klub za dvaatřicetiletého útočníka
zaplatil podle médií tři miliony eur. Do Číny odešel v roce 2019 z West Hamu za 25 milionů eur. V dresu Šanghaje dal ve 39 zápasech 24 gólů. Italskou Serii A si vyzkoušel už
v sezoně 2009/2010, kdy hostoval v Interu Milán a slavil s ním vítězství v Lize mistrů.

  Fenerbahce pomůže s obnovou lesů
Fotbalisté tureckého klubu Fenerbahce Istanbul se rozhodli pomoci s obnovou lesních porostů v provincii Antalya, kterou tento týden postihly rozsáhlé lesní požáry.
Bývalý německý reprezentant Mesut Özil oznámil, že zasaženému regionu věnuje
1000 nových sazenic. Dvaatřicetiletý záložník následoval své kolegy. Akci odstartoval Mert Hakan Yandas a na jeho příklad nyní navazují další členové týmu. Každý
věnuje na obnovu lesů tisícovku sazenic.

MARCUSE RASHFORDA ČEKÁ
AŽ TŘÍMĚSÍČNÍ NUCENÁ PAUZA.

  Petkovič se upsal Bordeaux
Trenér Vladimir Petković už nepovede švýcarskou reprezentaci, kterou na nedávném
EURO 2020 dovedl až do čtvrtfinále. Od nové sezony převezme Girondins Bordeaux.
Sedmapadesátiletý kouč, který vedl reprezentační výběr od roku 2014 a měl smlouvu až do konce mistrovství světa příští rok v Kataru, požádal národní svaz o uvolnění
a ten mu vyhověl. Švýcaři na evropském šampionátu pod jeho vedením v osmifinále
senzačně vyřadili na penalty úřadující mistry světa Francouze a šéf svazu Dominique
Blanc po turnaji uvedl, že Petkovićův odchod nepřichází v úvahu. Už během šampionátu se objevily spekulace, že ho chce angažovat Zenit Petrohrad. Nakonec ho získalo
Bordeaux a jeho nový majitel lucembursko-španělský podnikatel Gérard Lopez.

  Advocaat nekončí, povede Irák…
Nizozemec Dick Advocaat navzdory dřívějším zprávám s trénováním nekončí. Věhlasný kouč převzal reprezentaci Iráku místo Slovince Srečka Katance a bude s ní bojovat
o postup na mistrovství světa 2022 v Kataru. Třiasedmdesátiletý trenér vedl naposledy Feyenoord Rotterdam, kterému na jaře pomohl v nizozemské lize k postupu do Konferenční ligy. Už v zimě ohlásil, že po sezoně odejde do důchodu. Nakonec však své
plány změnil a po národních týmech Nizozemska, SAE, Koreje, Belgie, Ruska a Srbska
povede další reprezentační výběr. S PSV Eindhoven, Glasgow Rangers a Petrohradem
slavil ligové tituly, se Zenitem vyhrál v roce 2008 také tehdejší Pohár UEFA.

  Jaremčuk přestoupil a má klauzuli

TŘIASEDMDESÁTILETÝ DICK ADVOCAAT
JEŠTĚ DO TRENÉRSKÉHO DŮCHODU NEMÍŘÍ.
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Benfica Lisabon získala ukrajinského útočníka Romana Jaremčuka z Gentu, kterému
za pětadvacetiletého fotbalistu zaplatila 17 milionů eur (433 milionů korun). S hráčem, o kterého měl údajně zájem také West Ham, podepsala smlouvu do roku 2026.
Její součástí je výstupní klauzule ve výši 100 milionů eur. Forvard strávil v Gentu
čtyři sezony a v uplynulém ročníku belgické ligy dal ve 34 zápasech 20 gólů. Dvakrát
skóroval i na nedávném EURO 2020, kde Ukrajinci postoupili do čtvrtfinále, v němž
vypadli s Anglií. V národním týmu má bilanci 10 branek v 29 utkáních.

Fotbalová asociace
České republiky

AKTUÁLNĚ
www.fotbal.cz
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Vesnická derby podpoří
projekt Kopeme za fotbal

TVÁŘÍ PROJEKTU KOPEME ZA FOTBAL JE PAVEL HORVÁTH.

Každý zapojený klub za sezonu obdrží ceny v průměrné hodnotě 25.000 Kč a pomocí vypsaných grantů může vylepšit areál
a pozvat ještě více diváků na zápasy.

PROJEKT PIVOVARU GAMBRINUS KOPEME ZA FOTBAL NA PODPORU
AMATÉRSKÉHO FOTBALU LETOS BĚŽÍ UŽ JEDENÁCTÝM ROKEM.
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úplně každý v období od 26. července do 23. srpna 2021.
„O mně se ví, že si rád dám pivo i klobásu, prostě pohodičku

„Projekt Kopeme za fotbal dlouhodobě a systematicky pomá-

po fotbale. Tahle kombinace, to je úplný základ na každé vesnici.

há nejen materiálním vybavením samotným klubům, ale dává

Všichni kolem fotbalu mají za sebou těžké chvíle, které přinesl

si za cíl také zlepšovat komunitní život v obcích. Proto podporu-

covid, a co vím od kamarádů, jsou natěšení, až se zase s touhle

jeme tradiční Výkopnou, kterou od nepaměti začínají fotbalové

kombinací opřou o klandr, podívají se na zápas a tuhle pohodičku

sezony každého týmu a scházejí se na ní lidé z celé obce. Letos

si užijí,“ říká Pavel Horváth, tvář projektu Kopeme za fotbal a do-

navíc těsně před startem amatérských soutěží vypukla 26. čer-

dává: „Je super, že někdo taky myslí na kluby na nejnižší úrovni.

vence i velká soutěž, takže výkopná může být pojata opravdu

Pro kluky v týmech, předsedy, sekretáře a trenéry malých oddí-

ve velkém stylu. Protože kde se hraje, tam to žije,“ říká Jan Odlo-

lů je to úžasná pomoc, ale i zajímavé zpestření. Věřím, že podle

žil, projektový manažer Gambrinus Kopeme za fotbal.

hesla projektu to bude žít po celé zemi.“

Hlavní cenou bude Gambrinus fotbalový den, výjimečná spo-

Výkopnou to ale jenom začíná. Program Kopeme za fotbal

lečenská událost pro široké okolí a po dlouhé covidové pauze

připravil pro novou sezonu řadu novinek pro registrované kluby

také možnost, jak strávit den s atraktivní kombinací fotbal - gri-

i jejich fanoušky. „Jedno bez druhého by nefungovalo. Fotbal je

lování - hudba a pivo. Kromě vystoupení kapely Wohnout budou

společenská událost na každé úrovni a my se snažíme dlouho-

na místě různé fotbalové atrakce a možnost soutěžit o originální
ceny. Nehraje se ale jen o hlavní výhru. Odměny, které klubům
ulehčí a zároveň zpříjemní opětovný fotbalový start, dostane prvních 200 celků. Jedinou podmínkou je přihlášení klubu
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Nová sezona se nezadržitelně blíží. Fotbalová hřiště v nižších soutěžích
se naposledy zaplnila na podzim roku 2020, následně přišla dlouhá vynucená pauza. A restart soutěží nebude jednoduchý. Kluby se potýkají s ubývající členskou základnou, stejně jako s nedostatkem financí. Reálně hrozí,
že některé z fotbalové mapy Česka zmizí. A právě pro snazší návrat do sezony je tu pro amatérské fotbalové kluby projekt Kopeme za fotbal.

do hlasování na webu www.kopemezafotbal.cz. Hlasovat může
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době přispívat ke zlepšení podmínek, podporujeme fotbal a díky

a hodnocení výkonu všech hráčů od profesionálního skauta. Tra-

atraktivním odměnám se snažíme motivovat hráče i jejich pří-

diční odměnou jsou zápasové dresy, míče a samozřejmě pivo,“

znivce, aby fotbal na vesnicích i malých městech pokračoval,“

doplňuje Jan Odložil.

říká Jan Odložil.

Projekt Kopeme za fotbal tak chce znovu nastartovat ama-

Výherci hlavní soutěže se podívají do Allianz Areny na zápas

térský fotbal, podpořit komunitní život na vesnicích a pokračovat

Bayernu Mnichov, soutěžit se bude také o letecký zájezd pro celý

v pomoci fotbalovým klubům vylepšovat jejich zázemí a vybavení.

klub na domácí utkání Chelsea, jako bonus se celá výprava v Lon-

Za 11 let existence projektu investoval pivovar Gambrinus do pod-

dýně setká s Petrem Čechem. „Jednou z cen bude také Okresní

pory amatérského fotbalu miliony korun, jen v roce 2020 se jed-

derby, při kterém zajistíme hráčům profesionální servis, aby

nalo o částku 1 600 000 Kč. „Těší nás, že se i díky našemu přispění

měli péči jako jejich idoly při velkých mezinárodních zápasech.

zvelebují fotbalové areály, buduje se fotbalová komunita i soudrž-

Hodně zajímavou cenou bude taky videorozbor vybraného utkání

nost lidí na vesnicích a malých městech,“ dodává Jan Odložil.

inzerce

PROJEKT KOPEME ZA FOTBAL PŘÍMO PODPORUJE JIŽ VÍCE
NEŽ 1000 FOTBALOVÝCH KLUBŮ PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE.
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w w w. futsalliga .cz
Kompletní zpravodajství ze světa futsalu
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