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„Když svůj přestup 
přirovnám k české lize, 
jako bych šel z Plzně 
do Slavie, “ říká nová posila 
kyperské Omonie Nikósie.

 MICHAL ĎURIŠ

Andrea Pirlo

Opět
„Ďáblem“!
  Spasí legenda „Starou dámu“?  
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Vážení čtenáři!

Letní období je ve fotbale časem změn klubových 
barev. Jedna z nich proběhla téměř v utajení na tra-
se Plzeň - Kaiserslautern. Krajní bek Západočechů 
Adam Hloušek se po návratu z putování cizinou 
do české ligy v dresu Viktorie příliš neprosadil, a tak 
zamířil opět za hranice. A podle pořekadla, že dob-
ří holubi se vracejí, zamířil do místa svého prvního 
zahraničního angažmá. Dres „Ďáblů z Betzenber-
gu“ oblékl premiérově v zimě 2019 a jedenatřiceti-
letému bekovi a bývalému reprezentantovi vůbec 
nevadí, že nebude kopat v první bundeslize, neboť 
v rozhovoru pro Gól přesvědčivě říká: „I třetí liga je 
v Německu hodně kvalitní soutěž!“ 

Léto přineslo nové angažmá také Michalu Ďu-
rišovi. Čtyřicetinásobný slovenský reprezentant 
na rozdíl od Hlouška prožil své nejlepší roky prá-
vě v Plzni, s níž sbíral mistrovské tituly a zakopal 
si i v Lize mistrů. Fotbalovou kariéru si nyní užívá 
na Kypru, kde po střílení branek ve Famagustě 
plánuje vlnit sítě soupeřů Omonie Nikósia. I když 
v utkání s Anorthosisem si od horkokrevných 
fanoušků svého bývalého celku užije své. Však 
také v rubrice Můj týden jasně prohlásil: „Když 
svůj přestup přirovnám k české lize, jako bych šel 
z Plzně do Slavie!“

Klub sice nezměnil, ale post ano. Andrea Pirlo 
se z funkce kouče, který přišel v minulém týdnu 
velet juniorce Juventusu hrající třetí ligu, přesu-
nul po vyhazovu trenéra Maurizia Sarriho rovnou  
k A-týmu. A to je přitom teprve na svém premiéro-
vém trenérském angažmá a neodkoučoval zatím 
ani minutu. Tak uvidíme, jak si bývalý elegantní zá-
ložník povede přímo v jámě lvové…

Krásné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„CHTĚL JSEM ZKUSIT JINÉ ANGAŽMÁ“
„Po uplynulé sezoně kyperské ligy, která skončila předčasně kvůli pandemii koro-

naviru, jsem řešil svoji další budoucnost. S vedením Anorthosisu jsem se domluvil, že 

v klubu dál pokračovat nebudu, že chci zkusit jiné angažmá. Měl jsem spoustu nabídek, 

byl jsem překvapený, až kolik. Když přišla nabídka od Omonie, měl jsem jasno. Rozhodl 

jsem se zůstat na Kypru, kde už jsme s rodinou dva a půl roku. Čekal jsem ještě na roz-

vázání smlouvy s Anorthosisem, abych se stal volným hráčem a Omonia za mě nemu-

sela platit odstupné. Anorthosis se zachoval výborně, management přihlédl k tomu, že 

jsem klubu odvedl dobré služby. Vyšli mi vstříc.

„NÁVRAT DO VIKTORKY VE HŘE NEBYL“
Měl jsem nabídky například z Maďarska, Polska i z české ligy. Plzeň ale mezi zájemci 

nebyla, návrat do Viktorky ve hře nebyl, s nikým z klubu jsem se nebavil. Je ale zbytečné 

rozebírat, kdo z české ligy mě lanařil. Jen prozradím, že se jednalo o tým z horní poloviny 

tabulky minulé sezony. Návrat do Česka jsem však nezvažoval. Zažil jsem sice v Plzni 

nejhezčí období kariéry, ale prioritou pro mě bylo zůstat v zahraničí. Jsem rád, že se 

ozvala Omonia, nemusel jsem se stěhovat do jiné země. Počítám, že od fanoušků Anor-

thosisu si při utkání s Omonií leccos vyslechnu. 

 V BARVÁCH ANORTHOSISU FAMAGUSTA SE MICHAL ĎURIŠ 
 BLÝSKL 27 VSTŘELENÝMI BRANKAMI V 65 SOUTĚŽNÍCH UTKÁNÍCH. 

Fotbalový týden Michala Ďuriše

„Prioritou bylo 
zahraničí!“

V zimě 2017 vyrazil do zahraničí, po štaci v rus-
kém Orenburgu zažil úspěšných dva a půl roku 
v kyperském Anorthosisu. Slovenský reprezen-
tant MICHAL ĎURIŠ, který s Viktorií získal tři 
mistrovské tituly a dvakrát s ní postoupil do Ligy 
mistrů, v cizině zůstane dál. Přestože ho vábil 
nejmenovaný klub z české ligy, dal přednost na-
bídce kyperské Omonie Nikósie.

 MICHAL ĎURIŠ PODEPSAL V OMONII NIKÓSIA SMLOUVU NA DVA ROKY. 

  Mosquera překvapivě 
na severu Čech
Liberec překvapivě posílil kolumbijský zálož-
ník Jhon Mosquera. Třicetiletý fotbalista přišel 
do severočeského celku jako volný hráč po konci 
smlouvy s Bohemians 1905, s nimiž jednal o pro-
dloužení, a za které v minulém ročníku odehrál 
deset zápasů a dal tři branky. „Slovan jednal 
rychle, na podmínkách jsme se okamžitě domlu-
vili, láká mě vidina bojů o přední ligové příčky 
a skupinu Evropské ligy.“ říká středopolař, který 
několik let působil ve Španělsku a českou ligu si 
poprvé vyzkoušel v roce 2014, kdy z třetiligového 
Hérculesu zamířil do Bohemians 1905. O dva roky 
později se vrátil do Kolumbie, ale na jaře se znovu 
upsal „Klokanům“. V české lize odehrál 65 zápasů 
a dal šest branek.

  Bajza náhradou za Trmala
Fotbalové Slovácko našlo náhradu za Matouše Tr-
mala, který zamířil do portugalského celku Vitória 
Guimaraes. Klub z Uherského Hradiště získal 
osmadvacetiletého slovenského brankáře Pavola 
Bajzu, který má zkušenosti ze čtyř zahraničních 
lig. Smlouvu podepsal na tři roky. S dospělým 
fotbalem začínal ve slovenské Dubnici, odkud 
v létě 2012 přestoupil do italské Parmy. Oblékal 
dres i slovinského celku NK Zavrč, dánského Vejle 
a kyperského Olympiakosu Nikósie. Za sloven-
skou reprezentaci do 21 let odchytal 11 zápasů. 
„Česká liga je kvalitní. Měl jsem několik dalších 
nabídek, ale když se ozvalo Slovácko, tak to šlo 
velmi rychle a na všem jsme se domluvili,“ říká 
zkušený slovenský gólman.

  Radič na Hané
Fotbalovou Olomouc posílil útočník Dominik Ra-
dič. Čtyřiadvacetiletý Chorvat přišel do Sigmy 
po vypršení smlouvy ve slovinském Rudaru Velen-
je a na Hané podepsal dvouletý kontrakt. V minulé 
sezoně slovinské ligy ve 29 utkáních zaznamenal 
pět gólů, čtyři asistence a s Velenje sestoupil 
do druhé ligy. V Chorvatsku ofenzivní univerzál 
hrával za Inter Zaprešič nebo Slaven Belupo.

  Pudil odešel na Žižkov
Čtyřiatřicetiletý univerzál Daniel Pudil po roce 
opustil Mladou Boleslav a přestoupil do druholi-
gového Žižkova, s nímž podepsal smlouvu na jed-
nu sezonu. Zkušený obránce či záložník se vrátil 
do Česka po jedenácti letech strávených v zahra-
ničí, kde působil v belgickém Genku, italské Ce-
seně a anglických klubech Watford a naposledy 
Sheffield Wednesday. V domácí soutěži hrál vedle 
Mladé Boleslavi také za Liberec, Slavii a Blšany. 
Pětatřicetinásobný reprezentant dlouho patřil 
v „Bolce“ k oporám. V minulém ročníku za ni 
převážně na pozici stopera absolvoval 28 ligových 
zápasů, ale v pětikolové nadstavbě si připsal jen 
19 minut proti Bohemians 1905.

  Slepička 
ukončil kariéru
Útočník Miroslav Slepička v 38 letech ukončil 
profesionální kariéru. Dvojnásobný reprezentant, 
který naposledy působil v prvoligové Příbrami, 
už bude hrát pouze v nižších soutěžích a chce se 
věnovat trénování. V průběhu uplynulé sezony se 
dokázal vrátit na prvoligové trávníky po těžkém 
zranění. V ročníku 2019/2020 odehrál za středo-
český celek v nejvyšší soutěži 20 zápasů, gólo-
vě se ale neprosadil. V minulosti působil také 
na Spartě, v Liberci, v Dinamu Záhřeb, s nímž zís-
kal chorvatský titul, v druholigovém německém 
Fürthu či indickém FC Goa. V české lize nastoupil 
ke 197 zápasům, v nichž dal 36 gólů. V roce 2008 
si připsal dva starty za reprezentační A-tým.

  Ostrák bude 
hostovat v Karviné
Fotbalisty Karviné posílil záložník Tomáš Ostrák. 
Dvacetiletý ofenzivní záložník přišel do slezského 
klubu na roční hostování z bundesligového Kolína 
nad Rýnem, kterému patří.  V uplynulé sezoně 
působil v rakouském Hartbergu. Odchovanec 
Frýdku-Místku prošel českými mládežnickými 
reprezentacemi, naposledy hrál vloni na podzim 
za „dvacítku“. V české lize dosud nenastoupil.

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

 TOMÁŠ NECID 

předčasnému ukončení soutěže nepředával. Podle pořadí se určily týmy, které čekají 

předkola evropských pohárů. S Omonií budeme hrát o Ligu mistrů, před přerušením 

vedla ligu o skóre právě před Anorthosisem. Tenkrát mi bylo líto, že se dál hrát nebude, 

měli jsme šanci na titul. Ale nedalo se svítit. Na druhou stranu mám teď s Omonií šanci 

bojovat o Champions League.

„LIMBA BUDE HRÁT DO ČTYŘICETI“
Pochopitelně nadále sleduju Plzeň. Jsem v kontaktu s kluky, kteří se mnou ve Viktorce 

hrávali. Někteří z nich jsou už dokonce trenéry. Třeba Mára Bakoš nebo Matúš Kozáčik, 

což je docela úsměvné. Posledním z naší tehdejší úspěšné party, který pořád hraje, je Lim-

ba (obránce David Limberský). Klobouk dolů před ním, že do toho v sedmatřiceti ještě šel 

a prodloužil o rok smlouvu. Před čtyřmi lety tvrdil, že další rok už končí. Dělám si z něho 

legraci, že bude hrát do čtyřiceti jako Horvi (Pavel Horváth).“ 

„JAKO BYCH ŠEL Z PLZNĚ DO SLAVIE“
Na Kypru je fotbal sportem číslo jedna, mezi kluby první pětky je velká rivalita. Zápa-

sy Anorthosisu s Omonií patří mezi nejsledovanější, nejvyhecovanější. Podobné přestu-

py mezi nejlepšími mužstvy ale nejsou na Kypru ničím zvláštním. Dělají se každoročně, 

nejsem tedy výjimečný transfer. Když svůj přestup přirovnám k české lize, jako bych 

šel z Plzně do Slavie. S rodinou jsme na Kypru spokojení, je nám tu hezky. Líbí se mi 

i úroveň ligy, takže to nemohlo dopadnout pro mě lépe. Jen řecky dobře nemluvím. Ro-

zumím fotbalovým termínům, ale že bych se plynule bavil, to ne. Všichni v klubech ale 

mluví anglicky, včetně trenérů. 

„BUDEME HRÁT O LIGU MISTRŮ“
Jsem rád, že za Omonii hraje česká dvojice Honza Lecjaks s Michaelem Lüftnerem. 

Je super, že si s nimi můžu pokecat. Než jsem do Omonie přestupoval, oba kluky jsem 

kontaktoval. Přestup mi jenom doporučili. Oni jsou vlastně mistry, byť pohár se kvůli 

MICHAL ĎURIŠ * Narozen: 1. června 1988 * Výška: 183 cm * Váha: 75 kg * Státní přísluš-
nost: Slovensko * Stav: ženatý, manželka Romana, dcera Romanka (6), syn Teo (3) * Fotba-
lový post: útočník * Hráčská kariéra: Dubová (1995-2002), Banská Bystrica (2002-2010), 
Viktoria Plzeň (2010-2014), Mladá Boleslav (2014-2015), Viktoria Plzeň (2015-2017), Oren-
burg (Rusko, 2017-2018), Anorthosis Famagusta (Kypr, 2018-2020), Omonia Nikósie (Kypr, 
2010-?) * Slovenská reprezentace: 40 zápasů/ 5 gólů * Česká liga: 164/38 * Největší 
úspěchy: 3x mistr České republiky (2010/2011, 2012/2013, 2015/2016), účastník základní 
skupiny Ligy mistrů (2011-2012, 2013-2014), osmifinalista Evropské ligy (2014), vítěz Čes-
kého superpoháru (2011)

 PŘI SVÉM NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM ANGAŽMÁ V PLZNI ZAŽIL 
 MICHAL ĎURIŠ NEJEN VYPJATÉ LIGOVÉ BITVY, ALE I DUELY V LIZE MISTRŮ. 

STALO SE...

 ŽIVOT NA KYPRU SI MICHAL UŽÍVÁ I S MANŽELKOU 
 ROMANOU, DCEROU ROMANKOU A SYNEM TEEM. 

  Valenta přestoupil 
do Českých Budějovic
Záložník Matěj Valenta přestoupil z pražské Slavie 
do Českých Budějovic a s jihočeským klubem po-
depsal tříletou smlouvu. Dvacetiletý hráč už za Dy-
namo nastoupil do dvou přípravných zápasů. Od-
chovanec Slavie prošel jejími mládežnickými týmy 
a naskočil i do juniorské ligy. Předloni v srpnu si 
připsal premiérový start v nejvyšší soutěži, ale další 
zatím nepřidal, následně totiž odešel na hostování 
do druholigového Ústí nad Labem. Hrával za repre-
zentační „osmnáctku“ a „devatenáctku“.

  Holík zpátky v lize
První letní posilou opavských fotbalistů se stal 
záložník Lukáš Holík. Sedmadvacetiletý ofenzivně 
laděný hráč přestoupil do slezského klubu z dru-
holigové Dukly Praha a v novém působišti podepsal 
dvouletou smlouvu s opcí. V uplynulé sezoně druhé 
ligy zasáhl do 27 zápasů a s 11 góly patřil k nejlep-
ším střelcům soutěže. V první lize má v dresu praž-
ské Dukly a Zlína na kontě 107 startů s bilancí 10 
branek a devět asistencí.

  Radakovič bude hrát 
pod Bílkem
Po sezoně mu vypršelo hostování v ruském Orenbur-
gu, ale bylo jasné, že se stoperem Urošem Radako-
vičem na Letné do budoucna nepočítají, byť zde má 
pořád platnou smlouvu. Šestadvacetiletý srbský 
obránce, který do Sparty přestoupil před dvěma 
roky z Olomouce, nyní odchází na půlroční hostová-
ní s opcí do kazašského klubu FC Astana. Od ledna 
ho vede bývalý český reprezentační trenér Michal 
Bílek, který v minulém roce převzal národní tým 
Kazachstánu a nyní sedí na dvou židlích. 

  Žitný prodloužil 
na Stínadlech
Teplický klub prodloužil smlouvu se záložníkem 
Patrikem Žitným. Reprezentant do 21 let bude v se-
veročeském klubu vázán do léta 2023. Jednadvace-
tiletý teplický odchovanec v nejvyšší soutěži odehrál 
69 zápasů, ve kterých si připsal deset gólů a pět asi-
stencí. „Patrik i přes svůj mladý věk patří k oporám 
našeho týmu. Evropský šampionát může být zlomem 
v jeho kariéře, jde o velmi důležitý rok, který ho čeká, 
proto bylo naší prioritou prodloužení smlouvy,“ říká 
sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

inzerce

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

13. SRPNA

1950 Marián Masný 1974-1982 75/18

1971 Sladjan Ašanin - - - - - - - -

1989 Tomáš Necid 2008-? 44/12

15. SRPNA

1921 Antonín Rýgr 1948 2/0

17. SRPNA

1930 Jaroslav Košnar 1953-1954 2/0

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Relativní 
trenérský věk

Ve fotbale jde především o výsledky, a pokud 
se k tomu přidá i pohledný herní projev, je to 
pevné spojení, které udrží i na té nejrozpáleněj-
ší klubové židli každého trenéra. Bez rozdílu, 
jestli se jedná o ostříleného matadora, nebo te-
prve o začínajícího perspektivního kouče, dost 
často s úspěšnou hráčskou vizitkou. A nemusí 
mít ani požadovanou trenérskou licenci…

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Česká nejvyšší soutěž přináší před kvapem se blížícím star-

tem nové sezony nemálo ilustrujících příkladů. Rozkodrcanou 

sparťanskou káru stabilizoval na cestě vzhůru trenérský doyen 

Václav Kotal. Tlačí ji se sportovním ředitelem Tomášem Ro-

sickým v zádech. Hrával s jeho otcem Jiřím, a když se „Rosa“ 

na podzim 1980 narodil, chystal se na poslední sezonu v ru-

dém dresu před návratem do rodných východních Čech. Když 

vloni skončil u reprezentační „sedmnáctky“, převzal letenské 

„béčko“, od kterého byl po hrůzostrašném vykročení do jarních 

odvet převelen k „áčku“. Podobnou záchranářskou misi bídné 

sezony absolvoval před třemi lety další šedesátník Petr Rada, 

který rovněž vytáhl Spartu na bronzovou příčku, ale pokračo-

vání angažmá se temperamentní „Plukovník“ nedočkal. Majitel 

nejbohatšího a nejslavnějšího tuzemského klubu se totiž zhlé-

dl v projektu „internacionalizace“, kterou měl prostřednictvím 

stamilionových investic do tuctu zahraničních akvizic realizovat 

Andrea Stramaccioni. Teprve v minulých dnech se podařilo de-

finitivně očistit kádr od drahých hráčů, kteří se za celou dobu 

pražské pobytu na trávnících objevovali jen sporadicky…

A tak Rada zamířil po desetileté přestávce znovu do Jablonce, 

který se navzdory pravidelnému průvanu v kabině stabilně drží 

na špici tabulky, hraje se Severočechy evropské poháry, třebaže 

„čapí“ křídla klubového bosse Miroslava Pelty zdaleka nemají 

takový rozmach jako před pár lety. Když na jaře teklo zlínským 

„Ševcům“ pořádně do prvoligových bot, oslovili s prosbou o po-

moc zkušeného harcovníka „Boba“ Páníka, kterého před dvěma 

roky od týmu odvolali. Měli by jim za to být dodnes vděčni v os-

travském Baníku, který následně vytáhl ze sestupové bažiny 

v takřka beznadějné pozici. Oba nováčkové vstoupí mezi prvo-

ligovou elitu s novici u kormidla, kteří mají za sebou dlouholetý 

trenérský životopis v nižších patrech, a táhne jim také na šede-

sátku. Jiří Krejčí má zásadní podíl na koncepčním vzestupu Par-

dubic. Kdyby Zbrojovka nepřetáhla na podzim ze sousední Líšně 

pedanta Miloslava Machálka, který kromě trénování pracoval 

zároveň na Krajském úřadu v Olomouci, nejspíš by v Brně dál 

čekali na návrat do nejvyšší soutěže i časů, kdy s týmem Václav 

Kotal skončil v lize šestý.

V minulé sezoně se po jejím restartu dočkali šance i dva bý-

valí reprezentanti Pavel Horváth a Radoslav Kováč, kteří dokon-

čují studium profesionální licence. A hned dostali nelehký úkol 

- udržet se. Nakonec se to oběma za přispění COVID-19 podařilo, 

neboť vynulovaná baráž a nedohraná nadstavba zrušily i přímý 

sestup. Ten by měl na jaře příštího roku postihnout hned tři 

poslední týmy z osmnáctičlenné ligové soutěže. Do kategorie 

nejohroženějších opět patří jak Příbram, tak Opava, což je pro 

trenérské zelenáče hozená rukavice, aby se dokázali těmto pro-

gnózám na hřišti vzepřít. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Pardubice budou 
doma v „Ďolíčku“

„Jsem rád, že to dopadlo a budeme hrát 
v Praze. Spojení pro pardubické fanoušky je 
lepší a my věříme, že to pomůže vyšším ná-
vštěvám na našich zápasech,“ pochvaluje si 
pardubický kapitán Jan Jeřábek.

Pardubice hrály druhou nejvyšší soutěž 
na stadionu Pod Vinicí, ten však nemá prvoli-
gové parametry. Nesplňuje je ani Letní stadion, 
o jehož přestavbě se jedná. Zastupitelstvo by 
mělo na podzim potvrdit záměr města opravit 
jej. V té době už bude mít radnice dokončené 
výběrové řízení na stavební firmu, která rekon-
strukci provede. Východočeši by za určitých 
okolností mohli hrát první ligu na cizím stadionu 
až čtyři roky. Pokud totiž Pardubičtí do jednoho 
roku doloží, že začínají se stavbou či rekon-
strukcí svého stadionu, mohou podle licenčního 
řádu působit v azylu další tři sezony. 

 OCHOZY „ĎOLÍČKU“ BUDOU 
 BRZY DOČASNÝM DOMOVEM 
 I PRO FANOUŠKY PARDUBIC. 

 VÁCLAV KOTAL - ZKUŠENÝ TRENÉRSKY 
 BARD, KTERÝ NASTARTOVAL SPARTU. 

 PAVEL HORVÁTH TEPRVE DOKONČUJE STUDIUM 
 TRENÉRSKÉ PROFESIONÁLNÍ LICENCE A UŽ MÁ ZA ÚKOL 
 VÉST PŘÍBRAM ZA SETRVÁNÍM V NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI. 

AKTUÁLNĚ

Fotbalisté prvoligového nováčka Par-
dubic budou v následující sezoně hrát své 
domácí zápasy ve vršovickém „Ďolíčku“ , 
kde sídlí Bohemians Praha 1905. Vítěz 
druhé ligy měl předběžnou dohodu s Mla-
dou Boleslaví, ale nakonec se i vzhledem 
k lepšímu dopravnímu spojení domluvil 
s jiným prvoligovým klubem. 

 ŠEDESÁTNÍK PETR RADA I PŘES PRAVIDELNÉ RAZANTNÍ OBMĚNY 
 KÁDRU STÁLE DRŽÍ JABLONEC NA PŘEDNÍCH LIGOVÝCH PŘÍČKÁCH. 

Foto: fkpribram.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Ve sparťanské kabině vznikl komunikační rébus, neboť dva 

fotbalisté se jmenují Ladislav Krejčí. Po čtyřech letech v italské 

Boloni se totiž na Letnou vrátil reprezentant „Krejda“.

KRESBA TÝDNE

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.radiobeat.cz/
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Když se liga nedohraje…

Pokud se v příští sezoně první ligy odehraje aspoň 50 procent celé 
soutěže, bude určeno pořadí. V případě, že týmy nebudou mít odehra-
nou stejnou porci utkání, rozhodne koeficient podle přepočtu bodů 
na počet zápasů. Ligová fotbalová asociace (LFA) upravila rozpis sou-
těží poté, co se v minulém ročníku nedohrála nadstavbová skupina 
o záchranu a liga musela být předčasně ukončena.

 NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ LETOS NEPOZNALA KONEČNOU TABULKU. POKUD SE V PŘÍŠTÍ 
 SEZONĚ ODEHRAJE ALESPOŇ 50 PROCENT ZÁPASŮ, STEJNÁ SITUACE JIŽ NENASTANE. 

 KOLIK DIVÁKŮ SE V NOVÉM ROČNÍKU DOSTANE DO OCHOZŮ? 

„Naším primárním cílem je udělat vše pro to, aby se odehrál 

kompletní program příštího ročníku. Víme, že k tomu z důvo-

du vyšší moci, COVID-19, nemusí dojít. Proto jsme se intenzivně 

zaobírali otázkou, jak nastavit pravidla, aby v případě nedohrání 

ročníku kvůli karanténním opatřením nedošlo k situaci jako letos, 

kdy se nemohlo určit pořadí a tím pádem ani sestupující,“ říká 

předseda LFA Dušan Svoboda. K tomu, aby bylo určeno pořadí, 

se musí odehrát aspoň 50 procent první ligy. „To je podmínka. 

V případě nedohrání ročníku pak dojde k tomu, že se tabulka určí 

a sestaví podle koeficientu, že se budou přepočítávat body na po-

čet odehraných zápasů,“ dodává. Pokud by byla v nadcházející se-

zoně odehrána aspoň polovina programu první ligy, ale některý 

tým by za sebou neměl 50 procent svých utkání, nemůže se stát 

mistrem ani se kvalifikovat do evropských pohárů. Sestoupit ale 

může. I v případě, že by se v nejvyšší soutěži nedohrála ani polo-

vina všech zápasů, spadly by tři celky. A to za předpokladu, že se 

v druhé lize, která bude mít tentokrát jen 14 účastníků, dokončí 

aspoň polovina programu. Pokud by nedošlo ani na 50 procent 

zápasů vedle první ligy také v druhé, z nejvyšší soutěže by stejně 

jako letos nikdo nesestoupil. „Pokud se bavíme o tom, že nedo-

hrajeme ani 50 procent všech utkání soutěže, to už je z hlediska 

fotbalu tak trochu konec světa. My věříme, že parametr 50 procent 

všech utkání je takový, že si neumíme představit, že by k němu ne-

došlo,“ zdůrazňuje šéf LFA. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Povinné testy na COVID-19

Všechny týmy první fotbalové ligy budou muset v příští sezoně před kaž-
dým zápasem nejvyšší soutěže povinně podstoupit test na COVID-19. Hra-
dit si jej budou samy kluby. Odběry se budou týkat všech osob, které jsou 
uvedeny v zápise o utkání. Stejné opatření bude čekat i všechny celky, kte-
ré se v domácím poháru MOL Cupu utkají s týmy z nejvyšší soutěže. Druho-
ligová mužstva budou muset povinně podstoupit testy každý měsíc.

 FOTBAL JE VYSOCE KONTAKTNÍ SPORT, A TAK HRÁČE ČEKAJÍ 
 POVINNÉ TESTY NA COVID-19 PŘED KAŽDÝM LIGOVÝM ZÁPASEM. 

 ŽLUTÉ KARTY SE JIŽ NEBUDOU KUMULOVAT. PO KAŽDÉ ČTVRTÉ 
 V ŘADĚ DOSTANE FOTBALISTA JEDNOZÁPASOVOU STOPKU. 

„Bude to k tíži klubů. Kluby to pochopily a souhlasily s tím. 

Testování bude povinné pro všechny hráče, kteří jsou uvedeni 

v zápise, plus pro členy realizačních týmů,“ říká předseda Ligové 

fotbalové asociace (LFA) Dušan Svoboda. Test nebude moci být 

starší než tři dny. „Kontrolou bude pověřen technický delegát. 

Opatření platí až do odvolání ligovým výborem,“ dodává. Testy 

podle odhadů vyjdou jeden klub za sezonu zhruba na dva milio-

ny korun. „Naším primárním cílem, samozřejmě kromě ochra-

ny zdraví hráčů, je, že se snažíme vytvořit maximální podmínky 

pro to, abychom neohrozili české klubové zástupce v kvalifikaci 

o evropské poháry. Pokud budete hrát kvalifikace pohárů nebo 

reprezentační zápasy, podmínka testování před každým zápa-

sem je ze strany UEFA striktně nařízena,“ konstatuje šéf LFA 

a zdůrazňuje: „Nechceme zbytečně riskovat a dočkat se situace, 

že některému našemu pohárovému zástupci ztížíme možnost se 

do pohárů dostat. Jak to bude vypadat dál, záleží na vývoji epide-

miologické situace.“

LFA před květnovým restartem minulé sezony, přerušené 

koronavirovou pandemií, vypracovala pro kluby protokol s řa-

dou hygienických opatření, který byl zatím ve formě doporučení. 

Od nového ročníku se změní na závazná pravidla a v případě je-

jich porušení může klub či hráče potrestat disciplinární komise. 

V souvislosti s koronavirou krizí také řídící orgán soutěže získal 

pravomoc nařídit klubu v případě zhoršené epidemiologické si-

tuace v místě jeho sídla odehrát utkání jinde. „Republika je dnes 

rozdělena na nějaké oblasti, semafory a mohou tam svítit různé 

barvy. Chceme se vyhnout situaci, kdy klub sice v karanténě ne-

bude, ale v daném kraji nebo okrese budou zakázány akce s účastí 

třeba nad 20 osob. To už nejsme schopni utkání odehrát, pro nás je 

limitní číslo 100,“ připomíná Svoboda. LFA s ohledem na koronavi-

rovou krizi rovněž upravila tresty za žluté karty. Nově budou mu-

set hráči za každá čtyři napomínání vynechat jedno utkání a karty 

se už nebudou kumulovat. Dosud za osm napomenutí platil trest 

na dva zápasy, za 12 na tři duely a podobně. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Mistr roztočí sezonu s Dynamem

Slávisté zahájí cestu za obhajobou ligového titulu utkáním v Českých 
Budějovicích. Druhý tým uplynulé sezony Plzeň vstoupí do nového roč-
níku domácím zápasem s Opavou, Sparta v úvodním kole o víkendu 
22. až 23. srpna bude hrát na půdě Zbrojovky Brno. Druhý z nováčků 
Pardubice začne v Jablonci. Na podzim se odehraje jen 15 z celkových 
34 kol, jarní část začne netradičně už na konci ledna. Prvoligová sezo-
na odstartuje kvůli COVID-19 a prodloužení předchozího ročníku o více 
než měsíc později, než je obvyklé, vloni to bylo 12. července.

 MISTROVSKÁ SLAVIA ZAČNE CESTU ZA OBHAJOBOU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. 

V minulé sezoně se nedohrála nadstavbová skupina o záchra-

nu a nikdo nesestoupil. Mezi elitu z druhé ligy prošla vedle vítěz-

ných Pardubic i druhá Zbrojovka Brno, baráž byla zrušena. První 

ligu bude poprvé v historii někdejší federální ligy i samostatné 

české nejvyšší soutěže hrát 18 týmů a tentokrát se neuskuteční 

nadstavba. Přímo sestoupí tři celky. V jednom kole se bude hrát 

vždy rekordních devět utkání. Podzimní pražské derby mezi Spar-

tou a Slavií se odehraje v 10. kole na začátku listopadu na Letné. 

I s druhým velkým rivalem Plzní budou hrát červenobílí nejdříve 

venku, v Doosan Areně se představí ve 14. kole. V 7. kole v dalším 

šlágru Plzeň přivítá Spartu.Nováček z Pardubic kvůli nevyhovu-

jícímu stadionu bude hrát domácí zápasy v „Ďolíčku“ a poprvé se 

tam představí ve 2. kole proti Teplicím. Severočeši kvůli rekon-

strukci trávníku nastoupí k prvním dvěma utkáním venku. Nao-

pak brněnský nováček začne dvakrát za sebou doma. Na podzim 

se odehraje nezvykle jen 15 kol, v uplynulé sezoně při nadstavbě 

to přitom bylo hned 20 dějství. Jarní část pak začne nejdříve v his-

torii - už o posledním lednovém víkendu, zimní pauza tak poprvé 

potrvá jen něco přes měsíc. 

FORTUNA:LIGA 2020/2021
1. KOLO (22. SRPNA)

Karviná - Ostrava, České Budějovice - Slavia Praha, Jablonec - Pardubice, 
Příbram - Teplice, Brno - Sparta Praha, Bohemians Praha 1905 - Mladá Boleslav, 

Olomouc - Liberec, Zlín - Slovácko, Plzeň - Opava.

2. KOLO (29. SRPNA):

Pardubice - Teplice, Slavia - Příbram, Slovácko - Jablonec, Ostrava - Č. Budějovice, 
Opava - Karviná, Liberec - Plzeň, Ml. Boleslav - Zlín, Sparta - Olomouc, Brno - Bohemians 1905.

3. KOLO (12. ZÁŘÍ)

Karviná - Sparta, Č. Budějovice - Liberec, Jablonec - Ostrava, Příbram - Opava, Teplice - Slovácko, 
Pardubice - Slavia, Olomouc - Bohemians 1905, Zlín - Brno, Plzeň - Ml. Boleslav.

4. KOLO (19. ZÁŘÍ)

Slavia - Teplice, Slovácko - Příbram, Ostrava - Pardubice, Opava - Č. Budějovice, Liberec - Karviná, 
Ml. Boleslav - Jablonec, Sparta - Zlín, Brno - Olomouc, Bohemians 1905 - Plzeň.

5. KOLO (26. ZÁŘÍ)

Karviná - Ml. Boleslav, Č. Budějovice - Bohemians 1905, Jablonec - Opava, Příbram - Sparta, 
Teplice - Ostrava, Pardubice - Liberec, Slavia - Slovácko, Zlín - Olomouc, Plzeň - Brno.

6. KOLO (3. ŘÍJNA)

Slovácko - Pardubice, Ostrava - Slavia, Opava - Teplice, Liberec - Příbram, Brno - Karviná, 
Ml. Boleslav - Č. Budějovice, Sparta - Jablonec, Bohemians 1905 - Zlín, Olomouc - Plzeň.

7. KOLO (17. ŘÍJNA)

Karviná - Bohemians 1905, Č. Budějovice - Zlín, Jablonec - Brno, Příbram - Ostrava, 
Teplice - Liberec, Pardubice - Opava, Slavia - Ml. Boleslav, Slovácko - Olomouc, Plzeň - Sparta.

8. KOLO (24. ŘÍJNA)

Ostrava - Slovácko, Opava - Slavia, Liberec - Jablonec, Ml. Boleslav - Pardubice, 
Sparta - Č. Budějovice, Brno - Příbram, Bohemians 1905 - Teplice, Olomouc - Karviná, Zlín - Plzeň.

 PLZEŇANÉ STARTUJÍ LIGU DOMA S OPAVOU, 
 BOHEMIANS PŘIVÍTAJÍ MLADOU BOLESLAV. 

9. KOLO (31. ŘÍJNA)

Slovácko - Opava, Ostrava - Liberec, Příbram - Ml. Boleslav, Teplice - Sparta, Slavia - Brno, 
Jablonec - Bohemians 1905, Pardubice - Olomouc, Karviná - Zlín, Č. Budějovice - Plzeň.

10. KOLO (7. LISTOPADU)

Plzeň - Karviná, Brno - Č. Budějovice, Zlín - Jablonec, Olomouc - Příbram, Ml. Boleslav - Teplice, 
Bohemians 1905 - Pardubice, Sparta - Slavia, Liberec - Slovácko, Opava - Ostrava.

11. KOLO (21. LISTOPADU)

Č. Budějovice - Karviná, Ostrava - Bohemians 1905, Opava - Ml. Boleslav, Slovácko - Sparta, 
Pardubice - Brno, Příbram - Zlín, Teplice - Olomouc, Slavia - Liberec, Jablonec - Plzeň.

12. KOLO (28. LISTOPADU)

Olomouc - Č. Budějovice, Karviná - Jablonec, Bohemians 1905 - Příbram, Plzeň - Teplice, 
Sparta - Pardubice, Zlín - Slavia, Brno - Slovácko, Liberec - Opava, Ml. Boleslav - Ostrava.

13. KOLO (5. PROSINCE):

Příbram - Karviná, Jablonec - Č. Budějovice, Liberec - Ml. Boleslav, Opava - Sparta, Teplice - Brno, 
Slavia - Bohemians 1905, Ostrava - Olomouc, Pardubice - Zlín, Slovácko - Plzeň.

14. KOLO (12. PROSINCE)

Olomouc - Jablonec, Č. Budějovice - Příbram, Zlín - Teplice, Karviná - Pardubice, Plzeň - Slavia, 
Ml. Boleslav - Slovácko, Brno - Ostrava, Bohemians 1905 - Opava, Sparta - Liberec.

15. KOLO (19. PROSINCE)

Příbram - Plzeň, Teplice - Jablonec, Pardubice - Č. Budějovice, Slavia - Olomouc, 
Slovácko - Karviná, Ostrava - Sparta, Opava - Zlín, Liberec - Bohemians 1905, Ml. Boleslav - Brno.

16. KOLO (30. LEDNA)

Karviná - Slavia, Č. Budějovice - Teplice, Jablonec - Příbram, Sparta - Ml. Boleslav, Brno - Liberec, 
Bohemians 1905 - Slovácko, Olomouc - Opava, Zlín - Ostrava, Plzeň - Pardubice.

17. KOLO (6. ÚNORA)

Teplice - Karviná, Pardubice - Příbram, Slavia - Jablonec, Slovácko - Č. Budějovice, Ostrava - Plzeň, 
Opava - Brno, Liberec - Zlín, Ml. Boleslav - Olomouc, Sparta - Bohemians 1905.

18. KOLO (13. ÚNORA)

Teplice - Pardubice, Příbram - Slavia, Jablonec - Slovácko, Č. Budějovice - Ostrava, 
Karviná - Opava, Plzeň - Liberec, Zlín - Ml. Boleslav, Olomouc - Sparta, Bohemians 1905 - Brno.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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27. KOLO (21. DUBNA)

Karviná - Č. Budějovice, Bohemians 1905 - Ostrava, Ml. Boleslav - Opava, Sparta - Slovácko, 
Brno - Pardubice, Zlín - Příbram, Olomouc - Teplice, Liberec - Slavia, Plzeň - Jablonec.

28. KOLO (24. DUBNA)

Č. Budějovice - Olomouc, Jablonec - Karviná, Příbram - Bohemians 1905, Teplice - Plzeň, 
Pardubice - Sparta, Slavia - Zlín, Slovácko - Brno, Opava - Liberec, Ostrava - Ml. Boleslav.

29. KOLO (1. KVĚTNA)

Karviná - Příbram, Č. Budějovice - Jablonec, Ml. Boleslav - Liberec, Sparta - Opava, Brno - Teplice, 
Bohemians 1905 - Slavia, Olomouc - Ostrava, Zlín - Pardubice, Plzeň - Slovácko.

30. KOLO (8. KVĚTNA)

Jablonec - Olomouc, Příbram - Č. Budějovice, Teplice - Zlín, Pardubice - Karviná, Slavia - Plzeň, 
Slovácko - Ml. Boleslav, Ostrava - Brno, Opava - Bohemians 1905, Liberec - Sparta.

31. KOLO (15. KVĚTNA)

Plzeň - Příbram, Jablonec - Teplice, Č. Budějovice - Pardubice, Olomouc - Slavia, 
Karviná - Slovácko, Sparta - Ostrava, Zlín - Opava, Bohemians 1905 - Liberec, Brno - Ml. Boleslav.

32. KOLO (19. KVĚTNA)

Slavia - Karviná, Teplice - Č. Budějovice, Příbram - Jablonec, Ml. Boleslav - Sparta, 
Liberec - Brno, Slovácko - Bohemians 1905, Opava - Olomouc, Ostrava - Zlín, Pardubice - Plzeň.

33. KOLO (23. KVĚTNA)

Karviná - Teplice, Příbram - Pardubice, Jablonec - Slavia, Č. Budějovice - Slovácko, 
Plzeň - Ostrava, Brno - Opava, Zlín - Liberec, Olomouc - Ml. Boleslav, Bohemians 1905 - Sparta.

34. KOLO (28. KVĚTNA)

Ostrava - Karviná, Slavia - Č. Budějovice, Pardubice - Jablonec, Teplice - Příbram, 
Sparta - Brno, Ml. Boleslav - Bohemians 1905, Liberec - Olomouc, Slovácko - Zlín, Opava - Plzeň.

19. KOLO (20. ÚNORA)

Sparta - Karviná, Liberec - Č. Budějovice, Ostrava - Jablonec, Opava - Příbram, Slovácko - Teplice, 
Slavia - Pardubice, Bohemians 1905 - Olomouc, Brno - Zlín, Ml. Boleslav - Plzeň.

20. KOLO (27. ÚNORA)

Teplice - Slavia, Příbram - Slovácko, Pardubice - Ostrava, Č. Budějovice - Opava, Karviná - Liberec, 
Jablonec - Ml. Boleslav, Zlín - Sparta, Olomouc - Brno, Plzeň - Bohemians 1905.

21. KOLO (6. BŘEZNA)

Ml. Boleslav - Karviná, Bohemians 1905 - Č. Budějovice, Opava - Jablonec, Sparta - Příbram, 
Ostrava - Teplice, Liberec - Pardubice, Slovácko - Slavia, Olomouc - Zlín, Brno - Plzeň.

22. KOLO (13. BŘEZNA)

Pardubice - Slovácko, Slavia - Ostrava, Teplice - Opava, Příbram - Liberec, Jablonec - Sparta, 
Č. Budějovice - Ml. Boleslav, Karviná - Brno, Zlín - Bohemians 1905, Plzeň - Olomouc.

23. KOLO (20. BŘEZNA)

Bohemians 1905 - Karviná, Zlín - Č. Budějovice, Brno - Jablonec, Ostrava - Příbram, 
Liberec - Teplice, Opava - Pardubice, Ml. Boleslav - Slavia, Olomouc - Slovácko, Sparta - Plzeň.

24. KOLO (3. DUBNA)

Slovácko - Ostrava, Slavia - Opava, Jablonec - Liberec, Pardubice - Ml. Boleslav, 
Č. Budějovice - Sparta, Příbram - Brno, Teplice - Bohemians 1905, Karviná - Olomouc, Plzeň - Zlín.

25. KOLO (10. DUBNA)

Opava - Slovácko, Liberec - Ostrava, Ml. Boleslav - Příbram, Sparta - Teplice, Brno - Slavia, 
Bohemians 1905 - Jablonec, Olomouc - Pardubice, Zlín - Karviná, Plzeň - Č. Budějovice.

26. KOLO (17. DUBNA)

Karviná - Plzeň, Č. Budějovice - Brno, Jablonec - Zlín, Příbram - Olomouc, Teplice - Ml. Boleslav, 
Pardubice - Bohemians 1905, Slavia - Sparta, Slovácko - Liberec, Ostrava - Opava.

 FOTBALISTÉ SPARTY JEDOU V PRVNÍM KOLE NA TRÁVNÍK BRNĚNSKÉHO 
 NOVÁČKA, PLEJEŘI BANÍKU NA TRÁVNÍK REGIONÁLNÍHO RIVALA KARVINÉ. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal-nadacefi.cz/
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LIGOVÉ A REPREZENTAČNÍ STŘÍPKY LIGOVÉ A REPREZENTAČNÍ STŘÍPKY 

 OD PŘÍCHODU DO SPARTY SI LADISLAV KREJČÍ SLIBUJE I ŠANCI NA NÁVRAT DO ČESKÉ REPREZENTACE. 

 JAN BOŘIL PRODLOUŽIL SMLOUVU VE SLAVII DO ČERVNA 2023. 

  Krejčí se vrátil z Boloni do Sparty
Reprezentant Ladislav Krejčí se po čtyřech letech vrátil do Sparty. Osmadva-
cetiletý levý obránce či záložník přestoupil zpět na Letnou z italské Boloni, kde 
měl ještě rok smlouvu. Člen širšího kádru reprezentace podepsal s pražským 
klubem tříletý kontrakt. Za Spartu nastupoval v první lize od roku 2010, celkem 
za něj v nejvyšší soutěži odehrál 131 zápasů, vstřelil 25 branek a přidal 28 asi-
stencí. V sezoně 2013/2014 Krejčí získal s Letenskými double a ligový titul si 
připsal i v ročníku 2009/2010. Ve Spartě se sejde se svým jmenovcem, jednadva-
cetiletým defenzivním záložníkem Ladislavem Krejčím. „Láďa je odchovanec, 
sparťan, má reprezentační zkušenosti, působil roky v zahraničí. Velkou výhodou 
je, že se v Itálii naučil hrát na všech pozicích na lajně, má zkušenosti s obranou 
ve čtyřech i ve třech hráčích. Proto i trenér o jeho příchod hodně stál,“ zdůrazňu-

je sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. Z letenského klubu odešel do Boloni 
před čtyřmi lety a v úvodní sezoně v Itálii zasáhl do 37 ligových utkání, v nichž si 
připsal jeden gól a osm asistencí. V dalším ročníku ale naskočil jen do 12 duelů 
a o sezonu později do 18 utkání. V uplynulém ročníku ho přibrzdilo zranění, za-
znamenal 14 ligových startů a jednu branku. „Chci hrát o tituly, vyhrávat trofeje. 
Nebyla to úplně jednoduchá volba, protože jsem v Itálii ještě měl smlouvu. Ale 
chtěl jsem změnu a táhlo mě to zpátky domů. Proto jsem se rozhodl pro Spar-
tu. Celou dobu, kdy jsem byl pryč, jsem Spartu sledoval, byl jsem v kontaktu 
s některými lidmi z klubu. Ten vztah jsem nikdy nepřetrhal, to pouto tu vždyc-
ky bylo,“ přiznává sparťanský odchovanec, který odehrál 41 zápasů za český 
národní tým a vstřelil pět branek. Zúčastnil se s ním EURO 2016 ve Francii, má 
stříbro z mistrovství Evropy hráčů do 21 let v roce 2011 v Rumunsku.

  Novák přestoupil do Fenerbahce
Český fotbalista Filip Novák změnil dres v rámci turecké Super Ligy. 
Z Trabzonsporu, kde mu po uplynulé sezoně skončila smlouva, přestoupil 
do Fenerbahce. Se slavným istanbulským klubem podepsal třicetiletý re-
prezentační obránce smlouvu na tři roky. „Rozhodlo to, že Fenerbahce bylo 
rychlejší. S Trabzonsporem jsem se domlouval skoro rok na nové smlou-
vě a nedařilo se to. Fenerbahce splnilo podmínky, které jsme s agentem 
měli a byli s nimi spokojení. Rozhodl jsem se pro novou výzvu a doufám, 
že bude úspěšná,“ zdůvodňuje svůj přesun a dodává: „Dostal jsem nabídky 
i z jiných týmů a zemí. Moc si toho vážím, ale Turecko pro mě bylo priori-
tou. Liga mi vyhovuje, mentalita také, jsem tu opravdu spokojený. Když se 
ozvalo Fenerbahce, řekl jsem si - je to obrovský klub, největší v Turecku. 
Rozhodl jsem se toho využít.“ V Trabzonsporu působil od předloňského led-
na. V uplynulém ročníku s ním obsadil druhé místo v lize a vyhrál domácí 
pohár. Do Fenerbahce míří jako nejlépe střílející obránce nejvyšší soutěže, 
z pozice levého beka dal v nedávno skončené sezoně sedm branek. „Fener“ 
skončilo v uplynulé sezoně až sedmé mimo příčky zaručují start v evrop-
ských pohárech a na titul čeká od roku 2014. Tehdy ho s ním získal čes-
ký reprezentační stoper Michal Kadlec. Před angažmá v Turecku působil 
Novák v dánském Midtjyllandu, Jablonci a Zlíně. V reprezentačním A-týmu 
má na kontě 23 zápasů a jeden vstřelený gól.

  Lingr zamířil do Edenu
Další letní posilou slávistických fotbalistů se stal záložník Ondřej Lingr, kte-
rý do Edenu přestoupil z Karviné. Jednadvacetiletý ofenzivní hráč podepsal 
s ligovým mistrem smlouvu do 30. června 2024. „Přestoupit do Slavie je 
pro mě něco neskutečného. Když si vezmu, že jsem nedávno tady jako divák 
koukal na to, jak kluci hrají Ligu mistrů, tak je to něco fantastického. Být 
ve špičkovém evropském klubu bylo mým snem,“ říká v uplynulé sezoně se 
sedmi góly nejlepší střelec Karviné a člen reprezentační „jedenadvacítky“, 
který má na kontě 72 ligových zápasů.

  Reprezentační obránci prodloužili ve Slavii
Pražská Slavia prodloužila smlouvy s dvěma oporami a českými reprezen-
tanty. Kapitána Jana Bořila si červenobílí pojistili do června 2023, dalšího 
krajního obránce Vladimíra Coufala ještě o rok déle. Klubové vedení mistra 
s oporami prodloužilo kontrakty na soustředění v Rakousku, kde se tým 
chystá na novou sezonu. O oba hráče se zajímá několik zahraničních klubů, 
po podpisu nových vylepšených kontraktů ale zůstávají v Edenu Devětadva-
cetiletý Bořil přišel do Slavie v zimní pauze sezony 2015/2016 z Mladé Bole-
slavi. Levý bek se postupně vypracoval v jednu z hlavních opor a od zimy dělá 
v Edenu kapitána. S červenobílými získal tři ligové tituly a vloni na podzim 
si s nimi zahrál skupinu Ligy mistrů, v níž skóroval doma proti Barceloně. 
V nejvyšší soutěži odehrál 242 utkání a dal pět branek. Za reprezentační A-
-tým zatím nastoupil do 15 zápasů. Sedmadvacetiletý Coufal hraje na pravém 
kraji obrany. Do Slavie zamířil předloni v létě z Liberce a ihned se stal jednou 
z opor Pražanů. Získal s nimi dva ligové tituly a stejně jako a zahrál si v hlav-
ní fázi Ligy mistrů. V nejvyšší soutěži má Coufal dosud na kontě 178 startů, 
ve kterých si připsal devět gólů. Sedmkrát hrál za reprezentaci.

  Tijany se upsal Slavii a jde do Liberce
Fotbalová Slavia získala z druholigové Jihlavy na trvalý přestup obránce 
Mohameda Tijaniho, který už v pražském klubu na jaře hostoval. Třiadvace-
tiletý bek z Pobřeží slonoviny ale na podzim v Edenu působit nebude a pře-
sune se na hostování do Liberce.  Zatím má na kontě jen dva starty v nejvyš-
ší soutěži. Na přelomu února a března nastoupil za červenobílé doma proti 
Opavě a na Slovácku.

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


Na startu letní přípravy ho čekala nemilá zpráva. Plzeň mu ozná-
mila, že už s ním nepočítá. A že si může najít nové angažmá. ADAM 
HLOUŠEK ho rychle našel, sáhl po něm třetiligový Kaiserslautern. 
Jedenatřicetiletý univerzál se vrací do známého prostředí, v ně-
meckém klubu na jaře 2011 úspěšně působil.

Adam Hloušek:

„Strašně se
do Německa
těším!“

Adam Hloušek:

„Strašně se
do Německa
těším!“



2726

2626 27

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 11.8.2020
32/2020

Úterý 11.8.2020
32/2020 ROZHOVORROZHOVOR

 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

 Jak námluvy s Kaiserslauternem probíhaly?

„Byl jsem s vedením v kontaktu delší čas. Do Německa jsem 

měl odjet původně už ve středu, což bylo hrozně narychlo. Po-

třeboval jsem si zařídit ještě spoustu věcí v Česku. Nakonec jsem 

do Kaiserslauternu dorazil v neděli a v pondělí podstoupil zdra-

votní prohlídku. Smlouva byla podepsaná už předtím na dálku, 

čekalo se vlastně jen na výsledky zdravotních testů.“

 Zvažoval jste i jiné nabídky?

„Ve hře byl návrat do Polska. Všechno ale směřovalo ke Kai-

serslauternu. Volal mi často sportovní ředitel klubu, hodně mě 

chtěl. Trenér se na mě všude možně vyptával. Telefonoval napří-

klad do Norimberku mému bývalému spoluhráči Marku Mintá-

lovi, chtěl o mně získat co nejvíc informací. Strašně se do Kai-

serslauternu těším.“

 I když jde o třetí ligu?

„Vůbec nevadí, opravdu jsem maximálně spokojený, jak všech-

no dopadlo. I třetí liga je v Německu hodně kvalitní soutěž. Kai-

serslautern má navíc úplně nové zázemí na stadionu, podmínky 

 V UPLYNULÉM ROČNÍKU NASTOUPIL ZA PLZEŇSKOU VIKTORII DO 22 DUELŮ A DALŠÍ UŽ NEPŘIDÁ, 
 V NOVÉ SEZONĚ BUDE ADAM HLOUŠEK OPĚT PŮSOBIT V NĚMECKÉM KAISERSLAUTERNU. 

 NEJPODAŘENĚJŠÍ DUEL V DRESU ZÁPADOČECHŮ ODEHRÁL ADAM HLOUŠEK 
 PROTI LIBERCI, K VÝHŘE NAD SLOVANEM V 16. KOLE PŘISPĚL GÓLEM A ASISTENCÍ. 

„Vůči Plzni 
necítím žádnou zášť. 

Naopak...“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 V PLZEŇSKÉ SESTAVĚ PLNIL RODÁK Z TURNOVA ROLI LEVÉHO BEKA ČI ZÁLOŽNÍKA. 

jsou jako v bundeslize. Do toho fantastičtí fanoušci. Tedy pokud 

budou smět do hlediště. Klub měl před časem finanční problémy, 

potom podepsal nového investora, chce za každou cenu postoupit 

do druhé bundesligy. I tahle vidina je pro mě velkou motivací.“

 Hrálo ve vašem rozhodování roli, že jdete známého pro-

středí?

„Pochopitelně ano. Na Kaiserslautern mám skvělé vzpomínky, 

i když jsem v něm nepůsobil dlouho. Tenkrát jsem byl hodně zkla-

maný, že se v létě hostování neprodloužilo, nebo nezměnilo v pře-

stup. Nevím, co v tom bylo, přesně si už nepamatuju, Jablonec 

za mě chtěl zřejmě víc. V té době hrál Kaiserslautern bundesligu, 

skončili jsme sedmí, což byl obrovský úspěch.“

 Poté jste prošel Stuttgartem a Norimberkem. Německo 

je pro vás země zaslíbená?

„Asi ano, moc se tam těším. I jednání s Kaiserslauternem bylo 

super, němčinu jsem nezapomněl.“

 Sportovní ředitel vás pochválil?

„Mluvili jsme spolu půl hodiny, potom mi poslal esemesku, 

ve které mě za němčinu pochválil.“

 Váš konec v Plzni byl překvapivý. Měl jste signály, že Vik-

toria už s vámi dál nebude počítat?

„Přes dovolenou jsem odtrénoval všechno podle individuálních 

plánů. Na prvním tréninku mi bylo oznámeno, že se mnou nepočí-

tají. Vzal jsem to jako realitu, přijal jsem informaci naprosto v po-

 PŘED PLZEŇSKÝM ANGAŽMÁ SI ADAM HLOUŠEK NAPOSLEDY 
 ZAHRÁL NEJVYŠŠÍ ČESKOU SOUTĚŽ V ROCE 2011 V DRESU PRAŽSKÉ SLAVIE. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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ke konci jsem pravidelně hrál. Docela se i dařilo, měl jsem dobrá 

čísla. Jenže pak přišlo rameno...“

 Zranil jste se hned v prvním kole na jaře. A promarodil 

ho prakticky celé...

„Trochu se na moje zranění zapomnělo. Všichni říkali, že ne-

hraju, že na mě nový trenér Guľa nesází. Přitom já podstoupil dvě 

operace ramene.“

 Trpěl jste?

„Musím říct, že to bylo snad horší než moje problémy s koleny. 

Fakt šílený.“

 Co přesně se vám stalo?

„Odtrhl se mi vaz od klíční kosti. Do ramene mi navrtávali že-

lezo, implantovali mi pod něj destičku, aby mi klíční kost nelítala 

nahoru. Strašný. Strávil jsem dva měsíce pod prášky, jinak bych 

nemohl spát. Navrtané železo mě píchalo do ramene, bolela mě 

klíční kost. Strašná bolest.“

ROZHOVORROZHOVOR

 V NÁRODNÍM TÝMU DEBUTOVAL POD VEDENÍM IVANA HAŠKA V ROCE 2009 
 PROTI SEVERNÍMU IRSKU A CELKEM SI ZA REPREZENTACI PŘIPSAL OSM DUELŮ. 

hodě. Takový je prostě fotbalový život, vůči Plzni necítím žádnou 

zášť. Naopak, byl jsem tam spokojený. Když nastala tato situace, 

vzal jsem ji za svou a zařídil se podle toho. Kaiserslautern je pro 

mě velká výzva.“

 Jak jste se připravoval?

„Sám. Byl jsem nejdřív chvíli s béčkem Plzně, kde mě hezky 

přijal trenér Pavel Fořt, se kterým jsem hrával za Slavii. Potom mi 

začaly chodit nabídky, s mým manažerem panem Paskou jsme se 

domluvili, že se budu připravovat sám. Nechtěl jsem nic pokou-

šet, bylo velké riziko zranění. Ale i když jsem trénoval s béčkem, 

nechodil jsem do soubojů naplno. A ani jsme se nijak nepřepínal. 

Věděl jsem, že mě čeká nové angažmá, že do nového klubu musím 

přijít fit. Jsem rád, že se povedlo zahraničí.“

 Od začátku jste preferoval cizinu?

„Ano. Když jsem se dozvěděl, že v Plzni už pokračovat nebudu, 

prioritou pro mě bylo zahraničí. Je perfektní, že mi to vyšlo. Kon-

taktoval jsem sám také Poláky, také tam se něco vyvrbilo.“

 V Legii Varšava jste odehrál tři a půl sezony. Polsko by 

vám sedělo?

„Bylo tam fajn, na štaci v Legii vzpomínám moc rád. Ve hře teď 

byly tři polské kluby, které měly zájem. Ale když přišel Kaiser-

slautern, nebylo o čem přemýšlet.“

 Než jste vloni přišel do Plzně, strávil jste téměř devět let 

v zahraničí. I proto pro vás byla česká liga až další variantou?

„Když se český hráč po delší době vrátí zpátky, zjistí, že čes-

ké prostředí je specifické. Ne každému sedne. Kluci, co tady hrají 

dlouho, jsou zvyklí. Je spousta případů, kdy to po návratu z cizi-

ny neměli hráči růžové. Ale já byl po podzimu v Plzni spokojený, 

 PRESTIŽNÍ BUNDESLIGU OKUSIL FOTBALOVÝ SVĚTOBĚŽNÍK V KAISERSLAUTERNU, 
 NORIMBERKU A NAPOSLEDY V BARVÁCH STUTTGARTU V SEZONĚ 2015/16. 

Adam Hloušek
Narozen: 20. prosince 1988 * Výška: 188 cm * Váha: 78 kg * Stav: 

svobodný * Fotbalový post: levý záložník nebo obránce * Hráč-

ská kariéra: SK Semily (1993-1999), FK Jablonec (1999-2009), 

Slavia Praha (2009-2011), 1. FC Kaiserslautern (Německo, 2011), 

FK Jablonec (2011), Slavia Praha (2011), 1. FC Norimberk (Němec-

ko, 2012-2014), VfB Stuttgart (Německo, 2014-2016), Legia Varša-

va (Polsko, 2016-2019), Viktoria Plzeň (2019-2020), 1. FC Kaiser-

slautern (2020-?) * Reprezentace: 8 zápasů, žádný gól * Největší 

úspěchy: účastník Ligy mistrů (2016), postup do jarního play off 

Evropské ligy (2016), bronz na EURO hráčů do 21 let (2011), mistr 

polské ligy (2016, 2017, 2018), vítěz Polského poháru (2016, 2018), 

vítěz ankety Talent roku ČR (2009)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 ANGAŽMÁ VE VARŠAVSKÉ LEGII SE ADAMU HLOUŠKOVI VYDAŘILO, 
 SE SLAVNÝM KLUBEM DVAKRÁT ZÍSKAL CENNÝ DOUBLE! 

 Proto druhá operace.

„Destička byla bohužel zapíchnutá do kosti, nešlo tedy jinak. 

Proto mě bolel krk, hlava, všechno. Trpěl jsem jako pes. Po dru-

hém zákroku se mi trochu ulevilo, ale mám pořád tu samou dese-

ticentimetrovou jizvu. Nebylo to vážně nic moc.“

 Mohl jste alespoň běhat, nebo vás bolet paralyzovala?

„Šel jsem na trénink, běhal jsem, ale nešlo to. Fyzioterapeuti 

mi říkali, že musím přes bolest, což jsem udělal. Ale cítil jsem, že 

není něco v pořádku.“

 Což se poté potvrdilo…

„Je to tak. Zranil jsem se hned v prvním zápase na jaře,  

prvotní odhady byly šest týdnů mimo hru. Ale já brzy věděl, že 

tak rychle se nevrátím. Po vyndání destičky nastalo zlepšení, 

jenže jsem zase začínal od nuly. Začal jsem trénovat, ale bylo 

jasný, že na hraní to není. Maximálně na pár minut, ale i tak jsem 

se cítil špatně.“

 Doháněl jste v posledních dnech manko, nebo jste spíš 

odpočíval a naplno se do toho obujete v Kaiserslauternu?

„Udržuji se, abych nebyl úplně mrtvej. Dal jsem tělu odpoči-

nout. Vím, že v Německu všechno doženu. Jestli budu doběhávat 

týden nebo dva, nevadí. Soutěž začíná až dvacátého září, předtím 

je Německý pohár. Čeká nás šílené kvantum zápasů, proto jsem 

teď spíš odpočíval.“

 Setkáte se v Kaiserslaternu s některým z bývalých spo-

luhráčů nebo členů realizačního týmu z jara 2011?

„Devět let je ve fotbalovém životě hrozně dlouhá doba. Pa-

matuji si prakticky jen bývalého asistenta trenéra, který nyní 

dělá vedoucího. Poslední dny jsem byl v kontaktu s Florianem 

Dickem, který hrával pravého obránce. Vrátil se do klubu, ob-

starával mi hotel. Také vím, že u béčka působí kondiční trenér, 

kterého znám z Norimberku.“ 

„Strávil jsem 
dva měsíce 

pod prášky.“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Prémii za deset gólů
ještě nedostal…

V pátek dopoledne v Muzeu Slavie převzal její dlouholetý útočník Mi-
lan Škoda členský odznak číslo 74 Klubu ligových kanonýrů týdení-
ku GÓL, do kterého vstoupil 22. června v dresu tureckého Rizesporu, 
do něhož přestoupil z Edenu v zimě.

 MILAN ŠKODA PŘEVZAL ČLENSKÝ ODZNAK KLUBU LIGOVÝCH KANONÝRŮ TÝDENÍKU GÓL ČÍSLO 74. 

 SLAVNOSTNÍ UDÁLOST MILANA ŠKODY SI NENECHAL UNIKNOUT ANI ŠÉF SLAVIE MIROSLAV TVRDÍK, 
 KTERÝ NOVODOBÉ KLUBOVÉ LEGENDĚ PŘEDAL ČERVENOBÍLÝ DRES S ČÍSLEM 100. 

Čtyřiatřicetiletému forvardovi, který v červenobílých barvách 

nastřílel 77 branek a 17 předtím u vršovických „sousedů“ v Bo-

hemians 1905, přišli k oficiálnímu vstupu do „Klubu 100“ pogratu-

lovat jeho nynější kolegové-kanonýři Peter Herda a Jan Nezmar, 

který mu ve Slavii v posledních sezonách i šéfoval jako sportovní 

ředitel. Slavnostní akt dekorování si nenechal ujít i boss starono-

vého mistra Jaroslav Tvrdík, který kvůli tomu přerušil dovolenou.

Milan Škoda odehrál za Rizespor 17 utkání turecké Super 

Ligy a s 10 góly se stal nejlepším týmovým střelcem. „Nečekal 

jsem to a myslím, že to nečekali ani oni, protože mi do smlouvy 

dali nějakou prémii za deset gólů. Věřili, že to stoprocentně ni-

kdy nedám, že to tam možná ještě nikdo nedal. Takže byli úplně 

v klidu. Deset gólů je dost, ještě když jsem tam byl první půlrok. 

Takže z toho pohledu jsem spokojený,“ prozrazuje novopečený 

člen a dodává: „Zatím tu prémii nezaplatili, ani jsme se o tom ně-

jak vůbec nebavili. Když jsme podepisovali smlouvu, tak to tam 

dávali. Dáš deset gólů, tak dostaneš tolik. Vyhrajeme pohár, tak 

tolik. My jsme na sebe s manažerem koukli a říkáme: Deset? Já 

mu říkám, že ať tam dá třeba sedm, něco reálného. A on, že ne. 

Říká: Jestli to chceš, musíš dát deset.“  

V Turecku o jeho jubilejní trefě na hřišti Antalyasporu, kde sni-

žoval na konečných 1:3, nevěděli. „Vůbec to tam nikdo neřešil, 

nikdo se na to neptal. Ani poté, když jsem to dal, to nikdo nevěděl. 

Nijak jsem to neoslavil. Dal jsem to z penalty, na kterou jsem ani 

nechtěl jít. Prohrávali jsme 0:3, byl jsem celkově nějak naštvaný. 

Říkám si: Tak já dám 100. gól z penalty za stavu 0:3.... Ale trenér 

říkal, že mám jít, protože jsem kopal předtím s Galatasarayem. 

Tak jsem šel, dal jsem 100. gól a pak nic. Pak jsem jel na hotel 

a domů…“, líčí nulovou oslavu.

V novém působišti si rychle vydobyl respekt a zahrává pe-

nalty. „Hrozně mi pomohlo, že jsem dal hned v prvním zápase 

za Rizespor dva góly. To mi tu cestičku trošku umetlo, že jsem 

to měl docela dobré. I když byly taky zápasy, kdy to nebylo úplně 

ono,“ přiznává a pokračuje na téma penalty: „První jsem kopal 

na Trabzonu. Vedli jsme po poločase 1:0, ale pak jsme dostali asi 

čtyři góly a v 90. minutě penalta. Chtěl jsem si to vzít, protože 

jsem byl na ten zápas zrovna napsaný. Přišli za mnou dva tři lidi, 

že to chtějí kopat, jenže oba střídali. Já říkám: To určitě, já tu 

běhám 90 minut jak ... a ty sem přijdeš na deset minut a budeš 

si kopat penaltu?“ 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Rizespor hrál až do posledního kola o udržení. Mezi elitou zů-

stal, ale nakonec kvůli koronavirové krizi nesestoupily ani týmy, 

které se nezachránily. „Poslední čtyři kola jsem cítil, jak ta důle-

žitost roste, že to už musíme zvládat. Celý půlrok jsme hráli fakt 

špatně venku, ale doma jsme to zvládali. Otočili jsme zázračně 

zápas s Kayserisporem góly v 90. a 93. minutě. Pak jsme prohráli 

zase venku, ale doma jsme vyhráli nad Malatyasporem. Všichni 

říkali, že když vyhrajeme a Kayserispor doma prohraje, už jsme 

zachráněni. Ale stejně to tak nebylo, hráli jsme o záchranu do po-

sledního kola a byli jsme kousíček od sestupu,“ přiznává hektický 

ligový finiš. Jeho výkony by mu mohly vynést návrat do české re-

prezentace, za kterou naposledy nastoupil vloni v březnu ve Wem-

bley proti Anglii. Příští rok národní tým čeká odložené EURO 2020. 

„Je to hrozně daleko, pro mě v tomhle věku ještě trošku dál. Ale 

je to nějaká výzva, nějaký cíl. Pamatuji si EURO 2016 ve Francii, 

to byla skvělá akce. Strašně jsem si to užil, i když jsme bohužel 

nepostoupili,“ říká autor kontaktního gólu na 1:2 Chorvatskem, 

s nímž svěřenci tehdejšího trenéra Pavla Vrby nakonec uhráli 

remízu 2:2. „Je to velká motivace. I když vím, že momentálně je 

v reprezentaci dost útočníků, kteří jsou přede mnou. I kdybych dá-

val góly, stejně asi budou přede mnou. Ale ve fotbale se může stát 

všechno. Když nastane nějaká dobrá shoda náhod pro mě, stát se 

to může. Maličko tomu věřím,“ usmívá se člen Klubu ligových ka-

nonýrů týdeníku GÓL. 

 NA METU 100 LIGOVÝCH TREF SE MILAN ŠKODA 
 PROSTŘÍLEL NA SOUČASNÉM ANGAŽMÁ V TURECKÉM RIZESPORU. 

Klub ligových kanonýrů týdeníku GÓL 
se rozrostl nejen o Škodu

Na slavnostním setkání v Muzeu Slavie převzal její dlouholetý útočník 
MILAN ŠKODA členský odznak Klubu ligových kanonýrů týdeníku GÓL 
s pořadovým číslem 74. Vzhledem k tomu, že nejbližší čekatelé potře-
bují nastřílet minimálně osmnáct branek, zdálo by se, že na přidělení 
dalších členských odznaků bude zapotřebí ještě delší dobu čekat. Není 
tomu tak, protože do elitní společnosti ligových kanonýrů byli nově 
přijati tři fotbalisté, kteří své branky nastříleli před desítkami let. 

 JAKÉMU DALŠÍMU STŘELCI PO MILANU ŠKODOVI BUDE MOCI ŘEDITEL 
 GÓLU VÁCLAV TICHÝ PŘEDAT KANONÝRSKÝ ODZNAK ČÍSLO 75? 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Vysvětlení je jednoduché. Jak známo Komise pro historii a sta-

tistiku FAČR se průběžně snaží doplňovat bílá místa a napravovat 

nesrovnalosti, vzniklé v průběhu od založení klubu před téměř 

pěti desítkami let. Klub ligových kanonýrů týdeníku GÓL prošel 

od roku 1972 několika úpravami pravidel, naposledy v roce 2016. 

Komise v rámci odstraňování zkresleného pohledu na historii 

a také ve snaze o nápravu i objektivitu upřesnila v roce 2016 pravi-

dla pro vstup do „Klubu 100“. 

V jednom bodě se píše o tom, kdo může být přijat: fotbalista 

s československým občanstvím (před rokem 1993), který vstřelí 

minimálně 100 gólů v nejvyšších soutěžích v Česku či v Českoslo-

vensku nebo v zahraničí. Podmínkou je, aby většinu z těchto gólů 

vstřelil v československé nebo v české lize nebo aby reprezentoval 

Československo (například Ladislav Kubala nebo Ľubomír Luho-

vý reprezentovali Československo, Pavol Diňa splnil podmínku, že 

vstřelil většinu gólů v československé lize. Není rozhodující, zda 

a kdy majitel toto občanství pozbyl, nebo znova nabyl - třeba Adolf 

Scherer atd. Góly vstřelené v zahraničí před nabytím občanství se 

nezapočítávají - což se týká Ladislava Kubaly před jeho příchodem 

z Maďarska na Slovensko, resp, do Československa).

Komise pro historii a statistiku FAČR se rozhodla započítávat 

góly vstřelené v letech 1939-1945 v lize Slovenského štátu, které 

jsou analogicky počítány jako góly vstřelené ve stejném období 

v naší protektorátní lize. Pak je možné na některé hráče aplikovat 

výše zmíněný článek. Hráč měl československé občanství před 

rokem 1993, vstřelil většinu ze 100 branek v československé lize 

a zbytek ve Slovenském štátu nebo reprezentoval Českosloven-

sko, a pak mu stačí, aby měl alespoň sto ligových branek.

Tato kritéria splňují tři českoslovenští fotbalisté: JOZEF 

LUKNÁR (15. 1. 1915) - 119 branek, z toho 35 v českosloven-

ské lize za Bratislavu, ale jednou v roce 1938 reprezentoval 

Československo (zbylých 84 branek dal ve Slovenském štátu 

za Bratislavu); VIKTOR TEGELHOFF (23. 12. 1918) - 113 bra-

nek, z toho 55 v československé lize za Bratislavu, navíc 10x 

reprezentoval Československo (ve Slovenském štátu 31 bra-

nek za Bratislavu a 27 branek za Ružomberok); GEJZA ŠI-

MANSKÝ (28. 2. 1924) - 106 branek, z toho 76 v československé 

lize za Bratislavu (54), Prešov (14), Tankistu (8), navíc 15x re-

prezentoval Československo (třicet branek dal ve Slovenském 

štátu za Slavii Prešov). Všichni tři splňují požadovaná kritéria 

ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů týdeníku GÓL, stávající 

se jeho právoplatnými členy a držiteli členských odznaků 75, 

76 a 77, které budou jejich rodinným příslušníkům předány při 

nejbližší vhodné příležitosti. 

 DO KLUBU LIGOVÝCH KANONÝRŮ MAJÍ NYNÍ NEJBLÍŽE S 82 GÓLY TOMÁŠ NECID Z KLUBU ADO DEN HAAG… 

 … A REPREZENTAČNÍ ÚTOČNÍK DALLASU ZDENĚK ONDRÁŠEK. 

AKTUÁLNÍ ČEKATELÉ NA VSTUP DO KLUBU 
LIGOVÝCH KANONÝRŮ TÝDENÍKU GÓL

Tomáš Necid - 82 - ADO den Haag * Zdeněk Ondrášek - 82 - FC Dallas

Michal Papadopulos - 77 - Korona Kielce 

Jakub Řezníček - 77 - FK Teplice

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Souček vyhrál poprvé Zlatý míč

Reprezentační záložník Tomáš Souček poprvé v kariéře vyhrál novinář-
skou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony. Pětadvace-
tiletý středopolař anglického West Hamu ve 24. ročníku jasně ovládl jarní 
i podzimní část hlasování a s velkým náskokem 391 bodů porazil druhé-
ho, obhájce trofeje brankáře Tomáše Vaclíka ze Sevilly. Třetí místo obsadil 
další gólman Ondřej Kolář z mistrovské pražské Slavie. 

 TOMÁŠ SOUČEK PÓZUJE S CENNOU TROFEJÍ. 

 REPREZENTAČNÍ ZÁLOŽNÍK TOMÁŠ SOUČEK MÁ ZA SEBOU 
 SKVĚLOU SEZONU V DRESU REPREZENTACE, SLAVIE A WEST HAMU. 

Souček byl před rokem druhý, tentokrát si s Vaclíkem pořadí 

prohodili. Reprezentační středopolař triumfem ve Zlatém míči 

podtrhl životní sezonu a navázal na březnové premiérové vítěz-

ství v tradiční anketě Fotbalista roku 2019. 

Rozhodující náskok si vytvořil už na podzim, kdy za výkony 

ještě ve slávistickém dresu získal 784 bodů a vedl před Vaclíkem 

o 181 bodů. Jarní část vyhrál dokonce o 189 bodů před útoční-

kem Patrikem Schickem z Lipska, který se díky tomu posunul 

na celkové čtvrté místo.

Na podzim si „Suk“ se Slavií zahrál skupinu Ligy mistrů 

a v domácí soutěži s ní bez porážky vedl tabulku o 16 bodů před 

Plzní. Navíc patřil ke klíčovým postavám českého národního 

týmu, s nímž postoupil na EURO 2020, které bylo kvůli pandemii 

ANKETA ZLATÝ MÍČ PRO NEJLEPŠÍHO 
ČESKÉHO FOTBALISTU SEZONY 2019/2020

1. Tomáš Souček (Slavia Praha/West Ham) 1326 bodů., 
2. Tomáš Vaclík (FC Sevilla) 935, 3. Ondřej Kolář (Slavia Praha) 745, 

4. Patrik Schick (AS Řím/Lipsko) 589, 5. Alex Král (Slavia Praha/Spartak Moskva) 431, 
6. Vladimír Darida (Hertha) 355, 7. Jan Bořil (Slavia Praha) 278, 

8. Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) 252, 9. Adam Hložek (Sparta Praha) 251, 
10. Jakub Jankto (Sampdoria) 238, 11. Vladimír Coufal 190.

Další pořadí: 12. David Hovorka (oba Slavia Praha) 143, 13. Milan Škoda (Slavia Praha/Rizespor) 
140, 14. Petr Ševčík (Slavia Praha) 134, 15. Jiří Pavlenka (Brémy) 109, 16. Ondřej Čelůstka (Antaly-
aspor), 17. Zdeněk Ondrášek (Dallas) oba 106, 18. Lukáš Masopust (Slavia Praha) 92, 19. Michael Kr-
menčík (Plzeň/FC Bruggy) 77, 20. Filip Novák (Trabzonspor) 66, 21. Jakub Brabec (Plzeň), 22. Ondřej 
Kúdela (Slavia Praha) oba 62, 23. Theodor Gebre Selassie (Brémy) 56, 24. Libor Kozák (Sparta Praha), 
25. Aleš Čermák (Plzeň) oba 33, 26. Jaroslav Drobný (České Budějovice) 30, 27. Lukáš Kalvach (Pl-
zeň) 24, 28. Tomáš Malinský (Liberec) 22, 29. Pavel Bucha (Plzeň) 21, 30. Matěj Vydra (Burnley) 20, 
31. Michal Sadílek (PSV Eindhoven) 18, 32. Tomáš Sivok (České Budějovice) 17, 33. Lukáš Budínský, 
34. Marek Matějovský (oba Mladá Boleslav) oba 16, 35. Antonín Barák (Udine/Lecce) 14, 36. Aleš 
Matějů (Brescia), 37. Josef Jindřišek (Bohemians 1905) oba 9, 38. Jakub Řezníček (Teplice) 8, 39. 
Bořek Dočkal (Sparta Praha) 7, 40. Jaromír Zmrhal (Brescia) a Martin Doležal (Jablonec), 42. Tomáš 
Koubek (Augsburg) všichni 6, 43. Jan Kopic (Plzeň) 5, 44. Josef Hušbauer (Slavia Praha/Drážďany) 
4, 45. Jan Vodháněl (Bohemians 1905) 3, 46. Adam Karabec (Sparta Praha), Ladislav Krejčí (Boloňa) 
a Jan Matoušek (Jablonec) všichni 2, 49. Jan Kuchta (Liberec), Matouš Trmal (Slovácko), Milan Heča, 
David Lischka (oba Sparta Praha) a Patrizio Stronati (Ostrava) všichni 1.

Pozn.: při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet lepších umístění.

VÍTĚZOVÉ PODLE POČTU TRIUMFŮ

12 - Petr Čech, 6 - Pavel Nedvěd, 
1 - Jiří Němec, Patrik Berger, Tomáš Rosický, David Lafata, 

Tomáš Vaclík, Tomáš Souček.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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koronaviru odloženo na příští rok. Po zimním odchodu z Edenu 

se ihned zabydlel v základní sestavě West Hamu a pomohl mu 

k záchraně v Premier League, díky níž se automaticky uplatnila 

opce na jeho přestup ke „Kladivářům“. Na defenzivního záložní-

ka byl i velmi produktivní. Na podzim si připsal osm gólů v čes-

ké lize, dvě branky v Lize mistrů a jednu trefu za reprezentaci, 

na jaře v Premier League skóroval třikrát.

Teprve podruhé za posledních jedenáct sezon nevyhrál Zlatý 

míč brankář. Loňský vítěz Vaclík, který se se Sevillou kvalifikoval 

do skupiny příštího ročníku Ligy mistrů, se musel spokojit s dru-

hým místem. Na pomyslných stupních vítězů poprvé skončil dal-

ší gólman Kolář, který si v uplynulém ligovém ročníku připsal 

rekordních 23 čistých kont. V první patnáctce je osmička hráčů, 

kteří během sezony nastoupili za Slavii. 

Vedle vítěze jsou to třetí Kolář, pátý záložník Alex Král, který 

na podzim odešel z Edenu do Spartaku Moskva, sedmý obránce 

Jan Bořil, jedenáctý další bek Vladimír Coufal, dvanáctý stoper 

David Hovorka, třináctý útočník Milan Škoda, který na jaře v tu-

reckém Rizesporu vstoupil do Klubu ligových kanonýrů týdeníku 

GÓL, a čtrnáctý středopolař Petr Ševčík. 

 LOŇSKÝ VÍTĚZ ANKETY TOMÁŠ VACLÍK SKONČIL TENTOKRÁT DRUHÝ. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.represtart.cz/cs/
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Machálek slavnou tradici ctí, 
ale po postupu s pokorou bere záchranu

Zbrojovka Brno pod ním od poloviny sezony ožila tak, že se vrátila 
mezi elitu. I když to vzhledem k okolnostem pro jejího trenéra MILO-
SLAVA MACHÁLKA v době nejen fotbalově nejisté nebylo vůbec jed-
noduché a v jednu chvíli neměli ani on, ani hráči postup ve vlastních 
rukách. Ale povedlo se a zkušený kouč, jenž od svého podzimního ná-
stupu dokázal, proč o něj vedení Zbrojovky dlouhodobě stálo, teď řeší, 
jak tradiční fotbalovou baštu mezi elitou zabydlet.

 DO BRNĚNSKÉ ZBROJOVKY PŘIŠEL MILOSLAV MACHÁLEK V PRŮBĚHU 
 LOŇSKÉHO PODZIMU A SPLNIL ÚKOL, KTERÝ DOSTAL: PŘIVÉST JI ZPĚT DO 1.LIGY. 

 ZBROJOVKA SE POD JEHO VEDENÍM VÝSLEDKOVĚ VÝRAZNĚ ZVEDLA A NAKONEC 
 OHROŽOVALA I VEDOUCÍ PARDUBICE. I DRUHÉ MÍSTO JI ALE ZAJISTILO PŘÍMÝ POSTUP. 

 Předpokládám, že jste už několikrát kolem sebe slyšel, 

že Zbrojovka by měla nejen patřit do 1. ligy, ale i do její špičky. Co 

na tento názor jako trenér nováčka soutěže říkáte?

„Že s ním souhlasím z hlediska fotbalové historie, tam je to 

nepopiratelné. Klub s ohromnou tradicí, s mistrovským titulem 

ve své historii, výbornou diváckou základnou, tohle všechno pro to 

mluví. My jsme teď ale v trochu jiné situaci a tohle je spíše otázka 

dlouhodobější.“

 Jak tedy berete tu aktuální ve chvíli, kdy tým připravuje-

te na návrat do ligy po dvou druholigových sezonách?

„Že jsme opravdovým nováčkem, který dal na druhou ligu 

dohromady velmi slušný tým. Že se ale teprve teď ukáže, jestli 

je opravdu mezi druhou a první ligou tak obrovský rozdíl, jak se 

o něm mluví. Tohle musíme mít na paměti, jít do sezony s pokorou 

a s tím, že záchrana v ní určitě nebude málo. A dál se uvidí.“

 Můžete do ligy jít s tím, že pod vaším vedením jste od pod-

zimu prožili velmi úspěšné období. Jak pro vás bylo těžké?

„Velice náročné. Nejen vzhledem k situaci s covidem, který, což 

ale měli všichni stejné, nás zastavil hned na začátku jara. Měli 

jsme za sebou zimní přípravu, odehráli jeden zápas a nastala dal-

ší dlouhá, tentokrát nucená pauza, v níž se hráči dlouho museli 

připravovat jen individuálně. A do toho přicházelo, že jsme byli pod 

tlakem, že musíme vyhrát každý zápas.“ 

Miloslav Machálek
Narozen: 20. července 1961 * Místo narození: Uherské Hradiš-
tě * Fotbalový post: stoper * Hráčská kariéra: TJ Sokol Slavkov 
(mládež), VTJ Tábor, Jiskra Staré Město, MFK Vyškov, TJ Sokol 
Slavkov * Trenérská kariéra: SK LeRK Prostějov (1999-2000), 
FC Vysočina Jihlava (2000-2002), 1. HFK Olomouc (2002-2003), 
1. FC Synot (2003), SC Xaverov (2004), Uničov (2004-2006), SK 
Sigma Olomouc (2008-2009, mládež), Sokol Konice (2009), MFK 
Vyškov (2010), SK Uničov (2010-2012), MFK Vyškov (2012-2016), 
SK Líšeň (2017-2019), FC Zbrojovka Brno (2019-?) * Největší tre-
nérské úspěchy: Postup s Líšní do 2. ligy (2019), postup se Zbro-
jovkou Brno do 1. ligy (2020)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 Vám se to až na výjimky dařilo.

„Za to jsem rád, stejně jako že se nám podařilo dát dohromady 

takový tým, jaký tady teď máme. Byla radost s ním pracovat a ce-

ním si, že se mu dařilo úspěšně překonávat i komplikace, které 

nás provázely a vlastně ještě provázejí.“

 Myslíte absence několika důležitých hráčů?

„Přesně tak. Přišly karty a hlavně některá dlouhodobá zra-

nění. Obránce Kryštůfek si zranil koleno, dlouho nemohli hrát 

Kotula a Jakub Šural, rovněž obránci. Proto musel v červnu 

na stoperu naskočit dorostenec Endl, který hrál poprvé ligový 

zápas týden po svých sedmnáctých narozeninách. Tohle byly 

komplikace, se kterými nebylo lehké se vypořádat, ale těší mě, 

že je tým zvládl úspěšně.“

 Řekl jste, že vás komplikace nejen provázely, ale i prová-

zejí. Jaké?

„Třeba teď Honza Hlavica, který k nám přišel z Líšně a hned si 

zlomil podočnicový oblouk a musí na operaci, takže zase obránce, 

který dlouhodobě vypadává.“

 Přesto jste ale jarním, či spíše letním finišem útočili 

na první místo Pardubic. Proč se je podle vás nepovedlo Brnu 

přeskočit?

„Bohužel už asi opravdu nebylo v našich silách takovou ztrátu 

na ně dotáhnout, i když jsme proto udělali maximum. Pardubice 

ale byly na dohrání výborně nachystané a svůj náskok si pohlídaly. 

My jsme šanci měli, ale asi jsme o ni přišli hlavně v Hradci Králo-

vé. Přestože do konce ještě chyběla řada zápasů, tak ztráta dvou 

bodů byla asi jednou z nejdůležitějších. Přitom jsme tam hráli vel-

mi dobře, vedli jsme, měli řadu dalších šancí, ale v předposlední 

minutě jsme dostali gól a skončilo to 1:1.“

 Nakonec přišlo čekání, zda se bude hrát baráž, či jak to 

bude s případným přímým postupem. Jak jste situaci prožíval?

„Bylo to složité, nikdo nevěděl, jak vše dopadne, nakonec 

rozhodlo grémium tak, jak rozhodlo, a my jsme, podle mě za-

slouženě, postoupili. Musím přiznat, že v okamžiku, kdy to bylo 

odsouhlaseno, jsem cítil zadostiučinění, že jsme asi pracovali 

dobře.“

 Teď už pracujete na tom, abyste se v lize zabydleli. Co ří-

káte na fakt, že hned na úvod přijede do Brna pražská Sparta?

„Že to beru, ale že mě strašně mrzí, že vzhledem k situaci při-

šel tento mač hned na úvod. Nikdo moc neví, jaká opatření nako-

nec budou muset být splněna, kolik diváků bude moci na stadion 

přijít. Pro nás ohromná škoda, protože vzhledem k tomu, co jsme 

předváděli v poslední době my i Sparta, vzhledem k tradici obou 

klubů a vzájemné rivalitě, by to byl před plným hledištěm asi tro-

chu jiný zápas. Asi by na mě i trochu dýchla historie stejně jako 

ve chvíli, kdy jsem na podzim vedl Zbrojovku vůbec poprvé za Lu-

žánkami v přáteláku s Olomoucí. Škoda.“

 Koronavir asi ovlivní víc věcí, sezona může mít hodně ne-

čekaných komplikací. Jste na to připraveni?

„Nic jiného nám nezbývá, tohle my nemůžeme ovlivnit a musí-

me přijmout všechno, co přijde. Přitom už jaro bylo z tohoto po-

hledu hodně náročné, všechno šlo strašně rychle za sebou, ne-

bylo jednoduché se udržet ve formě a v kondici, podle mě jsme to 

zvládli i díky skvělé regeneraci. Říkám, že bych to už nechtěl zažít, 

tak snad to už nezažiju.“

 Co ale alespoň částečně ovlivnit můžete, je složení kád-

ru, se kterým se pokusíte v první lize prosadit. Několikrát bylo 

naznačeno, že dopředu nemá Zbrojovka problém, spíše vzadu. 

Tak jak to tedy je?

„Tak nějak, i když trochu to v souvislosti s defenzivou ovlivnilo 

i to, o čem jsme mluvili - na jaře nám chybělo několik kvalitních 

obránců, kteří se vracejí. Uvidíme.“ 

 ZA KLÍČOVOU BODOVOU ZTRÁTU V DOSTIZÍCH O PRVNÍ MÍSTO S PARDUBICEMI POVAŽUJE 
 MILOSLAV MACHÁLEK ZTRÁTU Z TOHOTO ZÁPASU V HRADCI, KDE ČERVENÁ ZBROJOVKA REMIZOVALA 1:1. 

 MILOSLAV MACHÁLEK VE ZBROJOVCE NAVÁZAL NA ÚSPĚŠNÉ ANGAŽMÁ 
 V KONKURENČNÍ LÍŠNI, SE KTEROU O ROK DŘÍVE POSTOUPIL DO 2. LIGY. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Blíží se pohárové 
vyvrcholení

Evropské poháry čekají finálové turnaje - Final Eight, na kterých se roz-
hodne o držitelích cenných triumfů. Liga mistrů se představí v Lisabonu, 
kde se odehrají čtvrtfinále, semifinále i finále. Vše jen na jeden zápas. Se 
stejným programem se Evropská liga přesunula do Německa. 

 KDO PO FOTBALISTECH LIVERPOOLU PŘEVEZME POST NOVÉHO VLÁDCE KLUBOVÉHO 
 FOTBALU? OBHÁJCE LOŇSKÉHO TRIUMFU V LIZE MISTRŮ SE DO LISABONU NEPROBOJOVAL. 

 LONI SE V BAKU RADOVALI Z TROFEJE ZA VÍTĚZSTVÍ V EVROPSKÉ LIZE 
 HRÁČI CHELSEA. LETOS BY SE MOHLI V NĚMECKU DOČKAT PLEJEŘI DVOU 
 JINÝCH ANGLICKÝCH TÝMŮ - MANCHESTERU UNITED A WOLVERHAMPTONU. 

LIGA MISTRŮ

VÝSLEDKY OSMIFINÁLE

Juventus - Lyon 2:1 (postupuje Lyon), Manchester City - Real Madrid 2:1 (postupje Manchester City), 
Bayern - Chelsea 4:1 (postupuje Bayern), Barcelona - Neapol 3:1 (posupuje Barcelona).

FINÁLOVÝ TURNAJ V LISABONU

Stadiony: Estádio da Luz (stadion Benfiky, zde se bude hrát i finále), 
Estádio José Alvalade (stadion Sportingu)

ČTVRTFINÁLE

12. srpna 2020, 21:00 - Atalanta Bergamo - Paris St. Germain

13. srpna 2020, 21:00 - RB Lipsko - Atlético Madrid

14. srpna 2020, 21:00 - Barcelona - Bayern Mnichov

15. srpna 2020, 21:00 - Manchester City - Lyon

SEMIFINÁLE

18. srpna 2020, 21:00 - vítěz 2. čtvrtfinále - vítěz 1. čtvrtfinále

19. srpna 2020, 21:00 - vítěz 4. čtvrtfinále - vítěz 3. čtvrtfinále

FINÁLE

23. srpna 2020, 21:00 - vítěz 2. semifinále - vítěz 1. semifinále

EVROPSKÁ LIGA

VÝSLEDKY OSMIFINÁLE
Basilej - Frankfurt 1:0 (postupuje Basilej), Wolves - Olympiakos 1:0 (postupuje Wolves), 

Leverkusen - Rangers 1:0 (postupuje Leverkusen), Sevilla - AS Řím 2:0 (postupuje Sevilla), 
Inter - Getafe 2:0 (postupuje Inter), Manchester United - LASK 2:1 (postupuje Machester United), 
FC Kodaň - Basaksehir 3:0 (postupuje FC Kodaň), Šachtar - Wolfsburg 3:0 (postupuje Šachtar).

FINÁLOVÝ TURNAJ V NĚMECKU
Stadiony: MSV Arena v Duisburgu, Arena AufSchalke v Gelsenkirchenu, 

Düsseldorg Arena v Düsseldorfu, Stadion Köln v Kolíně nad Rýnem (zde se bude hrát i finále)

ČTVRTFINÁLE
10. srpna 2020, 21:00 - Manchester United - FC Kodaň 

10. srpna 2020, 21:00 - Inter Milán - Bayer Leverkusen 

11. srpna 2020, 21:00 - Šachtar Doněck - FC Basilej 

11. srpna 2020, 21:00 - Wolverhampton - FC Sevilla 

SEMIFINÁLE
16. srpna 2020, 21:00 - vítěz 4. čtvrtfinále - vítěz 1. čtvrtfinále

17. srpna 2020, 21:00 - vítěz 2. čtvrtfinále - vítěz 3. čtvrtfinále

FINÁLE
21. srpna 2020, 21:00 - vítěz 1. semifinále - vítěz 2. semifinále

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

18. 8. 2020

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


Dominance Juventusu nad italským fotbalem je tak velká, že uko-
řistit titul nestačí. Navzdory zisku Scudetta se proto musel z la-
vičky turínského klubu předčasně pakovat trenér Maurizio Sarri, 
jemuž zlomilo vaz brzké vyřazení z Ligy mistrů. Jeho místo pře-
kvapivě zaujme někdejší záložník „Staré dámy“ Andrea Pirlo, jenž 
v kariéře ještě neodkoučoval ani minutu!

Andrea Pirlo

Stará dáma
hraje vabank

s legendou

Andrea Pirlo

Stará dáma
hraje vabank

s legendou
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Respektovaného taktika nahradí na jednom z nejprestižnějších 

trenérských míst světové kopané legendární záložník, který ještě 

relativně nedávno v kopačkách brázdil travnaté pažity a ke kou-

čování dosud ani pořádně nečichl. Jednašedesátiletého Sarriho 

vystřídá o dvacet let mladší borec na startu nové kariéry. 

TRENÉRSKÉ MLÁDÍ VPŘED
„Stará dáma“ se tak zapojila do trendu a po vzoru ostatních 

mančaftů vsadila na dravé trenérské mládí. Vždyť například 

v londýnském Arsenalu letos dostal důvěru Mikel Arteta (38 

let), hráče jeho rivala z Chelsea zase cepuje Frank Lampard 

(42), s nímž Pirlo před čtyřmi roky válel v MLS za New York City, 

na manchesterském Old Trafford vládne Ole Gunnar Solskjaer 

(47), římské Lazio dovedl ke čtvrté příčce v Serii A Simone In-

zaghi (44), ve Veroně zase koučuje Ivan Jurič (44) a Neapol vede 

do boje Pirlův někdejší parťák z reprezentace a záložní řady 

slavného AC Milán Gennaro Gattuso (42). 

Na rozdíl od výše zmíněných trenérů však byl Pirlo vhozen 

do vody a musí plavat, vždyť do Juventusu původně přišel v mi-

nulém týdnu na místo kouče juniorky hrající třetí ligu, což pro něj 

mělo být premiérové trenérské angažmá! Vyřazení od Lyonu v os-

mifinále Ligy mistrů ale plány všech v ambiciózním klubu výrazně 

změnilo - Sarri dostal padáka a na jeho místo byl povýšen právě 

Pirlo. A jeho bývalý spoluhráč Gattuso jej před náročnou misí oka-

mžitě varoval: „A teď je v háji. Má štěstí, že začne v Juventusu, ale 

tohle je profese, pro kterou skvělá hráčská kariéra nestačí. Musíš 

se učit, tvrdě pracovat a moc toho nenaspíš. Být hráčem a být tre-

nérem není to samé, je to úplně jiný svět.“

TLAK SI NEPŘIPOUŠTÍ 
Hráčskou kariéru měl Andrea Pirlo opravdu exkluzivní a s tla-

kem, kterému bude v nové roli od prvních dní čelit, se jistě doká-

že vyrovnat. Vždyť chladnokrevnost, s jakou dokázal řešit těžké 

herní situace, byla jeho poznávacím znamením. „Tlak necítím, 

vůbec si ho nepřipouštím. Celé odpoledne 9. července jsem 

v Berlíně strávil buď spánkem, nebo hraním na Playstationu. 

Večer jsem šel na hřiště a vyhrál titul mistra světa,“ popsal ro-

dák z Flera léto v roce 2006, kdy s italskou „sqaudrou azzurou“ 

dosáhl na fotbalový grál a ovládl světový šampionát. Ve finále 

proti Francii po jeho rohu Marco Materazzi vyrovnal na 1:1, v pe-

naltovém rozstřelu pak Pirlo suverénně proměnil první pokus 

svého týmu, čímž jej nasměroval ke slavnému vítězství, a za svůj 

skvělý výkon si vysloužil ocenění za Hráče zápasu. 

V důležitých duelech jej skutečně nikdy nervozita nesvazovala 

a dokázal ze sebe vydat to nejlepší - o šest let dříve jako velká na-

děje a kapitán týmu dvěma góly zařídil triumf Itálie 2:1 nad Českou 

republikou ve finále evropského šampionátu U21, s třemi zásahy 

se stal nejlepším střelcem šampionátu a naznačil, že má před 

sebou velkou kariéru. To však uniklo kompetentním osobám v mi-

lánském Interu, kterému v té době patřil. Téměř mu nedali šanci 

předvést um v modročerných barvách, posílali jej na hostování ať 

už do mateřské Brescie, za níž si už v 16 letech odbyl debut v Se-

rii A, či Regginy, a nakonec se jej s lehkým srdcem po třech letech 

v létě 2001 zbavili, když jej prodali k rivalům z AC Milán. „V celé své 

kariéře nejvíce lituji toho, že jsem pustil Pirla do AC Milán. Bylo to 

moje rozhodnutí a byla to zcela jasně velká chyba,“ zpytoval poz-

ději svědomí někdejší prezident Interu Massimo Moratti.

 ZA JUVENTUS NASTUPOVAL ANDREA PIRLO ČTYŘI SEZONY 
 A V KAŽDÉ Z NICH SE MOHL RADOVAT ZE ZISKU SCUDETTA. 

 SE SPOLUHRÁČEM Z REPREZENTACE A LEGENDOU ŘÍMSKÉHO AS 
 FRANCESCEM TOTTIM SI JAKO SOUPEŘI NA HŘIŠTI NIKDY NIC NEDAROVALI. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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ARCHITEKT RÝSOVAL GÓLOVÉ ŠANCE
Na opačné straně barikády Pirlo konečně dokázal prodat 

svůj mimořádný talent. Pod vedením Carla Ancelottiho vytvořil 

ve středové řadě skvělé duo s Gennarem Gattusem, jenž byl mu-

žem pro černou práci, který bez bázně a hany vlétl do každého 

souboje a za svého kolegu dokázal převzít spoustu defenzivních 

povinností. Kreativního Pirla, jehož trenéři dříve stavěli do role 

ofenzivního záložníka, Ancelotti stáhl do nižší pozice za desítku, 

kterou hrával Rivaldo, Rui Costa a následně Kaká, dopřál mu 

svobodu chodit si pro míče na vlastní polovině a odtud tvořit hru 

milánského giganta. V dresu „Rossoneri“ se brzy vypracoval 

v jednoho z nejlepších hráčů světa na své pozici a pro hru celku 

ze San Sira naprosto klíčovým borcem. Skvělé periferní vidění, 

milimetrově přesné přihrávky, kreativita, perfektní technika, 

klid na míči, výtečné předvídání hry, schopnost diktovat tempo 

hry, parádní rána ze střední vzdálenosti a schopnost elegantně 

se vymotat i z těch nejzapeklitějších situací patřily mezi jeho vel-

ké fotbalové zbraně, kterými dokázal zakrýt i jasné nedostatky 

v rychlosti či obětavosti v defenzívě. 

Spoluhráči z národního týmu jej přezdívali „Architekt“ kvůli 

jeho schopnostem založit ofenzivní akce a narýsovat útočníkům 

přesným pasem za obranu gólové příležitosti, čehož Totti a spol. 

s chutí využívali. Podobně v této činnosti vynikal i na klubové úrov-

ni a borci jako Ševčenko, Inzaghi či Crespo si díky jeho přesným 

přihrávkám notně vylepšili gólové statistiky. Již ve své druhé se-

zoně v dresu AC Milán (2002/2003) dominoval Serii A v několika 

individuálních kategoriích - například v úspěšných přihrávkách 

Andrea Pirlo
Narozen: 19. května 1979, Flero * Výška: 177 cm * Pozice: zálož-
ník * Kariéra (roky, tým, zápasy, góly): 1995-1998 Brescia 49 / 6, 
1998-2001 Inter Milán 40 / 0, 1999-2000  Reggina (host.) 30 / 6, 2001  
Brescia (host.) 10 / 0, 2001-2011 A.C. Milán 401 / 41, 2011-2015 Ju-
ventus 164 / 19, 2015-2017 New York City 62 / 1; národní tým 2002-
2015 Itálie 116 / 13 * Trenérská kariéra: 2020-? Juventus

 V MILÁNSKÉM AC STRÁVIL VĚTŠINU SVÉ ÚSPĚŠNÉ KARIÉRY 
 A DVAKRÁT S NÍM TRIUMFOVAL V SERII A I LIZE MISTRŮ. 

 ANGAŽMÁ V AMERICKÉ MLS Z PIRLA UDĚLALO NEJLÉPE PLACENÉHO 
 ITALSKÉHO HRÁČE, V NEW YORK CITY POBÍRAL 8 MILIONŮ EUR ROČNĚ. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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(2093), držení míče (123 hodin a 39 minut) či úspěšných míčích 

(661) a výrazně pomohl „Rossoneri“ k triumfu v Coppa Italia 

a hlavně vítězství v Lize mistrů, v jejímž finále AC Milán zdolal 

v penaltách rivaly z Juventusu. 

ZTRÁTA AC ZISK PRO JUVE
Za milánský velkoklub elegantní středopolař nakonec odehrál 

deset sezon a ke dvěma triumfům v Lize mistrů či v evropském 

Superpoháru přidal také dva mistrovské tituly. Druhé Scudetto 

v červenočerných barvách získal v ročníku 2010/2011, v jehož prů-

běhu byl označen vedením mančaftu ze San Sira za nepotřebné-

ho a nebyla mu prodloužena smlouva. Toho hbitě využil Juventus 

a zadarmo získal jednoho z nejopěvovanějších tvůrců hry vůbec. 

„Když mi Andrea řekl, že k nám přestoupí, pomyslel jsem si: Bůh 

existuje! Hráč jeho úrovně a kvalit, navíc zadarmo, to musel být 

podpis století,“ jásal nad ziskem zvučené posily gólman „Staré 

dámy“ a Pirlův reprezentační spoluhráč Gianluigi Buffon. 

A zatímco AC Milán od Pirlova odchodu marně vzpomíná 

na zašlou slávu a titul již nezískal, Juventus s jeho přispěním na-

startoval dominanci, která trvá dodnes. V sezoně 2011/12 totiž 

po devítiletém půstu vystřídal právě milánského rivala na mis-

trovském trůnu, z něhož dosud neslezl. Pod taktovkou kouče 

Conteho nastupoval Pirlo ve středu zálohy s Marchisiem a Vida-

lem, kteří byli velmi silní v defenzivní činnosti, což zkušenému 

kreativci uvolnilo ruce a nohy směrem dopředu - pro své spolu-

hráče za celou sezonu vytvořil přes 100 šancí ke skórování a s 13 

asistencemi byl nejlepším nahrávačem Serie A. Ve statistice 

úspěšných přihrávek překonal o více než 500 přihrávek každé-

ho hráče z nejvyšší italské soutěže a v celoevropském rámci byl 

v této činnosti úspěšnější pouze barcelonský Xavi… S turínským 

mančaftem nakonec během čtyř plodných sezon získal čtyři li-

gové tituly a v roce 2015 odešel dohrát kariéru do americké MLS. 

V newyorském City se sešel s Davidem Villou a Frankem Lam-

pardem a klubu v roce 2016 poprvé v historii pomohl do play off 

a o rok později definitivně ukončil hráčskou kariéru.

ZLANAŘÍ DO TURÍNA ISCA?
Ačkoliv vlastní podíl v rodinném podniku zaměřeném na ob-

chodování s ocelí a realizuje se v byznysu s vínem, když ve vlast-

ní vinici vyprodukuje okolo 15 - 20 tisíc lahví oblíbeného moku 

ročně, na fotbal ani poté, co pověsil kopačky na hřebík, nezane-

vřel. Loni začal studovat profilicenci UEFA společně s dalšími 

exfotbalisty Lucou Tonim, Cristianem Chivuem, Paolo Monte-

rem, Thiago Mottou či Walterem Samuelem a nyní stojí na prahu 

nové výzvy. A zřejmě o mnoho dříve, než sám čekal. Před něko-

lika měsíci v internetové diskuzi s bývalým spoluhráčem Fabiem 

Cannavarem poodhalil, jaký styl fotbalu by jako kouč preferoval. 

„Záleží na hráčích, ale líbí se mi systém 4-3-3, v němž každý úto-

čí. Hodně držení míče, spousta přihrávek. Systém 4-3-3 se mi 

opravdu zamlouvá, ale když pro něj nemáš vhodné hráče, musíš 

se přizpůsobit a použít jiný. Když se upneš na určitý systém, ale 

hráčům nevyhovuje, marníš jen čas a nedostaneš z týmu to nej-

lepší,“ uvedl Pirlo. 

Během sezony 2018/19 působil Pirlo jako spolukomentátor pro 

Sky Sport Italia a předpověděl, že Juventus vypadne ve čtvrtfinále 

s Ajaxem, neboť postrádá kvalitu v záložní řadě a neumí poskyt-

nout potřebný servis Cristianu Ronaldovi. Zároveň uvedl, že by 

„Stará dáma“ měla přivést Isca z madridského Realu, který by její 

středovou řadu výrazně pozvedl. Bude španělský reprezentant 

první posilou, kterou Pirlo v novém angažmá uloví? 

 PÁTÝ NEJČASTĚJŠÍ ITALSKÝ REPREZENTANT HISTORIE (116 STARTŮ) VÝRAZNĚ POMOHL NÁRODNÍMU 
 TÝMU V ROCE 2006 K ZISKU NEJCENNĚJŠÍHO FOTBALOVÉHO POHÁRU VŮBEC - TROFEJI PRO MISTRA SVĚTA. 

 DO TRENÉRSKÉHO ANGAŽMÁ SKOČIL ROVNÝMA NOHAMA. JAK SI S NOVOU ROLÍ PORADÍ? 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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#REPRESTART se blíží, reprezentace 
dostane fanoušky na stadion

Fanoušci budou moci podpořit českou fotbalovou reprezentaci přímo 
na stadionu, i když tribuny během zápasu Ligy národů proti Skotsku (7. září 
2020) nejspíš budou muset zůstat prázdné. Národní tým jim to díky moder-
ním technologiím umožní v rámci unikátního projektu #REPRESTART.

 NEŽ BUDOU FOTBALOVÍ REPREZENTANTI ZNOVU ZDRAVIT SVÉ PŘÍZNIVCE PŘÍMO NA TRIBUNÁCH, 
 BUDOU ZATÍM FANOUŠCI POVZBUZOVAT SVÉ HRÁČE ALESPOŇ NA LED PANELECH. 

šími výkony,“ uvedl oblíbený masér české reprezentace Eduard 

Poustka, který se stal tváří #REPRESTART.

Ředitelka oddělení reprezentace Iveta Vondrová dodala: „Hlav-

ní záměr byl jasný - dostat fanoušky na stadion. Zároveň jsme se 

snažili vymyslet co nejživější, nejzajímavější a také nejzábavnější 

formu. V Česku je takové řešení unikátní, proto věřím, že zaujme 

naše příznivce i hráče.“

Zvláštní prostor v rámci #REPRESTART dostanou členové in-

tegrovaného záchranného systému. Česká reprezentace chce 

Všechny zápasy pořádané Evropskou fotbalovou unií se až 

do změny rozhodnutí budou hrát bez přítomnosti diváků. Při zápa-

sech české reprezentace se fanoušci přesto dostanou až ke hřiš-

ti. A to konkrétně na LED obrazovky, ze kterých budou fandové 

během utkání fandit. Fanoušci se na LED panelech postavených 

kolem hřiště, tedy doslova v první řadě, objeví v různých situa-

cích: například při hymně nebo po vstřeleném gólu. Stačí, když 

poděkovat lékařům, policistům, hasičům a vojákům za jejich obě-

tavou práci v době pandemie koronaviru. Konkrétní podobu před-

staví FAČR později. Fanoušci zároveň dostanou i možnost fandit 

pohromadě. FAČR v době zápasu uspořádá například projekci 

v autokině v Praze na Strahově. 

www.represtart.cz

na stránkách www.represtart.cz natočí video, za které navíc do-

stanou malý dárek.

„Fotbal děláme pro fanoušky, bez nich to není ono. Ale všichni 

bohužel víme, jaká je teď situace… Tento projekt zapojí fanoušky 

do zápasu, jak jen to bude možné. Budeme rádi za každého, kdo 

pro nás videa natočí, aby kluci v těžkých a důležitých zápasech cí-

tili podporu. A my se na oplátku budeme snažit odvděčit co nejlep-

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.represtart.cz/cs/#page=intro
https://www.represtart.cz/cs/#page=intro
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 TRÉNINK KOMENTOVAL VERNER LIČKA, GARANT 
 PROFESIONÁLNÍHO FOTBALU Z ÚSEKU TRENÉRŮ FAČR. www.fotbal.cz

 V ODPOLEDNÍ ČÁSTI PROGRAMU PROBĚHL UKÁZKOVÝ TRÉNINK S HRÁČI RFA PARDUBICKÉHO KRAJE. 

Trenéři akademií „ladí formu“ 
na nový školní rok

Šéftrenéři a hlavní trenéři Regionálních fotbalových akademií FAČR (RFA) 
se na začátku srpna sešli v obci Dříteč v Pardubickém kraji, aby se společ-
ně připravili na nadcházející školní rok. Na programu jednodenního semi-
náře byla kromě teoretické části také praktická ukázka tréninku.

 TRENÉŘI RFA SE SEŠLI NA JEDNODENNÍM SEMINÁŘI V DŘÍTEČI. 

Letní seminář regionálních fotbalových akademií bývá zpravi-

dla třídenní, kvůli nestabilní situaci v souvislostí s koronavirem 

proběhl tentokrát v trochu pozměněné a zredukované formě. 

„Určitě je to důležitá a přínosná akce, proto jsme ji chtěli alespoň 

nějak zachovat. Je to vlastně takové finální školení před novým 

školním rokem,“ uvedl Karel Poborský ředitel Úseku elitní mlá-

deže FAČR a vedoucí RFA.

Během dopoledne čekaly trenéry po úvodním slově Karla Po-

borského tři přednášky. Garant profesionálního fotbalu z Úseku 

trenérů FAČR Verner Lička se věnoval zejména individuálních do-

vednostem hráčů při hře bez míče. „V součinnosti hráčů bez míče 

zaostáváme. Jakmile jsou hráči dál od těžiště hry, přestávají hrát. 

A to je chyba,“ vysvětlil Lička, někdejší útočník a československý 

reprezentant.

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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http://www.fotbal.cz
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 NA PRŮBĚH SEMINÁŘE PEČLIVĚ DOHLÍŽEL KAREL POBORSKÝ, 
 ŘEDITEL ÚSEKU ELITNÍ MLÁDEŽE FAČR A VEDOUCÍ RFA (VPRAVO). 

V odpolední části se všichni přesunuli na ukázkový trénink 

na místní hřiště. Tréninkovou jednotku vedl s hráči RFA Pardubic-

kého kraje Pavel Frýbort, manažer rozvoje a kvality FAČR. Pro při-

hlížející trenéry akademií komentoval jednotlivé činnosti pomocí 

bezdrátového mikrofonu Lička. „Oproti běžnému tréninku se často 

přerušovalo. To proto, že nás chtěli upozornit na chyby a ukázat je 

tak i ostatním trenérům. Bylo to zajímavé a myslím, že mi to po-

mohlo,“ svěřil se Vojtěch Kubín, hráč RFA Pardubického kraje.

Po skončení tréninku, v jehož závěru už všechny aktéry skrápěl 

déšť, si ještě trenéři spolu s metodickým štábem jednotlivé tré-

ninkové moduly zhodnotili a dali si tak zpětnou vazbu. „Kdybych 

měl uvést své pocity, tak jsou maximálně silné a pozitivní. Pro 

mě je to takový nejefektivnější a nejpříjemnější přístup k vnitřní-

mu vzdělávání. Je potřeba se potkávat a dát si zpětnou vazbu, to 

propojení teorie s praxí a následná diskuze jsou obrovsky účinné. 

Myslím si, že akce jako tato jsou nejefektivnější způsobem, jak se 

posouvat dál,“ uzavřel Lička.

Kromě šéftrenérů a hlavních trenérů se v uzavřených skupin-

kách setkali v dalších dnech i ostatní členové realizačních týmů 

všech akademií - trenéři brankářů, fyzioterapeuti a další. 

FAČR upravil soutěžní řád

Výkonný výbor FAČR schválil upravený soutěžní řád, který zahrnuje nově zave-
dené povinnosti klubů v souvislosti s nákazou COVID-19. Mezi ně patří například 
povinné testování na koronavirus před zápasy domácího poháru s celky z první 
a druhé ligy, kterou řídí Ligová fotbalová asociace. Novelizovaný soutěžní řád 
řeší také otázky pořadí soutěží v případě předčasného ukončení ročníku včetně 
postupů a sestupů. Zabývá se také podmínkami odložení zápasů nebo prohláše-
ní o bezinfekčnosti, které členové klubů podepisují před prvním utkáním a poté 
vždy po skončení léčení nákazy COVID-19 nebo po ukončení karantény.

 PŘEDSEDA FAČR MARTIN MALÍK PŘEDSTAVIL UPRAVENÝ SOUTĚŽNÍ ŘÁD 
 REAGUJÍCÍ NA AKTUÁLNÍ SITUACI SPOJENOU S NÁKAZOU COVID-19. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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www.fotbal.cz GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ FAČR JAN PAULY: „JSME V KONTAKTU 
 I S DALŠÍMI SPORTY. PRAVIDLA BY SE MĚLA LIŠIT CO NEJMÉNĚ.“ 

 FOTBALOVÁ ASOCIACE BY RÁDA ZÍSKALA 2000 NOVÝCH ROZHODČÍCH. 
 NEJLEPŠÍ Z NICH MAJÍ ŠANCI PROSADIT SE AŽ DO NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽE. 

NOVÁ GENERACE ROZHODČÍCH
FAČR odstartovala nábor rozhodčích. Do svých řad by ráda 

získala přes dva tisíce nových sudích a vytvořila novou generaci 

arbitrů. Uchazečům by nemělo být méně než 15 let.

V Česku aktuálně působí 4020 rozhodčích a podle předsedy 

FAČR Martina Malíka by jich bylo potřeba až sedm tisíc. „Rozhod-

čí jsou součástí fotbalu, bez nich prostě nemůžeme hrát. Hledá-

me sportovně založené fotbalové nadšence, kteří mají fotbal pod 

kůží a chtějí být jeho součástí. Pokud nemůžete fotbal z jakýchkoli 

důvodů hrát, tohle je cesta, jak u něj zůstat,“ zdůrazňuje. Novým 

uchazečům by mělo být minimálně 15 let. Nutností je dokona-

lá znalost pravidel, fyzická připravenost, psychická odolnost 

a schopnost maximálně se koncentrovat. FAČR novým sudím 

nabízí možnost pravidelného vzdělávání a zařazení do akademie 

rozhodčích pod vedením zkušených instruktorů. „Kdo se chce do-

stat jako rozhodčí v profesionálním fotbale na vrchol, nebo dokon-

ce působit na mezinárodní úrovni, měl by začít kariéru rozhodčího 

v mladém věku, tak kolem 20 let. Ti nejschopnější se mohou už 

před dovršením třicítky objevit na listině domácí nejvyšší soutě-

že,“ dodává šéf českého fotbalu. 

„Je jasné, že globální boj s onemocněním COVID-19 není bo-

hužel ještě minulostí a všechny zainteresované strany v amatér-

ských soutěžích tak musí vědět, podle jakého manuálu v tomto 

směru postupovat,“ říká předseda FAČR Marek Malík a dodává: 

„Naší prioritou zůstává vždy zdraví hráčů i realizačních týmů, zá-

roveň bychom ale chtěli dohrát i soutěže pod hlavičkou FAČR. No-

velizace Soutěžního a Disciplinárního řádu FAČR tak jsou jakýmsi 

klíčem, jak postupovat v celé řadě situací, které mohou v nadchá-

zejících týdnech nastat.“ 

Podle nových pravidel se kluby musí mimo jiné povinně testovat 

na koronavirus před pohárovými zápasy s celky z první a druhé 

ligy. Pokud podmínku nesplní, musí o tom dva dny před utkáním 

informovat vedení soutěže a utkání kontumačně prohrají, vyhnou 

se ale pokutě. Změny v disciplinárním řádu také řeší situaci, po-

kud hráči odmítnou dohrát utkání nebo k němu nastoupit. Pokud 

nebudou splněny podmínky pro odložení zápasu, jako jsou napří-

klad obavy fotbalistů o zdraví, bude zápas kontumován, klub ale 

nebude pokutován. Počet kontumací pro vyloučení ze soutěže se 

kvůli novému pravidlu navýšil na šest.

„Dnes už je nad slunce jasnější, že v počátku není možné pře-

dejít všem situacím, které mohou nastat. Naším úkolem je však 

vystihnout takových situací co nejvíce,“ konstatuje generální se-

kretář FAČR Jan Pauly a pokračuje: „Na druhou stranu je nut-

ná i solidarita ze strany našich členů jednoho k druhému, jakož 

i k pravidlům samotným. Společným cílem musí v této chvíli být 

zejména snaha o dohrání soutěží, nikoli obcházení pravidel. Jsme 

v kontaktu i s dalšími sporty, pravidla by se totiž, alespoň podle 

našeho názoru, měla lišit co nejméně.“

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.fotbal.cz
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Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

http://www.chancefutsalliga.cz/
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