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bych rozhodně vyměnil 
za body, “ říká útočník 
Olomouce.
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Vážení čtenáři!

Překonal dlouhodobé zranění kolene i následné 

obtížné období, kdy musel bojovat o důvěru trenéra 

Rona Janse, ale nyní záložník Václav Černý prožívá 

krásné fotbalové období� V Twente nastupuje v zá-

kladní sestavě, ve dvou duelech po sobě proti Excel-

sioru a PSV si připsal po dvou vstřelených brankách 

a těší se na zářijový reprezentační sraz� „Cíl je jasný, 

chceme se udržet v elitní skupině Ligy národů� Čeka-

jí nás dva zápasy, tím pádem máme situaci ve svých 

rukách� Uděláme maximum,“ prohlásil odhodlaně pro 

toto vydání Gólu�       

V sobotu prožil gólově úspěšný mač proti Plzni, 

když konto mistra zatížil dvěma góly� Přesto by je 

Mojmír Chytil oba vyměnil za bodový zisk, neboť Ha-

náci doma padli s Viktorkou 2:3� „Problém byl v tom, 

že když jsme vyrovnali na dva dva, tak jsme vzápě-

tí inkasovali� V tomto okamžiku se asi zápas zlomil,“ 

říká olomoucký útočník v rubrice Můj týden� 

„Zlomem byl gól do šatny!“ radoval se naopak Jiří 

Jarošík, jehož svěřenci dokázali zvrátit nepřízni-

vý stav 0:2 a sparťany poslali z Teplic zpět do Pra-

hy s pouhou jednobodovou remízovou výslužkou� 

A v rozhovoru pro Gól také prozradil, jak dopadla 

jeho jízda do porodnice po vítězství nad Jabloncem� 

Stihl být u narození dcerky Nikol?

Krásné gólové počtení! 

Petr Trejbal, šéfredaktor
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STALO SE���

„PROHRA S PLZNÍ MRZÍ“
„Těsná domácí porážka s mistrovskou Plzní nás moc mrzí� Určitě bych svoje oba góly vyměnil 

za body� Bohužel jsme zápas nezvládli, Viktorka klasickým výsledkem o gól vyhrála� Problém byl 

v tom, že když jsme vyrovnali na dva dva, tak jsme vzápětí inkasovali� V tomto okamžiku se asi zá-

pas zlomil� Měli jsme potom ještě spoustu šancí� Brankář Staněk ale soupeře podržel při hlavičce 

Pokyho (Pokorného), trefili jsme tyč� Plzeň je však zkušený tým a pohlídala si to�“

 MOJMÍR CHYTIL V SOBOTNÍM DUELU OLOMOUCE S PLZNÍ. 

 PŘESTOŽE SE OLOMOUCKÝ ÚTOČNÍK PROTI ÚŘADUJÍCÍM MISTRŮM 
 PROSADIL DVAKRÁT, K BODŮM JEHO BRANKY HANÁKY NEPŘIVEDLY. 

Fotbalový týden Mojmíra Chytila

„Góly bych 
vyměnil za body!“

Olomoucký útočník MOJMÍR CHYTIL dal v so-
botním duelu Plzni dva góly, přesto Sigma ne-
získala ani bod. Byť byla obhájcům titulu rovno-
cenným soupeřem. V soutěži tak Hanáci zatím 
zůstávají za očekáváním, v tabulce jsou třetí 
od konce. Chytil věří, že se zlepšujícím se her-
ním projevem budou body brzy přibývat.

 V TÉTO SEZONĚ SI MOJMÍR CHYTIL PŘIPSAL JIŽ ČTYŘI PRVOLIGOVÉ BRANKY. 

  Vlkanova 
přestoupil do Plzně
Fotbalisty Plzně posílil Adam Vlkano-

va� Sedmadvacetiletý ofenzivní zálož-

ník a český reprezentant přestoupil 

do týmu úřadujícího ligového mistra 

z Hradce Králové a v novém působišti 

podepsal smlouvu na tři roky� Opačným 

směrem na hostování k „Votrokům“ za-

mířili obránce Filip Čihák a slovenský 

útočník Matej Trusa� O odchodu Vlka-

novy z Hradce se spekulovalo praktic-

ky celé léto� O kapitána Východočechů 

se zajímala i pražská Slavia, kluby se ale 

nedohodly� Ofenzivní univerzál nakonec 

zamířil do konkurenční Plzně, se kte-

rou hraje ve skupině Ligy mistrů, kam 

Viktoria prošla z kvalifikace� Je odcho-

vancem Hradce Králové, kde strávil 

většinu dosavadní kariéry� V lize zatím 

odehrál 57 zápasů a vstřelil 10 branek� 

Zazářil především v minulém ročníku 

nejvyšší soutěže, v němž si připsal osm 

gólů a stejný počet asistencí a výraz-

ně pomohl „Votrokům“ coby nováčkovi 

k nečekanému šestému místu� Vysloužil 

si pozvánku do reprezentace a v červnu 

si v Lisabonu připsal premiérový start 

za český národní tým v Lize národů pro-

ti Portugalsku�

  Barák se 
poprvé trefil
Reprezentant Antonín Barák vstřelil 

první soutěžní gól za Fiorentinu, italský 

favorit ale na úvod skupiny A Evropské 

konferenční ligy doma překvapivě jen 

remizoval 1:1 s RFS Riga� Za lotyšský tým 

nastoupil další český hráč Petr Mareš� 

Sedmadvacetiletý středopolař ve Flo-

rencii skóroval v 56� minutě, premiérové 

trefy za „Fialky“ se dočkal ve čtvrtém 

utkání po příchodu na hostování z Hel-

lasu Verona� Fotbalisté RFS vyrovnali 

čtvrt hodiny před koncem díky Iličovi� 

Zápas rozhodovali čeští rozhodčí v čele 

s hlavním arbitrem Pavlem Orlem�

  Černému to pálí!
Český záložník Václav Černý dal v ni-
zozemské lize ve druhém utkání za se-
bou dvě branky� V sobotu fotbalistům 
Twente Enschede zařídil výhru 2:1 doma 
nad PSV Eindhoven� Čtyřiadvacetiletý 
reprezentant vstřelil oba góly v prv-
ním poločase, a navázal tak na výkon ze 
středečního zápasu s Excelsiorem Rot-
terdam, ve kterém přispěl dvěma trefa-
mi k výhře 4:0�

  Kopic má 
natržený sval
Fotbalisté Plzně přišli po útočníkovi Janu 
Klimentovi na nejbližší zápasy o další 
oporu� Pravý křídelník Jan Kopic si v li-
govém utkání se Slováckem natrhl sval 
a mimo hru bude nejméně měsíc� Hned 
v první minutě otevřel skóre a pomohl 
k vítězství 3:0, ale už v závěru úvodního 
dějství musel střídat� Vyšetření ukázalo, 
že dvaatřicetiletý reprezentační zálož-
ník utrpěl vážnější poranění� „Má natr-
žený sval, bude delší dobu mimo� Vypadá 
to minimálně na čtyři týdny� Uvidíme, 
jak se to bude léčit,“ konstatuje trenér 
Michal Bílek, který tak v krátké době 
přišel o druhou oporu kvůli svalovým 
problémům� Na konci srpna se v odve-
tě závěrečného 4� předkola Ligy mistrů 
s Karabachem zranil útočník Jan Kliment 
a kouč odhadl absenci letní posily na čty-
ři až šest týdnů�

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

STALO SE���

Foto: sigmafotbal�cz

Foto: sigmafotbal�cz

Foto: sigmafotbal�cz



6 7

„DEVĚT PATNÁCT TO NEBYLO…“
Bezprostředně po zápase jsem zaslechl, že plzeňská zeď byla ve dvou případech blíž, než měla� 

V utkání jsem si toho nevšiml, nezahrával jsem přímé kopy� I když je fakt, že při té první situaci 

jsem si říkal, že je zeď docela blízko� Ale věřil jsem, že hlavní rozhodčí má vzdálenost snad nějak 

nakrokovanou� Když si to zpětně přehraju, tak zeď stála na úrovni penalty, půlkruh na vápně je 

vzdálený devět patnáct� Přímý kop jsme ale zahrávali z čáry, takže za mě to devět patnáct nebylo� 

Každopádně, dostali jsme tři góly, to se nad Plzní těžko vyhrává�

„NÁŠ HERNÍ PROJEV SE ZLEPŠUJE“
Na druhou stranu jsme dva góly dali, těší mě pochopitelně, že jsem se dvakrát prosadil� 

U první branky jsem si sběhl za obranu, rychle jsem se zorientoval� Viděl jsem Staňka, jak jde 

proti mně, tak jsem pálil na zadní tyč� Při druhém gólu jsem ostrý centr trefil ve skluzu� Je mi 

ale jedno, kdo bude góly dávat, hlavně abychom sbírali body� Jasně, jsem za ně rád, jsem útočník� 

Body však teď moc nepřicházely� Znovu ale opakuji, vyměnil bych je za body� Moc je nepřipisu-

jeme, přestože, myslím, se celkově náš herní projev neustále zlepšuje� Musíme pracovat, makat 

a nechat na hřišti všechno� Jednou se to k nám otočí�“ 

„NÁŠ VÝKON SNESL MĚŘÍTKO“
Nepovedl se nám vůbec začátek zápasu, přitom ve všech dosavadních zápasech jsme úvody 

chytili� Proti Plzni se nám to bohužel nepodařilo, inkasovali jsme první branku� Rychle jsme se 

ale dokázali oklepat a vyrovnali jsme� Myslím, že náš výkon snesl potom měřítko, dostali jsme 

se do utkání� Nedokážu si ale vysvětlit, čím bylo, že jsme do zápasu nevstoupili dobře� Během 

něj se událo také několik sporných situací� Jak jsem je viděl ze svého pohledu? Asi tohle moc 

komentovat nechci� Těch situací bylo víc, ale těžko říct� V šestnáctkách byla spousta soubojů� 

Na jedné straně se to pískne, u nás ne���

„PENALTA SE PÍSKNOUT DALA“
U ruky nevím, jaká přesně jsou pravidla� Před penaltou Plzně tam byl zjevně otočený aut� Tako-

vý je prostě fotbal, i rozhodčí dělají chyby� Teď šly bohužel proti nám� V závěru jsem podstoupil 

souboj s plzeňským stoperem Lukášem Hejdou, sudí to jako penaltový faul neposoudil� Pohyb mi 

ale Hejda určitě znemožnil� Nemohl jsem se odrazit� Nevím, co bych k tomu dál řekl� Prostě na mně 

visel� Nechci říct, jestli byla penalta stoprocentní, nebo nebyla� Myslím ale, že se i písknout dala, 

Hejda šel do souboje s velkou intenzitou� Jak říkám, nemohl jsem se odrazit�

MOJMÍR CHYTIL * Narozen: 29� dubna 1999 * Výška: 187 cm * Váha: 83 kg * Fotbalový 

post: útočník * Stav: svobodný * Hráčská kariéra: Prostějov (2006-2012), Sigma Olomouc 

(2012-2021), FK Pardubice (2021-2022), Sigma Olomouc (2022-?) * Česká liga: 90 zápasů/  

17 gólů * Největší úspěchy: pět gólů v sezoně první ligy (2021-2022)

 SPOLUHRÁČI OBJÍMAJÍ STŘELCE MOJMÍRA CHYTILA PO GÓLU 
 DO SÍTĚ LIBERCE, KTERÝ VŠAK STAČIL POUZE NA REMÍZU 1:1. 

 MOJMÍR CHYTIL BOJUJE V DRESU SIGMY PROTI PARDUBICÍM, 
 JEJICHŽ BARVY HÁJIL BĚHEM HOSTOVÁNÍ LONI NA PODZIM. 

  Schick znovu 
vyrovnal
Tři čeští fotbalisté se představili v so-

botním bundesligovém duelu na Olym-

pijském stadionu v Berlíně, kde hostila 

Hertha tým Leverkusenu, který zažívá 

bídný start do nové sezony� Ani v hlav-

ním městě Německa se Bayer neodra-

zil na vítěznou vlnu� V první půli mohli 

reprezentační útočníci Patrik Schick 

a Adam Hložek otevřít skóre, ale dánský 

brankář Oliver Christensen reflexivními 

zákroky jejich šance zmařil - prvnímu 

vyrazil hlavičku na zadní tyči, druhé-

mu pak střelu z několika metrů� I když 

šli hosté do vedení brzy po přestávce 

po perfektně zahraném trestném kopu 

Demirbaye, nakonec zachraňovali aspoň 

bod za remízu 2:2� V 79� minutě ji zařídil 

svým druhým gólem v této sezoně stře-

lou z hranice šestnáctky Patrik Schick, 

navázal tak na svoji premiérovou trefu 

v předchozím kole doma s Freiburgem, 

kdy rovněž vyrovnával na 2:2, ale hos-

té pak ještě jednou skórovali� Adama 

Hložka vystřídal za stavu 1:1 v 66� minu-

tě Amiri�  V nastaveném čase nastoupil 

v dresu Herthy bývalý reprezentační 

kapitán Vladimír Darida, který nahradil 

Tousarta�

  Baník posiloval
Fotbalisty Ostravy posílili v závěru let-

ního přestupního termínu šestadvace-

tiletý srbský záložník Srdjan Plavšič ze 

Slavie a o rok mladší Brazilec Cadu z Plz-

ně, kteří ve svých mateřských klubech 

momentálně neměli velké herní vytíže-

ní� Oba do Baníku zamířili na hostování 

do konce sezony� O Cadua Baník stál 

už v letní pauze, hráč dal ale přednost 

Plzni, která ho zatím nasazovala mini-

málně, stejně tak Slavia Plavšiče� Oba si 

odbyli premiéru v základní sestavě Ba-

níku ve vítězném domácím zápase s po-

sledními Pardubicemi (3:0)�

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

STALO SE��� KALENDÁRIUM

Foto: sigmafotbal�cz

Foto: sigmafotbal�cz

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

ZÁŘÍ
13. ZÁŘÍ

1943 Ján Geleta 1964-1970 19/2

1960 Ján Kapko 1982-1988 3/0

1980 Tomáš Zápotočný
2006-
2007

4/0

14. ZÁŘÍ

1952 Jindřich Svoboda 1975-1977 2/0

1973 Pavel Novotný 1996-1999 2/0

15. ZÁŘÍ

1954 Verner Lička 1980-1981 9/1

1983 Tomáš Sivok 2005-2017 64/5

16. ZÁŘÍ

1929 Arnošt Pazdera 1952-1958 19/3

1944 Václav Migas 1969-1970 8/0

17. ZÁŘÍ

1938 Ľudovít Cvetler 1964 2/0

1989 Michael Rabušic 2013-2020 4/0

18. ZÁŘÍ

1981 David Lafata
2006-
2016

41/9

19. ZÁŘÍ

1931 Václav Hovorka 1958 4/2

1947 Jozef Móder 1972-1977 17/3

1977 Adam Petrouš
2002-
2003

4/0

1996 Michal Sáček 2021 1/0

20. ZÁŘÍ

1895 Karel „Káďa“ Pešek 1920-1931 44/1

1951 Miroslav Gajdůšek 1971-1980 48/4

21. ZÁŘÍ

1892 Antonín Janda „Očko“ 1920-1923 10/12

1914 Karel Kolský 1937-1948 15/0

1939 Vladimír Weiss st� 1964-1965 3/0

22. ZÁŘÍ

1923 Václav Kokštejn 1947-1952 12/1

1964 Vladimír Weiss ml� 1988-1990 19/1

23. ZÁŘÍ

1881 Jindřich Baumruk 1906 1/1

1969 Jan Suchopárek 1991-2000 61/4

25. ZÁŘÍ

1913 Josef Bican 1938-1949 16/18

26. ZÁŘÍ

1928 Břetislav Dolejší 1952-1958 18/0

1968 Miloš Glonek 1991-1993 13/0
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  Břečka se vrátil do Slovácka
Fotbalisté Slovácka získali kýženou posilu do obrany� Do týmu 
z Uherského Hradiště se z turecké Kasimpasy vrací odchovanec 
Tomáš Břečka� V české nejvyšší soutěži odehrál v dresu Slovácka 
a Jablonce 98 ligových zápasů, ve kterých zaznamenal tři branky� 
Poslední tři sezony strávil v turecké lize, kde za Kasimpasu nastou-
pil do 60 zápasů a vstřelil jeden gól� Osmadvacetiletý bek ukončil 
angažmá po dohodě s klubem, za který v minulé sezoně nastupoval 
jako host z pražské Sparty také záložník Michal Trávník, s nímž se 
nyní znovu potkává v jedné kabině�

  Brankář Dúbravka na Old Trafford!
Manchester United získal ve finiši letního přestupového okna 
na hostování z Newcastlu slovenského brankáře Martina Dúbrav-
ku, bývalého gólmana Liberce a Sparty� „Rudí ďáblové“ o něj usilovali 
od minulého týdne, třiatřicetiletý slovenský reprezentant by měl 
krýt záda brankářské jedničky Davidu de Geovi� Na základě dohody 
klubů ho mohou po konci sezony získat na přestup� Slovenský repre-
zentační brankář působil v české lize nejprve v sezoně 2016/2017 
v Liberci a poté na podzim 2017 ve Spartě� Do Newcastlu odešel 
v lednu 2018 na půlroční hostování� V létě pak do tohoto klubu Pre-
mier League přestoupil� Brzy si vydobyl pozici prvního gólmana, 
o kterou přišel v létě, když „Straky“ v rámci vydatného posilování 
týmu přivedly také anglického reprezentanta Nickaka Popea ze se-
stupujícího Burnley�

 TOMÁŠ BŘEČKA 

  Výměna útočníků
Fotbalisté Hradce Králové a pražských Bohemians 1905 si v po-
slední den přestupního období vyměnili útočníky� K Východoče-
chům přišel Matěj Koubek, který s nimi podepsal tříletou smlouvu� 
Opačným směrem putoval Erik Prekop� Dvaadvacetiletý Koubek, 
jehož otec František hrál za „Votroky“ v 90� letech, nastoupil v lize 
ke 41 duelům, ve kterých vstřelil čtyři branky� Čtyřiadvacetiletý 
Slovák Prekop si v české lize připsal 30 startů bez gólové trefy� 
Stejně jako Koubek v dresu „Klokanů“ také on zasahoval v Hradci 
do většiny utkání z lavičky� 

  Kovářův bleskový návrat i debut
Fotbalisty Sparty posílil brankář české reprezentační jedenadva-
cítky Matěj Kovář� Dvaadvacetiletý gólman zamířil do pražské-
ho týmu na hostování bez opce z Manchesteru United� Jednička 
„lvíčat“ by měla ve Spartě zvýšit konkurenci� Letenští mají mezi 
tyčemi poslední dobou rezervy� V nové sezoně je zatím jedničkou 
Slovák Dominik Holec, dvojkou Milan Heča a trojkou Vojtěch Vorel� 
Kovář se do Česka  vrací po čtyřech a půl letech� V lednu 2018 jako 
sedmnáctiletý zamířil ze Slovácka do Manchesteru, kde následně 
prošel mládežnickou akademií� Pravidelně trénoval s A-týmem „Ru-
dých ďáblů“, ale soutěžní start si za první mužstvo United dosud 
nepřipsal, byť se v několika zápasech dostal na lavičku� V sezoně 
2020/2021 hostoval ve Swindonu, v jarní části minulého ročníku 
působil v jiném třetiligovém anglickém klubu Burtonu� Těsně před 
uzávěrkou tuzemského přestupového období zakotvil na Letné� 
Po pátečním tréninku s novými spoluhráči si odbyl prvoligový de-
but v sobotu večer na teplických Stínadlech, kde sparťané sice 
vedli už 2:0, ale nakonec jen remizovali 2:2� 

STALO SE���

  Pokorný se upsal Sigmě
Obránce Jakub Pokorný se stal posilou Olomouce, do níž přestoupil 
z Ostravy� Pětadvacetiletý stoper na Hané podepsal smlouvu na tři 
roky� Ještě v dorosteneckém věku přestoupil do Baníku ze Znojma 
a v Ostravě působil přes šest let, během kterých odehrál 110 zápa-
sů v první a druhé lize� Připsal si i šest gólů v nejvyšší soutěži, ten 
sedmý premiérový v dresu Sigmy vstřelil ve vršovickém „Ďolíčku“ 
do sítě Pardubic a znamenal vítězství hostů�

  Sluka na jihu Čech
Fotbalisty Českých Budějovic posílil krajní obránce Branislav Sluka� 
Třiadvacetiletý Slovák přišel do Dynama na roční hostování s opcí 
ze Žiliny� Prošel třemi mládežnickými kategoriemi slovenské re-
prezentace� V tamní lize odehrál za Žilinu 87 zápasů, v nichž vstřelil 
sedm branek� Jarní část minulé sezony strávil na hostování v MTK 
Budapešť, s nímž sestoupil do druhé maďarské ligy� Český debut 
v dresu Jihočechů si osladil šťastným vítězným gólem v „Ďolíčku“� 

  Budínský je zpátky v Karviné
Záložník Lukáš Budínský se stal posilou fotbalistů druholigové Kar-
viné� Třicetiletého ofenzivního hráče uvolnil Baník Ostrava na hos-
tování do konce sezony� Zkušený středopolař se během ročního pů-
sobení v Baníku nedokázal natrvalo probojovat do základní sestavy, 
a tak se po třech letech vrací do Karviné, kde zažil nejúspěšnější 
část kariéry� S MFK před časem postoupil do první ligy� Má na kon-
tě 208 ligových startů z působení v Karviné, Bohemians 1905, Ost-
ravě a Mladé Boleslavi� V nejvyšší soutěži nastřílel 41 gólů� 

 JAKUB POKORNÝ 

 VÁCLAV DRCHAL 

  Souček opouští Julisku
Fotbalový Jablonec získal krajního obránce Daniela Součka z dru-
holigové Dukly Praha na roční hostování� Severočeský klub má 
i opci na přestup čtyřiadvacetiletého beka� Slávistický odchovanec 
za Duklu v sezoně 2018/2019 odehrál v nejvyšší soutěži 22 utkání 
a zaznamenal jednu asistenci� Další starty bývalý mládežnický re-
prezentant přidal ve druhé lize� Prvoligový comeback prožil v neděli 
v Jablonci v závěru utkání proti Hradci Králové�

  Drchal mezi „Klokany“, 
Patrák v Jablonci
Z Letné v závěru letního přestupového okna odcházejí dva mla-
dí ofenzivní hráči na hostování� Fotbalisty Bohemians 1905 posílil 
útočník Václav Drchal� Třiadvacetiletý forvard bude v „Ďolíčku“ 
hostovat do konce sezony z pražské Sparty, Letenští si jej ale 
mohou v zimní přestávce v předstihu stáhnout zpět� Součástí do-
hody není opce na přestup� Ve stejných smluvních mantinelech je 
i hostování o rok mladšího záložníka či útočníka Vojtěcha Patráka 
v Jablonci, kde se potká s nedávnými spoluhráči Matějem Polidarem 
a Václavem Sejkem� Drchala v úvodu letní přípravy trápily zdravot-
ní problémy� Na startu nové sezony nepatřil do základní sestavy 
Sparty a jako střídající zasáhl do čtyř ligových zápasů� V jarní části 
minulého ročníku hostoval v Drážďanech� V české lize má v dresu 
Sparty a Mladé Boleslavi na kontě 50 startů a 12 branek� Býva-
lý mládežnický reprezentant Patrák debutoval v nejvyšší soutěži 
v dresu mateřské Sparty předloni� Větší prostor dostal až letos 
na jaře během hostování v Pardubicích� V první lize dosud odehrál 
15 utkání a dal jeden gól�

STALO SE���

 MATĚJ KOLÁŘ 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ
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  Defenzívu má vyztužit Chlumecký
Poslední tým první ligy Pardubice posílil Martin Chlumecký� Pěta-
dvacetiletý stoper přišel k Východočechům na roční hostování bez 
opce z ostravského Baníku� V dresu pražské Dukly, Teplic a Ostravy 
nasbíral 34 ligových startů, v nichž vstřelil jeden gól� Měl by přede-
vším pomoci obraně, která je s 22 inkasovanými brankami nejhorší 
v lize� Pardubice prohrály sedm zápasů z úvodních osmi kol sezony� 

 MARTIN CHLUMECKÝ 

  Endl prodloužil se Zbrojovkou
Obránce Lukáš Endl prodloužil s Brnem smlouvu do léta 2025� De-
vatenáctiletý odchovanec se probojoval do základní sestavy Zbro-
jovky už během minulé, postupové sezony ve druhé lize� V aktuálním 
ročníku nejvyšší soutěže nechyběl v sedmi zápasech ani minutu 
a přispěl ke skvělému vstupu nováčka do soutěže� 

  Mladíci odešli na hostování 
Slavia zúžila kádr o dva mladé fotbalisty� Útočník Daniel Fila bude 
do konce sezony hostovat v Teplicích, záložník Matěj Valenta byl 
na půl roku zapůjčen Liberci� Pražané si v zimě mohou Filu stáh-
nou zpět� Dvacetiletý forvard přestoupil do Slavie v únoru z Mladé 
Boleslavi, ale ve vršovickém týmu se neprosadil� V aktuální ligové 
sezoně zasáhl pouze do dvou prvoligových zápasů jako náhradník, 
přesto stihl jednu asistenci paradoxně v utkání proti Teplicím (6:0)� 
Reprezentant do 21 let jedinou soutěžní branku za A-tým v tomto 
ročníku vstřelil v domácí odvetě 2� předkola Evropské konferenční 
ligy proti gibraltarskému outsiderovi St Joseph při výhře 7:0� Jed-
nou skóroval i za druholigové „béčko“� O dva roky starší Valenta se 
do mateřské Slavie vrátil v létě z Českých Budějovic� V červenobí-
lém dresu zasáhl do obou duelů se St Joseph, ale v nejvyšší soutěži 
od trenéra Jindřicha Trpišovského šanci nedostal� 

STALO SE���

  Nigerijská posila z Litvy
Defenzivu jabloneckých fotbalistů doplnil nigerijský obránce Jo-
shua Akpudje� Čtyřiadvacetiletý stoper zamířil do severočeského 
prvoligového klubu z litevského týmu FK Panevežys a v novém půso-
bišti podepsal smlouvu do 30� června 2024� Je to jeho třetí zahra-
niční angažmá� Po odchodu z Nigérie působil nejprve v lotyšském 
klubu Daugavpils a letos v zimě zamířil na hostování do konce roku 
do Panevežysu� S litevským týmem si v létě zahrál kvalifikaci Evrop-
ské konferenční ligy, jeho celek vypadl s moldavským Milsami a Ak-
pudje si dal v odvetě při venkovní porážce 0:2 vlastní gól� Premiéru 
v dresu Jablonce si odbyl ve vítězném utkání doma s Hradcem Krá-
lové, v němž nastoupil v základní sestavě�

  Icha stráví podzim v Pardubicích
Záložník Marek Icha odešel ze Slavie do Pardubic� Do posledního 
týmu prvoligové tabulky zamířil dvacetiletý středopolař na půlroč-
ní hostování� V nejvyšší soutěži debutoval v srpnovém utkání se 
Zlínem, v němž k výhře Slavie 4:1 přispěl gólem a asistencí� Poté 
odehrál za Pražany ještě dva ligové zápasy včetně domácí výhry 7:0 
právě nad Pardubicemi�

  Toml se vydal do Zlatých Moravců
Pardubický klub ukončil smlouvu s Martinem Tomlem� Šestadvace-
tiletý obránce následně zamířil na Slovensko do Zlatých Moravců, 
kde podepsal roční kontrakt s opcí na další sezonu� Do tehdy ješ-
tě druholigových Pardubic přišel před třemi a půl lety a po větši-
nu působení na východě Čech patřil do základní sestavy� To platilo 
i v úvodu tohoto ročníku, po odvolání trenérů Jiřího Krejčího a Ja-
roslava Novotného ale o místo přišel�

 JOSHUA AKPUDJE 

 VÁCLAV KADLEC 

  Páník povede Dubnicu
Český trenér Bohumil Páník povede fotbalisty Dubnice nad Váhom� 
Na lavičce druholigového slovenského klubu nahradil Andyho Smi-
the, se kterým se vedení kvůli špatným výsledkům dohodlo na před-
časném ukončení smlouvy� Pětašedesátiletý zkušený kouč naposle-
dy trénoval Karvinou a v minulé sezoně s ní sestoupil do druhé ligy� 
Má za sebou také angažmá v Ostravě nebo ve Zlíně, s nímž vyhrál 
MOL Cup a zahrál si s ním Evropskou ligu�

  Kadlec se uvedl gólem
Útočník Václav Kadlec odešel z Jablonce do třetiligového Žižkova� 
Třicetiletý forvard měl v severočeském klubu malé herní vytížení� 
Do Jablonce přestoupil na konci ledna z Mladé Boleslavi, kde se vloni 
na podzim vrátil k fotbalu po vleklých zdravotních potížích� V této 
sezoně jako náhradník zasáhl pouze do dvou ligových zápasů na pár 
závěrečných minut� Bývalý útočník pražské Sparty, Eintrachtu 
Frankfurtu nebo Midtjyllandu v únoru 2020 ukončil profesionální 
kariéru kvůli problémům s kolenem� V české nejvyšší soutěži celkem 
odehrál 173 zápasů, vstřelil 50 gólů a přidal 12 asistencí� V repre-
zentaci nastoupil k 16 duelům a čtyřikrát skóroval� V roce 2010 se 
v 18 letech a čtyřech měsících díky gólu při kvalifikační výhře 2:0 
v Lichtenštejnsku stal nejmladším střelcem v historii národního 
mužstva� V Chlumci nad Cidlinou se poprvé představil v dresu Vik-
torky a ve 41� minutě vstřelil jediný gól zápasu� Tři minuty před kon-
cem ho vystřídal další exligový útočník Radek Voltr�

STALO SE���

 DANIEL FILA UŽ V DRESU TEPLIC. 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

Foto: fkteplice�cz
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Zkrácený
hektický podzim

Termínový kalendář bývá každoročně na podzim 

velmi nahuštěný jak na tuzemské, tak evropské 

scéně, které musejí být dopředu a dobře sladěné. 

Letos to je kvůli mistrovství světa v Kataru, kte-

ré odstartuje ve druhé polovině listopadu a skon-

čí v polovině prosince, ještě hektičtější, neboť jak 

pohárové soutěže, tak domácí ligy musejí skon-

čit před výkopem šampionátu. Bez ohledu na to, 

jestli se na něm národní tým představí, nebo uvízl 

v kvalifikačním sítu.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

 Česká liga proto odehraje oproti minulým letům pouze šestnáct 

kol, to poslední v kalendářním roce 2022 je na programu o dru-

hém listopadovém víkendu a ze zimního spánku se znovu „probudí“ 

až na konci ledna 2023� Trojlístek klubových zástupců v pohárové  

Evropě jede rovněž ve zrychleném režimu, protože tradiční dohrává-

ní skupinové fáze až v prosinci není letos možné�

Reprezentačním celkům starého kontinentu zbývají závěrečné 

zářijové dvojzápasy třetího ročníku Ligy národů� Český národní tým 

hraje v elitní skupině A, ve které by si chtěl udržet příslušnost, což 

znamená neskončit na posledním místě ve svém kvartetu� Svěřenci 

trenéra Jaroslava Šilhavého, který v úterý oznámí nominaci na do-

mácí utkání v Edenu s Portugalskem (24� září) a o tři dny později v St� 

Gallenu proti Švýcarsku, aktuálně drží jednobodový náskok na výběr 

helvétského kříže, s nímž se o Černého Petra sestupu popasují buď 

na dálku, nebo spíš až ve vzájemném duelu�

Zatímco pro hostitele to bude zároveň jedna z generálek na mis-

trovství světa, pro kapitána Tomáše Součka a spol� se naopak bude 

jednat o poslední ostrý zápas kalendářního roku� V listopadovém 

termínu si zahrají přípravu s Faerskými ostrovy v Olomouci a pak 

se pravděpodobně vydají ještě do Turecka, které rovněž na světo-

vém dostaveníčku bude chybět� To evropské, které se v roce 2024 

uskuteční v sousedním Německu, rozlosuje svůj kvalifikační jízdní řád 

na začátku října�

V tu dobu už bude jasné, jestli se reprezentační záloha probojovala 

na závěrečný turnaj své věkové kategorie v roce 2023, neboť baráž 

s Islandem odehrají „lvíčata“ na sklonku září - nejprve venku a potom 

odvetu v tradiční domácí baště Českých Budějovicích� Postup má 

v sobě ukrytý ještě jeden motivační bonus� Nejlepší týmy si totiž za-

hrají na olympijském turnaji v roce 2024 v Paříži� Jediná česká stopa 

pod pěti kruhy je už časem hodně zavátá, zanechali ji u protinožců 

na olympiádě 2000… 

Vydělá si 
přes miliardu

„Lewa“ bude v Barceloně vydělá-

vat v průměru 22 milionů eur hrubého 

(11 milionů eur čistého) za sezonu, což 

je o čtyři miliony eur víc než v Bayernu, 

který opustil po osmi letech jako sed-

minásobný nejlepší střelec bundesligy� 

V první sezoně činí hrubá mzda čtyřia-

třicetiletého útočníka 20 milionů eur, 

v dalším ročníku 26 milionů, v třetím 

roce 32 milionů a v posledním 26 milio- 

nů� Čtvrtý rok smlouvy je podmíněn 

tím, že odehraje v předchozím roční-

ku přes 55 procent zápasů� Ještě více 

si může polský forvard polepšit díky 

bonusům� Za španělský titul obdrží 

600 tisíc eur a případný treble mu vy-

nese dva miliony eur�  

 ROBERT LEWANDOWSKI 
 PLZEŇANY ČEKÁ NÁROČNÝ PROGRAM 
 V TUZEMSKÉ NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI A LIZE MISTRŮ. 

 PROTI ŠVÝCARSKU SE 27. ZÁŘÍ ČEŠTÍ REPREZENTANTI 
 MOŽNÁ UTKAJÍ O SETRVÁNÍ V ELITNÍ SKUPINĚ LIGY NÁRODŮ. 

V přepočtu téměř 1,3 miliardy ko-

run čistého si vydělá polský kanonýr 

Robert Lewandowski díky čtyřleté 

smlouvě s Barcelonou, kam přestou-

pil v létě z Bayernu Mnichov. Své ban-

kovní konto může dvojnásobný nej-

lepší fotbalista světa obohatit ještě 

o bonusy za týmové úspěchy. Detaily 

jeho kontraktu zveřejnila španělská 

rozhlasová stanice Cadena Ser.

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

Foto: fcviktoria�cz

GÓL TÝDNE

Foto: fcviktoria�cz
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Po čtyřech remízách v řadě se Spartě její největší 

rivalové Slavia a Plzeň vzdalují na špici ligové tabulky 

pravidelnými tříbodovými kroky, byť mají na rozdíl 

od ní i evropské pohárové povinnosti�

KRESBA TÝDNE

AKTUÁLNĚ

https://www.radiobeat.cz/


Mrzí ho vyřazení z Konferenční ligy, kdy Twente narazilo proti Fio-
rentině. Záložník VÁCLAV ČERNÝ si ve službách nizozemského celku 
užívá povedený start do sezony, v předminulém týdnu dal dvakrát 
po sobě dvě branky. Podílel se tak na výhrách proti Excelsioru a PSV 
Eindhoven. „Momentálně si užívám, když se daří. Ale vím z vlastní 
zkušenosti, že ve fotbale se to může kdykoliv obrátit,“ říká Černý 
i s odkazem na zdravotní trable, kterými si prošel. 

Václav Černý:

„Vážím si toho,
co je. Ale jsem 
pokorný…“

Václav Černý:

„Vážím si toho,
co je. Ale jsem 
pokorný…“
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 JAN MALÝ  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

 Jak jste spokojen s úvodem sezony? Dal jste pět soutěžních 

gólů, v lize se Twente daří, ale v play off Konferenční ligy jste vy-

padli s Fiorentinou.

„Musím říct, že byla opravdu velká škoda, že jsme se nedostali do zá-

kladní skupiny Konferenční ligy� I když los byl opravdu těžký� Začali jsme 

zklamáním, že jsme to nezvládli, ale vstup byl jinak dobrý� Jsme na mís-

tech, kde bychom se chtěli držet po celou sezonu� A osobně mě těší, že 

jsem pro tým důležitý góly, které se ode mě očekávají�“  

 Jaké byly zápasy s Fiorentinou? 

„Přišlo mi, že venku byla řada z nás překvapených� Možná kvalitou 

soupeře, možná celkovou atmosférou evropských pohárů, která byla 

pro hodně z nás novou zkušeností� Byla to obrovská škoda� Myslím, že 

dvojzápas jsme celkově zvládli až na první půli v Itálii, v těchto zápasech 

jsou však tyhle momenty rozhodující�“

 Ovlivnilo vyřazení náladu v týmu?

„Byli jsme zklamaní, šest pohárových zápasů na podzim by bylo 

fantastických� Všichni jsme si je přáli a možná bychom si je i zasloužili 

za minulou sezonu� Teď máme dva úkoly� V lize bychom chtěli pokračo-

vat tam, kde jsme skončili, a pak máme domácí pohár, přes který také 

vede cesta do Evropy�“ 

 V MANČAFTU Z ENSCHEDE PŮSOBÍ VÁCLAV ČERNÝ OD ČERVENCE 2020, 
 KDY DO NĚJ ZAMÍŘIL NEJPRVE NA HOSTOVÁNÍ A POTÉ NA PŘESTUP Z UTRECHTU. 

 VÁCLAV ČERNÝ PROŽÍVÁ SKVĚLÝ VSTUP DO SEZONY, 
 V ŠESTI DUELECH EREDIVISIE ČTYŘIKRÁT SKÓROVAL! 

 VE DVOJZÁPASE S FIORENTINOU VE 4. PŘEDKOLE KONFERENČNÍ LIGY BYL VÁCLAV ČERNÝ 
 JEDINÝM ÚSPĚŠNÝM STŘELCEM TWENTE. JEHO TREFA VŠAK K POSTUPU NESTAČILA. 

ROZHOVORROZHOVOR

Foto: fctwente�nl Foto: fctwente�nl

Foto: fctwente�nl
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 S ČESKÝM PARŤÁKEM MICHALEM SADÍLKEM PATŘÍ 
 K OPORÁM LONI ČTVRTÉHO TÝMU NIZOZEMSKÉ LIGY. 

 Je další postup do evropských pohárů jasným cílem? 

„Možností, jak proniknout do pohárů, je v Nizozemsku víc� Kaž-

dopádně bychom se na těch pohárových místech chtěli pohybovat� 

Chceme bojovat o poháry� Ano, je to náš cíl�“

 V nedávných zápasech proti Excelsioru a PSV Eindhoven 

jste vstřelil vždy dva góly. Užíváte si střeleckou formu? 

„Jsem rád, že jsem brankami důležitý pro mužstvo� Od útočného 

hráče se čekají, a je dobře, když to vychází� Nyní je důležité na téhle 

vlně zůstat�“

 Měl tenhle váš kousek nějaký ohlas? Zhruba po deseti le-

tech jste byl hráčem Twente, jenž dal ve dvou zápasech po sobě dva 

góly.

„Ani nevím� Soustředím se jen na sebe, na ohlasy nedám� Ale když už 

byly, tak pozitivní� Ale pro mě je stěžejní, co bude dál� Nechci se kochat 

jedním momentem� Jsem rád, že to takhle vyšlo� Věřím, že na to navážu�“

 Přesto proti PSV Eindhoven to pro vás musel být speciální 

zážitek. Vyhráli jste proti velkému soupeři 2:1, vy jste góly vítěz-

ství zařídil. 

 I DÍKY VÝTEČNÝM VÝKONŮM VÁCLAVA ČERNÉHO VYHRÁLO TWENTE ČTYŘI Z ŠESTI 
 DUELŮ NOVÉHO ROČNÍKU NIZOZEMSKÉ LIGY A POTVRZUJE TAK VYSOKÉ AMBICE. 

ROZHOVORROZHOVOR

Foto: fctwente�nl

Foto: fctwente�nl
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 Cítíte, že jste trenéra přesvědčil a že jste získal jeho důvě-

ru? Probírali jste spolu situaci?

„Samozřejmě� Často spolu mluvíme� Ale jak jsem říkal, soustředím 

se hlavně na sebe� Tyhle pohovory jsou důležité, ale vždycky se vše 

ukáže až na hřišti� Když budou moje výkony v pořádku a udržím si 

svůj standard, případně přidám nadstandard, tak pak věřím, že bych 

na hřišti měl být�“

 Českou reprezentaci už ve druhé polovině září čeka-

jí poslední dva zápasy ve skupině Ligy národů proti Portugalsku 

a ve Švýcarsku. Jste natěšený?

„Uvidíme, jestli budu v nominaci� Ale tyhle zápasy jsou krásné� Utkání 

s Portugalskem doma bude obrovské a důležité� Bude to pro nás zají-

mavé měřítko a atraktivní zápas�“

 V LETNÍ PŘÍPRAVĚ NA NOVOU SEZONU SE VÁCLAV ČERNÝ GÓLOVĚ PROSADIL 
 TŘIKRÁT, DVAKRÁT SE TREFIL V PŘÁTELSKÉM MAČI DO SÍTĚ BON BOYS. 

„Jasně� Zápas proti PSV byl od nás všech fenomenální� Když se 

vše v takovém utkání sejde, má to v sobě něco navíc� My v téhle 

sezoně chceme být mezi Ajaxem, PSV Eindhoven a Feyenoordem� 

Body s nimi jsou nesmírně důležité� Pokud k výsledku mohu takhle 

přispět, jsem jedině rád� Ale celkově se nám zápas povedl a ukázali 

jsme sílu, kterou máme�“

 Když o vás po utkání mluvil trenér Ron Jans, připomněl 

mimo jiné vaše těžké zranění kolena, po kterém jste se na hřiště 

vrátil na konci minulého kalendářního roku. Berete to i vy osobně 

jako odměnu za to, čím vším jste si prošel?

„Určitě� Už od posledního srazu s národním mužstvem v červnu 

jsem začínal mít pocit, že jsem to zase já jako před zraněním� Období 

předtím bylo náročné, moc jsem chtěl, ale cítil jsem, že ještě nejsem 

na levelu jako předtím� Bylo to těžké akceptovat� Ale musel jsem vy-

trvat, věřit tomu, že to přijde� Poslední reprezentační sraz mi pomohl, 

celá letní příprava se odehrála ve stejném duchu�“

 V přípravě vše vyšlo tak, jak jste chtěl?

„Vše probíhalo podle plánu� Vydařila se� Ale pak přišel krok doza-

du, kdy trenér ukázal na jiné hráče a já začínal sezonu mezi náhradní-

ky� Ptal jsem se sám sebe, proč to tak je� Ale dostal jsem se do toho� 

Vždycky je nejlepší ukázat se na hřišti, pak není co řešit� Momentálně 

si užívám, když se daří� Ale vím z vlastní zkušenosti, že ve fotbale se 

to může kdykoliv obrátit� Vážím si toho, co je, ale zůstávám pokorný, 

protože nikdy nevíte, co přijde�“

 DOSAVADNÍM GÓLOVÝM MAXIMEM ČTYŘIADVACETILETÉHO KŘÍDELNÍKA V NIZOZEMSKÉ 
 LIZE JE ŠEST BRANEK ZE SEZONY 2020/2021. DOKÁŽE SI JEJ V AKTUÁLNÍM ROČNÍKU VYLEPŠIT? 

Václav Černý
Narozen: 17� října 1997 * Výška: 179 cm * Váha: 69 kg * Fotbalo-

vý post: záložník * Hráčská kariéra: 1� FK Příbram (2004-2014), 

Ajax Amsterdam (2014-2019), Utrecht (2019-2020), Twente 

(2020-?) * Nizozemská liga: 68 zápasů/12 gólů * Reprezentace: 

4/0 * Největší úspěchy: vítěz nizozemské ligy (2019), vítěz Nizo-

zemského poháru (2019), účast na EURO U 21, vítěz nizozemské 

ligy hráčů do 19 let (2014, 2015, 2016), člen reprezentačních vý-

běrů U16, U17, U 19, U 21

ROZHOVORROZHOVOR

Foto: fctwente�nl

Foto: fctwente�nl
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 POCTIVÝM A USILOVNÝM TRÉNINKEM RODÁK Z PŘÍBRAMI NĚKOLIKRÁT 
 DOKÁZAL PŘEKONAT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ A VRÁTIT SE DO VRCHOLNÉ FORMY. 

 Portugalsko má Cristiana Ronalda. Je díky němu zápas 

speciálnější?

„Myslím, že je to tak pro každého� Nedokážu si představit, kdyby 

někdo odpověděl jinak� Pro mě osobně je Ronaldo hráčem, na kterého 

jsem odmalinka koukal� Rozhodně on je jedním z faktorů, který dělá 

ten zápas speciálním� Ale je důležité říct, že celé Portugalsko je ne-

smírně kvalitní�“

 Rozhodne se, jestli se udržíte v elitní skupině Ligy národů. 

Jak těžký bude boj o záchranu?

„Cíl je jasný, chceme se udržet� Máme dva zápasy, tím pádem 

máme situaci ve svých rukách� Byla by blbost se o to nepoprat� Udě-

láme maximum�“ 

 REPREZENTAČNÍ DRES VÁCLAV ČERNÝ OBLÉKÁ OD LISTOPADU 
 2020, KDY DEBUTOVAL V PŘÁTELÁKU S NĚMECKEM (0:1). 

ROZHOVORROZHOVOR

 SMLOUVU S TWENTE MÁ UZAVŘENOU 
 DO ČERVNA PŘÍŠTÍHO ROKU. 

Foto: fctwente�nl

Foto: fctwente�nl



www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

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


Čtyři nerozhodné výsledky v řadě si připsali le-
tenští fotbalisté. Ten poslední o víkendu v Tepli-
cích, kde jim na vítězství nestačilo ani vedení 2:0. 
Další bodovou újmu a sešup v tabulce nachystal 
Pražanům dvěma góly senegalský útočník domácích  
Abdallah Gning.

Sparťanské 
remízové 
ztráty! 

První liga 
2022/23 
První liga 
2022/23 

Sparťanské 
remízové 
ztráty! 
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Před sezonou byly Teplice pasovány mezi jasné 
adepty sestupu či baráže s druholigovými aspi-
ranty, o kterou si prodloužily jarní část sezony 
dvojzápasem s Vlašimí. Po sedmi odehraných ko-
lech však mají Severočeši na kontě solidních de-
vět bodů, a to se již střetli s trojlístkem Plzeň, 
Slavia a Sparta. Právě na Letné strávil trenér 
JIŘÍ JAROŠÍK nejlepší roky své tuzemské hráč-
ské kariéry, než se vydal sbírat mistrovské titu-
ly i do zahraničních lig.

Jiří Jarošík: 
„Zlomem byl gól 

do šatny!“

 TEPLICKÝ TÝM PŘEVZAL JIŘÍ JAROŠÍK V ROLI TRENÉRA LONI V ZÁŘÍ. 

Sobotní duel se Spartou na Stínadlech čtyřiačtyřicetiletý kouč pochopitelně inten-

zivně prožíval, o týden dříve rovněž doma s Jabloncem však měl ještě větší nervy nejen 

z fotbalových důvodů… 

 Remizovali jste na Stínadlech shodně 2:2 se dvěma uchazeči o titul - v prvním kole 

s mistrovskou Plzní a v sobotu večer se Spartou. Nechají se tyto nerozhodné výsledky, kte-

ré se však rozdílně vyvíjely, nějak srovnat, nebo si některého bodu víc považujete?

„Oba jsou to kandidáti na titul, tak si bodu s nimi vážíme� Možná si o trochu víc cením remízy 

se Spartou, protože otáčet výsledek proti takovému týmu a jménu není jednoduché� Vidím to tak 

i vzhledem k naší hře, která byla lepší i fotbalovější než proti Plzni� To nás může někam posunout�“

 JIŘÍ JAROŠÍK V PRŮBĚHU SOBOTNÍHO 
 REMÍZOVÉHO ZÁPASU SE SPARTOU. 

  Trhák na špici
Čelo tabulky už dostává svoji tra-

diční podobu: první dvě příčky si pro 

sebe - nyní s pětibodovým odstupem 

od pronásledovatelů - opět uzmu-

la dvojice Slavia - Plzeň� Západočeši 

v posledních třech kolech netratili 

ani bod a za Pražany jsou druzí pou-

ze o skóre, navíc s odloženým duelem 

s Brnem k dobru� „Sešívaní“ přišli 

o dva body za remízu 1:1 na Slovácku, 

ale konta soupeřů zatížili již 31 góly, 

zatímco další nejproduktivnější celky 

Plzeň a Liberec se dostaly na pouhou 

čtrnáctigólovou metu…

  Na Letné bez radosti
Smělá předsezónní rétorika ustala, 

neboť sparťanské titulové cíle dostaly 

další remízové trhliny� Stejně rozpači-

té jako výsledky je však i předváděná 

hra, která svěřencům dánského kouče 

Priskeho nestačila na vítězství ani nad 

třemi týmy ze spodní poloviny tabulky: 

Jabloncem, Zlínem a Teplicemi� V těch-

to utkáních se Letenští zmohli na pou-

hé tři vstřelené branky a na čtvrtém 

místě mají shodný počet bodů jako 

páté Brno a šestý Hradec Králové�

  Změna nepomohla
Pardubické trápení pokračuje i po tre-

nérské rošádě, kdy byl na lavičku prvo-

ligového celku přesunut kouč B-týmu 

Pavel Němeček� Po porážkách ve Zlíně, 

s Olomoucí a naposledy v Ostravě se 

Východočeši s čtyřbodovým odstu-

pem ještě pevněji usadili na poslední 

příčce tabulky�

  Dočkali se! 
Už i plejeři Zlína a Jablonce jásali v ka-

bině po vyhraném mači� Jihomorava-

né si tříbodovou radost vychutnali 

po domácím triumfu 2:1 nad Pardubi-

cemi, Severočeši si oddechli až tuto 

neděli, kdy si hostující „Votroci“ od-

vezli do Hradce Králové nadílku 0:3�

LIGOVÉ ECHO

Foto: fkteplice�cz

Foto: fkteplice�cz

PROGRAM 9. KOLA
17.9. 16:00 České Budějovice - Olomouc

17.9. 16:00 Liberec - Mladá Boleslav

17.9. 16:00 Brno - Teplice

17.9. 19:00 Sparta - Ostrava

18.9. 16:00 Hradec Králové - Zlín

18.9. 16:00 Pardubice - Bohemians 1905

18.9. 16:00 Slovácko - Jablonec

18.9. 19:00 Plzeň - Slavia

CELKOVÁ TABULKA

# MUŽSTVO Z V R P S B

1 Slavia 8 6 1 1 31:6 19

2 Plzeň 7 6 1 0 14:6 19

3 Liberec 8 4 2 2 14:8 14

4 Sparta 8 3 4 1 12:7 13

5 Brno 7 4 1 2 13:12 13

6 Hradec Králové 8 4 1 3 7:8 13

7 Bohemians 1905 8 3 2 3 12:11 11

8 Slovácko 8 2 4 2 10:12 10

9 Ostrava 8 2 3 3 12:12 9

10 Mladá Boleslav 8 2 3 3 11:11 9

11 Teplice 8 2 3 3 10:19 9

12 Č. Budějovice 8 2 2 4 8:15 8

13 Jablonec 8 1 4 3 13:15 7

14 Olomouc 8 2 1 5 9:11 7

15 Zlín 8 1 4 3 8:13 7

16 Pardubice 8 1 0 7 4:22 3

VÝSLEDKY 8. KOLA
Slavia - České Budějovice 6:1

Ostrava - Pardubice 3:0

Bohemians 1905 - Liberec 0:2

Jablonec - Hradec Králové 3:0

Mladá Boleslav - Slovácko 1:1

Teplice - Sparta 2:2

Olomouc - Plzeň 2:3

Zlín - Brno 2:3

VÝSLEDKY 6. KOLA
Slavia - Teplice 6:0

Ostrava - Brno 1:2

Mladá Boleslav - Hradec Králové 1:2

Olomouc - Liberec 1:1

Plzeň - Slovácko 3:0

Jablonec - Sparta 1:1

Bohemians 1905 - České Budějovice 1:2

Zlín - Pardubice 2:1

VÝSLEDKY 7. KOLA
Slovácko - Slavia 1:1

Hradec Králové - Ostrava 0:0

Pardubice - Olomouc 0:2

Brno - Bohemians 1905 1:2

Sparta - Zlín 0:0

České Budějovice - Mladá Boleslav 0:2

Liberec - Plzeň 0:1

Teplice - Jablonec 3:2
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 JIŘÍ JAROŠÍK PŘI TRÉNINKU TEPLICKÝCH PLEJERŮ. 

 Teplice už mají za sebou i třetího favorita Slavii, ve vlože-

ném kole jste ale v Edenu záměrně nenastoupili v nejsilnějším slo-

žením, protože vás o víkendu čekal doma Jablonec. Fanoušci vám 

porážku 0:6 a nekompletní sestavu dávali v dalších dnech docela 

„sežrat“… Po první půli, kdy jste se Severočechy prohrávali 1:2, to 

nevypadalo na příliš povedený tah s šetřením opor!

„Myslím si, že jsme se rozhodli správně a ve finále se nám povedlo 

Jablonec porazit, když jsme byli šťastnějším týmem� Máme spoustu no-

váčků, kteří se chtěli na Slavii vytáhnout, odehráli dobrý zápas� Ale pro-

ti Jablonci jsem je musel vystřídat, protože jim to nešlo, nejsou zvyklí 

na takové tempo, v jakém hraje Slavia� I když jsme prohráli 0:6, tak nás 

zápas v Edenu stál hodně sil� Chápu fanoušky, že by chtěli, aby Teplice 

nastupovaly pokaždé v nejsilnějším složení, ale bohužel to nejde, proto-

že šířka našeho kádru není tak velká a občas proto musí k rotaci dojít�“  

 Přivezli jste stejně jako v minulé sezoně výhru i z Ostravy, 

kterou jste Baníku ještě víc zkomplikovali start do nové sezony!

„Každé vítězství je pro nás strašně důležité, natož pak venku� I mi-

nule jsme si na Baník věřili, věděli jsme, že není v bůhvíjaké pohodě� Měli 

jsme však i potřebné štěstí, protože dopředu jsme předvedli čtyři 

akce a dali z nich dva góly� Hráli jsme ale slušně vzadu, nedávali jsme 

domácím moc prostoru ke kombinacím, ze kterých by se mohli dostat 

do nějakých větších šancí�“ 

 Se Spartou jste fyzicky i herně drželi krok po celé utkání. 

Byl zlomovým momentem, především psychickým, kontaktní gól 

Gninga do šatny?

„Určitě! Prvních dvacet-pětadvacet minut jsme měli zbytečný 

ostych ze soupeře, zaplatili jsme to i gólem, ale potom jsme začali zve-

dat hlavy� Měli jsme tam zajímavé přechody do útoku, které jsme bohu-

žel nevyřešili nejlíp, a Sparta nás za to potrestala ze standardky� Stihli 

jsme na to ještě do přestávky zareagovat kontaktním gólem� Hráči 

se uklidnili, v kabině od nás dostali podporu, že je to vyrovnaný zápas, 

který můžeme ještě zlomit� Jsem samozřejmě rád, že se to nakonec 

povedlo�“

 Když Gning vyrovnal sedm minut před koncem na 2:2, věřil 

jste, že remízu už udržíte?

„Člověk nikdy neví, zvlášť když to byl oboustranně otevřený zápas� 

Sparta potom měla ještě dvě příležitosti, které neproměnila, podržel 

nás při nich i gólman Mucha� I takové utkání můžete ještě prohrát, nám 

se to málem stalo s Plzní po neproměněné penaltě v nastaveném čase� 

Bylo by to pro nás asi nespravedlivé a hořké, jenže tak to ve fotbale 

chodí� Šli jsme ale štěstí naproti a možná proto jsme byli odměněni, že 

jsme se Spartou neprohráli�“

 JIŘÍ JAROŠÍK KOUČUJE TEPLICKÉ FOTBALISTY 
 BĚHEM VÍTĚZNÉHO UTKÁNÍ V OSTRAVĚ. 

 JÁSOT TEPLICKÉHO KOUČE PO GÓLU DO SÍTĚ PLZNĚ, 
 S NÍŽ JEHO HRÁČI V PRVNÍM KOLE REMIZOVALI 2:2. 

JIŘÍ JAROŠÍK * Narozen: 27� října 1997 * Stav: ženatý, manželka 

Zlatoslava, dcery Sofia (8) a Victoria (5), Nikol (1 týden) * Hráčská 

kariéra: Komastav Chuderov (1985-1986), Ústí nad Labem (1986-

1988), Sklo-Union Teplice (1988-1990), Sparta Praha (1990-1996), 

Slovan Liberec (1997-1999), Sparta Praha (1999-2003), CSKA 

Moskva (Rusko, 2003-2005), Chelsea FC (Anglie, 2005-2006), 

Birmingham FC (Anglie, 2005-2006), Celtic Glasgow (Skotsko, 

2006-2008), Křídla sovětů Samara (Rusko, 2008-2009), Real Za-

ragoza (Španělsko, 2010-2011), Sparta Praha (2011-2013), Depor-

tivo Alaves (Španělsko, 2013-2015) * Reprezentace: 23 zápasů, 

žádný gól * Největší úspěchy: vicemistr Evropy hráčů do 21 let 

(Slovensko 2000), český mistr (1997, 2000, 2001, 2003), ruský 

mistr (2005), anglický mistr (2005), skotský mistr (2007, 2008), 

vítěz anglického Ligového poháru (2005), vítěz Skotského pohá-

ru (2007), vítěz ruského Superpoháru (2004), držitel zlatého od-

znaku Klubu ligových šampionů týdeníku GÓL (2018) * Trenérská 

kariéra: Slovan Liberec, 2018, asistent), MFK Ružomberok (Slo-

vensko, 2018-2019, asistent), Ústí nad Labem (2020), NK Celje 

(Slovinsko, 2020-2021), FK Teplice (2021-?)

Foto: fkteplice�cz

Foto: fkteplice�cz

Foto: fkteplice�cz
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 V závěru tým opakovaně podržel brankář Filip Mucha, kte-

rý nyní dostává přednost před dlouholetou „jedničkou“ Tomášem 

Grigarem. Co vás k této změně mezi tyčemi vedlo?

„Chtěli jsme dát týmu nový impulz, protože se nám nedařilo� Nebylo 

to samozřejmě o „Grigym“ (Tomáši Grigarovi), který byl v minulé sezo-

ně naším nejlepším hráčem� Neměl v některých zápasech štěstí, které 

brankáři prostě potřebují� „Muchič“ (Filip Mucha) chytil šanci za pače-

sy, daří se mu a není důvod ke změně�“

 I když polovina podzimního ligového programu se završí až 

o příštím víkendu, herní projev teplického týmu vypadá oproti mi-

nulé sezoně mnohem ofenzivnější i přímočařejší. Pomohly tomu let-

ní příchody, nebo spíš větší sehranost i pochopení vašich záměrů?

„Souvisí to jedno s druhým� U té sehranosti bych potřeboval ještě 

víc času, někteří hráči přišli později - například Hybš nebo Gning, kteří 

s námi neabsolvovali celou letní přípravu� Děláme to za pochodu, a když 

Gninga jsme měli v hledáčku delší dobu, hráli jsme na konci minulé se-

zony v baráži proti Vlašimi, za kterou na jaře nastupoval� Hned po ní 

jsem ho chtěl, má stejného agenta jako Tijany, trochu jsme se sblížili 

a také mi ho doporučoval� Viděl jsem i několik gólů, které vstřelil ješ-

tě v Africe� Jeho adaptace v Česku postupuje velmi rychle, to platí 

i o přechodu z druhé do první ligy� Jsme moc rádi, že se povedlo jej 

získat� Je rozdíl, když máte nahoře střelce� Můžete i nějaký gól do-

stat, protože víte, že máte hráče, který nějaký dokáže vstřelit� Nasa-

dil si vysokou laťku, těžší bude si ji stabilně udržet�“    

 Teplice získaly aktuálně devět bodů, scházejí vám některé 

k úplné spokojenosti?

„Chybějí nám asi ty dva body s Plzní, které jsme měli na dosah, 

protože jsme v 95� minutě kopali za stavu 2:2 penaltu� Neproměnili 

jsme ji a málem jsme ještě z protiútoku inkasovali… Neměli jsme taky 

prohrát doma s Bohemkou, protože to byl remízový zápas bez šancí� 

I Zlín jsme mohli porazit, ale na druhou stranu nemůžete všechno vy-

hrát� Jsem rád, že máme devět bodů, ještě se dvěma dalšími by byla 

větší spokojenost�“ 

 Na Stínadla se postupně vracejí i fanoušci…

„Proto to hrajeme, je to odměna pro všechny kluky, co fotbalu dá-

vají a obětují� O tom fotbal je, v týdnu se připravit na silného soupeře, 

jsou výsledky, tak to má i pozitivní vliv na výkony nejen nových hráčů, 

ale i těch stávajících nebo i těch, kteří se vracejí po zranění� Protože si 

víc věří a nejsou pod takovým tlakem, jako když se nedaří�“ 

 Máte dva čtyřgólové střelce Jakuba Urbance a Abdallaha 

Gninga, kteří do nejvyšší soutěže v létě premiérově naskočili. Jak 

jste na ně vlastně přišli?

„Na Urbance jsem dostal tip, nepohodl se na Viktorce Žižkov, kde 

ho přeřadili do „béčka“� Jel jsem se na něj podívat na utkání praž-

ského přeboru� Líbil se mi, ale zjišťoval jsem si o něm nejen fotbalové 

informace� Jsem rád, že byly pravdivé, je to skvělý kluk, s profesio-

nálním přístupem� Vzal jsem si ho do Prostějova, kde jsem před Tepli-

cemi působil� Do ligy sice naskočil až ve třiceti, ale o to větší má chuť 

a motivaci něco dokázat� Klobouk dolů, jak to zvládá, je to jeden z na-

šich nejdůležitějších fotbalistů� Jsou to hráči zadarmo, které nikdo 

nechtěl, šel jako volný hráč už do Prostějova a i teď v létě do Teplic� 

který o víkendu přijede� Když je k tomu na stadionu skvělá atmosféra 

a tým podá kvalitní výkon, tak odcházejí všichni spokojeni�“

 Dostali hráči za odměnu volnou neděli?

„Ne, trénovali jsme, protože ve středu hrajeme MOL Cup na Žižkově 

s Viktorkou a v sobotu ligu v Brně� Potřebovali jsme také zjistit aktuální 

zdravotní stav po těžkém utkání se Spartou�“

 Zbrojovka je velmi úspěšná na cizích hřištích, ale na tom do-

mácím spíš rozdává…

„V hlavě mám teď spíš Žižkov, ale na Brno se už také pomalu chystá-

me� Jsem rád, že je Zbrojovka po roce zpátky v lize, protože sem pa-

tří� Určitě by bylo hezké, kdyby jim ta dosavadní bilance, že vozí body 

hlavně z venku a doma je spíš rozdávají, platila i pro zápas s námi… 

Vstoupila do sezony skvěle a atmosféra bude jiná, než kdyby měla 

třeba jen tři body�“

 Když jsme u té číslovky tři, tak tolik dcer nyní máte. Tu nej-

mladší dost často televizní kamera při utkání se Spartou zabírala 

na tribuně, i když byla pochopitelně mnohem víc vidět její maminka!

„Byly na zápase s manželkou� Nikol se narodila hned po vítězství 

s Jabloncem�“

 Stihl jste porod?

„Měl jsem to akorát�“ 

 KOLIK RADOSTI BUDE JIŘÍ JAROŠÍK ZAŽÍVAT V TÉTO LIGOVÉ SEZONĚ? 

 JIŘÍ JAROŠÍK PŘEVZAL V LISTOPADU 2018 ZLATÝ ODZNAK KLUBU LIGOVÝCH ŠAMPIONŮ TÝDENÍKU GÓL, 
 KTERÝ OBDRŽEL COBY FOTBALISTA, KTERÝ ZÍSKAL ČTYŘI MISTROVSKÉ TITULY VE ČTYŘECH RŮZNÝCH ZEMÍCH. 

Foto: fkteplice�cz
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 JAKO POSLEDNÍ V LIZE SE DOČKALI VÍTĚZSTVÍ FOTBALISTÉ 
 JABLONCE, KTEŘÍ DOMA ZDOLALI HRADEC KRÁLOVÉ 3:0. 

STATISTIKA 8� KOLA

 DUEL MLADÉ BOLESLAVI SE SLOVÁCKEM SKONČIL REMÍZOU 1:1. 

Foto: fkjablonec�cz

 PLZEŇANÉ SI TŘI BODY ODVEZLI I PO DUELU OSMÉHO KOLA A VÝHŘE 3:2 V OLOMOUCI. 

„Ve čtvrtém kole Sparta zvítězila s přehledem v Mladé Boleslavi, odkud se body dost obtížně 
vozí, ale od té doby na další výhru nedosáhla, i když neměla nejtěžší soupeře - doma Bohemku, 
jela do Jablonce, na Letné Zlín a v sobotu hrála na teplických Stínadlech, kde promrhala dvou-
brankový náskok. Říkám si proto, která je vlastně její současná herní tvář? Logicky jí bodově 
utekl tandem Slavia-Plzeň a v dalších kolech bude jen horkotěžko tenhle náskok stahovat. Do-
cela mě zarazilo, že najednou v klubu zjistili, že nemají kvalitního brankáře a přivedli z Anglie 
na hostování gólmana reprezentační „jedenadvacítky“ Matěje Kováře, kterého druhý den hodili 
do vody v Teplicích… Myslím si, že v přestupové politice by si Sparta měla vzít příklad z Plzně, 
která se v závěru letního okna posílila o dva kvalitní a univerzální hráče Jemelku s Vlkanovou. 
Vrací se jí také jako bumerang ostudné vypadnutí z pohárové Evropy, kterou naopak mohou 
nabídnout oba největší rivalové Slavia s Plzní, Viktorka dokonce Ligu mistrů. V sobotním zápase 
v Olomouci ukázala svoji sílu, odehrály se tam sice některé kontroverzní situace, ale penalta 
na Chorého byla jasná, i když zbytečná… Jen tři změny, které Michal Bílek udělal oproti utká-
ní s Barcelonou na Camp Nou, měly pozitivní vliv na souhru týmu. Naopak Slovácku to po osmi 
změnách v Mladé Boleslavi očividně drhlo. V českých podmínkách je rozdíl mezi první a druhou 
jedenáctkou. Slavia si spravila chuť po dvou remízách v Uherském Hradišti a tureckém Sivasu, 
hlavně po té druhé evropské se sebemrskačsky kritizovala. Stačilo jen z velkých šancí, ve kte-
rých se její hráči hlavně v závěru ocitli, dát druhý, vítězný gól. Jsem ale přesvědčený, že červe-
nobílí postoupí ze skupiny z prvního místa do jarního play-off. Příděly, které rozdávají v Edenu, 
si vybudovávají respekt u soupeřů, měli ho v neděli i Jihočeši. I když se v posledním kole před 
reprezentační pauzou hraje šlágr Plzeň-Slavia, jsem také zvědavý na utkání Sparty s Baníkem 
na Letné, v němž půjde o to, který z týmů aktuální výsledkovou krizi překoná. Domácí výhra Ba-
níku nad posledními Pardubicemi, které mají nejhorší obranu i ofenzívu, byla jen povinností.“  STANISLAV LEVÝ

ZAUJALO MĚ

Foto: fcviktoria�cz

 Slavia - České Budějovice  6:1 (3:0)
Branky: 18� Tecl (D� Jurásek), 21� Schranz (Tecl), 45�+1 Tecl (Schranz), 52� Masopust 
(samostatná akce), 66� Lingr (D� Jurásek), 71� Ewerton (D� Jurásek) - 56� Potočný 
(samostatná akce)� Rozhodčí: Křepský - K� Hájek, Antoníček - Štěrba (video)� ŽK: 
Grič, Potočný, Sluka� ČK: (65�) Hora (všichni Č� Budějovice)� Diváci: 11�312�
Slavia: Mandous - D� Douděra (68� Usor), Ousou, Kačaraba, D� Jurásek (73� M� Ju-
rásek) - Tiéhi, Provod (78� Hromada) - Masopust, Lingr (68� Ewerton), Schranz 
(68� Jurečka) - Tecl� Trenér: Trpišovský�
Č. Budějovice: Janáček - Sladký, L� Havel, Králik, Skovajsa - Grič (70� Sluka), 
P� Hellebrand (46� Čavoš) - Čmelík (46� J� Švec), Hora, Potočný (84� Hais) - Zajíc 
(67� Krch)� Trenér: J� Weber�

 Bohemians 1905 - Liberec  0:2 (0:1)
Branky: 2� M� Valenta (Ch� Frýdek), 47� Červ (odražený míč)� Rozhodčí: Orel - 
M� Vlček, Ratajová - Adámková (video)� ŽK: A� Jánoš, Beran (oba Bohemians 1905)� 
ČK: (69�) Petrák - (73�) M� Valenta� Diváci: 4411�
Bohemians 1905: Valeš - D� Köstl, Křapka, Hůlka - M� Dostál, Jindřišek (46� Pet-
rák), A� Jánoš (46� Drchal), J� Kovařík (62� Hála) - Květ (62� Beran), Hronek - Puškáč 
(79� Mužík)� Trenér: J� Veselý�
Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Prebsl, Plechatý - Mikula, M� Valenta, Červ 
(85� Purzitidis), Preisler (85� Fukala) - Ch� Frýdek (70� Višinský) - Jan Matoušek 
(77� Rondič), Van Buren (85� Mara)� Trenér: Kozel�

 Jablonec - Hradec Králové  3:0 (0:0)
Branky: 50� Sejk (vyražený míč), 67� Martinec (P� Šulc), 80� Chramosta (Houska)� 
Rozhodčí: Batík - I� Nádvorník, M� Podaný - J� Machálek (video)� ŽK: Houska - 
J� Rada� Diváci: 2309�
Jablonec: Hanuš - Akpudje, Martinec, Heidenreich - P� Šulc (89� D� Souček), Krato-
chvíl, Houska, Krob - Polidar, Chramosta (82� Patrák) - Sejk (87� Ikaunieks)� Trenér: 
Horejš�
Hr. Králové: Reichl - Jakub Klíma, O� Ševčík, F� Čech - A� Gabriel, J� Kučera (69� Ko-
deš), J� Rada, Smrž - Trusa (69� P� Dvořák), Vašulín (79� Rybička), F� Kubala (71� Matěj 
Koubek)� Trenér: Miroslav Koubek�

 Mladá Boleslav - Slovácko  1:1 (0:1)
Branky: 90�+3 Krobot (odražený míč) - 45�+1 Doski (Brandner)� Rozhodčí: Sta-
rý - Vodrážka, Vyhnanovský - T� Klíma (video)� ŽK: L� Mašek, Karafiát - Sinjavskij� 
Diváci: 1997�
Ml. Boleslav: Šeda - Suchý, Karafiát, Šimek - Pech, L� Mašek (62� Dancák), Matějov-
ský, D� Mareček (85� Skalák), Fulnek - Ladra (85� Žitný), Ekpai (67� Krobot)� Trenér: 
Hoftych�
Slovácko: Fryšták - Hofmann, V� Daníček, Šimko - Trávník (57� Havlík), Levin - Sin-
javskij (85� Michal Kadlec), Brandner (69� M� Petržela), Holzer (56� Reinberk), Doski 
- Vecheta (69� Mihálik)� Trenér: Svědík�

 Ostrava - Pardubice  3:0 (1:0)
Branky: 32� Daniel Tetour (penalta), 75� Muhamed Tijani (Kuzmanovič), 83� Kuzma-
novič (P� Jaroň)� Rozhodčí: Nehasil - Kubr, Pečenka - Kocourek (video)� ŽK: Daniel 
Tetour, Lischka - P� Černý, Hlavatý, Lima� Diváci: 7168�
Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Frydrych, Lischka, Fleišman - Cadu (69� D� Buchta), 
Daniel Tetour, Kuzmanovič (85� Pojezný), Boula, Plavšič (69� P� Jaroň) - Jiří Klíma 
(65� Muhamed Tijani)� Trenér: Vrba�
Pardubice: Markovič - Kostka, T� Vlček, Hranáč, Helešic - Tischler (46� Sychra), 
Solil (74� Lima), Janošek, Icha (80� Akosah-Bempah), Hlavatý - P� Černý (60� Čer-
venka)� Trenér: P� Němeček�

 Zlín - Brno  2:3 (0:1)
Branky: 68� Janetzký (Y� Dramé), 82� Y� Dramé (Silný) - 19� Jakub Řezníček (sa-
mostatná akce), 51� Jakub Řezníček (penalta), 59� Didiba vlastní� Rozhodčí: Hocek 
- Šimáček, Novák - Berka (video)� ŽK: Didiba, Silný - Jakub Řezníček, Granečný, 
F� Souček, Berkovec� Diváci: 3209�
Zlín: Rakovan - Reiter (86� Kovinič), J� Kolář, V� Procházka, Čanturišvili - Didiba - Fil-
lo (61� Y� Dramé), R� Hrubý, Janetzký (78� Hloušek), V� Vukadinovič (61� Silný) - Jawo� 
Trenér: Jelínek�
Brno: Berkovec - Hrabina, Endl, Jakub Šural, Granečný - M� Ševčík (87� Hlavica), 
F� Souček - Hladík (90�+5 Matejov), Falta (75� Texl), Alli (75� Přichystal) - Jakub Řez-
níček (87� A� Fousek)� Trenér: Dostálek�

 Olomouc - Plzeň  2:3 (1:2)
Branky: 13� Chytil (Zmrzlý), 65� Chytil (Jakub Matoušek II) - 10� Chorý (M� Havel), 
34� Chorý (penalta), 68� M� Havel (odražený míč)� Rozhodčí: Radina - Kříž, Machač 
- Petřík (video)� ŽK: J� Pokorný - Pernica, Kalvach, Mohamed Tijani, Mosquera� Di-
váci: 4079�
Olomouc: Trefil - Chvátal (73� Poulolo), J� Pokorný, Beneš, Zmrzlý - Breite 
(63� Greššák), Spáčil (63� Ventúra) - Jan Navrátil (83� Šíp), Růsek, Vodháněl (46� Ja-
kub Matoušek II) - Chytil� Trenér: V� Jílek�
Plzeň: Staněk - Libor Holík, Pernica, Mohamed Tijani, M� Havel (74� Jemelka) - 
Bucha, Kalvach - Jirka (46� Mosquera), Vlkanova (83� Hejda), Sýkora (61� Pilař) - 
Chorý (61� Bassey)� Trenér: M� Bílek�

 Teplice - Sparta  2:2 (1:2)
Branky: 42� Gning (Fila), 83� Gning (Hyčka) - 16� Jankto (Kuchta), 40� Čvančara 
(Höjer)� Rozhodčí: Zelinka - J� Paták, Caletka - Franěk (video)� ŽK: Jukl - M� Kovář, 
Jankto� Diváci: 10�555�
Teplice: F� Mucha - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka, T� Kučera, Jukl (73� S� Dra-
mé), Urbanec (73� Shejbal) - Trubač - Gning (90�+2 Kodad), Fila (61� Žák)� Trenér: 
Jarošík�
Sparta: M� Kovář - Mejdr, Sörensen, Zelený, Höjer - Jankto (76� Karabec), Pavelka, 
L� Sadílek, K� Daněk - Čvančara, Kuchta (68� Wiesner)� Trenér: Priske�

Foto: fkmb�cz
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VYCHYTANÉ NULY

3
Dominik Holec (Sparta), Aleš Mandous (Slavia), 

Michal Reichl (Hr. Králové), Jindřich Staněk (Plzeň)

2 - Jan Laštůvka (Ostrava), Martin Polaček (Ml� Boleslav), Matej Rakovan (Zlín), Ro-
man Valeš (Bohemians 1905) * 1 - Martin Berkovec (Brno), Stanislav Dostál (Zlín), 
Jan Hanuš (Jablonec), Matúš Macík (Olomouc), Filip Mucha (Teplice), Filip Nguyen 
(Slovácko), Jan Šeda (Ml� Boleslav), Dávid Šípoš (Č� Budějovice), Jakub Trefil (Olo-
mouc), Olivier Vliegen (Liberec)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

8
Stanislav Tecl (Slavia)

5 - Mick Van Buren (Liberec) * 4 - Tomáš Čvančara (Sparta), Jan Chramosta (Jab-
lonec), Mojmír Chytil (Olomouc), Abdallah Gning (Teplice), Jakub Řezníček (Brno), 
Michal Ševčík (Brno), Milan Škoda (Ml� Boleslav), Jakub Urbanec (Teplice), Moses 
Usor (Slavia) * 3 - Tomáš Chorý (Plzeň), Antonín Křapka (Bohemians 1905), Ne-
manja Kuzmanovič (Ostrava), Ondřej Lingr (Slavia), Jhon Mosquera (Plzeň), David 
Puškáč (Bohemians 1905), Václav Sejk (Jablonec) * 2 - Kryštof Daněk (Sparta), 
Merchas Doski (Slovácko), David Douděra (Slavia), Milan Havel (Plzeň), Casper 
Höjer (Sparta), Petr Hronek (Bohemians 1905), Lamin Jawo (Zlín), David Jurásek 
(Slavia), Jiří Klíma (Ostrava), Jan Kliment (Plzeň), Jakub Kolář (Zlín), Filip Kubala 
(Hr� Králové), Roman Květ (Bohemians 1905), Tomáš Ladra (Ml� Boleslav), Jakub 
Martinec (Jablonec), Ondřej Mihálik (Slovácko), Matěj Polidar (Jablonec), Lukáš 
Provod (Slavia), Ivan Schranz (Slavia), Michal Škoda (Č� Budějovice), Muhamed Ti-
jany (Ostrava), Daniel Vašulín (Hr� Králové)

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU

(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

19
Stanislav Tecl (Slavia, 8 + 2)

12,5 - Jakub Řezníček (Brno, 4 + 3) * 11 - Tomáš Čvančara (Sparta, 4 + 2), Jan Chra-
mosta (Jablonec, 4 + 2) * 10,5 - David Puškáč (Bohemians 1905, 3 + 3) * 10 - Mick Van 
Buren (Liberec, 5 + 0), David Jurásek (Slavia, 2 + 4) * 9,5 - Abdallah Gning (Teplice, 4 
+ 1), Michal Ševčík (Brno, 4 + 1), Milan Škoda (Ml� Boleslav, 4 + 1) * 9 - Nemanja Kuzma-
novič (Ostrava, 3 + 2), Ondřej Lingr (Slavia, 3 + 2) * 8 - Mojmír Chytil (Olomouc, 4 
+ 0), Marek Matějovský (Ml� Boleslav, 1 + 4), Jakub Urbanec (Teplice, 4 + 0), Moses 
Usor (Slavia, 4 + 0) * 7,5 - Jhon Mosquera (Plzeň, 3 + 1) * 7 - Kryštof Daněk (Sparta, 
2 + 2), Casper Höjer (Sparta, 2 + 2), Petr Hronek (Bohemians 1905, 2 + 2), Filip Ku-
bala (Hr� Králové, 2 + 2), Ondřej Mihálik (Slovácko, 2 + 2), Ivan Schranz (Slavia, 2 + 
2) * 6,5 - Christian Frýdek (Liberec, 1 + 3) * 6 - Tomáš Chorý (Plzeň, 3 + 0), Antonín 
Křapka (Bohemians 1905, 3 + 0), Václav Sejk (Jablonec, 3 + 0) * 5,5 - David Douděra 
(Slavia, 2 + 1), Milan Havel (Plzeň, 2 + 1), Jiří Klíma (Ostrava, 2 + 1), Muhamed Tijany 
(Ostrava, 2 + 1) * 5 - David Buchta (Ostrava, 1 + 2), Marek Icha (Slavia, 1 + 2), Petr 
Jaroň (Ostrava, 1 + 2), Petr Kodeš (Hr� Králové, 1 + 2), Lukáš Masopust (Slavia, 1 + 2), 
Adam Vlkanova (Hr� Králové/Plzeň, 1 + 2), Filip Zorvan (Olomouc, 1 + 2) * 4,5 - Petr 
Ševčík (Slavia, 0 + 3), Pavel Šulc (Jablonec, 0 + 3) * 4 - Merchas Doski (Slovácko, 2 + 
0), Lamin Jawo (Zlín, 2 + 0), Jan Kliment (Plzeň, 2 + 0), Jakub Kolář (Zlín, 2 + 0), Ro-
man Květ (Bohemians 1905, 2 + 0), Tomáš Ladra (Ml� Boleslav, 2 + 0), Jakub Martinec 
(Jablonec,2 + 0), Matěj Polidar (Jablonec, 2 + 0), Lukáš Provod (Slavia, 2 + 0), Michal 
Škoda (Č� Budějovice, 2 + 0), Daniel Vašulín (Hr� Králové, 2 + 0) 

Pražská Slavia rozdrtila půltucet svých soupeřů v úvodních osmi ko-
lech nové sezony a jen jediná branka jí schází k fantastickému průměru 
čtyř gólů na zápas� Červenobílá mašina se zasekla pouze v Mladé Bole-
slavi proti hradeckým „votrokům“ (0:1) a v Uherském Hradišti se Slovác-
kem (1:1)� Další týmy jsou, co se týká efektivity, na hony daleko, jen mis-
trovská Plzeň si drží průměr dvou branek na utkání� Na chvostě jsou oba 
východočeské celky, což je překvapivé u Hradce, ale nikoliv u Pardubic�

1� Slavia 31 3,875

2� Plzeň 14 2,000

3� Liberec 14 1,750

4� Brno 13 1,857

5� Jablonec 13 1,625

6�-8� Sparta 12 1,500

6�-8� Bohemians 1905  12 1,500

6�-8� Ostrava 12 1,500

9� Mladá Boleslav 11 1,375

10�-11� Slovácko 10 1,250

10�-11� Teplice 10 1,250

12� Olomouc 9 1,125

13�-14� České Budějovice 8 1,000

13�-14� Zlín 8 1,000

15� Hradec Králové 7 0,875

16� Pardubice 4 0,500

Utkání 4� kola Plzeň-Brno bylo odloženo kvůli startu Viktorie 
v play off Ligy mistrů, bude se hrát ve středu 9� listopadu�

Červenobílý válec

 SLÁVISTÉ UŽ POKOŘILI METU 30 VSTŘELENÝCH GÓLŮ. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Foto: slavia�cz

http://www.strompraha.cz/
http://www.strompraha.cz/
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Lewandowski 
sestřelil Plzeň 

Těžký vstup do základní skupiny Ligy mistrů mají za sebou fotbalisté Plz-
ně, kteří se představili na barcelonském Camp Nou, a po hattricku domá-
cího kanonýra Lewandowského padli s favoritem 1:5. Pražská Slavia a Slo-
vácko vstoupily do Konferenční ligy shodně remízově.  

 SNAJPR LEWANDOWSKI HATTRICKEM 
 REŽÍROVAL BARCELONSKÝ TRIUMF NAD PLZNÍ. 

 JAN SÝKORA BYL JEDINÝM ÚSPĚŠNÝM 
 PLZEŇSKÝM STŘELCEM NA CAMP NOU. 

PLZEŇ: SNADNÁ PRÁCE PRO GIGANTA
Tzv� „skupinu smrti“ rozehráli úřadující čeští mistři na horké půdě 

slavné Barcelony a parta kouče Xaviho jim uštědřila první porážku 

po 34 zápasech� Čisté konto Západočeši proti hvězdnému protivníkovi 

udrželi do 13� minuty, kdy se hlavou prosadil záložník Kessié a vstřelil 

svou první branku v barcelonském dresu� Ve 24� minutě sudí Visser pro 

Plzeň odpískal penaltu za faul Christensena na Mosqueru a měl při-

pravenou i červenou kartu� Po zásahu videorozhodčího však původní 

verdikt změnil, protože kolumbijský křídelník nejprve udeřil dánské-

ho stopera do hlavy� O deset minut později poprvé gólově zaúřado-

val Lewandowski, jenž přesnou střelou k tyči nedal brankáři Staňkovi 

šanci� Plzeňští ve 44� minutě nečekaně snížili, když se hlavou prosadil 

Sýkora, vzápětí ale Lewandowski svou druhou brankou vrátil Barcelo-

ně dvougólové vedení� Polský snajpr po změně stran dovršil hattrick, 

na konečných 5:1 upravil střídající Torres� Svěřenci trenéra Michala Bíl-

ka ve druhém utkání skupiny C přivítají Inter Milán, který doma podlehl 

Bayernu Mnichov 0:2�  

SLAVIA: PROVOD NEBYL HRDINOU
Slavia se po losu základní skupiny netajila vysokými ambicemi, re-

míza 1:1 v úvodním duelu na hřišti Sivassporu je nakonec pro Pražany 

málo� Obzvláště, když v nastavení mohl o jejich výhře z penalty roz-

hodnout Provod, ovšem pokutový kop neproměnil� Utkání v Turecku 

EVROPSKÉ POHÁRYEVROPSKÉ POHÁRY

Foto: fcviktoria�cz

Foto: fcviktoria�cz

FC BARCELONA - VIKTORIA PLZEŇ 5:1 (3:1)

Branky: 34�, 45�+3 a 67� Lewandowski, 13� Kessié, 71� Torres - 44� Sýkora� Rozhodčí: 
Visser - Vanyzere, Van Driessche (všichni Belg�) - Millot (video, Fr�)� ŽK: Pernica, Mos-
quera, Chorý, Jemelka (všichni Plzeň)� Diváci: 77�411�

Barcelona: Ter Stegen - Roberto (46� Piqué), Christensen, Koundé, Alba - Kessié 
(81� Torre), De Jong, Pedri (75� Gavi) - Dembélé (75� Depay), Lewandowski, Fati (65� Tor-
res)� Trenér: Xavi�

Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka (86� Holík) - Kalvach, Bucha - Sýkora 
(79� Pilař), Vlkanova (78� Čermák), Mosquera (79� Jirka) - Chorý (65� Bassey)� Trenér: 
Bílek�

1. FC SLOVÁCKO - PARTIZAN BĚLEHRAD 3:3 (2:0)

Branky: 5� a 19� Kalabiška, 83� Kozák - 47� a 53� Diabaté, 61� Gomes� Rozhodčí: Harvey 
- Clarke, McDonnell (všichni Ir�)� ŽK: Kozák, Hofmann, Duskí - Saničanin, Uroševič� ČK: 
22� Belič (Partizan)� Diváci: 7032�

Slovácko: Nguyen - Reinberk (76� Duskí), Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Petržela 
(87� Šašinka), Daníček (76� Kohút), Havlík, Holzer (67� Sinjavskij) - Kozák, Mihálik (67� Ve-
cheta)� Trenér: Svědík�

Partizan: Popovič - Markovič, Saničanin, Vujačič, Uroševič - Traoré - Živkovič (46� An-
dradé), Natcho (73� Filipovič), Belič, Diabaté - Gomes� Trenér: Petrič�

SIVASSPOR - SLAVIA PRAHA 1:1 (1:1)

Branky: 26� Saba - 4� Olayinka� Rozhodčí: Jovič - Radič, Pušič (všichni Chorv�)� ŽK: Kei-
ta, Gradel, Gutas - M� Jurásek, Usor, Masopust, Trpišovský (trenér)� ČK: 90�+1 Keita�

Sivasspor: Vural - Yalcin (80� Osmanpasa), Gutas, Appindangoyé, Ciftci - Ulvestad, 
Keita - N‘Jie (73� Musa), Saba, Gradel - James (19� Yatabaré)� Trenér: Calimbay�

Slavia: Mandous - Douděra, Ousou, Kačaraba (46� Tiéhi), Masopust (77� Tecl) - Holeš - 
Usor (63� Schranz), Ševčík, Traoré (46� Provod), M� Jurásek (46� Ewerton) - Olayinka� 
Trenér: Trpišovský�
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český vicemistr rozehrál dobře, již ve 4� minutě Olayinka obral obránce 

o míč a z velmi těžkého úhlu propálil gólmana střelou pod břevno� Do-

mácí hrozili z brejků a z jednoho z nich srovnali, když se po Gradelově 

přihrávce na konci 26� minuty ve vápně přízemní střelou prosadil Saba� 

Výkon Pražanů následně poznamenaly nepřesnosti, laciné ztráty míče 

a taktické chyby, k výraznějším šancím a do většího tlaku se dostali až 

v samotném závěru, kdy jejich snaha vyvrcholila penaltovým zákrokem 

Gutase� Provoda však vychytal gólman Vural a duel tak skončil remízou� 

„Jsme zklamaní z výkonu, je to ztráta� Mrzí mě to i vzhledem k tomu, 

čím jsme si prošli v kvalifikaci a co jsme museli ustát,“ citoval slávistický 

twitter trenéra Jindřicha Trpišovského z tiskové konference� V dru-

hém utkání skupiny budou Pražané tento týden hostit kosovského no-

váčka Ballkani, který remizoval s Kluží rovněž 1:1� 

SLOVÁCKO: KOLAPS PO PAUZE
Jako na houpačce probíhal duel Slovácka s Partizanem Bělehrad� 

Uherskohradišťský mančaft jej zahájil skvěle a již v páté minutě se ujal 

vedení, když lehce tečovaná technická střela Kalabišky zaplula běle-

hradskému gólmanovi k tyči� V 19� minutě znovu Kalabiška zvýšil vedení 

domácích, a když o tři minuty později šel do sprch Belič, jenž byl vy-

loučen za hrubý zákrok na Reinberka, vypadalo to z pohledu Slovácka 

hodně nadějně� Jenže v druhém poločase Slovácko nečekaně zkolabo-

valo - hosté krátce po změně stran dvěma zásahy Diabatého vyrovnali 

a v 61� minutě šli zásluhou Gomese do vedení! Alespoň bod domácím 

zajistil sedm minut před koncem zkušený Kozák� „Remízu bereme jako 

prohru,“ prohlásil stručně stoper Slovácka Stanislav Hofmann� 

EVROPSKÉ POHÁRYEVROPSKÉ POHÁRY

Foto: slavia�cz

1. KOLO SKUPIN FOTBALOVÉ 
EVROPSKÉ KONFERENČNÍ LIGY

SKUPINA A
Fiorentina - RFS Riga 1:1 (0:0) * Hearts - Basaksehir 0:4 (0:1)

1� Basaksehir 1 1 0 0 4:0 3

2� Fiorentina 1 0 1 0 1:1 1

RFS Riga 1 0 1 0 1:1 1

4� Hearts 1 0 0 1 0:4 0

SKUPINA B
Anderlecht - Silkeborg 1:0 (0:0) * West Ham United - FCSB 3:1 (0:1)

1� West Ham United 1 1 0 0 3:1 3

2� Anderlecht 1 1 0 0 1:0 3

3� Silkeborg 1 0 0 1 0:1 0

4� FCSB 1 0 0 1 1:3 0

SKUPINA C
Villarreal - Lech Poznaň 4:3 (3:1) * Austria Vídeň - Beer Ševa 0:0

1� Villarreal 1 1 0 0 4:3 3

2� Austria Vídeň 1 0 1 0 0:0 1

Beer Ševa 1 0 1 0 0:0 1

4� Lech Poznaň 1 0 0 1 3:4 0

SKUPINA D
Slovácko - Partizan Bělehrad 3:3 (2:0) * Nice - Kolín nad Rýnem 1:1 (0:1)

1� Partizan Bělehrad 1 0 1 0 3:3 1

Slovácko 1 0 1 0 3:3 1

3� Kolín nad Rýnem 1 0 1 0 1:1 1

Nice 1 0 1 0 1:1 1

SKUPINA E
Dnipro - Alkmaar 0:1 (0:0) * Vaduz - Apollon Limassol 0:0

1� Alkmaar 1 1 0 0 1:0 3

2� Apollon Limassol 1 0 1 0 0:0 1

Vaduz 1 0 1 0 0:0 1

4� Dnipro 1 0 0 1 0:1 0

SKUPINA F
Shamrock Rovers - Djurgaarden 0:0 * Molde - Gent 0:0

1� Djurgaarden 1 0 1 0 0:0 1

Gent 1 0 1 0 0:0 1

Molde 1 0 1 0 0:0 1

Shamrock Rovers 1 0 1 0 0:0 1

SKUPINA G
Ballkani - Kluž 1:1 (0:0) * Sivasspor - Slavia Praha 1:1 (1:1)

1� Ballkani 1 0 1 0 1:1 1

Kluž 1 0 1 0 1:1 1

Sivasspor 1 0 1 0 1:1 1

Slavia Praha 1 0 1 0 1:1 1

SKUPINA H
Slovan Bratislava - Žalgiris Vilnius 0:0 * Basilej - Pjunik Jerevan 3:1 (1:1)

1� Basilej 1 1 0 0 3:1 3

2� Slovan Bratislava 1 0 1 0 0:0 1

Žalgiris Vilnius 1 0 1 0 0:0 1

4� Pjunik Jerevan 1 0 0 1 1:3 0

1. KOLO FOTBALOVÉ LIGY MISTRŮ

SKUPINA A
Neapol - Liverpool 4:1 (3:0) * Ajax Amsterodam - Rangers 4:0 (3:0)

1� Ajax Amsterodam 1 1 0 0 4:0 3

2� Neapol 1 1 0 0 4:1 3

3� Liverpool 1 0 0 1 1:4 0

4� Rangers 1 0 0 1 0:4 0

SKUPINA B
FC Bruggy - Bayer Leverkusen 1:0 (1:0) * Atlético Madrid - FC Porto 2:1 (0:0)

1� Atlético Madrid 1 1 0 0 2:1 3

2� Bruggy 1 1 0 0 1:0 3

3� FC Porto 1 0 0 1 1:2 0

4� Leverkusen 1 0 0 1 0:1 0

SKUPINA C
Inter Milán - Bayern Mnichov 0:2 (0:1)

1� FC Barcelona 1 1 0 0 5:1 3

2� Bayern Mnichov 1 1 0 0 2:0 3

3� Inter Milán 1 0 0 1 0:2 0

4� Plzeň 1 0 0 1 1:5 0

SKUPINA D
Tottenham - Olympique Marseille 2:0 (0:0) 

Eintracht Frankfurt - Sporting Lisabon 0:3 (0:0)

1� Sporting Lisabon 1 1 0 0 3:0 3

2� Tottenham 1 1 0 0 2:0 3

3� Marseille 1 0 0 1 0:2 0

4� Frankfurt 1 0 0 1 0:3 0

SKUPINA E
Salcburk - AC Milán 1:1 (1:1) * Dinamo Záhřeb - Chelsea 1:0 (1:0)

1� Dinamo Záhřeb 1 1 0 0 1:0 3

2� AC Milán 1 0 1 0 1:1 1

Salcburk 1 0 1 0 1:1 1

4� Chelsea 1 0 0 1 0:1 0

SKUPINA F
Lipsko - Šachtar Doněck 1:4 (0:1) * Celtic Glasgow - Real Madrid 0:3 (0:0)

1� Šachtar Doněck 1 1 0 0 4:1 3

2� Real Madrid 1 1 0 0 3:0 3

3� Lipsko 1 0 0 1 1:4 0

4� Celtic Glasgow 1 0 0 1 0:3 0

SKUPINA G
FC Sevilla - Manchester City 0:4 (0:1) * Borussia Dortmund - FC Kodaň 3:0 (2:0)

1� Manchester City 1 1 0 0 4:0 3

2� Dortmund 1 1 0 0 3:0 3

3� FC Kodaň 1 0 0 1 0:3 0

4� FC Sevilla 1 0 0 1 0:4 0

SKUPINA H
Paris St� Germain - Juventus Turín 2:1 (2:0) * Benfica Lisabon - Maccabi Haifa 2:0 (0:0)

1� Benfica Lisabon 1 1 0 0 2:0 3

2� Paris St. Germain 1 1 0 0 2:1 3

3� Juventus Turín 1 0 0 1 1:2 0

4� Maccabi Haifa 1 0 0 1 0:2 0

1. KOLO SKUPIN FOTBALOVÉ EVROPSKÉ LIGY

SKUPINA A
FC Curych - Arsenal 1:2 (1:1) * PSV Eindhoven - Bodö/Glimt 1:1 (0:1)

1� Arsenal 1 1 0 0 2:1 3

2� Bodö/Glimt 1 0 1 0 1:1 1

PSV Eindhoven 1 0 1 0 1:1 1

4� FC Curych 1 0 0 1 1:2 0

SKUPINA B
Fenerbahce - Dynamo Kyjev 2:1 (1:0) * AEK Larnaka - Rennes 1:2 (1:1)

1� Fenerbahce 1 1 0 0 2:1 3

Rennes 1 1 0 0 2:1 3

3� AEK Larnaka 1 0 0 1 1:2 0

Dynamo Kyjev 1 0 0 1 1:2 0

SKUPINA C
HJK Helsinky - Betis Sevilla 0:2 (0:1) * Ludogorec Razgrad - AS Řím 2:1 (0:0)

1� Betis Sevilla 1 1 0 0 2:0 3

2� Ludogorec Razgrad 1 1 0 0 2:1 3

3� AS Řím 1 0 0 1 1:2 0

4� Helsinky 1 0 0 1 0:2 0

SKUPINA D
Union Berlín - Saint-Gilloise 0:1 (0:1) * Malmö - Braga 0:2 (0:1)

1� Braga 1 1 0 0 2:0 3

2� Saint-Gilloise 1 1 0 0 1:0 3

3� Union Berlín 1 0 0 1 0:1 0

4� Malmö 1 0 0 1 0:2 0

SKUPINA E
Omonia Nikósie - Šeriff Tiraspol 0:3 (0:1) 

Manchester United - San Sebastian 0:1 (0:0)

1� Šeriff Tiraspol 1 1 0 0 3:0 3

2� San Sebastian 1 1 0 0 1:0 3

3� Manchester United 1 0 0 1 0:1 0

4� Omonia Nikósie 1 0 0 1 0:3 0

SKUPINA F
Lazio Řím - Feyenoord Rotterdam 4:2 (3:0) 

Sturm Štýrský Hradec - Midtjylland 1:0 (1:0)

1� Lazio Řím 1 1 0 0 4:2 3

2� Štýrský Hradec 1 1 0 0 1:0 3

3� Midtjylland 1 0 0 1 0:1 0

4� Feyenoord Rotterdam 1 0 0 1 2:4 0

SKUPINA G
Freiburg - Karabach 2:1 (2:1) * Nantes - Olympiakos Pireus 2:1 (1:0)

1� Freiburg 1 1 0 0 2:1 3

Nantes 1 1 0 0 2:1 3

3� Karabach 1 0 0 1 1:2 0

Olympiakos Pireus 1 0 0 1 1:2 0

SKUPINA H
Crvena zvezda Bělehrad - Monako 0:1 (0:0) 

Ferencváros Budapešť - Trabzonspor 3:2 (3:1)

1� Ferencváros Budapešť 1 1 0 0 3:2 3

2� Monako 1 1 0 0 1:0 3

3� Trabzonspor 1 0 0 1 2:3 0

4� Crvena zvezda Bělehrad 1 0 0 1 0:1 0

 LUKÁŠ PROVOD V NASTAVENÍ 
 NEPROMĚNIL PENALTU. 
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Do podzimních zápasů 
v nových dresech

Česká reprezentace bude od zářijových zápasů Ligy národů proti Por-
tugalsku a ve Švýcarsku nastupovat v nových dresech. Domácí červe-
ná sada odkazuje na minulost a dominuje jí velký lev na přední straně, 
venkovní bílá varianta naopak „hledí“ do budoucnosti. Dresy jsou téměř 
o polovinu lehčí než ty předchozí.

 SLAVNOSTNÍ PREZENTACE NOVÝCH REPREZENTAČNÍCH 
 DRESŮ PROBĚHLA NA TISKOVÉ KONFERENCI NA ZAČÁTKU ZÁŘÍ. 

 NOVÉ DRESY PŘEDSTAVILI REPREZENTANTI MATĚJ VYDRA A ANETA POCHMANOVÁ. 

Domácí sada podle autorů odkazuje na úspěchy z let 1934, 1976 

a 1996, kdy národní tým postoupil na závěrečných turnajích do finále� 

„Červená varianta je klasika, která k české reprezentaci neodmyslitel-

ně patří� Velký lev na hrudi mi připomněl dobu, kdy v národním týmu 

válel třeba Antonín Panenka� Moc mě těší, že na naši historii nezapo-

mínáme,“ říká reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý a dodává: „Lev je 

výrazný, doufám, že výrazní budeme i my na hřišti� Dresy se mi moc líbí, 

jsou krásné� Asi je to na posouzení každého, pro mě je hlavně důležité, 

aby byli spokojeni kluci� Kvalita a design je něco navíc�“ 

Bílá varianta obsahuje na přední straně menší znak lva, který rámu-

je číslo� K venkovní sadě budou reprezentanti nosit modré trenýrky, 

k červené variantě pak bílé� Dresy od společnosti Puma mají hráčům 

přinést zvýšený komfort i tím, že jsou o 44 procent lehčí než ty do-

savadní� Váží pouze 72 gramů� „Obě sady dresů nepřinášejí jen nový 

design, ale využívají i nejmodernější materiály a technologie� Díky nim 

jsou nejen lehčí, ale hráčům poskytují i větší komfort� Dresy jsou navíc 

vyrobeny ze stoprocentně recyklovaných materiálů, což je příspěvek 

značky Puma k lepší budoucnosti,“ zdůrazňuje teamsport manažer 

Pumy pro Česko a Slovensko Miloslav Ptáček� Reprezentanti se v no-

vých dresech poprvé představí 24� září v předposledním utkání Ligy 

národů doma proti Portugalsku�

V LISTOPADU PROTI FAEŘANŮM 
A POTÉ ASI V TURECKU

Čeští fotbaloví reprezentanti se 16� listopadu v přípravném zápase 

utkají v Olomouci s Faerskými ostrovy� O tři dny později by se měli svě-

řenci trenéra Jaroslava Šilhavého představit v Turecku, o duelu se ale 

ještě stále jedná� 

Přestože český tým nepostoupil na mistrovství světa v Kataru, 

které začne 20� listopadu, musí před začátkem šampionátu v repre-

zentačním termínu absolvovat přípravné zápasy� Šilhavého svěřenci 

nejprve nastoupí proti Faerským ostrovům� S papírovým outside-

rem se dosud česká či československá reprezentace utkala šestkrát 

a ve všech zápasech zvítězila, navíc bez inkasované branky� Naposledy 

národní celek hrál s Faeřany v roce 1999�

„I přípravná utkání jsou centralizovaná v rámci UEFA, což znamená, 

že okruh soupeřů není úplně nejširší� Přáním trenéra Šilhavého bylo 

hrát s ne úplně silným soupeřem,“ řekl na tiskové konferenci předseda 

FAČR Petr Fousek a dodal: „My bychom se 19� listopadu měli střetnout 

s Tureckem v Turecku a asi proto jen tam určitá vyváženost� Že začí-

náme s poněkud slabším soupeřem a druhé utkání hrajeme s kvalitním 

soupeřem� To jednání ještě probíhá�“

REPREZENTACEREPREZENTACE
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Svěřenci kouče Jaroslava Šilhavého se poprvé od začátku nové klu-

bové sezony sejdou na konci září, kdy odehrají zbylé dva zápasy ve sku-

pině A Ligy národů� Nejprve 24� září v pražském Edenu přivítají Portu-

galsko a o tři dny později se představí ve Švýcarsku� 

 PŘINESOU NOVÉ DRESY SVĚŘENCŮM JAROSLAVA ŠILHAVÉHO ÚSPĚCHY? 

REPREZENTACE

https://www.chcipiskat.cz/
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  Bundesliga: 
Bayern na startu klopýtá
Po deseti mistrovských triumfech v řadě se zdálo velmi pravdě-
podobné, že bavorský kolos načne druhou dekádu bundesligových 
titulů� Jenže start se Bayernu nepovedl, jak naznačovala úvodní de-
molice vítěze Evropské ligy Frankfurtu 6:1 na jeho stadionu a potom 
Bochumi rovněž venku dokonce 7:0� V dosavadních šesti kolech mni-
chovský velkoklub nyní třikrát za sebou jen remizoval, naposledy 
v domácí Allianz Areně se Stuttgartem, a zaznamenal tak nejhorší 
vstup do elitní německé soutěže za poslední tucet let� V průběžné 
tabulce se propadl na třetí příčku za Union Berlín a Freiburg, stejně 
bodů nasbíraly i čtvrtý Hoffenheim a pátý Dortmund�
Borussia se mohla vyšvihnout do pozice lídra, ale musela by vyhrát 
v Lipsku, kde v minulých dnech padl trenér Domenico Tedesco, kte-
rému zlomily vaz porážky v Lize mistrů doma s Šachtarem Doněck 
1:4 a předtím v bundeslize 0:4 ve Frankfurtu� Klubové vedení RB 
nehledalo nového kouče dlouho, domluvilo se na spolupráci s Mar-
co Rosem, se kterým se na konci jara po jedné sezoně a navzdory 
platnému kontraktu rozloučili v Dortmundu� Musela to být proto 
pro něj velmi hojivá satisfakce, když jeho nedávní svěřenci odjížděli 
zpátky do Vestfálska s jednoznačnou prohru 0:3…
Česká enkláva dala o sobě vědět různými způsoby� Patrik Schick 
se zapsal mezi střelce podruhé v řadě, po premiérovém gólu doma 
do sítě Freiburgu se nyní trefil na Olympijském stadionu v Berlíně 
proti Hertě a vystřelil Leverkusenu bod za remízu 2:2� Jeho nový 
parťák Adam Hložek se sice do šancí dostává, ale z branky se ješ-
tě neradoval� Bývalý reprezentační kapitán Vladimír Darida vyběhl 
na domácí berlínský trávník až v nastaveném čase, zhruba ve stej-
nou dobu pečetil Pavel Kadeřábek výhru Hoffenheimu doma nad 
Mainzem čtvrtým gólem� Brankář Jiří Pavlenka vydržel mezi brém-
skými tyčemi proti Augsburgu jen 29 minut, pak musel kvůli problé-
mům se stehenním svalem vystřídat�

 BÍLÝ BALET ZDOLAL BETIS 2:1. 

  Premier League: 
 Obrození na Old Trafford
O uplynulém víkendu se kolotoč Premier League neplánovaně zasta-
vil, kvůli úmrtí britské královny Alžběty II� totiž bylo odloženo celé 
7� kolo� V čele tabulky nadále zůstává Arsenal, který v předešlém 
6� kole poprvé v sezoně ztratil body, když padl na Old Trafford 1:3� 
Obrozený Manchester United se po čtvrtém triumfu v řadě vyšpl-
hal na páté místo tabulky a na lídra ztrácí tři body� Jen o jeden bod 
zpět za vedoucími Kanonýry jsou úřadující šampioni z Manchesteru 
City, kteří remízou 1:1 na hřišti Aston Villy odmítli jít na první místo, 
a po triumfu 2:1 v derby s Fulhamem také Tottenham� Šestá Chel-
sea po porážce se Southamptonem zabrala v derby s trápícím se 
West Hamem (2:1), ovšem následná prohra v Lize mistrů s Dinamem 
Záhřeb (0:1) se stala osudnou pro trenéra Tuchela, kterého na la-
vičce Blues nahradil Graham Potter, jenž kvůli velké výzvě opustil 
čtvrtý Brighton�  

  Serie A: Divočina v Turíně
Tak to byla jízda! Juventus byl v nedělním duelu se Salernitanou pa-
rafrázovanými slovy plzeňského šéfa Adolfa Šádka „mrtvej, polomrt-
vej a pak živej…“ Po první půli hráči „Staré dámy“ prohrávali na domá-
cím stadionu 0:2, v 51� minutě snížili, ale teprve v nastaveném čase se 
začaly dít věci! V něm Alex Sandro padl k zemi po kontaktu s Vilhenou 
a sudí nařídil penaltu pro Juve� K ní se postavil Bonucci a na první po-
kus ji nedal, jenže Sepe vyrazil míč před sebe a zkušený stoper už se 
z dorážky nemýlil� Infarktový závěr se ale teprve rozjížděl� O pouhou 
minutu později poslal Cuadrado rohový kop na hlavu Milika, který do-
stal míč do sítě� Jenže zapomněl, že má jednu žlutou kartu a svlékl si 
dres, takže uviděl červenou kartu� A to nebylo to nejhorší, neboť sudí 
po konzultaci s videorozhodčím gól kvůli ofsajdu neuznal! Následně 
ještě viděli červené karty domácí trenér Allegri a Cuadrado s hostu-
jícím Faziem� Čelo ligové tabulky je pořádně našlapané� První Neapol 
dělí od šestého Lazia pouhé tři body�

  La Liga: Borci Realu přibrzdili Betis
Až ve čtvrtém kole plejeři Betisu narazili� Na Santiago Bernabéu 
sice odehráli vyrovnaný zápas, avšak ve prospěch Realu hrála větší 
kvalita v zakončení� Madriďané tak zůstali jako jediní v soutěži bez 
bodové ztráty, což potvrdili kolo poté suverénní výhrou nad Mal-
lorkou� Betis poté porazil na domácí půdě Villarreal 1:0 a posunul se 
před něj na třetí příčku v tabulce� Svěřencům Manuela Pellegriniho 
se jako vůbec prvnímu celku podařilo Žluté ponorce vstřelit branku� 
Na úvodní remízové zaváhání s Vallecanem dali fotbalisté Barcelony 
zapomenout následnými čtyřmi vítězstvími, při nichž nasázeli sou-
peřům patnáct gólů� Tabulka tak má tradiční vedoucí dvojici: Real 
Madrid - Barcelona� Jestli se pořadí neobrátí, se ukáže hned příští 
víkend, kdy Real čeká prestižní městské derby na stadionu Atléti-
ka, zatímco rozjetá Barca hostí předposlední Elche, které se zatím 
zmohlo na jediný remízový bod�   
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 LEVERKUSEN ZŮSTÁVÁ VÝRAZNĚ ZA OČEKÁVÁNÍM. 

PREMIER LEAGUE

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Arsenal 6 5 0 1 14:7 15

2� Manch. City 6 4 2 0 20:6 14

3� Tottenham 6 4 2 0 12:5 14

4� Brighton 6 4 1 1 11:5 13

5� Manch. United 6 4 0 2 8:8 12

6� Chelsea 6 3 1 2 8:9 10

7� Liverpool 6 2 3 1 15:6 9

8� Brentford 6 2 3 1 15:9 9

9� Leeds 6 2 2 2 10:10 8

10� Fulham 6 2 2 2 9:9 8

11� Newcastle 6 1 4 1 7:6 7

12� Southampton 6 2 1 3 7:10 7

13� Bournemouth 6 2 1 3 5:18 7

14� Wolverhampton 6 1 3 2 3:4 6

15� Crystal Palace 6 1 3 2 7:9 6

16� Everton 6 0 4 2 4:6 4

17� Aston Villa 6 1 1 4 5:10 4

18� West Ham Un. 6 1 1 4 3:8 4

19� Nottingham 6 1 1 4 4:14 4

20� Leicester 6 0 1 5 8:16 1

BUNDESLIGA

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Union Berlín 6 4 2 0 13:4 14

2� Freiburg 6 4 1 1 10:5 13

3� Bayern Mnichov 6 3 3 0 19:5 12

4� Hoffenheim 6 4 0 2 12:7 12

5� Dortmund 6 4 0 2 8:7 12

6� Mohuč 6 3 1 2 6:9 10

7� Kolín nad Rýnem 6 2 3 1 10:7 9

8� M ǵladbach 6 2 3 1 7:5 9

9� Brémy 6 2 2 2 12:11 8

10� Lipsko 6 2 2 2 9:9 8

11� Eintr. Frankfurt 6 2 2 2 11:12 8

12� Schalke 6 1 3 2 8:13 6

13� Augsburg 6 2 0 4 4:10 6

14� Stuttgart 6 0 5 1 6:7 5

15� Hertha Berlín 6 1 2 3 6:8 5

16� Wolfsburg 6 1 2 3 5:10 5

17� Leverkusen 6 1 1 4 8:11 4

18� Bochum 6 0 0 6 4:18 0

LA LIGA

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Real Madrid 5 5 0 0 15:5 15

2� FC Barcelona 5 4 1 0 15:1 13

3� Betis Sevilla 5 4 0 1 8:3 12

4� Villarreal 5 3 1 1 9:1 10

5� Bilbao 5 3 1 1 9:2 10

6� Atlético Madrid 5 3 1 1 9:4 10

7� Pamplona 4 3 0 1 6:3 9

8� Girona 5 2 1 2 6:5 7

9� Vallecano 5 2 1 2 5:5 7

10� Celta Vigo 5 2 1 2 8:10 7

11� San Sebastian 5 2 1 2 5:7 7

12� Valencie 5 2 0 3 7:5 6

13� Mallorca 5 1 2 2 5:7 5

14� Almería 4 1 1 2 4:5 4

15� FC Sevilla 5 1 1 3 6:10 4

16� Espaňol Barc. 5 1 1 3 6:10 4

17� Valladolid 5 1 1 3 3:10 4

18� Getafe 5 1 1 3 4:12 4

19� Elche 5 0 1 4 2:13 1

20� Cádiz 5 0 0 5 0:14 0

SERIE A

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Neapol 6 4 2 0 13:4 14

2� Bergamo 6 4 2 0 10:3 14

3� AC Milán 6 4 2 0 12:6 14

4� Udine 6 4 1 1 12:6 13

5� Inter Milán 6 4 0 2 12:8 12

6� Lazio Řím 6 3 2 1 9:5 11

7� Juventus Turín 6 2 4 0 9:4 10

8� AS Řím 5 3 1 1 6:5 10

9� FC Turín 6 3 1 2 6:6 10

10� Salernitana 6 1 4 1 9:6 7

11� Fiorentina 6 1 3 2 5:6 6

12� Boloňa 6 1 3 2 7:9 6

13� Sassuolo 6 1 3 2 4:8 6

14� Hellas Verona 6 1 2 3 6:11 5

15� Spezia 6 1 2 3 5:10 5

16� Empoli 5 0 4 1 4:5 4

17� Lecce 6 0 3 3 4:7 3

18� Cremona 6 0 2 4 5:10 2

19� Sampdoria J. 6 0 2 4 3:11 2

20� Monza 6 0 1 5 3:14 1
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  Costa zamířil mezi „Vlky“
Španělský útočník Diego Costa se vrací do Anglie� Bývalý fotbalista 
Chelsea nebo Atlétika Madrid minulý týden uspěl na testech a jako 
volný hráč podepsal roční smlouvu s Wolverhamptonem� Třiatři-
cetiletý forvard už v Anglii hrál v letech 2014 až 2017 a s Chelsea 
získal dva tituly� Rodák z Brazílie také dvakrát ovládl španělskou ligu 
s Atlétikem Madrid, se kterým vyhrál i Evropskou ligu a zahrál si fi-
nále Ligy mistrů� Od lednového odchodu z Mineira byl bez angažmá 
a minulý týden přišel do Wolverhamptonu na zkoušku� V týmu na-
hradí dlouhodobě zraněné útočníky Sasu Kalajdzice a Raúla Jimé-
neze� Anglický klub, jemuž se přezdívá „Wolves“ (Vlci), představil 
novou posilu videem, v němž vede na řetězu tři tyto psovité šelmy� 
„Byl jsem vystrašený k smrti� Držel jsem ten řetěz a říkal jsem si, 
co když si ten vlk usmyslí na mě skočit?‘“ popisuje natáčení Costa 
a dodává: „Byla to úžasná zkušenost, ale ne moc příjemná� Mám sice 
pět psů, ale nejsou to vlci�“

  Poslední Bochum střídá u kormidla
U fotbalistů Bochumi skončil trenér Thomas Reis� Poslední celek 
bundesligy dočasně povede dosavadní kouč juniorky Heiko But-
scher� Reis v Bochumi působil už jako hráč a na pozici hlavního kouče 
nastoupil před třemi lety� V ročníku 2020/2021 pomohl klubu po 11 
letech k návratu do bundesligy a v uplynulé sezoně obsadil s týmem 
mezi elitou 13� pozici� Novou sezonu ale nezačala Bochum dobře 
a po šesti kolech zůstává jako jediný celek bez bodu�

 BRAZILEC PAQUETÁ PŘESTOUPIL DO WEST HAMU. 

 FORVARD COSTA SE VRACÍ DO ANGLIE. 

  Nejdražší posila „Kladivářů“
Fotbalisty West Hamu posílil z Lyonu záložník Lucas Paquetá� Pěta-
dvacetiletý Brazilec bude nejdražší posilou v klubové historii: „Kladi-
váři“ za něj Olympiqueu podle britských médií zaplatí 36,5 milionu li-
ber (1 miliardu korun) s případnými bonusy ve výši dalších 14,4 milionu 
liber (414 milionů korun)� Částka by tak měla překonat dosud rekord-
ních 45 milionů liber, které West Ham v roce 2019 utratil za útoční-
ka Sébastiena Hallera� Paquetá v novém klubu, za který hrají čeští 
reprezentanti Vladimír Coufal a Tomáš Souček, podepsal pětiletou 
smlouvu s opcí na další sezonu� „Je to hráč, kterého už dlouhou dobu 
obdivuju, a samozřejmě jsme ho viděli hodně zblízka v minulé sezoně 
Evropské ligy,“ připomíná trenér West Hamu David Moyes čtvrtfiná-
lový souboj s Paquetovým Lyonem, z něhož vyšel vítězně londýnský 
tým� Po příchodu do Evropy v roce 2019 hrál jednu sezonu za AC Mi-
lán a od roku 2020 byl v Lyonu� V dresu brazilské reprezentace ode-
hrál 33 zápasů a zvítězil v ní v roce 2019 na Copě América�

  Ital na slovenské lavičce
Novým trenérem slovenské reprezentace se stal Ital Francesco 
Calzona� Třiapadesátiletý kouč nahradil u týmu odvolaného Šte-
fana Tarkoviče a podepsal smlouvu do konce roku 2023� V přípa-
dě postupu na EURO 2024 v Německu se kontrakt prodlouží i pro 
finálový turnaj� Calzona si poprvé vyzkouší roli hlavního trenéra, 
v minulosti vykonával pouze funkci asistenta v několika italských 
klubech� Minulou sezonu působil v trenérském štábu Luciana Spal-
lettiho v Neapoli, kde mezi lety 2015 až 2018 pomáhal už Mauriziovi 
Sarrimu� Slovenský národní tým byl bez kouče od června, kdy Tar-
kovič skončil po porážce v Lize národů s Kazachstánem� Další dva 
duely odkoučoval Samuel Slovák, i on ale po výhře s Ázerbájdžánem 
podlehl ve venkovní odvetě Kazachstánu a Slovákům se vzdálil po-
stup do skupiny B� Jako o možných nástupcích Tarkoviče spekulo-
vala média i o českých trenérech Karlu Jarolímovi či Ivanu Haškovi�

AKTUÁLNĚ

ZAHRANIČNÍ KALEIDOSKOP

  Pjanič se vydal do Emirátů
Bosenský reprezentant Miralem Pjanič v dresu Barcelony do stře-
dečního zápasu Ligy mistrů proti Plzni nezasáhl� Dvaatřicetiletý 
záložník se rozhodl katalánský velkoklub opustit a bude hrát ve Spo-
jených arabských emirátech za FC Šardžá� V úvodních čtyřech ko-
lech španělské ligy zůstal vždy na lavičce� Už v minulé sezoně s ním 
na Camp Nou příliš nepočítali a hostoval v Besiktasi� Hráčem Barce-
lony se stal v roce 2020, kdy přišel z Juventusu za 60 milionů eur�

  Rose přebírá Lipsko
Novým trenérem fotbalistů Lipska se stal Marco Rose� U týmu 
nahradí Domenica Tedesca, který přišel o místo po úterní domácí 
prohře 1:4 s Šachtarem Doněck v úvodním duelu Ligy mistrů� Pět-
ačtyřicetiletý kouč v Lipsku získal smlouvu do roku 2024� Od zalo-
žení klubu v roce 2009 je už jedenáctým trenérem, Ralf Rangnick 
a Achim Beierlorzer přitom v týmu působili dvakrát� Právě Rangnick 
v roce 2013 přivedl Roseho do Salcburku, kde získával zkušenosti 
u juniorky, než v roce 2017 převzal na dva roky áčko� Poté další dva 
roky působil v Mönchengladbachu a naposledy v Dortmundu, kde 
navzdory druhému místu v lize skončil po jediné sezoně�

  Palacios na marodce
Bayer Leverkusen, kde působí i čeští útočníci Patrik Schick s Ada-
mem Hložkem, bude několik týdnů postrádat Exequiela Palaciose� 
Argentinský fotbalista si poranil zadní stehenní sval� Třiadvaceti-
letý záložník kvůli zranění nedohrál sobotní bundesligové utkání 
s Herthou Berlín� 

 HUDSON-ODOI KONKURENTEM HLOŽKA. 

 SNAJPR CAVANI POSÍLIL VALENCII. 

  Hudson-Odoi přichází na výpomoc
Bayer Leverkusen přivedl na roční hostování z Chelsea anglického 
reprezentanta Calluma Hudsona-Odoie� Jedenadvacetiletý hráč 
by měl vypomoci při zraněních Karima Bellarabiho a Aminea Adliho, 
zároveň bude na křídle konkurencí pro českého reprezentanta Ada-
ma Hložka� Součástí dohody mezi Chelsea a Leverkusenem, za který 
hraje také český útočník Patrik Schick, není podle agentury SID opce 
na přestup� Hudson-Odoi má v londýnském klubu smlouvu do roku 
2024� V minulé sezoně i vinou zranění pouze k 15 ligovým utkáním, 
v aktuálním ročníku se do sestavy nedostal� O trojnásobného re-
prezentanta měly podle médií zájem i Dortmund a Bayern Mnichov�

  Jaremčuk se stěhuje do Brugg
Ukrajinský útočník Roman Jaremčuk přestoupil po roce stráve-
ném v Benfice Lisabon do Brugg� Úřadující mistr belgické ligy za něj 
podle médií zaplatí s případnými bonusy 19 milionů eur (467 milionů 
korun), což je klubový rekord� Forvard, který se během ročního an-
gažmá v Benfice příliš neprosadil, se vrací do známé ligové soutěže� 
V letech 2017-2021 hrál devětatřicetinásobný ukrajinský reprezen-
tant za Gent�

  Cavani se dohodl s Valencií
Uruguayský útočník Edinson Cavani bude po vypršení smlouvy 
v Manchesteru United hrát za Valencii� Pětatřicetiletý kanonýr 
podepsal ve španělském klubu dvouletý kontrakt� Do Evropy při-
šel v roce 2007� Nejprve působil v Palermu a po čtyřech sezonách 
na Sicílii se přesunul do Neapole, kde ve 138 zápasech nastřílel 104 
gólů a v ročníku 2012/2013 se stal nejlepším kanonýrem Serie A� 
V roce 2013 přestoupil do Paris Saint-Germain a výraznou stopu 
zanechal i tam: s 200 góly ze soutěžních zápasů je nejlepším střel-
cem v historii klubu� Minulé dvě sezony pak strávil na Old Trafford�
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  Mata bude hrát za Galatasaray
Španělský záložník Juan Mata bude hrát za Galatasaray Istanbul� 
Čtyřiatřicetiletý mistr světa i Evropy s tureckým celkem pode-
psal dvouletou smlouvu na 1,9 milionu eur� Galatasaray navíc při-
vedl také argentinského útočníka Maura Icardiho� Devětadvaceti-
letý fotbalista bude v týmu dvaadvacetiletého vítěze Süper Ligy 
do konce probíhající sezony hostovat z Paris St� Germain� Mata 
do Galatasaraye zamířil po osmi letech v Manchesteru United, 
kterému pomohl k triumfu v Evropské lize (2017)� Před tím půso-
bil v Chelsea, s níž rovněž vyhrál Evropskou ligu (2013) a Ligu mis-
trů (2012)� Za sebou má také angažmá ve Valencii� Za národní tým 
v letech 2009 až 2016 odehrál 41 zápasů a dal deset branek� Titul 
mistra světa získal v roce 2010 a o dva roky později přidal zlato 
z evropského šampionátu�

  Potter nahradil Tuchela
Nástupcem trenéra Thomase Tuchela v Chelsea se podle očeká-
vání stal Graham Potter� Dosavadní kouč Brightonu s londýnským 
celkem podepsal pětiletou smlouvu� Chelsea propustila Tuchela 
ve středu den poté, co mužstvo pod jeho vedením utrpělo nečeka-
nou porážku 0:1 v Lize mistrů na hřišti Dynama Záhřeb� Třetí tým 
uplynulé sezony Premier League zaostává za očekáváním i v domácí 
soutěži a po šesti zápasech je s deseti body šestý� Sedmačtyřice-
tiletý Potter naproti tomu držel s Brightonem nečekanou čtvrtou 
příčku� Klub opustil po třech letech, když v předchozích sezonách 
jej dovedl k 15�, 16� a 9� místu v lize�

 BRAZILEC MOTTA NOVÝM KOUČEM BOLONI. 

 ZÁLOŽNÍK MATA SI VYZKOUŠÍ TURECKOU LIGU. 

  Motta střídá Mihajloviče
Odvolaného Sinišu Mihajloviče vystřídá na lavičce fotbalistů Bolo-
ni čtyřicetiletý Thiago Motta, jenž má zkušenosti s italskou ligou 
z předchozích angažmá ve Spezii a Janově� Tým převzal v pondělí� 
Na bídné výsledky doplatil Mihajlovič odvoláním v úterý� Srbský 
kouč, jenž bojuje s leukémií, Boloňu vedl tři a půl roku� Jeho ná-
stupce do června působil ve Spezii a zachránil ji v nejvyšší soutěži� 
Předtím v Janově vydržel jen dva měsíce� Hráčskou kariéru ukončil 
bývalý reprezentační záložník před čtyřmi lety�

  Coman Bayernu nepomůže
Francouzský reprezentant Kingsley Coman v nejbližších zápasech 
nepomůže Bayernu Mnichov� Šestadvacetiletý křídelní hráč bude 
soupeři Plzně ve skupině Ligy mistrů chybět kvůli svalovému zranění� 
V této sezoně v pěti soutěžních utkáních zaznamenal gól a tři asis-
tence, na tréninku si však přivodil trhlinu v zadním stehenním svalu�

  Kompromis o alkoholu na MS 
Na mistrovství světa v Kataru bude fanouškům povolena konzuma-
ce alkoholu ve větší míře, než bylo původně v plánu� Pořadatelé došli 
ke kompromisu po jednání FIFA� V převážně muslimském Kataru je 
konzumace alkoholu na veřejnosti přísně zakázána� Alkohol se bude 
prodávat u stadionů ve speciálních zónách, které se otevřou tři ho-
diny před utkáním� Půlhodiny před zápasem se zóny uzavřou a zno-
vu budou přístupné po dobu jedné hodiny po utkání� Na tribunách 
se stejně jako na minulém mistrovství světa alkohol prodávat ne-
bude� Šampionát se uskuteční v netradičním zimním termínu od 20� 
listopadu do 18� prosince�
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  Rafinha se rozloučil s PSG
Brazilský fotbalista Rafinha ukončil smlouvu v Paris Saint-Germain 
a dohodl se na dvouletém angažmá v katarském Al Arábí� Devěta-
dvacetiletý záložník se ve francouzském klubu dlouhodobě nepro-
sadil a uplynulou sezonu strávil na hostování ve španělské lize v San 
Sebastianu� Rafinha, vlastním jménem Rafael Alcántara, je mladším 
bratrem hvězdy Liverpoolu Thiaga Alcántary a bratrancem Rodriga 
z Leedsu� Do Paris Saint-Germain přišel v roce 2000 a měl smlouvu 
ještě na jeden rok� Trenér Christophe Galtier s ním ale ani nadále 
ve svých plánech nepočítal a zařadil ho na seznam hráčů, kteří měli 
odejít na hostování nebo na přestup� Syn brazilského mistra světa 
z roku 1994 Mazinha na rozdíl od bratra Thiaga, jenž hraje za Španěl-
sko, reprezentuje rodnou Brazílii� V roce 2016 s ní vyhrál olympijský 
turnaj v Riu de Janeiro, v seniorském týmu absolvoval dva zápasy�

  Zakaria opouští „Starou dámu“
Švýcarský reprezentant Denis Zakaria bude do konce sezony 
z Juventusu hostovat v Chelsea� Pětadvacetiletý záložník přišel 
do Turína letos v lednu, ale podle agentury AFP už s ním trenér 
Massimiliano Allegri v nabité středové řadě napočítá� V Chelsea 
bude hostovat za tři miliony eur� Londýnský klub bude mít po sezo-
ně možnost ho získat na přestup za částku, která se s bonusy může 
vyšplhat na 33 milionů eur (807 milionů korun)� Čtyřicetinásobný 
švýcarský reprezentant odehrál za Juventus devět ligových zápasů 
v minulé sezoně a dva v nové�

 POGBA SI NA PODZIM ASI NEZAHRAJE. 

 CARLOS SOLER VYMĚNIL VALENCII ZA PSG. 

  Pogba se operaci nevyhne
Francouzský záložník Paul Pogba z Juventusu nakonec půjde se zra-
něným kolenem na operaci� Mimo hru by měl být až do ledna, což by 
znamenalo, že přijde o podzimní mistrovství světa� Původně se kvůli 
účasti na šampionátu v Kataru, kde bude Francie obhajovat titul, 
rozhodl pro konzervativní léčbu� Trenér Juventusu Massimiliano 
Allegri však uvedl, že nakonec půjde na operaci� „Podruhé trénoval, 
ale hned musel přestat, a proto bylo rozhodnuto, že půjde na ope-
raci� Mistrovství světa není moje starost� Starost Juventusu je, že 
se vrátí v lednu,“ prohlásil kouč lakonicky�

  Barkley zakotvil v Nice
Fotbalisty Nice, kteří se ve skupině Evropské konferenční ligy utkají 
se Slováckem, posílil záložník Ross Barkley� Anglický reprezentant 
přišel jako volný hráč po ukončení smlouvy v Chelsea� Osmadvace-
tiletý středopolař přestoupil do londýnského klubu v lednu 2018 
z Evertonu� Někdejší velký talent za Chelsea ve 100 soutěžních 
utkáních zaznamenal 12 branek a 11 asistencí, ale neměl pevné místo 
v sestavě� V sezoně 2020/2021 hostoval v Aston Ville�

  Soler dorazil v poslední den
Paris Saint-Germain získal v poslední den letního přestupního ob-
dobí španělského záložníka Carlose Solera z Valencie� Pětadvace-
tiletý reprezentant podepsal s francouzským mistrem pětiletou 
smlouvu� Odchovanec Valencie v ní strávil celou dosavadní kariéru 
a byl jejím kapitánem� V národním týmu odehrál devět zápasů a tre-
fil se třikrát, naposledy v červnovém duelu Ligy národů proti Česku 
v Málaze� Loni získal stříbro na olympijských hrách v Tokiu�
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  Queiroz je zpátky v Íránu
Fotbalisty Íránu opět povede portugalský trenér Carlos Queiroz� 
Devětašedesátiletý kouč se týmu ujal tři měsíce před startem 
mistrovství světa a na lavičce nahradil Chorvata Dragana Skočiče� 
Íránský národní tým už trénoval v letech 2011 až 2019, kdy s ním 
postoupil na šampionáty v letech 2014 a 2018� Za sebou má také 
angažmá v Realu Madrid, u portugalského výběru a naposledy u re-
prezentace Egypta� Čtyřiapadesátiletý Skočič sice s Íránem po-
stoupil na mistrovství světa v Kataru, ale už v červenci byl po sérii 
špatných výsledků odvolán� Následně byl dosazen zpět, ale po zvo-
lení Mehdiho Tádže do čela íránského svazu u týmu skončil defini-
tivně� Queiroz se svazem podepsal smlouvu pouze do konce mis-
trovství světa v Kataru� Na šampionátu, který začne netradičně 20� 
listopadu, se Írán v základní skupině utká s Anglií, Walesem a USA�

  Marcelo zamířil do Olympiakosu
Brazilský obránce Marcelo, který po 15 letech skončil v Realu Mad-
rid, bude ve fotbalové kariéře pokračovat v Olympiakosu Pireus� 
S řeckým mistrovským klubem, kde působí český brankář Tomáš 
Vaclík, podepsal čtyřiatřicetiletý hráč roční smlouvu s opcí na dal-
ší sezonu� Po příletu ho přivítalo na stadionu Olympiakosu 20 tisíc 
fanoušků� Letos vyhrál s Realem popáté Ligu mistrů� S madridským 
klubem získal také šest španělských titulů a přidal dva triumfy 
v poháru� S 25 trofejemi je nejúspěšnějším hráčem v historii Realu� 
V minulé sezoně ale vypadl ze sestavy� Za Brazílii odehrál 58 zápasů 
a startoval i na dvou světových šampionátech�

 GÓLMAN PICKFORD ZAMÍŘIL NA MARODKU. 

 BEK MARCELO SPOLUHRÁČEM VACLÍKA. 

  Lewandowski má další primát
Barcelonský fotbalista Robert Lewandowski věnoval hattrick v 1� 
kole skupiny Ligy mistrů proti Plzni své manželce, která v den zápasu 
oslavila narozeniny a nechyběla v hledišti� Čtyřiatřicetiletý polský 
útočník byl nadšený, jak jemu i týmu vyšel první duel v prestižní klu-
bové soutěži po letním příchodu z Bayernu Mnichov� Bývalý útočník 
Dortmundu a Bayernu Mnichov v Lize mistrů jako první v historii 
zaznamenal hattrick za tři různé týmy� V „milionářské“ soutěži se 
pošesté v jednom zápase trefil třikrát, vícekrát se to povedlo jen 
dalším hvězdám Cristianu Ronaldovi s Lionelem Messim�

  Angličané bez Pickforda
Fotbalistům Anglie bude v nadcházejících zápasech Ligy národů 
chybět brankářská jednička Jordan Pickford� Gólman Evertonu 
utrpěl v městském derby s Liverpoolem v Premier League zraně-
ní stehna a bude mimo hru asi čtyři týdny� Angličany čeká 23� září 
utkání s Itálií, o tři dny později nastoupí úřadující vicemistři Evropy 
proti Německu� Pro svěřence kouče Garetha Southgatea budou zá-
pasy také přípravou na podzimní mistrovství světa v Kataru�

  Benzema si poranil stehno
Fotbalisté Realu Madrid se budou muset nějaký čas obejít bez 
hvězdného útočníka Karima Benzemy� Francouzský reprezentant 
si v úterním úvodním zápase Ligy mistrů na hřišti Celtiku Glasgow 
poranil pravé stehno� Podle listu Marca se nevrátí dříve než začát-
kem října� Kvůli zranění přijde minimálně o další zápas Ligy mistrů 
proti Lipsku, dvě utkání španělské ligy s Mallorcou a Atlétikem 
Madrid i francouzské duely Ligy národů proti Rakousku a Dánsku� 
Čtyřiatřicetiletý kapitán Realu musel ve Skotsku střídat už po půl 
hodině hry� Madridský klub, který obhajuje vítězství v Lize mistrů, 
i bez jeho příspěvku zvítězil 3:0� V minulé sezoně dal za Real 42 gólů 
a pomohl mu vyhrát i španělskou ligu�
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Gruzínská senzace si nemohla vysnít lepší vstup do nového angažmá! 
Khvicha Kvaratskhelia (21) náročné fanoušky pod Vesuvem okouzlil 
natolik, že mu s odkazem na Diega Maradonu začali přezdívat „Kvara-
dona“, což je obrovskou poctou, uvážíme-li, že se argentinská legenda 
těší v Neapoli až zbožné úctě.  

Khvicha
Kvaratskhelia

Nový Diego 
pod Vesuvem?

Khvicha
Kvaratskhelia

Nový Diego 
pod Vesuvem?
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Asi není většího tlaku, než být přirovnáván k ikoně a klubové legen-

dě, obzvláště pokud jí není nikdo jiný než Diego Maradona, a fanoušky 

jsou vášniví tiffosi Neapole� Ačkoliv červencový podpis Kvaratskheliaho 

mezi fanoušky „Partenopei“ nevzbudil stejnou euforii jako v případě 

příchodu Maradony z Barcelony před necelými čtyřiceti lety, exce-

lentními výkony, které od prvních minut v bleděmodrém dresu před-

vádí, k sobě přitáhl pozornost, a to nejen příznivců Neapole, kteří jej 

okamžitě překřtili na „Kvaradonu“, ale také protihráčů a manažerů 

v ostatních týmech Serie A� „Samozřejmě se mi přezdívka líbí, ale Ma-

radonovi se nemohu ani přiblížit� Udělám vše pro to, abych se pro klub 

stal důležitým hráčem,“ je si Kvaratskhelia vědom velkého břímě, které 

mu bylo naloženo na bedra� 

TÁHNE OFENZÍVU NEAPOLE
Ambiciózní Neapol do nové sezony vstupovala v mírné nejistotě, 

přeci jen ji opustil křídelník a kapitán Lorenzo Insignie, klíčový bek 

Kalidou Koulibaly a forvard Dries Mertens, což byli tahouni, kteří ji 

v uplynulých letech etablovali v širší italské špičce� Udržení útočníka 

Osimhena, o jehož služby stálo několik velkoklubů v čele s Manches-

terem United, a přivedení kvalitních posil Raspadoriho, Simeoneho, 

Ndombeleho a právě Kvaratskheliaho se však ukázalo být dobrým 

tahem, díky němuž se Neapol po šesti odehraných kolech Serie A bez 

porážky a s bilancí tří výher a tří remíz dělí o první místo tabulky 

s Atalantou a s úřadujícími šampiony z AC Milán� S třinácti góly je 

nejproduktivnějším mančaftem italské ligy, za což ve velké míře vděčí 

 PŘI SVÉ PREMIÉŘE V LIZE MISTRŮ KVARATSKHELIA 
 POŘÁDNĚ PROHÁNĚL DEFENZÍVU SLAVNÉHO LIVERPOOLU. 

 V ŠESTI DUELECH SERIE A SI ŠIKOVNÝ KŘÍDELNÍK 
 VYCHUTNAL GÓLOVOU RADOST HNED ČTYŘIKRÁT. 

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY
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právě Kvaratskheliamu, jenž se přímo podílel na více než třetině gólů 

svého týmu - čtyři góly vstřelil a k tomu přidal jednu asistenci� Za své 

skvělé výkony byl dokonce zvolen Hráčem měsíce srpna Serie A, v hla-

sování fanoušků obdržel v konkurenci hvězdných forvardů Dybaly 

(AS Řím), Vlahovice (Juventus), Lautara Martineze (Inter) a záložníka 

Koopmeinerse (Atalanta) dokonce 67 procent všech hlasů�

FAMÓZNÍ ZAČÁTEK
Kvaratskhelia, stejně jako Maradona, si odbyl svůj debut v Se-

rii A proti Veroně� Na rozdíl od argentinské legendy však hrál klíčo-

vou roli při venkovním triumfu svého týmu 5:2, na němž se podílel 

gólem a asistencí na trefě Zielenského� Následovala domácí pre-

miéra na stadionu Diega Armanda Maradony, kde nová vycházející 

hvězda okouzlila neapolské fanoušky dvěma zásahy a dovedla sou-

bor kouče Spallettiho k vítězství 4:0 nad Monzou� „Je vůbec něco, 

co tento chlapec nedokáže?“ křičel komentátor zápasu do mikro-

fonu poté, co Kvaratskhelia nejprve pravačkou nádherně zakrou-

til svou střelu z 23 metrů do sítě ve stylu nedávného neapolského 

kapitána Insigneho a poté ve vápně vymíchal obránce a levačkou 

podruhé rozvlnil síť� „Odkud se tu proboha vzal?“ Odpovědí je Dina-

mo Batumi, úřadující gruzínský šampion, kam Kvaratskhelia zamířil 

v březnu z Rubinu Kazaň po ruské invazi na Ukrajinu� V jedenácti du-

elech za Dinamo nastřílel osm gólů, přidal dvě asistence a vydal se 

za novou výzvou do Neapole�

KLENOT ZA HUBIČKU
Partenopei zaplatili za svou novou hvězdu 10 milionů eur, což se 

může brzy ukázat jako skvělý obchod� Bude-li gruzínský křídelník 

pokračovat ve výkonech, které od začátku sezony předvádí, nejen 

že může Neapol pomýšlet na mety nejvyšší, valuace Kvaratskheliaho 

zároveň raketově vzroste� To, že jeho raketový start do života v Se-

rii A není náhodný a že je jedenadvacetiletý šikula schopen domino-

vat i na té nejvyšší úrovni, předvedl Kvaratskhelia v úvodním utkání 

skupiny A Ligy mistrů proti Liverpoolu, který Neapol nečekaně hladce 

přejela 4:1� Kvaratskhelia proti Reds připravil gól pro Simeoneho, de-

fenzívu anglického giganta neustále větral a na serveru whoscored�

com si za svůj výkon vysloužil čtvrtou nejvyšší známku 7,71�

PODMANÍ SI NEAPOL?
Kvaratskhelia tak vykročil ve šlépějích několika svých gruzínských 

krajanů, kteří se prosadili na nejvyšší úrovni - Kacha Kaladze dlouho 

patřil k oporám zadních řad slavného AC Milán, s nímž získal osm 

cenných trofejí včetně dvou triumfů v Lize mistrů, Shota Arveladze 

vyhrál tituly s Ajaxem a Rangers, v anglické Premier League zase vá-

leli Giorgi Kinkladze a Temuri Ketsbaia, v německé bundeslize si udělal 

jméno Levan Kobiashvili� V Gruzii už je Kvaratskhelia za hvězdu, dva-

krát po sobě tam ovládl anketu Fotbalista roku a v národním týmu, 

kde debutoval v červnu 2019 v utkání s Gibraltarem (4:0), se pyšní 

skvělou bilancí 8 gólů a 5 asistencí v 17 odehraných duelech� Nyní si 

začíná podmaňovat italský fotbal� Dostojí své nové přezdívce a stane 

se novým neapolským králem? 

 NAVZDORY MLADÉMU VĚKU PATŘÍ KVARATSKHELIA MEZI OPORY GRUZÍNSKÉ REPREZENTACE. 

 DO NEAPOLE PŘIŠEL LETOS V LÉTĚ A SE SLAVNÝM KLUBEM JEJ POJÍ SMLOUVA AŽ DO ČERVNA 2027. 

Khvicha Kvaratskhelia
Narozen: 12� února 2001, Tbilisi, Gruzie * Výška: 183 cm * Pozice: 

křídlo * Klub: Neapol * Číslo dresu: 77 * Kariéra (roky, tým, zá-

pasy, góly, asistence): 2017-2018 Dinamo Tbilisi 5 / 1 / 1, 2018-2019 

Rustavi 18 / 3 / 3, 2019 Lok� Moskva (host�) 10 / 1 / -, 2019-2022 Ru-

bin Kazan 73 / 9 / 18, 2022 Dinamo Batumi 11 / 8 / 2, 2022-? Neapol 

7 / 4 / 2; národní tým 2019-? Gruzie 17 / 8 / 5

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY
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Předseda FAČR Fousek jednal 
s šéfem FIFA Infantinem

Předseda FAČR Petr Fousek ve dnech 7. - 8. září v Paříži ve Francii opako-
vaně jednal v sídle FIFA pro národní asociace (hlavní sídlo FIFA je ve švýcar-
ském Curychu) s prezidentem FIFA Giannim Infantinem.

 PETR FOUSEK BĚHEM PAŘÍŽSKÉ SCHŮZKY S GIANNIM INFANTINEM. 

 ZÁSTUPCI FAČR PETR FOUSEK A MICHAL VALTR JEDNALI SE ŠÉFEM FIFA 
 GIANNIM INFANTINEM, ZÁSTUPCEM GENERÁLNÍHO SEKRETÁŘE MATTHIASEM GRAFSTROMEM 
 A ŘEDITELEM ODDĚLENÍ FIFA PRO NÁRODNÍ ASOCIACE V EVROPĚ ELKHANEM MAMMADOVEM. 

Fouska doprovázel generální sekretář FAČR Michal Valtr, za FIFA se 

účastnili ještě zástupce generálního sekretáře Matthias Grafstrom 

a ředitel oddělení FIFA pro národní asociace v Evropě Elkhan Mam-

madov�

Po nedávném jednání s předsedou UEFA Čeferinem tak vedení 

FAČR v zájmu českého fotbalu absolvovalo další jednání na nejvyšší 

možné úrovni� Fousek již v červnu potvrdil, že FAČR navrhuje Infanti-

na na znovuzvolení předsedou FIFA v příštím roce�

„Projednávali jsme záležitosti spojené s českými zájmy ve FIFA, kte-

ré chceme posílit, a také podporu, kterou FIFA poskytuje národním 

svazům a jíž chceme pro FAČR více a lépe využívat,“ zdůraznil Fousek�

Tématem bylo zejména financování z programů FIFA, především 

Forward, ale i podpora asociací v době covidu i podpora ženského 

fotbalu, stejně tak jako účast českých zástupců v orgánech FIFA 

a pomoc odborných expertů FIFA v ČR� Česká asociace se také chce 

ucházet o pořadatelství některých vybraných akcí FIFA� Vedení FAČR 

zároveň informovalo FIFA o vývoji v českém fotbale�

Diskutována byla i příprava mistrovství světa v Kataru, dopady 

konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, řešení růstů cen energií i inflace 

a další záležitosti mezinárodního fotbalu�

Generální sekretář Valtr se pak společně s finančním ředitelem 

Michalem Šemberou zúčastnil také speciálního semináře ohledně 

nového finančního programu Forward 3�0, který FIFA zavádí� „Vedle 

programu UEFA Hattrick se u programu FIFA Forward jedná o vý-

znamnou podporu mezinárodních federací, kterou chceme smyslupl-

ně využívat,“ potvrdil Valtr� 

www.fotbal.cz

http://www.fotbal.cz
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Kvalifikace MS: reprezentantky
rozstřílely Kypřanky i Bělorusky 

Český národní tým žen suverénně zvládl dva závěrečné zápasy kva-
lifikace o mistrovství světa. Na Kypru nejprve naše reprezentantky 
sestřelily domácí hráčky 6:0 a týmu Běloruska poté přidaly ještě jednu 
branku navíc. Díky tomu tým trenéra Karla Rady obsadil konečnou třetí 
příčku kvalifikační skupiny.

 ČESKÉ FOTBALISTKY SKVĚLE ZVLÁDLY ZÁVĚR KVALIFIKACE MS. 

 DOMÁCÍM KYPŘANKÁM VSTŘELILY REPREZENTANTKY ŠEST BRANEK. 

KYPR - ČESKO
Do předposledního zápasu kvalifikace o MS 2023 vstoupily české 

hráčky na hřišti v Larnace proti domácímu Kypru velmi dobře a hned 

v 10� minutě vstřelily první branku� Po přesném centru Gabriely Šlaj-

sové se hlavou prosadila tradiční střelkyně národního týmu Lucie 

Martínková�

České fotbalistky měly v úvodu zápasu velkou převahu a druhý gól 

přidaly o osm minut později, když po velké chybě v domácí defenzivě 

velmi snadno ranou k tyči zakončila Kamila Dubcová� Velký tlak českého 

týmu přinesl záhy i třetí gól, o který se důrazem v malém vápně posta-

rala Michaela Khýrová�

Také v dalším průběhu prvního poločasu to byly české hráčky, které 

jasně dominovaly a určovaly tempo hry� Domácí Kypřanky prakticky 

za celý první poločas nedokázaly na delší dobu překročit půlící čáru 

a gólmanka Lukášová si až na výjimky nesáhla na balon� Navíc v závěru 

poločasu Češky své vedení ještě navýšily, když se po centru Sonntago-

vé trefila další přesnou hlavičkou Tereza Szewieczková�

Kypřanky po změně stran výrazně zlepšily defenzivu a dlouhé mi-

nuty se hrálo bez změny skóre� Český trenér Karel Rada postupně 

prostřídal sestavu a na hřiště se dostaly například i Kateřina Svitková 

a Andrea Stašková�

KVALIFIKACE MS ŽEN 2023

KYPR - ČESKO 0:6 (0:4)

Branky: 10� Martínková, 18� Dubcová, 21� Khýrová, 45� Szewieczková, 78� Svitková, 
80� Stašková� ŽK: Violariová - Sonntagová, Szewieczková� Rozhodčí: Gonzalezová - 
Fernandezová, Benavidesová (všechny Španělsko)�

Sestava ČR: Lukášová - Šlajsová, Bertholdová (71� Necidová), Stárová, Khýrová 
(71� Veselá) - Dubcová K�, Cahynová (58� Svitková), Sonntagová - Cvrčková, Martínko-
vá L� (58� Stašková), Szewieczková (58� Černá)�

ČESKO - BĚLORUSKO 7:0 (3:0)

Branky: 28� a 31� Svitková, 41� vl� Valiuk, 50� Khýrová, 68� Sonntágová, 90�+1 Mrázová, 
90�+3 Dlasková� ŽK: Szewieczková, Šlajsová - Sas� Rozhodčí: Beyer - Maubacq, Soria-
no (vš� Francie)�

Česko: Lukášová - Šlajsová, Bertholdová, Necidová, Khýrová (61� Dlasková) - Sonntá-
gová (72� Krejčiříková), Cahynová - Dubcová K� (72� Dubcová M�), Svitková, Szewiecz-
ková (60� Mrázová) - Martínková L� (61� Stašková)�

TABULKA SKUPINA C

1� Island 7 6 0 1 25:2 18

2� Nizozemsko 7 5 2 0 30:3 17

3� Česko 8 3 2 3 25:10 11

4� Bělorusko 8 2 1 5 7:26 7

5� Kypr 8 0 1 7 2:48 1

Foto: Pavel Jiřík ml�

Foto: Pavel Jiřík ml�
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 V POSLEDNÍM UTKÁNÍ KVALIFIKACE 
 SE ČEŠKY STŘETLY S BĚLORUSKAMI. 

 ANI VE SVÉM DRUHÉM MAČI ČESKÉ HRÁČKY NEINKASOVALY 
 A BĚLORUSKÝM FOTBALISTKÁM NASÁZELY SEDM GÓLŮ. 

 V KVALIFIKAČNÍ SKUPINĚ C SKONČIL ČESKÝ TÝM NA NEPOSTUPOVÉM TŘETÍM MÍSTĚ. 

Právě tyto dvě fotbalisty se pak podílely na závěrečné úpravě stavu 

zápasu� Nejprve se v 78� minutě po výborném průniku Dubcové prosa-

dila přesnou ranou k tyči Kateřina Svitková a o dvě minuty později se 

ve vápně Kypru odrazil balon k Andree Staškové, která pohodlně zvýši-

la na konečných 6:0 pro český tým�

ČESKO - BĚLORUSKO
V utkání proti Bělorusko byl český tým v úvodu zápasu lepší a v prv-

ních příležitostech byly Lucie Martínková, Kamila Dubcová a Klára Ca-

hynová, ale střelecké pokusy českých hráček nebyly úspěšné� Po pat-

nácti minutách hry musela zasahovat také Olivie Lukášová, ale střely 

Valiuk a Alkhovik zneškodnila�

Český tým se nakonec ujal vedení v osmadvacáté minutě, kdy se 

po centru Khýrová prosadila přesnou hlavičkou Kateřina Svitková� 

A stejná hráčka se prosadila také o tři minuty později, když první střelu 

Kamily Dubcové brankářka vyrazila před sebe a Svitková zvýšila na 2:0�

Krátce před přestávkou vedly české fotbalistky již o tři branky, 

když přetažený centr Svitkové zakončovala Kamila Dubcová a jedna 

z hráček Běloruska tečovala míč do branky�

Jen pět minut po změně stran se skóre opět měnilo, když se prosa-

dila Michaela Khýrová, když její střelu přizvedla mimo dosah brankářky 

lehkou tečí obránkyně�

Necelých pětadvacet minut před koncem zápasu nejprve Kateřina 

Svitková těsně minula branku po trestném kopu� Následně brankářka 

soupeřek vyrazila střelu Cahynové na rohový kop� Ten rozehrála Svit-

ková a po jejím centru zakončila přesně střelou z vápna Eliška Sonnta-

gová a zvýšila na 5:0�

Krátce před koncem zápasu byla v pokutovém území faulována 

střídající Andrea Stašková� Následnou penaltu ale Kateřina Svitková 

neproměnila, když brankářka Běloruska směr její střely vystihla a vy-

razila míč na roh� V nastavení ovšem české fotbalistky přidaly další 

dvě branky, když se nejprve prosadila střídající Miroslava Mrázová 

v první minutě nastavení a o chvilku později zvýšila na konečných 7:0 

Anna Dlasková�

 „Na Kypr jsme si jeli pro šest bodů, což byl náš jednoznačný cíl� To 

jsme splnili, takže panuje maximální spokojenost,“ trenér českých re-

prezentantek Karel Rada� Národní tým ukázal velkou kvalitu a trenéra 

tak s odstupem času mrzely dva nevydařené zápasy proti Islandu� Prá-

vě ty totiž rozhodly o tom, že český tým nebude na mistrovství světa�

„Dopředu jsme věděli, že klíčové zápasy kvalifikace budou s Islan-

dem� Jenže venku jsme prohráli 0:4 a nepovedl se nám ani následný do-

mácí zápas� Právě tyto dva zápasy pak rozhodly o tom, že jsme nemohli 

skončit lépe než na třetím místě,“ krčil rameny kouč českého národní-

ho týmu� 

 TRENÉR ŽENSKÉ REPREZENTACE KAREL RADA. 

Foto: Pavel Jiřík ml�Foto: Pavel Jiřík ml�

Foto: Pavel Jiřík ml�

Foto: Pavel Jiřík ml�
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 … DLOUHOLETÝ MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ IVAN GRÉGR… 

 … A BÝVALÝ KOUČ FUTSALOVÉ REPREZENTACE JOSEF KONTA. 

Ceny dr. Václava Jíry
V hlavní kategorii byli oceněni 

Koubek, Grégr a Konta

Ceny dr. Václava Jíry v hlavní kategorii letos získali zkušený trenér Mi-
roslav Koubek, někdejší dlouholetý rozhodčí Ivan Grégr a bývalý kouč Jo-
sef Konta. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v Praze. FAČR každoročně 
cenou Dr. Václava Jíry oceňuje osobnosti, které se v Česku významně po-
díleli na rozvoji fotbalu na celorepublikové či regionální úrovni. V letoš-
ním roce jich tak obdrželo „malou plaketu“ celkem 41. Ceny Dr. Václava 
Jíry jsou vyhlašovány od roku 1993.

 BĚHEM PŘEDÁVÁNÍ CEN DR. VÁCLAVA JÍRY 
 VYSTOUPIL I PŘEDSEDA FAČR PETR FOUSEK. 

Kromě tří ocenění v hlavních kategoriích se dostalo na dalších 38 

osobností ze všech krajů Česka�

Koubek, který v minulém týdnu oslavil 71� narozeniny, v době hráč-

ské kariéry coby brankář chytal pět let v pražské Spartě� Jako trenér 

dosáhl největšího úspěchu v roce 2015, kdy s Viktorií Plzeň získal ligový 

titul� V současnosti Koubek trénuje Hradec Králové, v uplynulé sezoně 

„Votroky“ coby nováčka soutěže dovedl k nečekanému šestému mís-

tu� V minulosti trénoval také Baník Ostrava, Slavii, Bohemians 1905 či 

Mladou Boleslav�

„Chci poděkovat pánům z asociace za nominaci� Když jsem dostal 

mail, tak mi spadla brada� Musel jsem si ho přečíst dvakrát, abych se 

přesvědčil, že je to pravda� Moc si toho vážím,“ řekl Koubek� 

Grégr začal s kariérou rozhodčího až v 31 letech� Na mezinárodní 

scéně působil od roku 1982 a řídil například semifinále tehdejšího Po-

hárů mistrů evropských zemí mezi Liverpoolem a Bayernem Mnichov� 

Celkem pískal 61 mezistátních utkání� V domácí lize rozhodoval 14 let 

a v součtu s pohárem odřídil rekordních 19 pražských derby�

„Pan doktor Jíra byl mým trenérem v Bohemians, i když jsem byl 

tehdy jen v širším kádru� O to víc si této pocty cením,“ uvedl osmdesá-

tiletý bývalý sudí, který má na kontě zhruba tři tisíce zápasů na všech 

možných úrovních�

Konta začínal jako fotbalový hráč a poté dělal trenéra� Později se 

stal koučem futsalové reprezentace, u níž skončil v říjnu 1995� Během 

působení u národního týmu dnes čtyřiasedmdesátiletý Konta vycho-

val řadu kvalitních hráčů i trenérů a položil základy k pozdějším úspě-

chům českého futsalu� 

 DRŽITELI OCENĚNÍ V HLAVNÍ KATEGORII 
 SE LETOS STALI TRENÉR MIROSLAV KOUBEK… 

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

MOL Cup: do pohárových bitev 
vstoupí sedm prvoligových týmů 

Sedm prvoligových týmů vstoupí v týdnu do domácího fotbalového po-
háru. Sigma Olomouc se ve 2. kole MOL Cupu v úterý představí v Uničově, 
ve středu pak budou roli favorita proti soupeřům z nižších soutěží potvr-
zovat Teplice, Liberec, Jablonec, Pardubice, Zlín a Brno.

 ZATÍMCO PRO FOTBALISTY OLOMOUCE ZAČÍNÁ POHÁROVÁ SOUTĚŽ UŽ TENTO 
 TÝDEN V UNIČOVĚ, PLZEŇANÉ DO MOL CUPU ZASÁHNOU AŽ V PŘÍŠTÍM KOLE. 

 TEPLICKÉ FOTBALISTY ČEKÁ DUEL MOL CUPU V PRAZE NA STADIONU VIKTORIE ŽIŽKOV. 

Další čtyři prvoligisté Ostrava, Hradec Králové, Bohemians Praha 

1905 a České Budějovice zasáhnou do hry v příštím týdnu� Volný los 

mají všichni čtyři účastníci letošní kvalifikace evropských pohárů Plzeň, 

pražské kluby Slavia se Spartou a Slovácko a také Mladá Boleslav� Stře-

dočeský celek rovněž zasáhne do MOL Cupu až ve 3� kole díky tomu, že 

v minulé ligové sezoně ovládl nadstavbovou skupinu mezi sedmým až 

desátým týmem po základní části�

Papírově nejtěžšího soupeře mají Teplice, které se představí na hřiš-

ti lídra třetí ligy Viktorie Žižkov� Severočeši se naladili na pohár nečeka-

nou sobotní ligovou remízou 2:2 s pražskou Spartou�

Liberec vloni ve 2� kole senzačně doma vypadl s třetiligovými Zbuza-

ny a stal se tehdy prvním vyřazeným týmem z nejvyšší soutěže� I proto 

mají Severočeši před soubojem s divizním lídrem Rokycany respekt� 

„Pohárová utkání v prvních kolech jsou těžká, minule jsme prohráli se 

Zbuzany� Teď musíme být maximálně koncentrovaní a stoprocentně 

připravení, aby se něco takového už nestalo,“ řekl liberecký brankář 

Olivier Vliegen�

Olomouc si po roce znovu zopakuje souboj s třetiligovým Uničovem, 

kde vloni zvítězila 4:2� Soupeř z třetí nejvyšší soutěže čeká i na Jablo-

nec� Severočeši se představí na hřišti Motorletu Praha a budou chtít 

potvrdit nedělní úvodní vítězství v ligové sezoně nad Hradcem Králové�

Poslední celek nejvyšší soutěže Pardubice se pokusí vylepšit si ná-

ladu na půdě třetiligových Velvar� Zlín čeká zápas na hřišti divizního 

Startu Brno a ligový nováček Zbrojovka Brno se představí v nedale-

kých Rosicích, jimž patří v MSFL druhé místo�

Pohárový triumf obhajuje Slovácko, které ve finále minulého ročníku 

porazilo Spartu� 

PROGRAM 2. KOLA

Úterý 13. září:
16:30 Uničov - SIgma Olomouc, Kvítkovice - Třinec�

Středa 14. září:
16:00 Viktoria Žižkov - FK Teplice,

16:30 Přepeře - Táborsko, Rokycany - Slovan Liberec, 
Motorlet Praha - FK Jablonec, Velvary - FK Pardubice, Libčany - Dukla Praha, 

Zápy - Chrudim, Ústí nad Orlicí - Chlumec nad Cidlinou, 
Soběslav - Přeštice, Domažlice - Aritma Praha, Tasovice - Prostějov, 

Hlučín - Líšeň, Všechovice - Vyškov, Frýdek-Místek - Opava, 
Start Brno - Trinity Zlín, Rosice - Zbrojovka Brno�

Úterý 20. září:
16:30 Mariánské Lázně - Příbram�

Středa 21. září:
16:00 Benátky nad Jizerou - Varnsdorf, Libišany - Jihlava, 

Kroměříž - Baník Ostrava,
16:30 Čáslav - FC Hradec Králové, Most-Souš - Vlašim, Bzenec - MFK Karviná,

18:00 Ústí nad Labem - Bohemians Praha 1905,

18:30 Chomutov - Dynamo České Budějovice�

Foto: fkteplice�cz

Foto: fcviktoria�cz
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Derby „S“ bylo ozdobou. 
Helasu se povedl začátek sezony…

Tři kola 1. Futsal ligy jsou odehrána. Soutěž nyní čeká reprezentační 
přestávka. Český tým vyzve 20. září v Brně v kvalifikaci MS Bosnu a Her-
cegovinu. Na konci září vstoupí zpět do nejvyšší soutěže také tři týmy, 
které ještě neokusily hořkost porážky.

 SPARTA DALA SLAVII LEKCI Z PRODUKTIVITY. PROMĚNILA TÉMĚŘ VŠECHNY ŠANCE. 

 LIGOVÁ BILANCE DERBY „S“ JE PO PÁTEČNÍ VÝHŘE SPARTY 4:2 VYROVNANÁ. 

Dvěma z nich jsou loňští finalisté Plzeň a Chrudim� Západočeši na-

stříleli deset branek nováčkovi z Olomouce, ale stále jsou těsně dru-

zí za Chrudimí� Svěřenci trenéra Felipe Condeho totiž také vyhráli� 

V České Lípě 6:0� 

Třetím neporaženým celkem je Helas Brno� Moravané z prvních 

třech duelů hráli dvakrát venku� V prvním případě remizovali a v neděli 

dokonce vyhráli na palubovce Perštejnu 4:1! „Vítězství nad nováčkem 

nám potvrdilo správný směr cesty, na kterou jsme se vydali� Mentálně 

důležité vítězství, nad velmi dobře poskládaným mužstvem soupeře, 

které svoji sílu ještě více rozvine,“ těšilo trenér Helasu Tomáše Galiu� 

Ozdobou kola bylo páteční derby pražských „S“ před kamerami ČT 

sport� Sparta dokázala doma zvítězit 4:2 a vyrovnala ligovou bilanci 

derby� Slávisté zahodili velké množství šancí� Velkou zásluhu na vítěz-

ství sparťanů měl brankář Michal Hůla� „Všichni hráči podali super vý-

kon, nikoho nemůžu vynechat� Je mi líto, že jsme nehráli prvních pět 

minut druhého poločasu tak, jak jsme chtěli� Dvě základní defenzivní 

chyby a dva zbytečné góly,“ mrzelo trenéra Sparty Beniho Simitči 

a dodal: „Neměli jsme nechat soupeře vrátit se do zápasu, ale chtěli 

jsme rovnou rozhodnout� Hlavní pro nás je, že Praze opět vládne Spar-

ta a mám v plánu to takhle dlouhodobě nechat�“

PROGRAM 1. FUTSAL LIGY

ÚTERÝ 27. ZÁŘÍ

1� FC Nejzbach Vysoké Mýto - Sparta Praha (20:00)

SK Olympik Mělník - TJ Spartak Perštejn (20:00)

Helas Brno - FTZS Liberec (19:30)

STŘEDA 28. ZÁŘÍ

FK Chrudim - SK Interobal Plzeň (17:10, živě ČT sport)

SK Slavia Praha - SKUP Olomouc (20:00)

FC Démoni Česká Lípa - FC Rapid Ústí n� L� (20:30)

Foto: acspartafutsal�cz

Foto: acspartafutsal�cz
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 ÚSTECKÝ RAPID SI PŘIPSAL DRUHOU DOMÁCÍ VÝHRU V SEZONĚ. 

Slávista Jan Křemen litoval zahozených šancí: „Rozhodla první půle, 

po přestávce jsme už jenom doháněli téměř rozhodnutý výsledek� 

V prvním poločase jsme neproměnili mraky šancí a místo, abychom 

vedli 3:0, tak o tři góly prohráváme�“

V Liberci se hrál souboj týmů, které ještě nebodovaly� Domácí FTZS 

hostil Nejzbach Vysoké Mýto� První půle nabídla přestřelku 4:3� V cel-

 CHRUDIMSKÝ ÉVERTON (VLEVO) SE SNAŽÍ 
 OBEHRÁT ČESKOLIPSKÉHO MARTINA MACHÁČKA. www.fotbal.cz

 PLZEŇSKÝ LUKÁŠ REŠETÁR (VPRAVO) V SOUBOJI S OLOMOUCKÝM NIKOLASEM TILKERIDISEM. 

kovém součtu se radovali Severočeši 6:4� Autorem hattricku se stal 

liberecký Marek Bína: „Jsme rádi, že se nám podařilo otočit nepříznivý 

vývoj a nejvíc jsme rádi za tři body� Můj hattrick je zásluha celého týmu� 

Je to teprve první vítězství� Musíme makat dál�“

Šest bodů z prvních třech kol má ústecký Rapid� Ten poslal v tabulce 

za sebe mělnický Olympik, když ho doma zdolal 5:3� „Po velmi vydařené 

první půli, kdy jsme soupeři odskočili na rozdíl čtyř gólů, jsme do dru-

hého poločasu vstoupili s defenzivními úkoly� Museli jsme reagovat 

na hru soupeře bez brankáře� Výhru jsme si podle mého názoru zaslou-

žili i přes obdržené dva góly ve druhé půli� Stále ale máme na čem pra-

covat,“ upozornil kouč Rapidu Martin Dlouhý� 

TABULKA 1. FUTSAL LIGY

1� FK Chrudim 3 3 0 0 27 : 2 9

2� SK Interobal Plzeň 3 3 0 0 26 : 3 9

3� Helas Brno 3 2 1 0 8 : 2 7

4� Sparta Praha 3 2 0 1 15 : 11 6

5� FC Rapid Ústí n. L. 3 2 0 1 9 : 9 6

6� SK Slavia Praha 3 1 1 1 14 : 11 4

7� TJ Spartak Perštejn 3 1 1 1 10 : 11 4

8� SK Olympik Mělník 3 1 0 2 11 : 17 3

9� FTZS Liberec 3 1 0 2 9 : 19 3

10� FC Démoni Česká Lípa 3 0 1 2 3 : 14 1

11� 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto 3 0 0 3 9 : 14 0

12� SKUP Olomouc 3 0 0 3 4 : 32 0

VÝSLEDKY 3. KOLA 1. FUTSAL LIGY

SKUP OLOMOUC - SK INTEROBAL PLZEŇ 2:10 (1:4)

Branky: 6� M� Janečka (Brázdil), 40� Pazdera (Brázdil) - 
1� Seidler (Holý), 4� Křivánek, 9� Kozár (Rick), 15� Kozár (Křivánek), 
26� Künstner (Seidler), 29� Křivánek (Kozár), 36� Křivánek (Kozár), 

39� Seidler (Holý), 39� Seidler (Künstner), 40� Seidler (Kozár)�

SPARTA PRAHA - SK SLAVIA PRAHA 4:2 (3:0)

Branky: 7� Rukovci (Kelmendi), 8� Maxharraj (Darrier), 20� Rukovci (Brahimi), 
34� Maxharraj - 22� Křemen, 23� Brychta (Záruba)�

FC DÉMONI ČESKÁ LÍPA - FK CHRUDIM 0:6 (0:3)

Branky: 11� Radovanovič (Torres), 12� Doša (Torres), 19� Radovanovič (Éverton), 
21� P� Drozd (Koudelka), 25� vlastní, 31� Torres (P� Drozd)�

FC RAPID ÚSTÍ N. L. - SK OLYMPIK MĚLNÍK 5:3 (5:1)

Branky: 4� Jar� Zápotocký (Vobořil), 10� M� Gajdoš (Vobořil), 12� Vobořil, 
13� M� Gajdoš (Vobořil), 16� Jar� Zápotocký (M� Gajdoš) - 

9� Novotný (Nečas), 29� Nečas (Lehner), 38� Vokoun (Lehner)�

TJ SPARTAK PERŠTEJN - HELAS BRNO 1:4 (1:2)

Branky: 9� Klíma (Caio) - 
4� Lukšija (Havel), 5� Danko (D� Cupák), 39� Havrda, 39� D� Cupák�

FTZS LIBEREC - 1.FC NEJZBACH VYSOKÉ MÝTO 6:4 (4:3)

Branky: 12� M� Bína (P� Bína), 18� Benek (10 m kop), 20� Benek (Žoček), 
20� Žoček, 26� M� Bína (P� Bína), 39� M� Bína (Novotný) - 13� Formáček, 

17� Formáček (M� Ráliš), 17� Štanglica (Jiráský), 34� Formáček (Jiráský)�

Foto: fcrapid�cz

Foto: skupfutsal�cz

Foto: fcdemoni�cz
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Příští číslo Gólu vyjde 

v úterý 27. 9. 2022.
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