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 JOSEF 

 HUŠBAUER 

„Destinace, kam jsem mohl 
přestoupit, například druhá 
turecká liga, pro mě nebyly 
tolik atraktivní. Ale zahraničí 
ještě nevzdávám, “ říká 
útočná opora Zlína.

 TOMÁŠ POZNAR

Pavel 
Hoftych

„Chci si zahrát 
na Celtiku!“

  „Nezvládáme poslední kroky…“  
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Vážení čtenáři!

Jediným neporaženým celkem nového prvo-

ligového ročníku jsou slávisté. Velkou zásluhu, 

že se úřadující šampion vyhřívá na prvním místě 

tabulky s tříbodovým odstupem na pronásledo-

vatele Jablonec a Plzeň, má i Josef Hušbauer. 

Záložník „sešívaných“ nastoupil do všech pěti 

odehraných mačů, což při našlapaném kádru 

Pražanů není až takovou samozřejmostí. A na-

víc je s dvěma góly nejlepším střelcem týmu. 

Ostatně i v mistrovské sezoně se trefil devětkrát. 

V rozhovoru pro Gól prozradil, že už se se spolu-

hráči všichni těší na rozhodující dvojutkání o zá-

kladní skupinu Ligy mistrů. Dozvíte se také, jak 

po odchodu afrických stoperů Deliho a Ngadeua 

hodnotí slávistickou defenzívu. Hlavně s ofen-

zívou není spokojený nový trenér Liberce Pavel 

Hoftych. I proto jsou plejeři Slovanu na předpo-

sledním místě tabulky, což však po trnavském 

angažmá v roli generálního ředitele nehodnotí 

navrátilec na trenérský post zatím negativně. 

Zřejmě by se mu do týmu hodil Tomáš Poznar. 

Jenže snajpr Zlína se v rubrice Můj týden svěřil, 

že stále ještě doufá v zahraniční angažmá. Dru-

hou tureckou ligou v létě pohrdl.

Tak krásné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„SNAD NĚCO PŘIVEZEME I Z VENKU“
„Potřebovali jsme tři body s Teplicemi jako sůl, po čtyřech kolech jsme měli jenom tři. 

Na začátku každé sezony je důležité pravidelně body připisovat, vytvořit si jakýsi polštář, 

aby byla v týmu psychická pohoda. Doma by se mělo vyhrávat, což jsme s Libercem a nyní 

s Teplicemi, splnili. Snad něco přivezeme i z venku. Herně nevypadáme špatně ani na ci-

zích hřištích, máme dobré pasáže. Občas to ale zahapruje, soupeři se dostávají do mnoha 

šancí. Jako naposledy na Slovácku, kde jsme prohráli. Věřím, že příště v Opavě sérii zlomí-

me a přivezeme vítězství.

„MŮJ GÓL MOHL KLIDNĚ PLATIT“
Zápas s Teplicemi jsme rozhodli v závěru. Upřímně ale říkám, že jsem i před vítězným 

gólem věřil, že jsme schopni ho dát. Musím ovšem uznat, že šance měly i Teplice, které 

také hrály otevřený fotbal. K nám se přiklonilo štěstí. Možná za můj neuznaný gól kvůli 

ofsajdu. Co jsem viděl v televizi zpomalený záznam, myslím, že branka mohla být klidně 

uznána. Ze záběru, který jsem zhlédl, byl ofsajd hraniční. Spousta lidí mi také psala, že gól 

byl regulérní. Těžko říct, videorozhodčí měli zřejmě další záběry, z nichž usoudili, že se 

jednalo o ofsajd. Ale co, vyhráli jsme, mrzet nás ten moment nemusí.

 PŘED PŮSOBENÍM VE ZLÍNĚ ODKOPAL VYSOKÝ ÚTOČNÍK 
 JEDNU SEZONU NA HOSTOVÁNÍ V BANÍKU OSTRAVA. 

Fotbalový týden Tomáše Poznara

„Zahraničí jsem 
ještě nezavrhl!“

V létě dostal od Plzně zelenou, aby si našel nové 
angažmá. Když Tomáši Poznarovi nevyšlo zahra-
ničí, jeho domácí volba byla jasná - srdcová záleži-
tost s názvem Fastav Zlín. Zkušený útočník je opět 
velkou oporou týmu, který v posledním ligovém 
kole zvítězil gólem v závěru nad Teplicemi.

 TOMÁŠ POZNAR PROMĚNIL HOSTOVÁNÍ Z PLZNĚ VE ZLÍNĚ Z MINULÉHO ROČNÍKU V PŘESTUP. 

  Zmrhal se těší 
na Serii A
Šestadvacetiletý reprezentační záložník 
Jaromír Zmrhal přestoupil z pražské Slavie 
do Brescie. S nováčkem Serie A se dohodl 
na čtyřleté smlouvě. Italský klub za něj 
zaplatí v přepočtu přes 96 milionů korun. 
V týmu se levý záložník potká s dalším Če-
chem, obráncem Alešem Matějů. Vyzkouší 
si první zahraniční angažmá, v dosavadní 
profesionální kariéře coby slávistický odcho-
vanec oblékal pouze dres vršovického týmu. 
S Pražany získal dva ligové tituly a dvakrát 
s nimi vyhrál domácí pohár. Ve Slavii půso-
bil od roku 2004, v „áčku“ pak od léta 2012. 
Celkem za Pražany odehrál 309 zápasů s bi-
lancí 39 gólů, v lize si připsal 187 startů a 26 
branek. V české reprezentaci má na kontě 13 
utkání a jeden gól. „Vždy jsem si přál zkusit 
zahraničí. Teď přišla nabídka, kterou bych 
chtěl zkusit, a Slavia mi vyšla vstříc. Serie 
A je něco, co jsem nikdy nečekal,“ přiznává.

  Lavička vede 
polskou Ekstraklasu!
Bývalý kouč české reprezentační „jedena-
dvacítky“ Vítězslav Lavička skvěle odstar-
toval s týmem Wroclawi, který vede od zimy, 
do nového ročníku polské Ekstraklasy a zá-
sluhou lepšího skóre se vyhoupl do čela prů-
běžné tabulky. Slask je po čtyřech odehra-
ných kolech bez porážky, i když hrál třikrát 
venku, naposledy v Poznani, kde zvítězil 3:1. 
Předtím přivezl bod z Varšavy za bezbranko-
vou remízu s vicemistrem Legií. V dosud jedi-
ném domácím zápase porazili svěřenci šes-
tapadesátiletého trenéra, kterému i v Polsku 
asistuje krajan-exsparťan Zdeněk Svoboda, 
mistrovský Piast Gliwice 2:1.

  Radost a smutek 
v Německém poháru
Čeští reprezentanti Vladimír Darida z Herthy 
Berlín a Pavel Kadeřábek z Hoffenheimu si 
v zápasech úvodního kola Německého poháru 
připsali gól a pomohli svým celkům k po-
stupu. Oba shodně otevřeli brankový účet 
zápasu. První jmenovaný nastoupil za Her-
thu po vyléčení zranění v základní sestavě 
a skóroval poprvé od domácího utkání proti 
Německu v kvalifikaci mistrovství světa 2018 
před dvěma lety. Hertha porazila Eichstatt ze 
čtvrté ligy vysoko 5:1. Hoffenheim měl s tře-
tiligovým celkem Würzburger Kickers mno-
hem více práce a postoupil až v penaltovém 
rozstřelu. Po prodloužení skončil zápas 3:3. 
Naopak brankář Tomáš Koubek se stoperem 
Markem Suchým na soutěžní premiéru v dre-
su Augsburgu nebudou vzpomínat v dobrém. 
Český gólman v 9. minutě sice vychytal 
únik domácího Haedera, ale míč vyrazil tak 
nešťastně, že balon zasáhl dobíhajícího Su-
chého a od něj se dostal obloukem do sítě. 
Poté ve Verlu, hrajícím čtvrtou ligu, inkasoval 
v první půli ještě jednou a jeho noví spoluhrá-
či v závěru už jen snížili na 1:2, takže byli pře-
kvapivě hned na pohárovém startu vyřazeni.

  Necid si dal gól 
ke třicetinám
Český útočník Tomáš Necid se ve druhém kole 
nizozemské Eredivisie poprvé zapsal v nové 
sezoně mezi střelce. Ve 33. minutě utkání 
v Eindhovenu poslal hosty z ADO Den Haag 
do vedení, když se dostal k odraženému míči 
a zavěsil ho pod břevno. Dal si tak zároveň 
v mírném předstihu dárek ke třicátinám, kte-
ré oslaví v úterý. Domácí vicemistr PSV však 
třemi góly nepříznivý výsledek otočil, na ten 
vítězný v 52. minutě přihrál Malenovi dvace-
tiletý reprezentační záložník Michal Sadílek.

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

 PŘEMYSL BIČOVSKÝ Nezkazí žádnou legraci, je komunikativní. Má jiný způsob trénování, než většina koučů. 

Máme spolu dobrý vztah, hodně debatujeme o věcech týkajících se fotbalu. Jsem rád, že 

jsem ho poznal. Je to zajímavý člověk, v každé situaci pozitivní. Ve Zlíně je od loňského úno-

ra šestým trenérem. Těší mě, že jsem tu zažil i Boba Páníka nebo Michala Bílka. Byli skvělí.

„DOMA SI TO MŮŽEME ROZDAT S KAŽDÝM“
V minulé sezoně jsme se v nadstavbě rvali o účast v předkolech Evropské ligy, vyřadila 

nás Mladá Boleslav. Je těžké předpovídat, na co naše mužstvo má v tomto ročníku. Se-

zona je strašně dlouhá, vyjma top šestky jsou týmy víceméně vyrovnané. I když, přivítali 

jsme v prvním kole doma se Slavií, zahráli jsme výborně, mohli jsme mistra klidně porazit. 

Doma si to můžeme rozdat s kýmkoli v naší lize. Je otázka, jestli začneme sbírat body i ven-

ku. Pokud ano, mohli bychom se pohybovat v horní části tabulky.“  

„OŤUKÁVAČKY Z CIZINY NĚJAKÉ BYLY“
Uplynulou sezonu jsem ve Zlíně hostoval, klub o mě dál hodně stál. Vedení jsem ozná-

mil, že se pokusím získat angažmá v zahraničí. Čekal jsem i na vyjádření Plzně, neboť jsem 

byl jejím hráčem. Byl jsem obeznámen s tím, že Viktorka má v útoku přetlak, že bych šanci 

nedostal a že si mám hledat nový klub. Nějaké oťukávačky z ciziny byly. Sezona ale začala 

poměrně brzy, což mi jednání ztížilo. Destinace, které byly ve hře, například druhá turecká 

liga, pro mě nebyly tolik atraktivní. Člověk by si mohl vydělat solidní peníze, na druhou 

stranu by neměl jistotu, jestli je všechny dostane. Nakonec jsem se dohodl se Zlínem. 

„O TRENÉROVI NEMÁM MLUVIT…“
Zahraničí jsem ale do budoucna nezavrhl. Zdeno Grygera (generální manažer Zlína) mi 

říkal, že mě ještě někam prodá. Možná to myslel v nadsázce, ale pokud budu mít šanci jít 

ven, budu se ji snažit využít. Třeba mi k ní dopomůže spolupráce s novým trenérem. Pan 

Csaplár mi říká, že mám zákaz o něm mluvit, ale krátce se o něm zmíním. (směje se) 

TOMÁŠ POZNAR * Narozen: 28. září 1988 * Výška: 194 cm * Váha: 81 kg * Stav: svo-
bodný * Fotbalový post: útočník * Česká liga: 105 zápasů/ 21 gólů * Hráčská kariéra: 
Fastav Zlín (1994-2008), FC Vítkovice (2008-2009), Fastav Zlín (2009-2013), Spartak  
Trnava (2013), Fastav Zlín (2013-2016), Viktoria Plzeň (2016-2017), Baník Ostrava (2017-
2018), Fastav Zlín (2018-?) * Největší úspěchy: základní skupina Evropské ligy (2016), 
postup do první ligy (2015) * Zajímavost: v zápase 2. kola Českého poháru s Kroměříží 
na podzim 2014 zaskočil v penaltovém rozstřelu za vyloučeného brankáře Žukowského. 
Soupeři chytil tři pokutové kopy, sám pak proměnil rozhodující.

 KOLIKA GÓLY NAVÁŽE TOMÁŠ POZNAR VE ZLÍNĚ NA OSM ZÁSAHŮ 
 Z PŘEDCHOZÍ SEZONY? ZATÍM SKÓROVAL JEDNOU V UTKÁNÍ PROTI LIBERCI. 

STALO SE...

 UROSTLÉHO STŘELCE SE OBRÁNCI SOUPEŘE 
 ČASTO SNAŽÍ ZASTAVIT VŠEMI MOŽNÝMI ZPŮSOBY. 

  Slavia získala Oscara
Mistrovská Slavia získala z Liberce ta-
lentovaného záložníka Oscara. S jeden-
advacetiletým liberijským fotbalistou, 
o kterého se údajně ucházel i anglický 
šampion Manchester City, podepsala čtyř-
letou smlouvu, ale do konce podzimu ho 
ponechala na hostování v severočeském 
celku. „Je to mladý hráč, který se ještě 
bude hodně zlepšovat. Proto ho zatím ne-
cháváme na hostování v Liberci. Uvidíme, 
jak se bude situace v našem kádru vyvíjet, 
podle toho si ho stáhneme,“ říká sportov-
ní ředitel Slavie Jan Nezmar. Oscar Mur-
phy Dorley přišel do Liberce loni v únoru 
na hostování z litevského celku FK Trakai. 
V prosinci se Slovan rozhodl využít opci 
a s hráčem podepsal smlouvu na tři a půl 
roku. Za Severočechy dosud v lize odehrál 
41 zápasů a dal dvě branky. 

  Škrteĺ  zamířil 
do Bergama
Slovenský obránce Martin Škrtel přestou-
pil do Atalanty Bergamo a zakope si v jejím 
dresu kromě italské Serie A také Ligu mis-
trů. Čtyřiatřicetiletý stoper, který odehrál 
za reprezentaci 103 zápasů, strávil poslední 
tři sezony ve Fenerbahçe Istanbul, kde mu 
vypršela smlouva. Předtím hrál osm a půl 
roku za Liverpool, kam zamířil ze Zenitu Pe-
trohrad. Za „Reds“ nastoupil celkem do 319 
soutěžních utkání, v roce 2012 týmu pomohl 
k zisku anglického Ligového poháru. Na MS 
2010 v Jihoafrické republice se podílel 
na nečekaném postupu do osmifinále, letos 
v reprezentaci skončil. Více utkání než on 
za Slovensko odehráli jen Marek Hamšík 
a Miroslav Karhan. 

inzerce

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

13. SRPNA

1950 Marián Masný 1974-1982 75/18

1971 Sladjan Ašanin - - - - - - - -

1989 Tomáš Necid 2008-? 44/12

15. SRPNA

1921 Antonín Rýgr 1948 2/0

17. SRPNA

1930 Jaroslav Košnar 1953-1954 2/0

18. SRPNA

1946 Ján Medviď 1972-1975 7/0

1950 Přemysl Bičovský 1970-1983 45/11

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Lámání evropského chleba

Čtvrteční odvety třetího předkola Evropské ligy 
dají odpověď na dvě kardinální otázky. Na aktuální: 
jak bude vypadat české zastoupení v tomto ročníku 
a také na perspektivní: jak to ovlivní pětiletý národ-
ní koeficient. Po prvních duelech nejsou postupové 
vyhlídky zrovna nejrůžovější. Asi nejtěžší postupo-
vá šichta čeká Spartu po letenské remíze 2:2 v tu-
reckém Trabzonu i proto, že fanoušci tamního klu-
bu jsou považováni za nejdivočejší v celé fotbalem 
posedlé zemi půlměsíce… Nejslavnější tuzemské 
značce tak reálně hrozí smutný hattrick, že potřetí 
v řadě dá vale skupinové Evropě.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Čtyři zápasy bez vstřelené branky a prohra 0:1 z Bruselu 

s Antverpami jsou varovným mementem, že plzeňské plány, 

jak opět za vykopané miliony eur naplnit klubovou pokladnu 

a držet nadále krok s movitými pražskými „S“, shoří předčasně 

jako papír, což by s sebou s největší pravděpodobností násled-

ně přineslo i razantní otřesy v hráčském kádru a dost možná  

i v realizačním týmu Viktorie. Její protřelý kouč Pavel Vrba a zby-

lá zkušená kostra základní sestavy však v podobných mezních 

situacích společně dokázali zvednout nad hlavu splihlý prapor 

a úspěšně zvládnout klíčové ligové i pohárové bitvy. Ta nadchá-

zející ve Štruncových sadech bude rozhodně patřit do kategorie 

nejdůležitějších.

Mladá Boleslav si přivezla z Rumunska nadějnou bezbran-

kovou remízu s neoblíbeným soupeřem FCSB Bukurešť, který 

v minulých letech dokázal z evropských pohárů vyšoupnout Pl-

zeň a Spartu. Nedělní výhrou nad ní se „Bolka“ pozitivně naladila 

na čtvrteční domácí utkání. Aby postupový optimismus nevystří-

dalo hořké vystřízlivění, k tomu bude potřebovat kromě pevné 

defenzívy i střeleckou potenci svých snajprů, kteří jsou však zá-

vislí na kvalitním servisu Matějovského a spol.

A tak jedinou podzimní jistotou je mistrovská Slavia, která si 

v horším případě zahraje skupinu Evropské ligy, pokud ve čtvr-

tém předkole Champions League na sklonku srpna ztroskotá 

na Celtiku Glasgow, nebo rumunské Kluži. V tu dobu již oznámí 

reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý nominaci na zářijový ven-

kovní dvojzápas kvalifikace EURO 2020 v Kosovu a Černé Hoře, 

který může hodně přiblížit sedmou českou účast v řadě na závě-

rečném turnaji. Již delší dobu ví, že se v kvalifikačním finiši bude 

muset obejít bez kapitána a dirigenta Bořka Dočkala, který mu-

sel podstoupit druhou operaci poraněné achillovky, a prognózy 

o jeho návratu na fotbalové trávníky jsou nyní hodně mlhavé. 

Letos se na nich určitě neobjeví. Naopak do kádru národního 

týmu by se mohli vrátit jeho uzdravení parťáci ze středové řady 

Vladimír Darida a Antonín Barák. Někteří reprezentanti v létě 

změnili dres. Stoper Marek Suchý zamířil stejně jako brankář 

Tomáš Koubek do bundesligového Augsburgu, slávista Jaromír 

Zmrhal se vydal do italské Brescie. Nejpočetnější enklávou v re-

prezentačním výběru kouče Šilhavého budou nejspíš opět červe-

nobílí. Jejich aktuální forma i rozpoložení se bude hodně odvíjet 

od toho, jestli si Slavia podruhé v historii zahraje Ligu mistrů či 

opět zůstane před vstupními dveřmi… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Šilhavý trénoval 

novináře!

Zástupci „sedmé velmoci“ absolvovali rozcvičku 
pod vedením kondičního trenéra, různá cvičení s mí-
čem i herní nácvik s prvky taktické přípravy. Obsah 
tréninku byl zhruba podobný tomu, na který jsou zvyklí 
i čeští reprezentanti při srazech před kvalifikačními či 
mezistátními zápasy. Týdeník GÓL zastupoval kme-
nový spolupracovník, redaktor deníku Právo Robert 
„Bob“ Neumann.  Někdejší ligový záložník „Kloka-
nů“, Jablonce a Liberce, se kterým získal v roce 2002 
premiérový mistrovský titul, si také několikrát zahrál 
v nejvyšší soutěži proti rekordmanovi v počtu startů 
Jaroslavu Šilhavému! „Jen intenzita byla samozřej-
mě úplně jiná, Ale celkově se mi líbilo nasazení všech 
kluků, kteří si přišli trénink vyzkoušet. A někteří navíc 
ukázali, že jsou to dobří fotbalisté, kteří ještě někde 
hrají mistrovské soutěže, nebo minimálně hráli,“ di-
plomaticky hodnotí tréninkovou jednotku trenér čes-
kého národního týmu, který už brzy oznámí nominaci 
na zářijový kvalifikační dvojzápas v Kosovu a Černé 
Hoře, který může být klíčem k postupu na EURO 2020. 
To už budou novináři vystoupení jeho svěřenců zase 
popisovat ve svých referátech či komentářích, rozhla-
sových a televizních příspěvcích. 

 JAROSLAV ŠILHAVÝ 
 SE ZÁSTUPCI MÉDIÍ 
PŘED ZAČÁTKEM TRÉNINKU. 

 SÍLU ČESKÉHO TÝMU V PODZIMNÍCH KVALIFIKAČNÍCH BOJÍCH 
 O EURO 2020 BY MĚL ZVEDNOUT UZDRAVENÝ VLADIMÍR DARIDA. 

 ZVLÁDNOU SPARŤANÉ PO ZKLAMÁNÍ Z DOMÁCÍ REMÍZY 2:2 
 NÁROČNOU ODVETU NA STADIONU TRABZONSPORU?  

AKTUÁLNĚ

Reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý, 
jeho asistent Jiří Chytrý a kondiční trenér 
juniorského týmu do 16 let Ondřej Bejbl 
měli v minulém týdnu na strahovském 
stadionu „Přátelství“ neobvyklé svěřen-
ce - novináře, pro které připravili téměř 
dvouhodinový ukázkový trénink. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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I když nejlepší střelec minulé ligové sezony Nikolaj Komli-

čenko do utkání se Spartou nezasáhl, vrchovatou měrou ho 

nahradil parťák Muris Mešanovič, který se blýskl hattrickem 

do letenské sítě a asistencí na čtvrtý vítězný gól „Bolky“.

KRESBA TÝDNE

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


Už za týden vtrhne se Slavií do bojů o Ligu mistrů. V cestě jí bude 
stát buď Kluž nebo Celtic. Záložník JOSEF HUŠBAUER má jasno, 
přeje si slavný skotský tým. Rád by si vyzkoušel pověstnou elek-
trizující atmosféru na Celtic Parku. Naopak už nikdy nechce zažít 
prázdný stadion, jako v sobotu při výhře 1:0 proti Liberci, kdy seší-
vaní pykali za výtržnosti fanoušků.

Josef Hušbauer: 

„Chci si 
zahrát 
na Celtiku!“

Josef Hušbauer: 

„Chci si 
zahrát 
na Celtiku!“
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 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

 Liberec Slavii dokáže vždy potrápit, byl opět nepříjem-

ným soupeřem?

„Se Slovanem jsou to poslední roky podobné zápasy. Hraje 

na nás agresivně, vysoko nás napadá, nemáme čas na rozehráv-

ku. Na druhou stranu, tím, jak nás vysoko presoval, měli jsme 

spoustu situací využít líp. Mohli jsme jít do protiútoku a pokusit 

se vstřelit gól. Bohužel jsme měli hodně ztrát v přechodové fázi. 

Nedostávali jsme se do tolika šancí, jak bychom si představovali.“

 Zápas jste ale měli víceméně pod kontrolou.

„Souhlasím. Když se podívám na statistiky, druhý zápas v řadě 

na nás soupeř nevystřelil. Respektive jsme mu to nedovolili. Li-

berec měl jenom standardky, defenziva nám ale funguje. Přesto-

že odešli kluci z Afriky (pozn. - stopeři Deli a Ngadeu), obrana 

je pořádku. Co nás trochu trápí, je přechodová fáze. Nejsme  

v ní tolik kvalitní, nevytváříme si takový počet šancí jako v uply-

nulé sezoně.“

 Na podzim jste se gólově urvali jen proti Teplicím...

„Myslím, že nám chybí přidat druhý gól, který by zápas zlomil. 

Ať šlo o utkání s Olomoucí nebo teď s Libercem. O Karviné se ani 

nebavím, tam jsme zahodili neskutečně šancí. Kdybychom vstře-

lili Slovanu druhý gól, dali jsme další. Přesně jako v Teplicích. Po-

kud vedeme jen těsně, znervózníme a bojíme se o výsledek.“

 JOSEF HUŠBAUER BĚHEM ZÁPASU S LIBERCEM PŘED PRÁZDNÝMI OCHOZY V EDENU.  SLÁVISTICKÝ DRES OBLÉKÁ JOSEF HUŠBAUER PO PŘESTUPU ZE SPARTY OD LEDNA 2016. 

„Přestože odešli 
kluci z Afriky, 

obrana je pořádku.“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 OPROTI REPREZENTAČNÍM KOLEGŮM MĚL JOSEF HUŠBAUER DELŠÍ DOVOLENOU, 
 TAKŽE SE V LÉTĚ PŘEDSTAVIL I V PŘÍPRAVNÉM MAČI PROTI ČESKÝM BUDĚJOVICÍM V ČELÁKOVICÍCH. 

 Zápas se hrál před prázdným hledištěm, jak jste si ho 

„užil“?

„Zažil jsem prázdný stadion před lety se Spartou. První dvě 

kola. Divný, zvláštní. Atmosféra připomíná přátelák.“

 Šlo sice o ligu, přesto, je v komorním prostředí vyheco-

vanost nižší než obvykle?

„V některých situacích určitě. Každý ví, že jde o ligový zápas, 

vnímá jeho velkou důležitost. Ale atmosféra tomu nenahrává. 

V některých fázích si prostě připadáte jako v přípravě, není to 

úplně ono.“

 Radost z gólu například?

„Byl jsem především rád, že jsme ho vstřelili. Moc nám pomohl. 

Ale ta radost... Euforie zkrátka nebyla taková jako za normálních 

okolností. Spíš jsme cítili jenom úlevu, že jsme ho dali.“

 Alespoň jste dobře slyšeli trenéra.

„Pokyny pana Trpišovského jsme slyšeli velmi dobře. V něja-

kých situacích to bylo fajn. V jiných možná o něco méně. (směje 

se) Ale celkově na hřišti je vždycky lepší, když se se spoluhráči 

slyšíme a řekneme si, co je špatně. V zápase, na který přijde pat-

náct tisíc lidí, to tak pochopitelně není. Každopádně ale za mě: za-

žil jsem prázdný stadion potřetí, doufám, že naposledy. Fotbal se 

hraje pro lidi.“

 Po pěti kolech má Slavia na kontě 13 bodů. Vstup se tedy 

povedl?

„Začínali jsme dvakrát venku. Kdyby bylo bodů patnáct, bylo by 

to samozřejmě super, ale začátky jsou vždycky těžší. Navíc roz-

jezdy máme pozvolnější. Se třinácti body, myslím, je velká spoko-

jenost. Mrzí mě jen, že nejsme produktivní. Přál bych si, abychom 

zápasy vyhrávali jasněji.“

 Trenér Trpišovský si po utkání s Libercem posteskl, že 

spousta hráčů měla vzhledem k dlouhé uplynulé sezoně a brz-

kému začátku té nové krátkou dovolenou. Právě to přičítá slabší 

formě některých fotbalistů. Souhlasíte?

„Kluci, kteří absolvovali červnová kvalifikační utkání, měli do-

volenou opravdu krátkou. Zažil jsem něco podobného předminulý 

rok. Hráli jsme s národním týmem v červnu přípravy s Austrálií 

 V UPLYNULÉ MISTROVSKÉ SEZONĚ PŘISPĚL JOSEF HUŠBAUER 
 K ZISKU TITULU DEVÍTI GÓLY, V NOVÉM ROČNÍKU ZATÍM VSTŘELIL DVA. 

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


2120

2020 21

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 13.8.2019
33/2019

Úterý 13.8.2019
33/2019

 Blíží se bitvy o Ligu mistrů, play off rozehrajete za týden. 

Přemýšlíte, jaké to bude?

„Na ten dvojzápas myslíme všichni. Očekáváme, že Celtic odve-

tu s Kluží zvládne, rozdáme si to s ním. Víme, že jeho kvalita je ob-

rovská. Praktikuje jiný herní styl, než na jaký jsme zvyklí z Evrop-

ské ligy. Fyzicky hodně náročný, se spoustou soubojů. Se Sevillou 

nebo s Genkem to bylo hodně do rychlosti a fotbalovosti.“

 Přejete si tedy i vy Celtic?

„Vždycky jsem si chtěl na Celtiku zahrát, atmosféra je tam prý 

úžasná, fantastická. Jedna z nejlepších v Evropě. Pokud by Celtic 

vyšel, bylo by to fajn.“

 Je kvalitativně výš jako Kluž?

„Těžko soudit. Trenéři se byli na Kluži podívat, prý hrála dobře. 

Má šikovné, kreativní hráče. Každý zápas je ale jiný. V těch na ev-

ropské úrovni rozhodují maličkosti, klidně jediná chyba. Máme 

ROZHOVORROZHOVOR

 JOSEF HUŠBAUER VE VÍTĚZNÉM DUELU LOŇSKÉ NADSTAVBY, V NÍŽ SLÁVISTÉ PORAZILI PRONÁSLEDOVATELE Z PLZNĚ 3:1. 

a Nigérií, měl jsem volno osm dnů. Pokud si tělo po náročné sezo-

ně dostatečně neodpočine, v sezoně se to na vás podepíše. Kluci-

-reprezentanti vlastně pojedou nonstop až do Vánoc. Na jaře jsme 

hráli čtvrtfinále Evropské ligy, finále MOL Cupu. Zápasů byly mra-

ky. Na některých je vidět, že nejsou lehcí.“

 V létě odešli klíčoví stopeři Deli a Ngadeu, záložníci Stoch 

a Zmrhal. Litujete, že jste ztratili takové opory?

„Co se týká defenzívy, myslím, že je v pořádku. Inkasovali jsme 

zatím jen jednu branku. Uvidíme, co v těžkých zápasech v Evropě, 

kde mají útočníci vysokou kvalitu. Zatím nám vázne ofenzívní fáze. 

Jarda Zmrhal a Miňo Stoch tomu dokázali dát něco navíc.“

 Přišel naopak Rumun Stanciu.

„Zatím se zabydluje. Přišel později, fyzicky ještě není na topu, 

není úplně rozehraný. Všichni ale vidíme, že to je vynikající fotba-

lista. V jeho případě to chce jenom čas.“

 Jak se vám s ním hrálo proti Liberci?

„Zvykáme si na sebe. Šlo o první zápas, ve kterém jsme 

spolu nastoupili od začátku. Chtěl hrát, má myšlenku napřed, 

s některými kluky se někdy nepochopili. Měl hodně ztrát, což 

pramení z toho, že se vždycky snaží vymyslet něco navíc. Což 

je jenom dobře. Až bude v topu, tyto věci se využijí. Především 

v Evropě.“

 REPREZENTAČNÍ BILANCE JOSEFA HUŠBAUERA SE ZATÍM ZASTAVILA NA 18 UTKÁNÍCH. 
 PŘEDPOSLEDNÍ PŘIDAL 6. ZÁŘÍ 2018 V LIZE NÁRODŮ PŘI PORÁŽCE S UKRAJINOU 1:2. 

Josef Hušbauer
Narozen: 16. března 1990 * Výška: 182 cm * Váha: 72 kg * Stav: 

manželka Petra, synové Josef (5,5) a Jan (2,5)

Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: Sparta Praha (1996-

2007), Vysočina Jihlava (2007-2008), Viktoria Žižkov (2008-2009), 

1. FK Příbram (2009-2010), Baník Ostrava (2010-2011), Sparta 

Praha (2011-2015), Cagliari Calcio (Itálie, 2015), Sparta Praha 

(2015-2016), Slavia Praha (2016-?) * Reprezentace: 18 zápasů/ 

jeden gól * Česká liga: 269/59 * Největší úspěchy: čtvrtfinalis-

ta Evropské ligy (2019), mistr české ligy (2014, 2017, 2019), vítěz 

Českého poháru (2014, 2018, 2019), vítěz Českého superpoháru 

(2014), nejlepší střelec Gambrinus ligy (2014)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 BOJE V ČESKÉ LIZE BRZY JOSEF HUŠBAUER VYSTŘÍDÁ ZA ROZHODUJÍCÍ KLÁNÍ 
 V PLAY OFF O ZÁKLADNÍ SKUPINU LIGY MISTRŮ. ZŘEJMĚ PROTI CELTIKU. 

 Celtic v minulém týdnu prodal obránce Tierneye do Ar-

senalu. Považujete za výhodu, že před soubojem s vámi skot-

ský tým oslabil?

„Když ho koupil Arsenal, musí být vynikající. Na pozici levého 

obránce tedy Celtik oslabil, možná bychom se přes tuto stranu 

měli šanci prosadit. Na druhou stranu mají silný střed, záložníci 

hrají dlouho spolu. Pět, šest let. Jsou na sebe zvyklí. Tam se bude 

hodně rozhodovat. Ale nepředbíhejme, ještě Kluž nevyřadili.“

 Vítáte, že začínáte venku?

„Abych řekl pravdu, je mi to jedno. Někdy vyšlo, že jsme hráli 

první zápas venku, jindy zase doma. Extra výhoda končit doma 

zase není.“

 Skotské kluby jsou sice doma schopné porazit Barce-

lonu, venku jsou ale poloviční. Leží tedy klíč v prvním zápase 

v Glasgově?

„Říká se, že doma jsou silnější. V tomto případě je asi lepší 

začínat venku. Kdybychom v Glasgově uhráli dobrý výsledek, 

v Edenu by to pak bylo snazší. Uvidíme.“ 

čerstvé zkušenosti s Dynamem Kyjev nebo před dvěma lety 

s APOELem. Na Kypru v prvním zápase jsme udělali první dvě 

chyby, soupeř je potrestal. To nás stálo postup, přestože celkově 

jsme byli herně lepší.“

 Při losu, nejvíc jste se obával Ajaxu?

„Ano. Ostatní kluci to měli stejně. Vnímali jsme, že Ajax po-

stoupil do semifinále Ligy mistrů. Hrál výborně, vyřadil Real, 

Juventus. Byť Ajaxu v létě odešli důležití hráči, byl by to nejtěžší 

soupeř.“

„V tomto případě 
je asi lepší začínat 

v Glasgově.“

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

Fotbalové asociace České republiky

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


Útočník Bosny a Hercegoviny zazářil v dresu 
Mladé Boleslavi, když hostům z Letné nasázel 
tři góly a na výhře 4:3 se poté podílel i asisten-
cí na rozhodující branku Budínského. Fotbalisté 
„Bolky“ tak s bilancí tří vítězství a jedné porážky 
zatím potvrzují roli „černého koně“ soutěže.

Mešanovič 
hattrickem 
sestřelil 
Spartu! 5. KOLO 

První liga 
2019/20 
První liga 
2019/20 

Mešanovič 
hattrickem 
sestřelil 
Spartu!
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Po osmi letech se vrátil do české nejvyšší soutěže 
jako trenér, když usedl na lavičku Liberce. Po pře-
kvapivém vítězství Slovanu v úvodním kole v Ostravě 
nad Baníkem ale svěřenci PAVLA HOFTYCHA v dal-
ších čtyřech už nebodovali. Dvaapadesátiletý kouč 
však situaci Severočechů po sérii porážek, které je 
dostaly ke dnu tabulky, nevidí zdaleka tak černě.

Pavel Hoftych: „Nezvládáme 
poslední kroky…“

 PAVEL HOFTYCH SE Z FUNKCE GENERÁLNÍHO MANAŽERA 
 TRNAVY VRÁTIL V LIBERCI NA TRENÉRSKÝ POST. 

 Nenaplnili jste tak trochu fotbalové pořekadlo, že „první vyhrání z kapsy vyhání“?

„Sešlo se víc negativních věcí dohromady. Letní příprava byla extrémně krátká, do Spar-

ty odešel klíčový útočník a nejlepší střelec Libor Kozák, takže jsme museli poskládat útok 

z hráčů, kteří toho v minulé sezoně moc neodehráli - Pázlera, Musy a Kuchty. Kromě malé 

herní praxe na tom byli i špatně kondičně. Jejich výkony jdou sice postupně nahoru, ale 

pořád nás trápí nízká produktivita. Nechci, aby to vypadalo jako alibistická výmluva, ale 

některé sporné verdikty rozhodčích nás obraly o body, které nám samozřejmě nyní schá-

zejí. V Ostravě se na nás kopala vymyšlená penalta, že ji domácí neproměnili a my jsme 

nakonec nad Baníkem vyhráli, na tom nic nemění. Ve Zlíně nám naopak byla těsně před 

koncem upřená jasná penalta, ze které jsme mohli vyrovnat. V nastaveném čase domácího 

utkání s Olomoucí jsme, myslím, vstřelili regulérní vyrovnávací gól, který nebyl uznaný…“

 Šňůru porážek jste nepřetrhli ani s mistrovskou Slavií…

„Počtvrté jsme prohráli o gól. Musu a Kuchtu jsme v Edenu nemohli postavit, protože 

jsou kmenovými hráči Slavie. Hráči zápas odmakali, ve druhém poločase jsme v některých 

pasážích byli i lepším týmem, ale znovu jsme doplatili na to, že nezvládáme poslední kroky 

- herní situace v závěrečných patnácti procentech hřiště, tedy před šestnáctkou soupeře. 

To je pro nás kritický prostor, kde bohužel končí špatnou přihrávkou či nevhodným řešením 

drtivá většina dobře rozehraných akcí. Naopak v závěru první půle jsme inkasovali jediný 

gól po zbytečné ztrátě Nešického u postranní čáry.“

 PAVEL HOFTYCH SI NA SLAVII VYZKOUŠEL KOUČOVÁNÍ 
 NA PRÁZDNÉM STADIONU. ZKUŠENOSTI MĚL UŽ ZE SLOVENSKA… 

ECHO 5. KOLA

  Bez diváků do trháku
Před prázdnými tribunami uzavřenými 
disciplinárním trestem se fotbalisté Sla-
vie vypořádali zásluhou trefy Masopusta 
s Libercem. Po selhání Plzně zůstávají 
jediným neporaženým týmem ligy, navíc 
s tříbodovým náskokem v čele tabulky. 
Zato Slovan padl počtvrté v řadě…

  Další klopýtnutí Plzně
Po bezbrankové remíze v minulém kole 
na Bohemians nedokázali viktoriáni skó-
rovat ani v dalším ligovém utkání. Slo-
vácko v sestavě s explzeňanem Petrželou 
zvítězilo překvapivě a zcela zaslouženě 
2:0, když na druhý gól hostů skvostně při-
hrál právě bývalý plzeňský záložník.

  „Bolka“ přestřílela Spartu
Pořádnou divočinu viděli fanoušci v městě 
automobilů. Domácí šli třikrát do vedení, 
Pražané vždy vyrovnali, naposledy v 87. 
minutě premiérovou trefou útočné posily 
Kozáka. Zápas však patřil Mešanovičovi, 
jenž ke gólovému hattricku přidal ve třetí 
minutě nastavení ještě asistenci na vítěz-
ný zásah Budínského na konečných 4:3.

  Konečně zabrali doma
Do mače s Bohemians šli plejeři Baníku 
s šesti body, které však přivezli při dvou 
výjezdech ven. Po porážkách s Libercem 
a Teplicemi se jim napotřetí konečně po-
dařilo bodovat před svými fanoušky, když 
hosty zdolali 4:2. Naopak venkovní „po-
rážková“ série „Klokanů“ trvá.

VÝSLEDKY 5. KOLA
Zlín - Teplice 1:0

Ostrava - Bohemians 1905 4:2

Olomouc - Karviná 1:1

Příbram - Č. Budějovice 2:0

Slavia - Liberec 1:0

Jablonec - Opava 2:1

Plzeň - Slovácko 0:2

Mladá Boleslav - Sparta 4:3

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Slavia Praha 5 4 1 0 8:1 13

2. Jablonec 5 3 1 1 11:4 10

3. Plzeň 5 3 1 1 8:6 10

4. Ostrava 5 3 0 2 9:6 9

5. Mladá Boleslav 4 3 0 1 9:7 9

6. Slovácko 5 3 0 2 5:8 9

7. Sparta Praha 5 2 1 2 10:8 7

8. Příbram 5 2 1 2 6:7 7

9. Olomouc 5 2 1 2 4:5 7

10. Zlín 5 2 0 3 3:4 6

11. Opava 5 2 0 3 4:8 6

12. Č. Budějovice 5 1 2 2 5:6 5

13. Bohemians 1905 5 1 1 3 7:9 4

14. Teplice 4 1 1 2 3:7 4

15. Liberec 5 1 0 4 4:7 3

16. Karviná 5 0 2 3 4:7 2

PROGRAM 6. KOLA
16. 8. 18:00 Č. Budějovice - Slavia

17. 8. 17:00 Slovácko - Příbram

17. 8. 17:00 Opava - Zlín

17. 8. 19:30 Bohemians 1905 - Olomouc

18. 8. 15:00 Sparta - Ostrava

18. 8. 17:00 Karviná - Liberec

18. 8. 17:00 Jablonec - Mladá Boleslav

18. 8. 19:00 Teplice - Plzeň

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STATISTIKA 5. KOLA

 ANI HROZBA ŽLUTÉ KARTY NEZABRÁNÍ 
 PAVLU HOFTYCHOVI VYJADŘOVAT SE K VÝKONŮM ROZHODČÍCH. 

jeme naopak my do Prahy - na Bohemku. Ale věřím, že z těchto tří 

zápasů nějaké body vyválčíme, aby se nám lépe dýchalo a odrazili 

jsme se od spodku tabulky. To je jediná, samozřejmě dost podstat-

ná věc, která mi zatím schází ke spokojenosti. Podmínky pro fot-

bal jsou v Liberci perfektní, klub má skvělé zázemí, v realizačním 

týmu mám kolem sebe kluky, se kterými si dlouhodobě názorově 

i lidsky rozumím.“ 

 Od nové sezony dostávají od rozhodčích žluté karty 

za nevhodné chování i členové realizačního týmu. Vy jste už vy-

fasoval dvě!

„Udělování karet osobně nepovažuji za přínosné pro fotbal, ale 

protože je to zakotvené nově v pravidlech, tak to musím respekto-

vat. To ale zároveň neznamená, že zůstanu přilepený na lavičce. 

Když se mi sporný verdikt nebude líbit, tak to prostě rozhodčím 

od lajny řeknu, jak jsem zvyklý!“ 

 V liberecké sestavě chyběl Oscar, který o den později 

přestoupil do Slavie. Bylo to citelné oslabení?

„O jeho přestupu do Slavie se jednalo v týdnu před vzájemným 

sobotním utkáním v Edenu. Proto jeho případné nasazení do hry 

mi nedávalo smysl, i on byl už myšlenkami někde jinde. Samozřej-

mě, že do té doby patřil k oporám týmu, těžil z běžecké síly a per-

fektního timingu, takže byl takovým zlodějem míčů, které odebíral 

soupeřům. O to víc nám proti Slavii chyběl jeho celoplošný akč-

ní rádius. S prodejem hráčů musíte jako trenér v Liberci počítat, 

i když to je třeba last minute.“  

 Červenobílí se nemohli proti Slovanu opřít o dvanáctého 

hráče - svoje fanoušky, protože se hrálo bez diváků. Pro vás to 

ale nebyla první taková zkušenost!

„Na zavřeném stadionu prodělal především fotbal, normálně 

by přišlo do Edenu tak patnáct tisíc diváků a hrálo by se v úplně 

jiné atmosféře.  Souhlasím s „Trpišákem“ (Jindřichem Trpišov-

ským), že to byl fotbalový pohřeb, i když my jsme v tom byli ne-

vinně. Zažili jsme to s Radkem Látalem na vlastní kůži v minulé 

sezoně v Trnavě a hned dvakrát. Nejdřív v prvním předkole Ligy 

mistrů s bosenským týmem Zrinjski Mostar a potom ve skupině 

Evropské ligy proti Dinamu Záhřeb. Pykali jsme za excesy zhruba 

desítky fanoušků Spartaku, kterým vedení klubu stejně jako Sla-

via všemožně vycházelo vstříc, aby jejich chování zůstalo v normě, 

ale ve finále to bylo stejně k ničemu. Přišlo se o dost velké peníze, 

které by se vybraly ze vstupného, a musely se naopak zaplatit vy-

soké pokuty do pokladny UEFA…“

 Také v příštím kole hrajete venku - v Karviné, která je 

jako jediná v aktuální tabulce pod vámi…

„Radši bychom s ní hráli doma, zpátky do sestavy se vrátí 

Kuchta, tak snad budeme směrem dopředu nebezpečnější. Los se 

s námi do zářijové reprezentační přestávky moc nemazlil. Máme 

už za sebou Baník, Plzeň, Olomouc, Slavii, tedy mančafty, které 

se budou pohybovat na špici. Hrajeme v osmi podzimních kolech 

pětkrát venku, po Karviné přijede do Liberce Sparta a pak cestu-

PAVEL HOFTYCH * Narozen: 9. května 1967 * Trenérská karié- 
ra: FC Zlín (2006-2008), Bohemians Praha 1905 (2008-2011), 
Spartak Trnava (Slovensko, 2011-2012), Dynamo České Bu-
dějovice (2013), reprezentace U-19 (2014), reprezentace U-20 
(2014-2015), reprezentace U-18 (2015), Slovan Liberec (2019-?) *  
Největší úspěchy: druhé místo ve slovenské lize (2012) 
Zajímavost: v roce 2016 se vrátil do Trnavy, kde zastával funkci 
generálního manažera. Vloni se Spartakem získal po 45 letech 
mistrovský titul, tým pod vedením nového českého kouče Ra-
doslava Látala postoupil do základní skupiny Evropské ligy, 
oba v klubu na konci roku 2018 sami skončili.

 Mladá Boleslav - Sparta  4:3 (2:1)
Branky: 17.  Mešanovič (penalta), 38. Mešanovič (Matějovský), 75. Mešanovič (Bucha), 90.+3 Budín-
ský (Mešanovič) - 29. Hancko (Moberg Karlsson), 74. Tetteh (Trávník), 86. Kozák (Štetina). Rozhodčí: 
Franěk - I. Nádvorník, Vlasjuk - Berka (video). ŽK: Mešanovič - M. Hašek. Diváci: 5000 (vyprodáno).
Ml. Boleslav: Šeda - Křapka, Takács, Pudil, Túlio - Fulnek (83. Ladra), Hubínek, Matějovský 
(90.+2 Budínský), Bucha - Wágner (63. Jakub Klíma), Mešanovič. Trenér: J. Weber.
Sparta: Nita - Sáček, Štetina, Costa, Hancko - L. Krejčí II - Moberg Karlsson (46. M. Hašek), Trávník, 
Kanga (61. Tetteh), Plavšič - Kozák. Trenér: V. Jílek.

 Plzeň - Slovácko  0:2 (0:1)
Branky: 42. O. Šašinka (Zajíc), 61. Zajíc (M. Petržela). Rozhodčí: Julínek - Caletka, M. Podaný - Orel 
(video). ŽK: R. Procházka - Reinberk, Jan Navrátil. Diváci: 8790.
Plzeň: A. Hruška - Řezník, Hejda, Pernica, Hloušek - R. Procházka, Kalvach (74. Janošek) - Kayam-
ba, Hořava (46. Krmenčík), Mihálik (46. J. Kopic) - Chorý. Trenér: Vrba.
Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Michal Kadlec, Divíšek (13. Šimko) - Havlík, V. Daníček - 
M. Petržela (79. J. Krejčí), O. Šašinka (73. Kalabiška), Jan Navrátil - Zajíc. Trenér: Svědík.

 Jablonec - Opava  2:1 (0:0)
Branky: 56. Sýkora (Hübschman), 71. Matoušek (Jovovič) - 63. Zavadil (přímý kop). Rozhodčí: 
Adámková - Moláček, Vodrážka. ŽK: Jurečka, Svozil (oba Opava). ČK: (52.) Jurečka. Diváci: 2843.
Jablonec: V. Hrubý - Libor Holík, Jugas, Plechatý, Krob - Jovovič (87. T. Pilík), Hübschman, Považa-
nec, Sýkora (90.+3 Petrovič) - Matoušek (83. Chramosta), Martin Doležal. Trenér: P. Rada.
Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Schaffartzik (78. Juřena), Žídek - Zavadil, Jursa (64. Mondek) 
- Svozil, Jurečka, Zapalač (76. Stáňa) - Dedič. Trenér: Kopecký.

 Slavia - Liberec  1:0 (1:0)
Branka: 39. Masopust (T. Souček). Rozhodčí: E. Marek - Melichar, Vitner - Adam (video). ŽK: Huš-
bauer, Coufal - Potočný, Hybš, Kačaraba. Bez diváků.
Slavia: O. Kolář - Coufal, Hovorka, Frydrych, Bořil - T. Souček - Holeš (80. Traoré), Hušbauer, Stanciu 
(65. A. Král), Masopust (73. Olayinka) - Van Buren. Trenér: Trpišovský.
Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite, Mara - Malinský (65. Koscelník), Ne-
šický (72. Pázler), Pešek - Potočný (81. Dordič). Trenér: Hoftych.

 Ostrava - Bohemians 1905  4:2 (2:1)
Branky: 24. Kuzmanovič (Fillo), 29. Šindelář (vyražený míč), 64. Kuzmanovič (De Azevedo), 69. Smo-
la (Fleišman) - 17. Hronek (Vodháněl), 61. Vacek (penalta). Rozhodčí: Zelinka - Mokrusch, Pečenka. 
ŽK: Fillo - Valeš, Hronek, M. Hašek st. (trenér). Diváci: 8350.
Ostrava: Budinský - Fillo, Šindelář, V. Procházka, Fleišman - Reiter, A. Jánoš, R. Hrubý, De Azevedo 
(81. Granečný) - Kuzmanovič (90. J. Pokorný), Smola (75. Diop). Trenér: Páník.
Bohemians 1905: Valeš - Hůlka, Köstl, L. Pokorný - Bartek, Vacek, Jindřišek (76. Ugwu), J. Podaný 
- Hronek (46. Vaníček), Keita, Vodháněl (82. J. Nečas). Trenér: M. Hašek st.

 Olomouc - Karviná  1:1 (1:0)
Branky: 37. Jemelka (Kerbr) - 84. Petráň (odražený míč). Rozhodčí: K. Hrubeš - Koval, Poživil. ŽK: 
Jemelka, Nešpor - Lingr, Petráň. Diváci: 3776.
Olomouc: Reichl - Sladký (75. Štěrba), Beneš, Jemelka, Kerbr - Pilař (86. Tandir), Plšek, Greššák, 
Houska, Falta - Yunis (65. Nešpor). Trenér: Radoslav Látal.
Karviná: Hrdlička - Ndefe, Kouřil, Rundič, Čonka - Lingr (88. Bukata), Marek Hanousek - V. Vuka-
dinovič (61. Ba Loua), Janečka, Guba (46. Putyera) - Petráň. Trenér: Straka.

 Příbram - České Budějovice  2:0 (2:0)
Branky: 9. Alvir (samostatná akce), 35. Michal Škoda (vyražený míč). Rozhodčí: Berka - Flimmel, 
Vlček. ŽK: Polidar - Javorek, P. Novák, Mršič, Kladrubský, Mustedaganič. Diváci: 3186.
Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Antwi - Alvir (90.+2 T. Jablonský), Jan Rezek, Soldát, Zeman 
(88. P. Hájek) - Polidar - Michal Škoda (85. Dramé). Trenér: R. Nádvorník.
Č. Budějovice: Staněk - Čolič, L. Havel, P. Novák, Kladrubský - Schranz, Havelka (46. Čavoš), Javo-
rek, Kulhánek (46. Mustedaganič), Mršič (60. Táborský) - Ledecký. Trenér: Horejš.

 Zlín - Teplice  1:0 (0:0)
Branka: 87. Janetzký (Fantiš). Rozhodčí: Ginzel - Kotík, Batík - Proske (video). ŽK: Nečas, Hlinka 
- Vondrášek, P. Mareš, Shejbal. Diváci: 3198.
Zlín: S. Dostál - Hlinka, P. Buchta, Azackij - Fantiš, D. Mašek (90. Železník), Jiráček, Podio (81. Sla-
měna), M. Nečas (64. Janetzký) - Džafič, Poznar. Trenér: Csaplár.
Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, P. Mareš - Žitný, Ljevakovič (68. Trubač), Kodeš 
(88. Čmovš), Moulis (46. T. Kučera) - Hora, J. Mareš. Trenér: Hejkal.

 PO VÍTĚZSTVÍ NA BANÍKU SE V PREMIÉŘE 
 PŘED LIBERECKÝMI DIVÁKY PAVLU HOFTYCHOVI 
 DOVÉST SLOVAN K VÝHŘE NAD PLZNÍ NEPOVEDLO. 

 SOUČASNÉ POSTAVENÍ LIBERCE NA SPODKU 
 TABULKY NEVIDÍ PAVEL HOFTYCH TRAGICKY. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 SLÁVISTÉ JSOU PO VÍTĚZSTVÍ 1:0 NAD LIBERCEM JEDINÝM TÝMEM, KTERÝ V LIZE JEŠTĚ NEPROHRÁL. 

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „Na kvalitě utkání Slavie s Libercem se podepsalo, že nemělo diváckou kulisu, 
ve které by se oba týmy fotbalově určitě ještě víc vytáhly. Červenobílí zápas ví-
tězně zvládli, i když se v koncovce stále trápí a jediný gól vstřelili po laciné ztrátě 
míče hostujícího Nešického. Zdálo se mi také, že někteří domácí hráči ke konci ta-
hali únavou nohy. Slovan slávistickou defenzívu moc neprověřil, pořádný test pod-
stoupí zřejmě až v Glasgowě proti Celtiku. Plzeň svým mátožným výkonem, který 
do přestávky připomínal spíš pouťový než ligový zápas, umožnila Slavii jít do trháku 
na špici tabulky. Hra viktoriánů nemá v posledních týdnech drajv a ani Slovácko ne-
dostali ve druhé půli pod výraznější tlak. Prakticky žádné šance si nevytvořili, takže 
jejich nulová gólová potence pokračuje. Před klíčovou čtvrteční odvetou předkola  
Evropské ligy doma s Antverpami to není zrovna povzbudivý signál… Naopak v Mladé 
Boleslavi to byl pro fotbalové fanoušky nádherný a dramatický zápas, ve kterém 
Sparta třikrát dotáhla náskok domácích, ale nakonec odjela domů s prázdnou. Spíš 
než na opakující se chyby v letenské defenzivě bych vyzdvihl individuality, které 
„Bolku“ táhnou. Vedle nestárnoucí špílmachra Marka Matějovského očividně roste 
mladý Bucha, i bez Komličenka má v Mešanovičovi kvalitního zakončovatele a letní 
příchod velezkušeného „Půdi“ (Daniela Pudila) zpevnil celou její obranu.“ 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.strompraha.cz/
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Na dvou ligových stadionech 
byly vidět brankové hody - v Ostravě 
v duelu Baníku s „Klokany“ padlo 
šest gólů, v nedělnímu šlágru pátého 
kola, ve kterém hostila Mladá Bole-
slav pražskou Spartu, ještě o jeden 
víc, a k tomu ještě s bonusem drama-
tického průběhu až do závěrečného 
hvizdu. Jablonec sice vedení v sou-
těži efektivity udržel, ale „Bolka“ má 
kvůli odloženému zápasu v Teplicích 
lepší průměr na jedno utkání. Duel 
dvou nejméně produktivních týmů 
Zlína s Teplicemi spěl k potvrzující 
bezbrankové remíze, kterou tři minu-
ty před koncem změnil v nejtěsnější 
výhru domácích Janetzký.

1. Jablonec 11 2,200

2. Sparta 10 2,000

3. Ml. Boleslav 9 2,250

4. Ostrava 9 1,800

5.-6. Slavia 8 1,600

5.-6. Plzeň 8 1,600

7. Bohemians 1905 7 1,400

8. Příbram 6 1,200

9.-10. Slovácko 5 1,000

9.-10. Č. Budějovice 5 1,000

11.-14. Olomouc 4 0,800

11.-14. Opava 4 0,800

11.-14. Liberec 4 0,800

11.-14. Karviná 4 0,800

15. Zlín 3 0,600

16. Teplice 3 0,750

Poznámka: Teplice a Ml. Boleslav 
mají o utkání méně.

 MURIS MAŠANOVIČ VSTŘELIL TŘI ZE ČTYŘ GÓLŮ „BOLKY“ SPARTĚ. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Boleslavská 
dvojnásobná radost

VYCHYTANÉ NULY

4
Ondřej Kolář (Slavia)

3 - Matouš Trmal (Slovácko) * 2 - Vilém Fendrich (Opava), Vlastimil Hrubý (Jablonec), Florin Nita 
(Sparta), Michal Reichl (Olomouc), Roman Valeš (Bohemians 1905)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

4
Guélor Kanga (Sparta), Muris Mešanovič (Ml. Boleslav), 

Jan Sýkora (Jablonec)

3 - Nemanja Kuzmanovič (Ostrava), Jan Matoušek (Jablonec), Tomáš Smola (Ostrava), Michal 
Škoda (Příbram) * 2 - Lukáš Budínský (Ml. Boleslav), René Dedič (Opava), Petr Hronek (Bohemi-
ans 1905), Josef Hušbauer (Slavia), Ibrahim Keita (Bohemians 1905), Jan Kopic (Plzeň), Michael 
Krmenčík (Plzeň), Michal Petráň (Karviná), Jakub Plšek (Olomouc), Roman Potočný (Liberec), 
Benjamin Tetteh (Sparta), Kamil Vacek (Bohemians 1905), Tomáš Zajíc (Slovácko)

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU

(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

11
Guélor Kanga (Sparta, 4 + 2)

9,5
Muris Mešanovič (Ml. Boleslav, 4 + 1)

8
Jan Sýkora (Jablonec, 4 + 0)

7,5 - Jan Matoušek (Jablonec, 3 + 1) * 6 - Nemanja Kuzmanovič (Ostrava, 3 + 0), Tomáš Smola 
(Ostrava, 3 + 0), Michal Škoda (Příbram, 3 + 0) * 5,5 - Ibrahim Keita (Bohemians 1905, 2 + 1), 
Tomáš Zajíc (Slovácko, 2 + 1) * 5 - Lukáš Provod (Č. Budějovice, 1 + 2) * 4,5 - Aleš Čermák (Plzeň, 0 
+ 3) * 4 - Lukáš Budínský (Ml. Boleslav, 2 + 0), René Dedič (Opava, 2 + 0), Petr Hronek (Bohemians 
1905, 2 + 0), Josef Hušbauer (Slavia, 2 + 0), Jan Kopic (Plzeň, 2 + 0), Michael Krmenčík (Plzeň, 2 + 
0), Michal Petráň (Karviná, 2 + 0), Jakub Plšek (Olomouc, 2 + 0), Roman Potočný (Liberec, 2 + 0), 
Benjamin Tetteh (Sparta, 2 + 0), Kamil Vacek (Bohemians 1905, 2 + 0) * 3,5 - Marko Alvir (Příbram, 
1 + 1), Dyjan De Azevedo (Ostrava, 1 + 1), Pavel Bucha (Ml. Boleslav, 1 + 1), Mick Van Buren (Slavia, 
1 + 1), Benjamin Čolič (Č. Budějovice, 1 + 1), Martin Doležal (Jablonec, 1 + 1), Adam Hložek (Sparta, 
1 + 1), Jan Chramosta (Jablonec, 1 + 1), Joel Kayamba (Plzeň, 1 + 1), Nikolaj Komličenko (Ml. 
Boleslav, 1 + 1), Jan Kovařík (Plzeň, 1 + 1), Luděk Pernica (Plzeň, 1 + 1), Jakub Podaný (Bohemians 
1905, 1 + 1), Tomáš Souček (Slavia, 1 + 1), Pavel Zavadil (Opava, 1 + 1), Jaromír Zmrhal (Slavia, 1 + 
1), Patrik Žitný (Teplice, 1 + 1) * 3 - Martin Fillo (Ostrava, 0 + 2), Libor Holík (Jablonec, 0 + 2), Vladi-
mir Jovovič (Jablonec, 2 + 0), Marek Matějovský (Ml. Boleslav, 0 + 2), Aleš Nešický (Liberec, 0 + 2)

Foto: fkmb.cz

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


3736 Úterý 13.8.2019
33/2019

Úterý 13.8.2019
33/2019 FOTOSTORYFOTOSTORY

Jak Slavia vyhrála v prázdném Edenu

  Slavia - Liberec   1:0 (1:0)

Tribuny Sinobo Stadium zely v sobotním večeru kvůli discipli-

nárnímu trestu prázdnotou nejen před začátkem utkání (1), ale 

i když domácí kapitán Tomáš Souček a hostující Radim Breite při-

vedli své týmy na hřiště (2). Trenér Slavie Jindřich Trpišovský 

koučoval své svěřence proti celku, v němž úspěšně působil dva 

a půl roku a z něhož do Edenu přišel v prosinci 2017 (3). Z jiné-

ho severočeského celku z Jablonce přestoupil do Slavie záložník 

Lukáš Masopust, který se sice v tomto okamžiku ocitl na trávní-

ku (4), ale přesto právě on svým jediným gólem duel rozhodl. 

Po jeho skončení utěšoval slávistický stoper David Hovorka svého 

bývalého libereckého spoluhráče Radima Breiteho, jenž se Slo-

vanem prohrál čtvrtý ligový mač v řadě (5).

1)

2)

3) 5)

4)



http://www.jutagrass.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
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České týmy bez výhry

V úvodních duelech 3. předkola Evropské ligy nedosáhl ani jeden z troji-
ce českých zástupců na vítězství. Velmi blízko k němu byli sparťané, kteří 
na Letné vedli nad tureckým Trabzonsporem 2:0, ale o výhru přišli v po-
sledních sedmi minutách. Cennou bezbrankovou remízu přivezli z Ru-
munska z utkání s FCSB fotbalisté Mladé Boleslavi. Plzeňané budou proti 
Antverpám v domácí odvetě dohánět ztrátu 0:1 z utkání v Belgii.    

 FOTBALISTÉ MLADÉ BOLESLAVI PŮJDOU DO ODVETY S RUMUNSKÝM CELKEM FCSB PO CENNÉ VENKOVNÍ BEZGÓLOVÉ REMÍZE. 

 PLZEŇ PADLA V BELGII S ANTVERPAMI 0:1. 

MLADÁ BOLESLAV: 
Z RUMUNSKA S REMÍZOVOU NADĚJÍ

Fotbalisté Mladé Boleslavi remizovali v rumunském Giurgiu 

s FCSB 0:0 a stále živí naději na první postup do základní skupi-

ny soutěže po dvanácti letech. Od té doby šestkrát po sobě vy-

padli v předkole. Vítěz se v závěrečném play off utká buď s Vent-

spilsem, nebo portugalským Guimaraesem, který v prvním 

duelu zvítězil v Lotyšsku 3:0. Zápas se kvůli letním koncertům 

na stadionu FCSB uskutečnil v Giurgiu vzdáleném zhruba 60 ki-

lometrů od Bukurešti. Úvodní poločas přinesl minimum šancí 

a v druhém hosté ustáli několik šancí domácích včetně nastře-

leného břevna.  

Jozef Weber (trenér Ml. Boleslavi): „První půle byla výborná, 

ve druhé tam byly pasáže, kde nás domácí zmáčkli, měli tam dvě 

tři šance, podržel nás gólman Šeda, ale to jsme čekali. Ve druhé 

půli, protože to tam otevírali a byly tam takové brejkové situace, 

jsem věřil, že padne naše vytoužená branka na soupeřově půdě, 

bohužel se nestalo. Přesto musím hráčům poděkovat, odvedli ve-

lice dobrý výkon a udrželi jsme naše naděje na postup i do odvety.“

PLZEŇ: MUSEJÍ OTÁČET PORÁŽKU 
Plzeňané vypadli s Olympiakosem Pireus z kvalifikace o Ligu 

mistrů a nepovedl se jim ani vstup do třetího předkola o Evrop-

skou ligu, když v Bruselu prohráli s Antverpami 0:1. Zápas roz-

hodl ve 29. minutě Ivo Rodrigues. Svěřenci Pavla Vrby budou 

doma odvracet hrozící sezonu bez evropských pohárů. Západo-

češi ve čtvrtém z posledních pěti soutěžních zápasů neskóro-

vali a venku v pohárech podlehli potřetí za sebou bez vstřelené 

Foto: fkmb.cz

Foto: fcviktoria.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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branky. Fotbalisté Antverp při návratu do pohárů po 22 letech 

nemohli kvůli nevyhovujícímu stadionu hrát doma, ale zaslouže-

ně zvítězili. I v azylu na poloprázdném Stadionu krále Baudouina 

v Bruselu fanoušci Royalu vytvořili dobrou atmosféru.

Pavel Vrba (trenér Plzně): „Podle mého názoru se potkala 

dvě mužstva, která chtějí hrát hodně ofenzivní fotbal. Myslím, že 

kombinační fotbal nebyl špatný. Z pohledu diváka je asi škoda, že 

nepadlo víc branek, což samozřejmě k fotbalu patří. Co se týká 

výsledku, tak domácí teď samozřejmě mají obrovskou výhodu, že 

vyhráli 1:0. Na druhou stranu hrají u nás devadesát minut. Věřím, 

že naši fanoušci nám vytvoří takové prostředí, jako vytvořili domá-

cí fanoušci Antverp, a že dokážeme vývoj otočit a postoupit dál.“

SPARTA: JAK ZTRATIT VÝHRU
Hráči Sparty ztratili s Trabzonsporem dvougólový náskok 

a s tureckým soupeřem, za který odehrál celých 90 minut český 

reprezentant Filip Novák, jen remizovali 2:2. Pražany poslal v 16. 

minutě do vedení Costa Nhamoinesu, v 68. minutě přidal pojist-

ku Guélor Kanga, ale v 83. minutě snížil Caleb Ekuban a minu-

tu před koncem srovnal Alexander Sörloth. Zápas se hrál před 

prázdným hledištěm kvůli trestu Sparty za výtržnosti fanoušků 

z minulé sezony. Sparta v pohárech usiluje o první postup do zá-

kladní skupiny od roku 2016, v uplynulých dvou sezonách pokaž-

dé nepřešla přes úvodní předkolo.

Sparta hrála před prázdným hledištěm domácí zápas v po-

hárech jako první český celek v samostatné historii. UEFA po-

trestala Letenské za rasistické projevy fanoušků při loňském 

venkovním utkání proti Spartaku Subotica. Každý klub měl 

na zápas k dispozici jen 20 VIP vstupenek, hosté pak dostali dal-

ších 200 lístků první kategorie, což je v pohárech tradice. 

Václav Jílek (trenér Sparty): „Udělali jsme dvě individuální 

chyby v závěru a soupeř nás z nich potrestal. Ale myslím, že by-

chom se měli bavit o 90 minutách, o velmi dobrém výkonu Sparty. 

Po celý zápas jsme byli lepším týmem, bohužel řešení finální fáze 

bylo zklamáním. Měli jsme situace na to, abychom branek vstřelili 

daleko víc. Hráli jsme hodně náročným způsobem hry, v posled-

ních deseti minutách nám možná fyzicky i trochu došlo. Udělali 

jsme dvě jednoduché chyby v bránění. Velmi dobrý výkon kazí ty 

dvě inkasované branky, ale to neznamená, že je rozhodnuto. Hrát 

fotbal bez diváků je hrozné. To se ani nedá přirovnat k přípravě.“ 

 GUÉLOR KANGA OPĚT TÁHNUL SPARTU A SVÝM GÓLEM 
 JÍ POMOHL DO VEDENÍ 2:0 NAD TRABZONSPOREM. 

 SPARŤANÉ NEVĚŘÍ, JAK MOHLI V POSLEDNÍCH MINUTÁCH 
 UTKÁNÍ S TRABZONSPOREM PROMRHAT DVOUGÓLOVÉ VEDENÍ… 

EVROPSKÁ LIGA: ÚVODNÍ ZÁPASY 3. PŘEDKOLA

FCSB - MLADÁ BOLESLAV 0:0
Rozhodčí: Jaccottet - Jobin, Erni (všichni Švýc.). ŽK: Popescu, Oiada, Coman, Moutinho - Matějov-
ský, Komličenko, Mešanovič.

FCSB: Vlad - Cretu, Planič, Filip (32. Pantiru), Soiledis - Popescu (46. Moutinho), Cristea, Vina - Oai-
da, Coman, Tanase (80. Gikiewicz). Trenéři: Andronache a Nastai.

Ml. Boleslav: Šeda - Křapka, Takács, Pudil, Túlio - Bucha, Matějovský (74. Budínský), Hubínek, 
Ladra (65. Fulnek) - Komličenko, Mešanovič (87. Auer). Trenér: Weber.

ROYAL ANTVERPY - VIKTORIA PLZEŇ 1:0 (1:0)
Branka: 29. Rodrigues. Rozhodčí: Maae - Dahl, Skytte (všichni Dán.). ŽK: Seck - Hrošovský, Lim-
berský. Diváci: 18.350.

Antverpy: Bolat - Buta, Seck, Pius (25. Batubinsika), Jukleröd - Haroun, De Sart - Hairemans 
(61. Lamkel Zé), Refaelov (87. Baby), Rodrigues - Mbokani. Trenér: Bölöni.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Hrošovský, Kalvach - Kopic, Janošek (53. Hořa-
va), Kovařík (68. Kayamba) - Krmenčík (84. Chorý). Trenér: Vrba.

SPARTA PRAHA - TRABZONSPOR 2:2 (1:0)
Branky: 16. Costa, 68. Kanga - 83. Ekuban, 89. Sörloth. Rozhodčí: Montero - De Cerain, Espejo 
(všichni Šp.). ŽK: Nita, Tetteh, Trávník - Mikel, Ömür, Türkmen, Sosa. Hráno bez diváků.

Sparta: Nita - Sáček, Štetina, Costa, Hanousek - Trávník (87. Karlsson), Krejčí, Kanga, Hašek, Pla-
všič (90. Hancko) - Tetteh (80. Kozák). Trenér: Jílek.

Trabzonspor: Cakir - Pereira, Türkmen, Hosejní, Novák - Sosa, Mikel (46. Sörloth) - Ömür (76. Avdi-
jaj), Parmak, Nwakaeme - Ekuban (90. Erdogan). Trenér: Karaman.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Manchester na úvod deklasoval Chelsea

Nejatraktivnější mač úvodního kola nabídla Premier League jako 
poslední bod programu. V nedělním podvečeru prožila smutnou pre-
miéru na lavičce Chelsea její nedávná hvězda Frank Lampard, jenž 
musel se svými svěřenci skousnout těžkou porážku 0:4 na trávníku 
Manchesteru United.

Tak trochu „zápas blbec“ prožila Chelsea na Old Trafford. „Blues“ mohli jít brzy do ve-

dení, jenže křížná rána Abrahama se odrazila od tyče bezmocného De Gey. Zato z nevin-

ně vyhlížející akce na druhé straně se narodila penalta, kterou v 18. minutě s přehledem 

proměnil sám faulovaný Rashford. Hosté mohli v závěru poločasu vyrovnat, ale dělovce 

Emersona se postavila do cesty spojnice břevna a tyče. Po přestávce už skórovali pouze 

domácí, kteří Lampardovy hochy vyškolili v produktivitě. Konečné skóre sice přesně ne-

vypovídá průběhu duelu, ale to Chelsea rozhodně neutěší... 

Rovněž druhý klub z Manchesteru ukázal, že ligový start jej zastihl v pohodě. V Lon-

dýně si po pauze Citizens otevřeli střelnici s hlavním dělostřelcem Sterlingem, který 

se na demolici West Hamu podílel hattrickem. S přehledem uspěl i další adept na titul 

Liverpool, jenž čtyřmi trefami již z první půle, z nichž jedna byla vlastenec  Hanleyho, 

rozhodl o triumfu 4:1 nad Norwichem. Prosadil se rovněž Arsenal, kterému na výhru 

v Newcastlu stačila jediná trefa Aubameyanga. 

 „RUDÍ ĎÁBLOVÉ“ VSTOUPILI DO NOVÉ SEZONY 
 PREMIER LEAGUE JASNOU VÝHROU 4:0 NAD CHELSEA. 

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Manchester City 1 1 0 0 5:0 3

2. Manchester Utd. 1 1 0 0 4:0 3

3. Liverpool 1 1 0 0 4:1 3

4. Brighton 1 1 0 0 3:0 3

4. Burnley 1 1 0 0 3:0 3

6. Tottenham 1 1 0 0 3:1 3

7. Arsenal 1 1 0 0 1:0 3

8. Bournemouth 1 0 1 0 1:1 1

8. Sheffield United 1 0 1 0 1:1 1

10. Crystal Palace 1 0 1 0 0:0 1

10. Everton 1 0 1 0 0:0 1

10. Leicester 1 0 1 0 0:0 1

10. Wolverhampton 1 0 1 0 0:0 1

14. Newcastle 1 0 0 1 0:1 0

15. Aston Villa 1 0 0 1 1:3 0

16. Norwich 1 0 0 1 1:4 0

17. Southampton 1 0 0 1 0:3 0

17. Watford 1 0 0 1 0:3 0

19. Chelsea 1 0 0 1 0:4 0

20. West Ham Utd. 1 0 0 1 0:5 0

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Sterling R. Manchester City 3 0

2. Barnes A. Burnley 2 0

2. Kane H. Tottenham 2 0

2. Rashford M. Manchester Utd. 2 0

5. Salah M. Liverpool 1 1

PROGRAM
2. KOLO

17. 8. Arsenal- Burnley, Norwich - Newcastle,
Southampton - Liverpool, Brighton  - West Ham,
Aston Villa - Bournemouth, Everton - Watford,

Manchester City - Tottenham
18. 8. Sheffield Utd. - Crystal Palace, Chelsea - Leicester

19. 8. Wolves - Manchester United

VÝSLEDKY
1. KOLO

Liverpool - Norwich 4:1 * West Ham - Manchester City 0:5 
Bournemouth - Sheffield Utd. 1:1 * Watford - Brighton 0:3 
Crystal Palace - Everton 0:0 * Burnley - Southampton 3:0 

Tottenham - Aston Villa 3:1 * Leicester - Wolves 0:0 
Newcastle - Arsenal 0:1 * Manchester Utd. - Chelsea 4:0 

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
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Kvalifikační šlágr s Anglií v Edenu

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

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

Vstupenky na oba zápasy jsou rozdělené do tří cenových kate-

gorií. Zatímco na souboj se Severním Irskem vyjdou nejlevnější 

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

noušci budou muset připlatit. Nejlevnější lístky na kvalifikační 

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

dačky na 2900 korun. 

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

vídá výjimečnosti zápasu. Vždyť Anglie je čtvrtý tým z posledního 

mistrovství světa a na soupisce má spoustu opravdu hvězdných 

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

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

ný kompromis mezi hodnotou exkluzivity utkání a snahou učinit ho 

dostupným co největšímu počtu našich fanoušků,“ říká předseda 

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

990 až 2490 Kč.

Reprezentace už na obou pražských stadionech letos hrála. 

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

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

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

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

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

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

na tomto stadionu vždy dobře, což potvrdil červnovým vítězstvím 

nad Bulharskem,“ konstatuje svazový šéf.

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

proti Anglii samozřejmě bude velkou událostí pro celý český fot-

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

začneme myslet až po zářijovém srazu. Proti Severnímu Irsku to 

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

před listopadovým závěrem kvalifikace,“ zdůrazňuje reprezen-

tační kouč. 

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

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

skupině patří Čechům druhá pozici za vedoucím Albionem. Před 

říjnovým dvojzápasem čekají reprezentaci v září ještě dva kvalifi-

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

lifikační skupinu pak Češi zakončí v listopadu doma s Kosovem 

a následně v Bulharsku. 

 DO WEMBLEY PŘIJELI ČEŠTÍ FANOUŠCI VE VELKÉM POČTU. 

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