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Reprezentační pozitiva  10    „Kobra“ míří do Plzně  38    Liverpool zahájil přestřelkou  50
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„V Dunajské Stredě jsme si 
Jablonec přáli všichni. Chtěli 
jsme se především vyhnout 
Basileji, “ říká český brankář 
DAC a reprezentačních „Lvíčat“.

 MARTIN JEDLIČKA

Marek 
Havlík 

Legia je 
top klub!

  „Netrefil jsem se o deset centimetrů…“  
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Vážení čtenáři!

Po reprezentační pauze vyplněné duely Ligy 
národů se opět naplno rozeběhly ligové soutěže. 
A to i v Polsku, kde v dresu Legie Varšava stře-
lecky řádí Tomáš Pekhart. Tamní Ekstraklasa má 
odehraná tři kola, stejně jako česká nejvyšší sou-
těž. U nás se nejlepší snajpři zatím vyšplhali na tři 
gólové zásahy, Tomáš se trefil již čtyřikrát. Ve vel-
kém rozhovoru pro Gól se jedenatřicetiletý světo-
běžník rozpovídal nejen o svém novém angažmá, 
v němž působí od letošního února po příchodu ze 
španělského Las Palmas, ale dotkl se i citlivé re-
prezentační struny. „Národní tým je pro mě slo-
žité téma,“ přiznává a je více než hmatatelné, že 
ke svým devatenácti utkáním v národním dresu by 
rád přidal další. I když ten poslední se datuje k říj-
nu 2013 a kvalifikačnímu mači MS na Maltě… 

Premiéru v reprezentaci si naopak ve svých 
pětadvaceti letech připsal Marek Havlík. Účastník 
ME plejerů do 21 let v roce 2017 v Polsku debuto-
val v „áčku“ narychlo sestaveném pro mač Ligy 
národů se Skoty, když původní celek musel kom-
plet zamířit do koronavirové karantény. A záložník 
Slovácka rozhodně nezklamal. „Netrefil jsem se 
o deset dvacet centimetrů…“ lituje v Gólu, že mu jen 
trocha štěstí scházela, aby k premiérovému mači 
v národním celku přidal i premiérovou branku. 

Na závěrečný turnaj ME U21 by rád zamířil 
také Martin Jedlička, brankář české jedenadva-
cítky a zároveň slovenského DAC Dunajská Stre-
da. Před vrcholem kvalifikace jej však ještě čekají 
boje o Evropskou ligu v duelu s reprezentačním 
spoluhráčem ve službách Jablonce Lukášem 
Holíkem. „Ví, že to nebudou mít u nás jednodu-
ché, byť jde o slovenskou ligu,“ říká Martin Jed-
lička v rubrice Můj týden.

Krásné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„S RUŽOMBEROKEM TO BYLA DIVOČINA“
„Ve víkendovém zápase s Ružomberokem jsme udrželi stoprocentní bilanci v nové 

sezoně. Byla to ale pořádná divočina. Nechtěli jsme dostat první gól, což se nám ne-

podařilo, soupeř se ještě víc zatáhl. Vzápětí nám vůbec nepomohlo vyloučení. Naštěstí 

jsme do poločasu udrželi jednogólové manko. Věřili jsme si, že utkání můžeme i v deseti 

otočit. Povedlo se. Během sedmi minut jsme dali tři góly, potom už jsme vítězství ubránili 

a pokračujeme v úspěšné sérii. Obrat v deseti je známkou, že náš tým má zkraje podzi-

mu skvělou formu. Je super, že se nám zatím daří.

„O TITULU NEMLUVÍME“
Máme plný počet bodů, jsme v lize první. Jestli má Dunajská Streda na titul a může při-

pravit Slovan Bratislava o výsadní pozici na Slovensku? Vůbec se o tom nechceme bavit. 

Když jsme o titulu v minulosti mluvili, vymstilo se nám to. Od vedení, trenérů ani od hráčů 

rozhodně nepadají slova, že bychom měli na titul. Chceme vyhrávat dál. Co bude, bude. 

Chceme být pochopitelně v tabulce co nejvýš. Pohárové umístění je základ, nepsaná povin-

nost. Bylo by zklamání, pokud bychom se do pohárů z ligy nedostali.

 S TÝMEM DAC VEDE ČESKÝ BRANKÁŘ SLOVENSKOU FORTUNA 
 LIGU, KDYŽ V ŠESTI KOLECH JEHO CELEK NEZTRATIL ANI BOD. 

Fotbalový týden Martina Jedličky

„Máme na postupový 
hattrick!“

Prožívá skvělé období. Brankář MARTIN JED-
LIČKA s Dunajskou Stredou vede po šestém kole 
slovenskou ligu a těší se na 3. předkolo Evrop-
ské ligy. Ve čtvrtek v něm doma slovenský tým 
přivítá Jablonec. Jedlička věří, že se svými spo-
luhráči bude slavit postup.

 MARTIN JEDLIČKA SE UŽ TĚŠÍ NA ČTVRTEČNÍ 
 POHÁROVÝ ZÁPAS DUNAJSKÉ STREDY PROTI JABLONCI. 

  Stoch se zapojil 
do přípravy Slavie
Slovenský záložník Miroslav Stoch se zapojil 
do přípravy pražské Slavie, odkud loni v létě ode-
šel do řeckého týmu PAOK Soluň. „V minulosti od-
vedl pro Slavii obrovský kus práce, proto jsme mu 
rádi umožnili tréninkový proces v době, kdy ukon-
čil své působení v Řecku,“ říká sportovní ředitel 
Slavie Jiří Bílek. Třicetiletý reprezentační středo-
polař, který v minulosti hrál i za londýnskou Chel-
sea, Twente Enschede nebo Fenerbahce Istanbul, 
strávil ve Slavii strávil dvě sezony, během nichž 
vyhrál český titul a dva domácí poháry. S červe-
nobílými se na jaře 2019 probojoval do čtvrtfinále 
Evropské ligy. V 58 ligových utkáních za Pražany 
vstřelil 16 branek.

  Brankářská výměna
Pražská Slavia získala brankáře Jana Stejskala, 
který bude v mistrovském celku do zimy hosto-
vat z Mladé Boleslavi. Součástí dohody je i opce 
na přestup. Opačným směrem zamířil na půlroční 
hostování bez opce Jakub Markovič. „Rozhodli 
jsme se pro tento krok kvůli tomu, aby nadějný 
Jakub Markovič měl větší šanci poprat se o ligové 
herní vytížení. Věříme, že v Mladé Boleslavi o ni 
úspěšně zabojuje a že ho hostování posune,“ říká 
sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek. Třiadvacetile-
tý Stejskal v Mladé Boleslavi od loňska nejprve 
hostoval z Hradce Králové a letos do klubu zamířil 
na přestup. Celkem za Středočechy v nejvyšší sou-
těži odchytal 14 zápasů. Devatenáctiletý Markovič 
v minulosti působil v Olomouci a od roku 2016 je 
ve Slavii, za niž nastoupil do dvou ligových zápasů.

  Vypůjčený Zlámal
I když se s Hearts, kde má ještě na rok smlouvu, 
chystá po jarním sestupu na druhou skotskou ligu, 
český brankář Zdeněk Zlámal si o víkendu zachytal 
opět elitní soutěž. Čtyřiatřicetiletého gólmana si 
totiž vypůjčil St. Mirren, neboť všichni tři jeho bran-
káři jsou kvůli COVID-19 mimo hru. Mohl do utkání 
v Edinburghu na hřišti Hibernians, kde s novými 
spoluhráči podlehl 0:3, nastoupit proto, že druholi-
gové zápasy mu začínají až v polovině října. 

  Slovenský cestoval 
zakotvil v „Bolce“
Defenzivu Mladé Boleslavi se pokusí vyztužit slo-
venský univerzál Róbert Mazáň. Šestadvacetiletý 
obránce či záložník s osmi starty za reprezentaci 
přestoupil do aktuálně posledního týmu české 
ligy po skončení kontraktu ve španělském Vigu 
a uzavřel roční smlouvu s opcí. Za slovenské re-
prezentační „áčko“ hrával převážně přípravné 
zápasy a naposledy se představil vloni v říjnu proti 
Paraguayi. Do Viga přestoupil předloni v lednu, ale 
ve španělské lize se i vinou zdravotních problémů 
neprosadil. Následně hostoval v druholigových Be-
nátkách a v minulé sezoně ve španělském druho-
ligovém celku Tenerife. V minulosti na Slovensku 
hrával za Trenčín, FK Senica a Žilinu, v Nizozemsku 
za druholigový Apeldoorn a v Polsku za Podbeski-
dzie Bielsko-Biala. Premiéru v české lize i v dresu 
„Bolky“ si odbyl v neděli v Plzni, kde nastoupil 
v základní sestavě hostů, kteří pohráli 1:2.

  Slovácko dotáhlo 
přestup Melekesceva
Dalšího zahraničního útočníka získalo Slovácko, 
když dotáhlo přestup ruského útočníka Timura 
Melekesceva z Dynama Moskva. Devatenáctiletý 
mládežnický reprezentant odehrál v minulé sezo-
ně 15 zápasů za třetiligový Krasnodar a zazname-
nal osm branek. Fotbalově vyrůstal v akademii 
Krasnodaru, kde si ho vyhlédlo moskevské Dyna-
mo, ale před pandemií koronaviru se vrátil na hos-
tování do Kubaně. Nyní ho čeká 189 centimetrů 
vysokého forvarda první zahraniční angažmá.

  Liberec lovil v Rakousku
 Fotbalisty Liberce posílil jako volný hráč záložník 
David Cancola. Třiadvacetiletý Rakušan prošel 
akademií Austrie Vídeň a zahrál si i za A-tým. Na-
posledy působil v TSV Hartberg. „David má za se-
bou úspěšnou sezonu v Hartbergu. Několik dnů 
s námi trénoval, má solidní předpoklady i dobrou 
fyzickou kondici. Měl by nám pomoct zvýšit konku-
renci uprostřed hřiště,“ říká trenér Slovanu Pavel 
Hoftych. „Slovan Liberec je v Evropě dobrá adresa. 
Myslím, že je to pro mě super krok, a těším se na no-
vou výzvu,“ zdůrazňuje nová liberecká akvizice.

Foto: dac1904.sk

Foto: dac1904.sk

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


76

66 7

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 15.9.2020
37/2020

Úterý 15.9.2020
37/2020 AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

KALENDÁRIUM

 DAVID LAFATA 

„CHTĚLI JSME SE VYHNOUT BASILEJI“
V Dunajské Stredě si Jablonec přáli všichni. Jsem rád, že budeme hrát doma. Sice 

bez fanoušků, což nám asi trochu ublíží, protože jich na nás chodí opravdu hodně. Ale 

za los jsem rád. I proto, že si zachytám proti českému týmu. Chtěli jsme se především 

vyhnout Basileji, což se povedlo. Chytám pravidelně v Dunajské Strede i za Lvíčata. Říká 

se o mně, že v Česku jsem ve stínu, že nemám takové jméno. Zápas s Jabloncem ale roz-

hodně neberu tak, že se budu chtít za každou cenu českým fanouškům ukázat. Nechci 

nikomu vracet to, že v Česku nechytám. 

„KVALITU NA POSTUP NA EURO MÁME“
Máme za sebou sraz jednadvacítky. Vyhráli jsme v San Marinu a remizovali doma 

s Chorvatskem. Když nezískáte plný počet bodů, může to být lepší. Řekli jsme si před San 

Marinem, že nesmíme udělat ostudu. Zvítězili jsme šest nula. Chorvaty jsme sice nepo-

razili, ale jsou favority skupiny, uhráli jsme s nimi čtyři body. V tabulce jsou pod námi. Na-

víc s nimi máme lepší vzájemné zápasy. Na příštím srazu se rozhodne, kdo na šampio-

nát v příštím roce postoupí. Náš tým je složen z kluků, kteří v nižších kategoriích dokázali 

na ME postoupit. Věříme, že teď ve Lvíčatech uděláme zlatý postupový hattrick a zahraje-

me si na třetím EURO v řadě. Kvalitu to na máme.“ 

„JABLONEC JSEM SI PŘÁL“
Jméno soupeře jsem se dozvěděl během srazu reprezentační jedenadvacítky. Seděl 

jsem zrovna u stolu s obráncem Jablonce Lukášem Holíkem. Usmáli jsme se na sebe, 

hecovali se. Ví, že Jablonec to nebude mít u nás jednoduché, byť jde o slovenskou ligu, 

která je o trošku méně kvalitní než ta česká. Podáváme dobré výkony, jsme v dobrém 

rozpoložení. Moc se na zápas těšíme. Jsem zvědavý, jak dopadne. Nechci Jablonec pod-

ceňovat, ale z těch tří soupeřů byl podle mě nejpřijatelnějším protivníkem. Samozřejmě 

vnímám jeho kvalitu a myslím, že to bude hodně těžký zápas. Ale v Evropské lize si už asi 

lehkého soupeře nevybereme. 

MARTIN JEDLIČKA * Narozen: 24. ledna 1998 * Výška: 186 cm * Váha: 82 kg * Stav: svo-
bodný, přítelkyně Tereza * Fotbalový post: brankář
Slovenská liga: 44 zápasů/ 14 čistých kont * Hráčská kariéra: 1. FC Příbram (2003-2008), 
Sparta Praha (2008-2010), Slavia Praha (2010-2013), 1. FC Příbram (2013-2017), FK Mladá 
Boleslav (2017-2018), Dunajská Streda (2018-?)
Největší úspěchy: semifinalista EURO U19 (2017), účastník EURO U17 (2015), debut v čes-
ké lize (2017), člen reprezentačních týmů U16, U17, U18, U19, U20 a U21

 NA JIHU SLOVENSKA PŮSOBÍ RODÁK Z PŘÍBRAMI 
 OD ÚNORA 2018, KDY SEM PŘIŠEL Z MLADÉ BOLESLAVI. 

STALO SE...

 DOKÁŽE MARTIN JEDLIČKA S „LVÍČATY“ POSTOUPIT NA ME U21? 

  Opava přišla 
o stopera Hnaníčka
Fotbalisté Opavy ztratili pro podstatnou část se-
zony zkušeného stopera Jana Hnaníčka. Třiatřice-
tiletý střední obránce se musel podrobit operaci 
zkříženého vazu v koleni a čeká ho až osmiměsíční 
přestávka. Do hry se nevrátí dříve než ve druhé po-
lovině jarní části. „Navzdory prvotním prognózám 
musel na operaci křížového vazu a bude sedm 
až osm měsíců mimo hru,“ říká trenér Radoslav 
Kováč. Ze zkušených hráčů do středu obrany mu 
zbyl jen Jan Žídek, který častěji alternuje na kraji. 
„Potřebovali bychom dva zkušené hráče do osy. 
Jsem v kontaktu se Spartou, odkud bychom chtěli 
hráče na hostování, ale problém je v tom, že tam 
došlo ke zranění a žádné kluby teď nikoho pouštět 
nechtějí,“ konstatuje opavský kouč.

  Plzeň vyřadila dres 
s číslem Čišovského
Viktoria Plzeň navždy vyřadila dres s číslem 28, 
které nosil zesnulý obránce Marián Čišovský. Slo-
venský stoper na konci června podlehl nevyléči-
telné nemoci amyotrofické laterální skleróze, s níž 
bojoval od roku 2014. Západočeši zároveň ještě jed-
nou uctili Čišovského památku v nedělním ligovém 
utkání s Mladou Boleslaví. „Číslo 28 bude navždy 
patřit pouze Mariánu Čišovskému. Už nikdy se ne-
objeví na viktoriánském dresu,“ říká generální ma-
nažer Adolf Šádek.Západočeský klub vyvěsil dres 
Čišovského na čestném místě v sektoru, kde sídlí 
„kotel“ fanoušků. Od roku 2017 je zde umístěn také 
dres s číslem 27, jenž nosil další bývalý hráč Vik-
torie František Rajtoral, který spáchal sebevraždu. 
„Oba dva se nesmazatelně zapsali do klubové his-
torie i do srdcí všech fanoušků. Věřím, že i naši pří-
znivci ocení, že budou mít oba dresy po celou dobu 
na očích,“ dodává plzeňský klubový šéf.

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

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 3/0

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

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

Foto: dac1904.sk

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

Kdyby náhradní reprezentační tým uhrál mi- 
nulé pondělí v Olomouci v utkání Ligy náro-
dů se Skotskem alespoň remízu, kterou si 
za svůj sympatický a srdnatý výkon zasloužil, 
mohl být trenér Jaroslav Šilhavý v posledních 
dnech s aktuálními zprávami o svých svěřen-
cích, myslím, na výsost spokojený.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Pokud ještě zůstaneme u výběru, který se stvořil během 

pár hodin, aby se pokusil v nelehké misi nahradit vítězný celek 

z Bratislavy, poslaný vzápětí hygieničkou kompletně do karanté-

ny, rozrostl se mu širší kádr. Někteří narychlo povolaní ligisté si 

totiž předvedenými výkony řekli do budoucna v případě potřeby 

o další, tentokrát už plnohodnotnou šanci v reprezentaci - bran-

kář Mandous, obránci Holeš s Jemelkou, středopolaři Jánoš 

a Havlík či autor jediného gólu rychlonohý Pešek.

Kouče národního mužstva jistě potěšila klubová definitiva, 

kterou získal elitní forvard Patrik Schick zkraje týdne podpisem 

pětileté smlouvy s Leverkusenem, který ho „vykoupil“ z AS Řím, 

takže po ročním úspěšném hostování v Lipsku zůstane i nadá-

le v bundeslize. V Evropě se postupně začínají rozbíhat kvůli 

COVID-19 zpožděné ligové soutěže. O víkendu se v nich gólově 

prosadili reprezentační útočníci Milan Škoda v turecké Super-

lize a Michael Krmenčík dokonce premiérově v belgické Jupiler 

lize. V anglické Championship se trefil i stoper Tomáš Kalas, 

který v Bristolu povýšil na kapitána. Zpátky do Evropy natrva-

lo letí další forvard a adept startu na o rok odloženém EURO 

2020 Zdeněk Ondrášek, který ukončil angažmá v americké MLS 

v dresu Dallasu a po osmi letech se opět představí v české lize 

coby úderné kladivo vicemistra z Plzně, takže bude Šilhavému 

mnohem víc na očích.

V úvodních kolech nového ligového ročníku září čerstvý repre-

zentační debutant a historický rekordman teprve osmnáctiletý 

útočník Sparty Adam Hložek, který má lví podíl na stoprocent-

ním letenském vstupu a tuctu vstřelených branek. Kdo pova-

žoval nominaci sotva plnoletého mladíka do „áčka“ a nasazení 

do základní sestavy ve federální derby se Slovenskem za před-

časné nebo konspiroval o dlouhých prstech jeho manažera, 

už určitě prozřel, protože do elitního výběru země bez ohledu 

na věk už plným právem patří! A troufnu si tvrdit, že po dvaceti 

letech, které v zimě uplynou od přestupu sparťanského dirigenta 

a dnešního sportovního ředitele Tomáše Rosického do Borussie 

Dortmundu, je v blízkém časovém horizontu (možná až po EURO 

2020), na spadnutí podobný transfer do některého z evropských 

velkoklubů, dlouhodobě kroužících kolem Letné… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

UEFA vrátila přes 
půl miliardy eur

 „A to jsou přesně peníze, které teď nebudou 
vyplaceny,“ říká předseda Asociace evropských 
klubů (ECA), šéf Juventusu a člen výkonného 
výboru UEFA Andrea Agnelli a dodává: „Momen-
tálně pracujeme s UEFA na vyúčtování sníženém 
o 575 milionů eur za klubové pohárové soutěže. 
Bude to pro nás citelný zásah a většina klubů se 
může dostat do finanční krize. Ale konečné dopa-
dy budeme znát, až se na podzim zveřejní výsledky 
hospodaření.“ ECA už v červenci upozornila, že 
celkem můžou evropské kluby kvůli pandemii 
přijít o čtyři miliardy eur. Na vině je mimo jiné 
i pokračování soutěží na stadionech bez diváků. 
„Netrpí jen atmosféra, ale vypadl i citelný zdroj 
příjmů. Navíc očekáváme pokles příjmů z přestup-
ního trhu o dvacet až třicet procent, to jsou další 
ztráty,“ konstatuje prezident „Staré dámy“. 

 PŘEDSEDA ECA 
 ANDREA AGNELLI. 

 VÍTĚZNÝ ZÁPAS SE SLOVENSKEM ČESKÉHO 
 KOUČE JAROSLAVA ŠILHAVÉHO POTĚŠIL… 

 … A PŘÍJEMNĚ JEJ PŘEKVAPIL I VÝKON „NÁHRADNÍHO“ REPREZENTAČNÍHO TÝMU 
 PROTI SKOTSKU. ŘEKL SI NĚKDO Z NARYCHLO SESTAVENÉHO CELKU O DALŠÍ REPREZENTAČNÍ ŠANCI? 

AKTUÁLNĚ

Evropská fotbalová unie (UEFA) musela 
kvůli narušení Evropské ligy a Ligy mistrů 
pandemií COVID-19 vrátit mediálním spo-
lečnostem 575 milionů eur z prodeje vysí-
lacích práv. Před vypuknutím pandemie, 
která obě soutěže na pět měsíců přerušila 
a poté se dohrávaly ve zkráceném formá-
tu, měla UEFA za vysílací práva inkasovat 
3,25 miliardy eur a kluby si na odměnách 
měly přijít na 2,55 miliardy eur.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Patrik Schick bude nadále hrát německou bundesligu, ale 

nikoliv za Lipsko, v němž minulou sezonu hostoval. Podepsal 

pětiletý kontrakt s Leverkusenem, který byl ochoten zaplatit 

AS Řím požadované odstupné ve výši 700 milionů korun.

KRESBA TÝDNE

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


Angažmá v Legii mu sedí perfektně. Od prvního okamžiku. Útoč-
ník TOMÁŠ PEKHART zapadl do polského týmu, jako by v něm 
hrával roky. Vstřelil gól v jarní premiéře, v nové sezoně pálí dál. 
Po třech ligových kolech má na kontě už čtyři branky. Radost mu 
sice kalí vyřazení z bojů o Ligu mistrů, varšavský klub má ale stále 
šanci zahrát si Evropskou ligu.

Tomáš Pekhart:

„Legia 
je top 
klub!“

Tomáš Pekhart:

„Legia 
je top 
klub!“
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 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

 Tři zápasy, čtyři góly. Dala se sezona odstartovat lépe?

„Až na zápas s Jagiellonií, kdy jsem vstřelil taky gól, ale pro-

hráli jsme. Kdybychom měli v polské lize tři vítězství, bylo by to 

pochopitelně o fous lepší. Ale z osobního pohledu jde o hodně 

dobrý start.“

 Naposledy v pátek jste rozhodl venkovní duel v Plocku. 

„Nebyli jsme v pátek v jednoduché situaci. Předtím jsme totiž 

prohráli dva zápasy za sebou, navíc doma. První v předkole Ligy 

mistrů s Omonií Nikósie. Dostali jsme v padesáté minutě červe-

nou kartu, trenér vyndal oba útočníky, protože byl vyloučený sto-

per. Hráli jsme v deseti, v prodloužení jsme dostali dva góly. Šlo 

o smolné vyřazení. Za tři dny jsme hráli ligu, trenér udělal sedm 

změn, přišla zmiňovaná porážka s Jagiellonií.“

 Znovu jste se ale trefil.

„Dokonce dvakrát. Poprvé hned ve čtyřicáté vteřině, gól ale 

na zásah videorozhodčího neplatil. Doteď to nechápu, protože 

žádný ofsajd nebyl. Pak jsme dostali dva góly, já jsem po hodině 

snižoval. Ale výsledek jsme už neotočili, byť soupeř se nedostal 

prakticky za polovinu hřiště. V Legii se prohra nepromíjí, natož 

dvě v řadě. Reprezentační přestávka nebyla jednouchá, páteční 

zápas jsme prostě museli zvládnout.“

 Byli jste pod tlakem?

„Jak říkám, šlo o psychicky náročné utkání, museli jsme za-

brat naplno. V polské lize je každý duel těžký, speciálně na hřiš-

tích soupeřů. Můj gól byl celkem pohledný, máme tři body. Jsem 

spokojený.“

 VSTUP DO NOVÉHO ROČNÍKU NEJVYŠŠÍ POLSKÉ SOUTĚŽE MĚL TOMÁŠ PEKHART 
 FAMÓZNÍ, DVĚMA ZÁSAHY ZAJISTIL LEGII TRIUMF 2:1 NAD RAKOWEM. 

 ČESKÝ FORVARD SE V NOVÉ SEZONĚ PYŠNÍ SKVĚLOU 
 FORMOU, VE TŘECH LIGOVÝCH DUELECH ČTYŘIKRÁT SKÓROVAL! 

„Klepu si na zuby, 
že jsem konečně 

zdravý.“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 ANI REPREZENTAČNÍ PŘESTÁVKA TOMÁŠE PEKHARTA NEPŘIBRZDILA, 
 PO JEJÍM SKONČENÍ VYSTŘELIL LEGII VÝHRU 1:0 NAD WISLOU PLOCK! 

 Bylo po vyřazení z předkol Ligy mistrů v klubu dusno?

„Polská média nesleduju. Ale Legia je velký klub. Vedení, tre-

nér, hráči, všichni víme, že naše ambice jsou nejvyšší. Tedy hrát 

evropské poháry. Samozřejmě, tlak byl. Spíš mě ale mrzí, jak 

jsme s Omonií prohráli. Hrálo se na jeden zápas, mohlo se stát 

cokoli. Byli jsme lepší, ale divné vyloučení rozhodlo.“

 Proč divné?

„Vyloučení bylo po dvou žlutých kartách. Jenže tu první dostal 

náš stoper neprávem, fauloval totiž někdo jiný. Takže ta druhá 

po přestávce měla být vlastně první. Nic s tím ovšem už neudělá-

me. Máme pořád šanci na reparát v Evropské lize.“

 Jste optimista?

„Ve třetím předkole jsme nasazení, čeká na nás buď mužstvo 

z Kosova, nebo tým z Makedonie. Ale pro případné play off už 

nasazeni nebudeme. Pokud se tam kvalifikujeme, v což věřím, 

můžeme dostat kohokoli. Je fajn, že všechny evropské zápasy 

jsme zatím hráli doma, nemuseli jsme nikam cestovat. I teď 

budeme hrát na našem stadionu. Velká škoda, že v hledišti ne-

můžou být fanoušci. V evropských pohárech by to bylo pro sou-

peře peklo. V lize může přijít padesát procent kapacity stadionu, 

atmosféra je fantastická. Pak přijde duel o Evropu, což má být 

top, a atmosféra je jako v kostele. Ale na druhou stranu, aspoň, 

že můžeme hrát.

 Měl jste, kromě jarní „koronavirové“ části polské ligy, 

s prázdnými ochozy nějakou zkušenost?

„S AIK Atény jsem zažil finále Řeckého poháru. Olympiakos 

jsme porazili, jenže na hřišti jsme slavili sami. Normálně by bylo 

na stadionu pětasedmdesát tisíc diváků. Hrát na prázdném sta- 

dionu je katastrofa. Fotbal se hraje pro fanoušky, teď je to takové 

smutné. Jinak jsem ale z Legie nadšený.“

 SE SLAVNÝM POLSKÝM MANČAFTEM V MINULÉ SEZONĚ UKOŘISTIL 
 MISTROVSKÝ TITUL, K ČEMUŽ PŘISPĚL PĚTI ZÁSAHY V 11 DUELECH. 

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


2120

2020 21

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 15.9.2020
37/2020

Úterý 15.9.2020
37/2020

 Měl jste už možnost poznat Varšavu?

„Město už dobře znám. Mám kamarády, kluky z týmu, díky 

nim jsem měl možnost poznat spoustu míst. Varšava je hodně 

podobná Praze, cítíme se tady s manželkou výborně. Je to krás-

né město.“

 Legia je v Polsku velkoklub, odpovídají tomu podmínky, 

zázemí?

„Stoprocentně. Máme nové tréninkové centrum, kde trávíme 

spoustu času. Několikrát v týdnu v areálu spíme. Před zápasem 

i po něm. Každý máme svůj apartmán, snese srovnání s pětihvěz-

dičkovým hotelem. Tím se klub posunul hodně dopředu. Máme 

tam osm tréninkových hřišť, všechno je na nejvyšší úrovni.“

 Nynější obránce Plzně Adam Hloušek, který strávil v Le-

gii čtyři sezony, na Legii nedá dopustit.

„Adam tvrdí, že Legia je pro něj nejlepší zahraniční angaž-

má. A to prošel bundesligou, stejně jako já. Něco takového jsem 

opravdu ještě neviděl. Fantastický servis pro hráče plus perfekt-

ROZHOVORROZHOVOR

 DO VARŠAVY PŘESTOUPIL TOMÁŠ PEKHART V ÚNORU 
 LETOŠNÍHO ROKU ZE ŠPANĚLSKÉHO LAS PALMAS. 

 Vypadá, že angažmá v Legii vám sedí od první chvíle. Už 

na jaře jste se gólově prosazoval.

„Já i celá moje rodina jsme ve Varšavě spokojení. V kabině vlád-

ne skvělá atmosféra, nikde jsem nezažil lepší. Všechno do sebe 

zapadá. Pohodě také nahrává, že jsem, klepu si na zuby, konečně 

zdravý. Přes letní přestávku jsem se dostal ze zranění, teď se váž-

ně cítím dobře. Až na malé šrámy jsem fit.“

 Pomáhá vám také, že jste se v prosinci stal otcem dcer-

ky Noelie?

„Všichni říkají, že narození dítěte změní člověku pohled 

na všechno. Mám to teď úplně stejně, fotbal pro mě určitě není 

nejdůležitější věcí v životě. Po každém tréninku se strašně moc 

těším domů, až zase budu s malou. Je pro mě neskutečným do-

pingem. Dcerka mi dělá jenom radost. Před nedávnem začala 

lézt, nyní už se s manželkou nezastavíme vůbec. (směje se) Měl 

jsem nyní v neděli volno, vstávali jsme s malou v šest, v půl desáté 

jsem si s ní šel lehnout. Abych se aspoň na hodinku prospal. Byl 

jsem slušně zlomený. Dcerka je ale velké štěstí.“

 V NÁRODNÍM TÝMU ODEHRÁL VYSOKÝ FORVARD 19 UTKÁNÍ A VSTŘELIL DVĚ BRANKY. 

Tomáš Pekhart 
Narozen: 26. května 1989 * Výška: 193 cm * Váha: 85 kg * Stav: 
ženatý, manželka Adéla, dcera Noelia (9 měsíců) 
Fotbalový post: útočník * Hráčská kariéra: TJ Sušice (2001-
2002), TJ Klatovy (2002-2003), Slavia Praha (mládež, 2003-2006), 
Tottenham Hotspur (2006-2008), Southampton (2008-2009), Sla-
via Praha (2009), FK Jablonec (2010-2011), Sparta Praha (2011), 
1. FC Norimberk (2011-2014), Ingolstadt (2014-2016), AEK Atény 
(2016-2017), Hapoel Beerševa (Izrael, 2017-2018), UD Las Palmas 
(2018-2020), Legia Varšava (2020-?)  
Reprezentace: 19 zápasů/ 2 góly * Česká liga: 51/ 24 * Největší 
úspěchy: čtvrtfinalista EURO 2012, vicemistr světa U20 (2007), 
český mistr (2008/2009), vicemistr Evropy U17 (2006), semifina-
lista ME U21 (2011), mistr izraelské ligy (2018), vítěz Řeckého po-
háru (2016), vítěz Izraelského superpoháru (2017)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 AČKOLIV SVOU ÚSPĚŠNOU KARIÉRU ODSTARTOVAL JAKO SLÁVISTA, ČESKOU LIGU 
 SI NAPOSLEDY ZAHRÁL PŘED 9 LETY V DRESU ÚHLAVNÍHO RIVALA ZE SPARTY. 

ní zázemí. Nové tréninkové centrum je nejmodernější ve střední 

Evropě. Vypadá opravdu neuvěřitelně. Vůbec nepřeháním, Legia 

je top klub.“

 Nejde se vás nezeptat na...

„...reprezentaci, že? Nejste jediný, kdo se mě na národní tým 

ptá. (směje se) Je bezpředmětné se o tom bavit.“

 Dáváte pravidelně góly. Před týdnem v Olomouc na-

stoupil v duelu Ligy národů záložní tým, ale ani v něm jste ne-

figuroval. Byl jste naštvaný, že se na vás ani v této nominaci 

nedostalo?

„Nedostal jsem se ani mezi náhradníky. Nebyl jsem ale zkla-

maný. Nijak nad tím nepřemýšlím, nelámu si hlavu. Nemá cenu 

se tím zaobírat. V reprezentační pauze mi ale kvůli tomu volala 

spousta lidí.“ 

 Ani malinko vás nezamrzelo, že vás kouč Šilhavý nepo-

volal?

„Na nominační tiskové konferenci, ještě před utkáním se Slo-

venskem, se moje jméno probíralo. Trenér Šilhavý reagoval tak, 

že mě sleduje. (směje se) Ale pak jsem v záložním mužstvu nebyl 

ani v náhradnících. Samozřejmě, kdybych se ve výběru objevil, 

byl bych rád. Ale určitě se kvůli tomu nehroutí svět. Už jsem 

v této pozici delší čas.“

 V Polsku jste navíc hodně na očích.

„Jsem blíž Česku, dávám góly. Ale moje situace je stejná. 

V Řecku nebo v Izraeli jsem je střílel taky, nikdo o tom nevěděl. 

V reprezentaci byli i kluci, kteří branky nedávali ani v české lize. 

Národní tým je pro mě složité téma.“ 

„Národní tým je pro mě 
složité téma.“

 LIGOVÉ VAVŘÍNY ZÍSKAL RODÁK ZE SUŠICE VE TŘECH RŮZNÝCH ZEMÍCH - V ČESKU TRIUMFOVAL SE SLAVIÍ (2008/09), 
 V IZRAELI S HAPOELEM BEER SHEVA (2017/18) A V LOŇSKÉ SEZONĚ SE STAL MISTREM S VARŠAVSKOU LEGIÍ. 

Foto: Twitter Tomáše Pekharta  

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

Fotbalové asociace České republiky

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


Zatímco viktoriáni se po porážkách v předkole 
Ligy mistrů a následně v lize v Liberci vzpamatova-
li, plejeři Mladé Boleslavi padli i ve třetím ligovém 
kole. Naposledy těsně 1:2 právě na západě Čech.

Plzeň se probudila, 
„Bolka“ stále 
s prázdnou kapsou

 3. KOLO 

První liga 
2020/21
První liga 
2020/21 

Plzeň se probudila, 
„Bolka“ stále 
s prázdnou kapsou
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Objevil se mezi hráči, kteří dostali nominační 
pozvánku „last minute“, aby se pokusili důstoj-
ně obstát jako záložní národní tým ve druhém 
zápase Ligy národů v Olomouci proti Skotsku. 
Pro pětadvacetiletého středopolaře Slovácka 
MARKA HAVLÍKA to ale nebyla první reprezen-
tační zkušenost tohoto druhu, něco podobného 
totiž zažil před třemi lety… 

Marek Havlík: „Netrefil jsem se 
o deset dvacet centimetrů…“

 MAREK HAVLÍK PŘI SVÉM REPREZENTAČNÍM DEBUTU. 

 Víkend jste měl asi klidnější než ten minulý. Jak jste se o nominaci na pondělní 

zápas v Lize národů proti Skotsku dozvěděl?

„Byli jsme zrovna v Kroměříži u manželčiných rodičů na návštěvě a rozmýšleli jsme se, 

kam pojedeme na výlet. Ozval se mi trenér Radim Kučera, že skládají náhradní reprezen-

tační tým proti Skotsku a že jsem nominovaný. Potěšilo mě to, ale zeptal jsem se ho, jak je 

to s těmi omezeními na COVID-19, protože manželka je těhotná a nechtěli jsme nic risko-

vat. Řekl mi, že realizační tým i kluci z „devatenáctky“ jsou otestovaní. Museli jsme ještě 

malého syna hodit k mým rodičům do Lubné, zajel jsem si do Uherského Hradiště pro věci 

a teprve potom jsem vyrazil na sraz do Olomouce.“

 Kdy vám trenér Holoubek oznámil, že nastoupíte v základní sestavě?

„Vytušil jsem to v neděli večer na tréninku, kde jsme nacvičovali napadání soupeře, a já 

byl v jedenáctce, která vypadala jako ta základní.“

 Byl jste nervózní, i když na Andrově stadionu nebyli diváci?

„Byl to můj první reprezentační start, na zápas se dívala spousta lidí v televizi, tak jsem 

při nástupu na trávník trochu nervozitu cítil, ale brzy ze mě spadla.“

 Mohl jste vyrovnat na zaslouženou remízu, ale váš trestný kop jen orazítkoval 

pravou tyč skotské branky…

„Myslím si, že jsme si aspoň remízu za předvedený výkon zasloužili, byla by to i ta nej-

lepší odměna, jak jsme jako tým po takové hektické přípravě a jednom tréninku zápas se 

Skoty zvládli. Měli jsme k tomu i dost příležitostí, dvakrát jsme trefili tyčku, škoda, že to 

 MAREK HAVLÍK TRÉNUJE POD BEDLIVÝM ZRAKEM KOUČE DAVIDA HOLOUBKA, 
 JENŽ SLOVÁCKÉHO ZÁLOŽNÍKA ZAŘADIL PROTI SKOTSKU DO ZÁKLADNÍ SESTAVY. 

ECHO 3. KOLA

  Sparta se utrhla Slavii
Po třech kolech zůstal v lize již jen jediný 
tým s plným bodovým ziskem. Slávisté to-
tiž nečekaně ztratili v náhradním domově 
nováčka z Pardubic ve vršovickém Ďolíčku 
po remíze 1:1 a jejich selhání využili spar-
ťané triumfem 5:2 v Karviné. Na tři body do-
sáhli, přestože ještě ve 40. minutě na severu 
Moravy prohrávali 0:2…

  Naladili se před poháry
Severočeské duo čeká ve čtvrtek pohárové 
předkolo Evropské ligy, na které odcestují 
vítězně naladěni. Jablonec zamíří na Sloven-
sko do Dunajské Stredy po výhře 2:0 nad Ost-
ravou a Liberec do litevského Vilniusu k bitvě 
s FK Riteriai po vítězství 2:0 v Českých Budě-
jovicích. Společně s dalšími sedmibodovými 
celky Slavií a Slováckem ztrácejí v tabulce 
pouze dva body na vedoucí Spartu.

  Plzeňský budíček
Po vyřazení v Alkmaaru v kvalifikaci o Ligu 
mistrů a následné drtivé ligové porážce 1:4 
v Liberci prožili Západočeši trudnou repre-
zentační přestávku. Po ní však s mírnou 
dávkou štěstí v podobě hraničního (ne)ofsa-
jdu při uznaném vítězném gólu Hejdy zdolali 
Mladou Boleslav 2:1, která jako jediná v lize 
ještě nebodovala.

  Šestice bez výhry
Týmy srovnané od třináctého po poslední 
osmnácté místo zatím čekají na vítěznou po-
zápasovou radost. Kromě brněnského nováč-
ka a v minulé sezoně se zachraňujících Opavy 
a Příbrami se k tříbodovému zisku překvapivě 
nepropracovaly Baník, loňská štika z Českých 
Budějovic či pohárově ambiciózní „Bolka“.

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Sparta Praha 3 3 0 0 12:3 9

2. Slavia Praha 3 2 1 0 10:1 7

3. Slovácko 3 2 1 0 5:2 7

4. Jablonec 3 2 1 0 4:1 7

5. Liberec 3 2 0 1 6:2 6

6. Zlín 3 2 0 1 7:4 6

7. Sigma Olomouc 3 2 0 1 4:3 6

8. Plzeň 3 2 0 1 6:6 6

9. Bohemians 1905 3 1 1 1 4:3 4

10. Pardubice 3 1 1 1 3:3 4

11. Karviná 3 1 1 1 4:6 4

12. Teplice 3 1 0 2 4:5 3

13. Ostrava 3 0 2 1 2:4 2

14. Opava 3 0 1 2 3:6 1

15. Příbram 3 0 1 2 2:7 1

16. Brno 3 0 1 2 2:7 1

17. České Budějovice 3 0 1 2 2:10 1

18. Mladá Boleslav 3 0 0 3 2:9 0

PROGRAM 4. KOLA
18.09. 20:00 Slavia Praha - Teplice

19.09. 16:30 Opava - České Budějovice

19.09. 16:30 Ostrava - Pardubice

19.09. 16:30 Slovácko - Příbram

19.09. 19:00 Bohemians 1905 - Plzeň

20.09. 15:30 Brno - Sigma Olomouc

20.09. 15:30 Liberec - Karviná

20.09. 18:00 Sparta Praha - Zlín

21.09. 18:00 Mladá Boleslav - Jablonec

VÝSLEDKY 3. KOLA
Karviná - Sparta 2:5

Zlín - Brno 3:1

Plzeň - Mladá Boleslav 2:1

Pardubice - Slavia 1:1

Příbram - Opava 1:1 

Teplice - Slovácko 0:2

Jablonec - Ostrava 2:0

Č. Budějovice - Liberec 0:2 

Olomouc - Bohemians 1905 3:0

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 ZA REPREZENTACI DO 21 LET SI 
 MAREK HAVLÍK ZAHRÁL I NA ME U21 V POLSKU. 

 BARVY SLOVÁCKA HÁJÍ MAREK HAVLÍK JIŽ OD ÚNORA 2013. 

tam nepadlo… Věděl jsem, že musím kopnout balon na stranu, 

kde stojí brankář, a tlačit ho co nejvíc k tyči, aby na něj nedosáhl. 

To se mi sice povedlo, ale měl jít tak o deset dvacet centimetrů blíž 

k němu, aby zapadl za tyč, nebo se od ní odrazil do sítě. Asi jsem 

dal míči o něco větší faleš…“ 

 Byl by to cennější gól, než ten před třemi roky proti Itálii 

na EURO hráčů do 21 let v Polsku, kam jste cestoval dodatečně 

jako náhradník za zraněného Aleše Matějů?

„Považoval bych si jich stejně, protože bych je dal za nároďák, 

za který nekopu tak často. Když jsem se chystal do Olomouce, tak 

mi problesklo hlavou, že se historie trochu opakuje. Tehdy jsme se 

také někam s Romanou chystali, protože už bylo po sezoně, taky 

jsem se vracel do Hradiště pro fotbalové věci a odtud jel teprve 

za kluky z „jedenadvacítky“ do Katovic, kde výprava bydlela.“

 Po návratu do klubu vás prý trenér Martin Svědík 

za předvedený reprezentační výkon pochválil…

„To je pravda, ale zároveň mi říkal, že jsem měl v utkání víc ris-

kovat, víc si dovolit v kombinaci. Vždycky se z nás snaží vymáčk-

nout co nejvíc.“

 Měl jste v týdnu nějakou tréninkovou úlevu před ligovým 

zápasem v Teplicích?

„V úterý po návratu ze srazu jsem absolvoval jen regenerační 

trénink a masáž, ostatní kluci měli dva tréninky. Od středy jsem byl 

už normálně s mančaftem, protože jsme se chystali na Teplice.“ 

 Ze severu Čech se vám cestovalo s veselou, protože jste 

zvítězili 2:0!

„Když jedete zpátky přes celou republiku, tak záleží, s jakým 

výsledkem. V sobotu večer se nám ze severu Čech cestovalo pří-

jemně, do Hradiště jsme dorazili asi půl hodiny po půlnoci. V ne-

děli dopoledne jsme měli regenerační trénink a v pondělí dostali 

volno. Bylo hezké počasí, tak jsme se vydali na rodinný výlet s tý-

denním zpožděním.“

 Na Stínadlech jste s domácími fotbalisty pokřtili zbrusu 

nový trávník, na jaře jste zažili ten předchozí, který spíš připo-

mínal oraniště…

„Na jaře jsme na promáčeném terénu utopili všechny šance, 

které jsme měli, a zápas skončil bezbrankovou remízou. Teď to 

bylo v pohodě.“

 Gól padl až po hodině hry, domácí reklamovali, že míč ne-

přešel od Kohútových prsou celým objemem brankovou čáru…

MAREK HAVLÍK * Narozen: 8. července 1995 * Výška: 176 cm * 
Váha: 72 kg * Stav: ženatý, manželka Romana, syn Marek (2,5) * 
Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: Hanácká Slavia 
Kroměříž (2001-2013), 1. FC Slovácko (2013-?) * Reprezentace: 
jeden zápas, žádný gól * Největší úspěchy: účast na EURO hráčů 
do 21 let (Polsko 2017)

„Dlouho to vypadalo na zopakování remízového výsledku, šance 

a nastřelené tyče byly na obou stranách. Povedlo se nám zúročit 

rychlý brejk, ale krátce předtím jsme přečkali příležitost Mareše, 

který naštěstí branku netrefil. Při gólu jsem stál zhruba na půl-

ce hřiště, takže jsem to měl daleko, ale kluci, co se rozcvičovali 

za teplickou brankou, říkali, že balon byl jasně za čárou.“ 

 V 71. minutě jste střídali společně s Milanem Petrželou. 

Už jste toho měl fyzicky dost?

„Trenér chtěl poslat do hry čerstvé hráče, abychom o vedení 

nepřišli, tak nás dva stáhl.“

 Start se Slovácku vydařil, zase se pohybujete na špici ta-

bulky. V minulé sezoně vám ale první šestka i pohárová Evropa 

nakonec utekla…

„Chtěli jsme do elitní šestky, ale po restartu ligy se nám moc 

nedařilo, a nakonec jsme z ní vypadli. Byli jsme samozřejmě zkla-

maní, chtěli jsme skončit v tabulce co nejvýš. Na druhou stranu 

pamatuji několik sezon, kdy jsme se Slováckem hráli o záchranu, 

takže z tohoto pohledu to byla vydařená a klidná sezona.“ 

 Před další reprezentační přestávkou máte zajímavý li-

gový trojboj - v sobotu hostíte Příbram, v dalším kole jedete 

do Edenu na mistrovskou Slavii a potom přivítáte doma nováčka 

z Pardubic, kterému v nedávné minulosti pomáhal ke vzestupu 

současný kouč Slovácka…

„Když se zase podívám zpátky, tak se nám cenné výhry z ven-

ku dost často nepodařilo následně doma potvrdit. Doufám, že 

se nám to s Příbramí opět nestane, i když všichni čekají, že by to 

měla být pro nás jednoznačná záležitost a další tři body. V dal-

ším kole v Edenu nemáme co ztratit a pardubický nováček jistě 

přijede do Hradiště plný energie a elánu, zvlášť když teď remizo-

val právě se Slavií!“ 

 V UTKÁNÍ SE SKOTSKEM ODEHRÁL MAREK HAVLÍK 81 MINUT 
 A PŘI TROŠE ŠTĚSTÍ SE MOHL MÍSTO DO TYČE TREFIT DO SÍTĚ OSTROVNÍHO CELKU. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 PŘEKVAPENÍ KOLA. MISTROVSKÁ SLAVIA JEN 
 REMIZOVALA S NOVÁČKEM Z PARDUBIC 1:1. 

STATISTIKA 3. KOLA

 Pardubice - Slavia  1:1 (1:0)
Branky: 38. Tischler (samostatná akce) - 51. Musa (Ševčík). Rozhodčí: Královec - Mokrusch, 
Vodrážka - Houdek (video). ŽK: Solil, P. Černý, Prosek, Jeřábek - Hovorka, Stanciu, Traoré, Musa. 
Diváci: 2671 (omezený počet).
Pardubice: Boháč - Prosek, Šejvl, Toml, T. Čelůstka (89. Pfeifer) - J. Jeřábek - Tischler, Solil, 
Cadu (66. Ewerton), Surzyn (66. Sláma) - Černý (53. Petráň). Trenér: Novotný.
Slavia: O. Kolář - Coufal, Hovorka, Kúdela, Bořil - Ševčík - Masopust (76. Oscar), Stanciu 
(90. Takács), Provod (90. Lingr), Olayinka (46. Traoré) - Tecl (46. Musa). Trenér: Trpišovský.

 Příbram - Opava  1:1 (0:0)
Branky: 57. Antwi (Nový) - 74. Dedič (vyražený míč). Rozhodčí: Hocek - Kříž, Kotalík - Franěk 
(video). ŽK: Kováč (asistent trenéra Opavy). Diváci: 1268 (omezený počet).
Příbram: M. Melichar - Nový, Tregler, Kingue, Cmiljanovič (81. Vilotič) - P. Hájek, Soldát - Antwi 
(69. Vais), T. Pilík (81. Cortez), Vávra (89. Pinc) - Jan Rezek. Trenér: Čuhel.
Opava: Fendrich - Hrabina, Žídek, Večerka, Helešic - Mondek, Texl, Zavadil, Jan Řezníček 
(63. Juřena) - Dordič (72. Dedič), Lukáš Holík (90.+2 Pikul). Trenér: A. Skácel.

 Teplice - Slovácko  0:2 (0:0)
Branky: 62. Kohút (Jan Navrátil), 90.+2 Kliment (odražený míč). Rozhodčí: Rejžek - Moláček, 
L. Matoušek. ŽK: Vondrášek, Žitný, Paradin - Jan Navrátil, Havlík, Michal Kadlec. Diváci: 2193 
(omezený počet).
Teplice: Grigar - Vondrášek, Heidenreich (89. Ljevakovič), L. Mareček - Hyčka (20. Radosta, 
69. Shejbal), T. Kučera, Trubač, Žitný, Moulis - Jakub Řezníček, J. Mareš (69. Paradin). Trenér: 
Hejkal.
Slovácko: Nemrava - Reinberk, Daníček, Michal Kadlec, Kalabiška - Havlík (71. Šimko), Kohút 
(78. D. Mareček) - M. Petržela (71. P. Hellebrand), L. Sadílek (90. Jakub Rezek), Jan Navrátil - 
Cicilia (78. Kliment). Trenér: Svědík.

 Jablonec - Ostrava  2:0 (0:0)
Branky: 61. Schranz (Ladra), 72. Zelený (vyražený míč). Rozhodčí: J. Machálek - Dohnálek, 
Ratajová - Berka (video). ŽK: Libor Holík - Fillo, Potočný, O. Šašinka, Laštůvka. Diváci: 2436 
(omezený počet).
Jablonec: Hanuš - Libor Holík, Martinec, V. Kubista, J. Podaný - Ladra (90. Haitl), Hübschman, 
Považanec, Zelený - Schranz (88. Velich), Čvančara (72. Jovovič). Trenér: P. Rada.
Ostrava: Laštůvka - Fillo (77. Azackij), J. Pokorný, Svozil, Fleišman - A. Jánoš (77. Jirásek) 
- Potočný, Kuzmanovič (67. Chvěja), Daniel Tetour, Holzer (67. Reiter) - Muhamed Tijani (46. O. Ša-
šinka). Trenér: Kozel.

 České Budějovice - Liberec  0:2 (0:1)
Branky: 41. Mosquera (Beran), 48. Rabušic (Koscelník). Rozhodčí: Marek - Batík, Leška. ŽK: 
Ekpai, Havelka, P. Novák - Pešek, Mosquera, Kačaraba. Diváci: 2314 (omezený počet).
Č. Budějovice: J. Drobný - Kladrubský, L. Havel, Králik, P. Novák - Brandner, Havelka (81. Jáno-
šík), Javorek (55. Ledecký), Čavoš, Ekpai (55. Mršič) - Matějka. Trenér: Horejš.
Liberec: Nguyen - Koscelník, Mohamed Tijany, Kačaraba, Mikula - Hromada, Mara - Pešek 
(60. J. Matoušek), Beran (81. Chaluš), Mosquera (88. Fukala) - Rabušic (60. Hilál). Trenér: 
Hoftych.

 Olomouc - Bohemians 1905  3:0 (1:0)
Branky: 42. Houska (Nešpor), 85. Houska (penalta), 90.+1 Chytil (Falta). Rozhodčí: Cihlář 
- I. Nádvorník, Dobrovolný - Ginzel (video). ŽK: Radoslav Látal (trenér), Jemelka - Jindřišek, 
Vaníček, Hůlka. Diváci: 2337 (omezený počet).
Olomouc: Mandous - Hála, R. Hubník, Jemelka, Zmrzlý - Zahradníček (89. Chytil), Breite, 
Houska (90.+2 K. Daněk), Greššák (89. Radek Látal), González (80. Falta) - Nešpor (80. Zifčák). 
Trenér: Radoslav Látal.
Bohemians 1905: Le Giang - M. Dostál (86. Krch), Bederka, Hůlka, Jindřišek - Vacek, Levin 
(64. Keita) - Vaníček (86. F. Hašek), Hronek (77. Květ), Bartek - Puškáč (77. J. Nečas). Trenér: 
Klusáček.

STATISTIKA 3. KOLA

 Karviná - Sparta  2:5 (2:2)
Branky: 23. Papadopulos (vyražený míč), 28. Lischka vlastní - 41. Hložek  (Vindheim), 45.+2 Do-
čkal (penalta), 53. L. Krejčí II (Lischka), 56. Hložek (Sáček), 82. L. Kozák (L. Krejčí I). Rozhodčí: 
Proske - Caletka, Dresler - Zelinka (video). Bez ŽK. Diváci: 2914 (omezený počet).
Karviná: Bolek - Santos, Šindelář, Twardzik - Ndefe, Smrž (71. Marek Hanousek), Mangabeira 
(87. Jursa), Qose (62. Mikuš), Bartošák (87. Janečka) - Ostrák, Papadopulos (87. Tavares). Tre-
nér: Jarábek.
Sparta: Heča - Plechatý, Čelůstka, Lischka - Vindheim (70. L. Krejčí I), Sáček, L. Krejčí II, Do-
čkal, Matěj Hanousek - Juliš (76. L. Kozák), Hložek (85. Moberg Karlsson). Trenér: Kotal.

Zlín - Brno   3:1 (1:1)
Branky: 23. Fantiš (Jawo), 49. Jiráček (Conde), 54. Jawo (V. Procházka) - 27. Štepanovský (Ad-
rián Čermák). Rozhodčí: Pechanec - Pečenka, Bureš - Adámková (video). ŽK: Dramé, P. Buchta, 
Conde - Štepanovský, Hlavica, ČK: (41.) Štepanovský. Diváci: 2809 (omezený počet).
Zlín: S. Dostál - Simerský, P. Buchta, V. Procházka - Fantiš (81. Cedidla), Conde (84. Hlinka), 
Jiráček, Čanturišvili - Dramé (73. Janetzký), Poznar, Jawo (73. Martínez). Trenér: Páník.
Brno: Floder - Adrián Čermák, Hlavica, Černín (70. Koudelka) - Štepanovský, Vaněk, Fousek 
(75. Jambor), Sedlák, Šumbera (46. Endl) - Růsek (65. Vintr), Přichystal (65. Pachlopník) . Tre-
nér: M. Machálek.

 Plzeň - Mladá Boleslav  2:1 (1:1)
Branky: 21. Beauguel (Káčer), 74. Hejda (Ba Loua) - 32. D. Mašek (Budínský). Rozhodčí: Orel 
- Kubr, Vaňkát - K. Hrubeš (video). ŽK: Káčer - Tatajev, Túlio. Diváci: 5939 (omezený počet).
Plzeň: A. Hruška - M. Havel, Hejda, Pernica, Limberský - Káčer (67. Bucha), Kalvach, Aleš Čer-
mák - Ba Loua (85. Kayamba), Beauguel (80. Chorý), J. Kopic (80. J. Kovařík). Trenér: Guľa.
Ml. Boleslav: Mikulec - Zahustel, Jakub Klíma, Tatajev, Křapka, Mazáň (78. Ikaunieks) - Ful-
nek, Budínský, Túlio, D. Mašek - Drchal (78. Michal Škoda). Trenér: J. Weber.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal-nadacefi.cz/
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 NA DOMÁCÍ VÝHRU NAD OLOMOUCÍ NAVÁZALI SPARŤANÉ TRIUMFEM V KARVINÉ 5:2. A HANÁCI LETENSKOU 
 PORÁŽKU 0:3 ODVRÁTILI TŘÍBRANKOVÝM VÍTĚZSTVÍM NAD BOHEMIANS, KTEŘÍ V LIZE INKASOVALI POPRVÉ. 

ZAUJALO MĚ „Sparta potvrzuje, že získává zpátky svoji někdejší sílu, a v neděli v Karviné 

přidala výmluvný důkaz. Dokázala dvoubrankové vedení domácích ještě do pře-

stávky srovnat a ve druhé půli vstřelit další tři góly, vesměs po moderních přímo-

čarých akcích. Slavia a Plzeň se na body pořádně nadřely, červenobílí měli sice 

nad pardubickým nováčkem v „Ďolíčku“ převahu, ale moc šancí si nevypracovali, 

takže se zrodila překvapivá remíza. I v Plzni to rovněž vypadalo na stejný výsle-

dek, ale nakonec viktoriáni vydřeli nejtěsnější výhru, kterou jim zajistila hlavič-

ka stopera Hejdy. I když VAR gól potvrdil, podle mého názoru padl prokazatelně 

z ofsajdu… Dvě cenná vítězství si připsali severočeští zástupci Evropské lize, 

do které vstoupí ve čtvrtek na hřištích soupeřů. Tři body z Českých Budějovic, 

resp. doma na ostravským Baníkem, jsou povzbudivým ziskem zvlášť pro Jab-

lonec, kde Petr Rada opakovaně dokáže přes všechny hráčské ztráty poskládat 

konkurenceschopný tým. Ale v Dunajské Stredě to budou mít jeho svěřenci hodně 

těžké, spíš věřím, že si postup přiveze domů z Litvy Liberec.“  STANISLAV LEVÝ

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://mujprvnigol.cz/
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GÓLOVÁ JÍZDA

VYCHYTANÉ NULY

2
Patrik Le Giang (Bohemians 1905), 

Ondřej Kolář (Slavia), Aleš Mandous (Olomouc)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

3
Bořek Dočkal (Sparta), Lukáš Juliš (Sparta), 

Jhon Mosquera (Liberec), Stanislav Tecl (Slavia)

2 - Jean David Beauguel (Plzeň), Jan Bořil (Slavia), Adam Hložek (Sparta), David Houska (Olo-
mouc), Libor Kozák (Sparta), Michal Papadopulos (Karviná), Tomáš Poznar (Zlín), Peter Štepanov-
ský (Brno), Emil Tischler (Pardubice)

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU

(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

7
Adam Hložek (Sparta, 2 + 2)

6 - Bořek Dočkal (Sparta, 3 + 0), Lukáš Juliš (Sparta, 3 + 0), Jhon Mosquera (Liberec, 3 + 0), Stani-
slav Tecl (Slavia, 3 + 0) * 5,5 - Michal Papadopulos (Karviná, 2 + 1) * 5 - Lamin Jawo (Zlín, 2 + 1) * 
4,5 - Petr Ševčík (Slavia, 0 + 3), Antonín Vaníček (Bohemians 1905, 0 + 3) * 4 - Jean David Beauguel 
(Plzeň, 2 + 0), Jan Bořil (Slavia, 2 + 0), David Houska (Olomouc, 2 + 0), Libor Kozák (Sparta, 2 + 
0), Tomáš Poznar (Zlín, 2 + 0), Peter Štepanovský (Brno, 2 + 0), Emil Tischler (Pardubice, 2 + 0) * 
3,5 - Adriel Ba Loua (Plzeň, 1 + 1), Antonín Fantiš (Zlín, 1 + 1), Jan Navrátil (Slovácko, 1 + 1), Lukáš 
Provod (Slavia, 1 + 1), Andreas Vindheim (Sparta, 1 + 1) * 3 - Michal Beran (Liberec, 0 + 2), David 
Lischka (Sparta, 0 + 2), Martin Nový (Příbram, 0 + 2), Michal Sáček (Sparta, 0 + 2)

Na jaře obrátila Sparta nepříznivý vývoj zápasu v Karviné čtyřmi góly, v neděli si 
podobné střelecké představení na hřišti slezského klubu letenští fotbalisté zopa-
kovali jen s tím rozdílem, že prohrávali už 0:2 a vstřelili pak pět branek! Tucet tref 
do černého v úvodních třech kolech ukazuje velkou kvalitu a efektivitu svěřenců 
trenéra Václava Kotala, kteří předskočili dosud vedoucí Slavii i v průběžné tabulce.   

1. Sparta 12 4,000
2. Slavia 10 3,333
3. Zlín 7 2,333
4.-5. Liberec 6 2,000
4.-5. Plzeň 6 2,000
6. Slovácko 5 1,666
7.-11. Jablonec 4 1,333
7.-11. Olomouc 4 1,333
7.-11. Bohemians 1905 4 1,333
7.-11. Karviná 4 1,333
7.-11. Teplice 4 1,333
12.-13. Pardubice 3 1,000
12.-13. Opava 3 1,000
14.-18. Ostrava 2 0,666
14.-18. Brno 2 0,666
14.-18. Příbram 2 0,666
14.-18. Č. Budějovice 2 0,666
14.-18. Ml. Boleslav 2 0,666

GÓLOVÁ JÍZDA

Opět manévry v Karviné

 SPARŤANÉ VLÁDNOU LIZE I GÓLOVÉ JÍZDĚ. 

 SLÁVISTA STANISLAV TECL JE JEDNÍM ZE ČTVEŘICE FOTBALISTŮ, 
 KTEŘÍ V ÚVODNÍCH TŘECH KOLECH TŘIKRÁT SKÓROVALI. 

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


Po dvojutkání Ligy národů pokračuje fotbalová sezona opět v tra-
dičním ligovém, pohárovém a „přestupovém“ programu, který se 
samozřejmě týká i hráčů českého národního týmu.

Reprezentační 
střípky
Reprezentační 
střípky
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  Schick přestoupil z AS Řím do Leverkusenu
Čtyřiadvacetiletý český reprezentační útočník Patrik Schick přestoupil z AS Řím 
do Leverkusenu a podepsal s pátým týmem uplynulého ročníku bundesligy pěti-
letou smlouvu. Bayer za něj zaplatil 26,5 milionu eur (téměř 703 milionů korun). 
Dalších deset procent získají Římané z jeho případného dalšího prodeje.
„V zápasech v dresu Lipska jsem viděl, jak skvělý tým Bayer má. Hrají ofenzivně 
a agresivně, což se mi líbí a odpovídá mému pohledu na fotbal. Bayer je špičkový 
bundesligový klub. Mám velkou radost, že můžu pokračovat v Německu, a navíc 
v tomto klubu i na mezinárodní úrovni,“ říká nová útočná akvizice Bayeru, který 
si v příští sezoně zahraje základní skupinu Evropské ligy. Do klubu přišel poté, 
co ho minulý týden opustili dva ofenzivní hráči Kai Havertz, který přestoupil 
do Chelsea, a Kevin Volland, jenž odešel do Monaka. „V osobě Patrika Schicka 
jsme získali mezinárodně proslulého útočníka, který působivě a pravidelně 
dokazoval své střelecké schopnosti jak v Serii A, tak v bundeslize,“ prohlašuje 
generální ředitel Leverkusenu a někdejší skvělý německý forvard Rudi Völler. 

V Římě „Šiky“ působil od roku 2017. Nejprve ve „věčném městě“ hostoval ze 
Sampdorie Janov a poté za 38 milionů eur přestoupil, což z něj udělalo nejdražší-
ho hráče v historii klubu. V dresu „Giallorossi“ se ale opora reprezentace, za niž 
odehrál 22 zápasů a dal devět branek, příliš neprosadila. V uplynulé sezoně 
hostoval v Lipsku, za které dal v německé bundeslize deset branek a postoupil 
s ním do semifinále Ligy mistrů. Klub však opci na přestup kvůli ekonomickým 
dopadům koronavirové krize nevyužil.
Do Leverkusenu přicestoval necelý týden poté, co pro něj předčasně skončil 
reprezentační sraz, při kterém přišel do kontaktu s jedním ze dvou členů rea-
lizačního týmu nakažených koronavirem. Bývalý hráč Sparty nebo Bohemians 
1905 musel do preventivní karantény a zmeškal zápasy Ligy národů se Sloven-
skem v Bratislavě a v Olomouci se Skotskem. V neděli se v dresu Bayeru poprvé 
představil, když naskočil do druhého poločasu utkání prvního kola Německého 
poháru proti Norderstedtu ze čtvrté nejvyšší soutěže, a závěrečnou trefou dovr-
šil jasnou výhru favorita 7:0.

  První belgický zářez
Reprezentační útočník Michael Krmenčík se poprvé gólově prosadil v bel-
gické lize. V utkání 5. kola skóroval při domácí výhře mistrovských Brugg 
4:1 nad týmem Waasland-Beveren. Sedmadvacetiletý český forvard začal 
utkání na lavičce a na trávník se dostal až 65. minutě za stavu 3:1. Šest 
minut před koncem si naskočil na centr Ukrajince Eduarda Sobola, který 
hrával českou ligu za Slavii a Jablonec, a mezi střelce se zapsal ve svém 
devátém utkání v soutěži.

  Škoda se trefil v premiéře
Novopečený člen Klubu ligových kanonýrů týdeníku GÓL útočník Milan Škoda 
se trefil hned v prvním kole turecké Superligy a svým gólem její nový roč-
ník otevřel. V minulé sezoně po lednovém odchodu ze Slavie skóroval v jarní 
části desetkrát, v pátek večer byl jediným střelcem Rizesporu, který však 
doma podlehl Fenerbahce 1:2. V 59. minutě si naskočil na Melnjakův centr 
a dostal domácí do vedení. Favorizované Fenerbahce, které v prvním poloča-
se neproměnilo penaltu, však vývoj otočilo. Čtyřiatřicetiletý český forvard 
zápas nedohrál, v 79. minutě ho za nerozhodného stavu 1:1 vystřídal Remy. 
Dvě minuty před koncem se střídající Sosa představil jako úspěšný exekutor 
druhého pokutového kopu. 

 PATRIK SCHICK ZMĚNIL BUNDESLIGOVOU ADRESU. 

  Vítězná hlavička 
kapitána Kalase
Do nového ročníku Championship vstoupil re-
prezentační obránce Tomáš Kalas jako kapitán 
Bristolu City. Jeho tým se v duelu úvodního 
kola doma proti Coventry dostal do vedení už 
ve 21. vteřině, kdy otevřel skóre Paterson. Hos-
té vyrovnali ve 33. minutě zásluhou Goddena, 
ale poslední slovo měl sedmadvacetiletý český 
bek. Osm minut před koncem po rohovém kopu 
Patersona zajistil přesnou hlavičkou domácím 
plný bodový zisk.

 TOMÁŠ KALAS BUDE NYNÍ NA SRAZY NÁRODNÍHO 
 TÝMU JEZDIT JAKO KAPITÁN BRISTOLU CITY. 

 NA GÓL V MAČI NA SLOVENSKU NAVÁZAL 
 MICHAEL KRMENČÍK I TREFOU V DRESU BRUGG. 

 MILAN ŠKODA SICE JIŽ NYNÍ REPREZENTAČNÍ POZVÁNKY 
 NEDOSTÁVÁ, ALE V TURECKU MU TO STÁLE PÁLÍ. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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  Jan Polák ukončil kariéru
Ve 39 letech ukončil kariéru bývalý reprezentační středopolař Jan Polák. Brněn-
ský odchovanec působil poslední dvě sezony v druholigovém Prostějově. V české 
lize hrál za Brno a Liberec. V nejvyšší soutěži si připsal 211 startů a vstřelil 11 
branek. V roce 2005 odešel do Norimberku, odkud o dva roky později přestoupil 
do Anderlechtu Brusel, v roce 2011 se vrátil do bundesligy a tři sezony oblékal 
dres Wolfsburgu. Jeho posledním zahraničním klubem byl opět Norimberk 
(2014-2016). S Anderlechtem vedle domácího poháru a Superpoháru vybojo-
val i belgický titul v roce 2010, s Norimberkem předtím vyhrál Německý pohár 

(2007). Do rodného Brna se vrátil v roce 2016, ale po dvou letech s ním sestoupil 
do druhé ligy. Poté odešel do Prostějova.
V národním týmu odehrál 57 zápasů a vstřelil sedm branek. Zúčastnil se mis-
trovství světa 2006 v Německu a EURO 2008 v Rakousku a Švýcarsku. S „je-
denadvacítkou“ získal stříbro na mistrovství Evropy v roce 2000 na Slovensku, 
o dva roky později ve Švýcarsku se radoval z kontinentálního titulu. Do pátku byl 
nejmladším hráčem v historii české reprezentace, než ho v utkání Ligy národů 
na Slovensku překonal o čtyři dny ve věku 18 let, jednoho měsíce a deseti dnů 
sparťanský talent útočník Hložek. 

 JAN POLÁK POVĚSIL KOPAČKY NA HŘEBÍK S BILANCÍ 
 57 UTKÁNÍ ODEHRANÝCH ZA ČESKOU REPREZENTACI. 

   „Kobra“ míří z Dallasu do Plzně!
Fotbalisty Plzně posílí reprezentační útočník Zdeněk Ondrášek, který míří do Vik-
torie z Dallasu. Jedenatřicetiletý forvard působil v americkém klubu, který hraje 
zámořskou MLS, od přelomu let 2018 a 2019. Nyní se rozhodl upřednostnit rodinu 
a vrátit se do Čech. Zřejmě v tom sehrála roli i současná koronavirová pandemie. 
„Rodina je číslo jedna. Pokud jde o ni, jde všechno stranou. Musel jsem se rychle 
rozhodnout a já se rozhodl. Postavil jsem rodinu před fotbal,“ říká „Kobra“ v po-
děkování svému už bývalému zaměstnavateli. Díky dobrým výkonům si vloni 

vysloužil premiérovou pozvánku do české reprezentace a hned při prvním startu 
coby střídající hráč zajistil vítězným gólem nečekanou domácí výhru 2:1 nad Anglií 
v evropské kvalifikaci o postup na EURO 2020, které je nyní o rok odložené. Start 
na něm je také jeho velkou fotbalovou motivací, která přispěla k návratu domů.  
Za národní tým má na kontě čtyři zápasy. V české lize naposledy působil před více 
než osmi lety, kdy odešel z Českých Budějovic. Poté hrával za norské Tromsö, 
Wislu Krakov a Dallas. V české lize má na kontě 81 startů a 22 gólů. V plzeňském 
útoku doplní dvojici Jean-David Beauguel a Tomáš Chorý.

 ŠANCE ZAHRÁT SI NA EURO JE VELKOU VÝZVOU A I TA BYLA 
 DŮVODEM PRO PŘESTUP ZDEŇKA ONDRÁŠKA Z DALLASU DO PLZNĚ. 

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


http://www.jutagrass.cz/
https://chcipiskat.cz/
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Ronaldo pokořil stovku

Sotva Cristiano Ronaldo překonal jako první evropský fotbalista hra-
nici 100 reprezentačních branek, už pomýšlí na absolutní rekord Aliho 
Daeího. Kapitán portugalské reprezentace v úterý v Lize národů zaří-
dil dvěma góly výhru 2:0 ve Švédsku a se 101 zásahy v národním týmu 
ho od bývalého íránského střelce dělí osm gólů.

 DVĚMA ZÁSAHY VE STOCKHOLMU SE CRISTIANO RONALDO 
 PŘEHOUPL PŘES STOVKU REPREZENTAČNÍCH BRANEK. 

 SVÝMI GÓLY LONI RONALDO DOTÁHL PORTUGALSKO 
 K TRIUMFU V PREMIÉROVÉM ROČNÍKU LIGY NÁRODŮ. 

„Podařilo se mi překonat hranici sta gólů a teď půjdu po re-

kordu,“ citovala Ronalda agentura Reuters. „Ale beru to krok 

za krokem, nejsem tím posedlý. Rekordy by se podle mě měly 

překonávat tak nějak přirozeně,“ přidal pětatřicetiletý kanonýr 

Juventusu Turín.

Ronaldo si ve Stockholmu jubilejní gól připsal z přímého kopu 

v nastavení první půle a druhou branku zaznamenal technic-

kou střelou z hranice vápna. „Včera na tréninku proměnil šest 

nebo sedm podobných přímáků a dnes to bylo jak přes kopírák. 

Je dobré mít Cristiana v týmu,“ řekl po zápase záložník Bruno 

Fernandes.

Pětatřicetiletý Ronaldo mohl na milník dosáhnout dřív, ale 

úvodní zápas nového ročníku Ligy národů, ve kterém Portugalci 

porazili 4:1 Chorvatsko, vynechal. „Měl jsem problém s palcem, 

ale věděl jsem, že mám čas dát se do pořádku na další zápas,“ 

uvedl Ronaldo. „Jsem v reprezentaci rád a byl jsem přesvědče-

ný, že i beze mě první zápas zvládnou, protože náš kádr je oprav-

du velmi dobrý a nikdo není nenahraditelný,“ přidal mistr Evro-

py z roku 2016, který vede pořadí evropských reprezentačních 

střelců se 101 góly ve 165 zápasech. Na druhém místě je někdej-

ší maďarská legenda Ferenc Puskás s 84 zásahy v 89 utkáních.

Další góly bude moci Ronaldo přidat v říjnových zápasech třetí 

skupiny, ve kterých Portugalci nejprve nastoupí na půdě úřadu-

jících mistrů světa z Francie a poté doma přivítají Švédsko. Výběr 

trenéra Fernanda Santose je stejně jako Francie po dvou kolech 

stoprocentní. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 NA KLUBOVÉ ÚROVNI CRISTIANO RONALDO VÁLÍ V JUVENTUSU, 
 ZA KTERÝ BĚHEM DVOU SEZON NASÁZEL 65 BRANEK. 

 PŘI PRODUKTIVNÍM ANGAŽMÁ V REALU MADRID 
 NASTŘÍLEL VE 438 DUELECH FAMÓZNÍCH 450 GÓLŮ. 

RONALDOVA GÓLOVÁ BILANCE
SOUTĚŽ ZÁPASY GÓLY   

reprezentace 165 101    

liga 577 450    

domácí poháry 87 48     

evropské poháry+MS klubů 186 140    

celkem 1015 739    

PŘEHLED FOTBALISTŮ S NEJVYŠŠÍM POČTEM 
REPREZENTAČNÍCH BRANEK

GÓLY JMÉNO ZEMĚ OBDOBÍ 

109 Alí Daeí Írán 1993-2006      

101 Cristiano Ronaldo Portugalsko od 2003

84 Ferenc Puskás Maďarsko/Španělsko 1945-62

79 Godfrey Chitalu Zambie 1968-80

78 Husajn Saíd Irák 1977-90

77 Pelé Brazílie 1957-71

75

Sándor Kocsis Maďarsko 1948-56

Kunišige Kamamoto Japonsko 1964-77

Bašar Abdalláh Kuvajt 1996-2018      

72 Sunil Čhetri Indie od 2005

71

Kinnah Phiri Malawi 1973-81

Madžíd Abdalláh Saúdská Arábie 1978-94

Kiatisuk Senamuang Thajsko 1993-2007      

Miroslav Klose Německo 2001-14

70

Pijapong Pe-on Thajsko 1981-97

Husam Hasan Egypt 1985-2006      

Stern John Trinidad a Tobago 1995-2012      

Lionel Messi Argentina od 2005

JAK RONALDO V REPREZENTACI SKÓROVAL
55 - pravou nohou * 24 - hlavou * 22 - levou nohou * 11 - z penalty * 10 - z přímého kopu

RONALDO V REPREZENTACI
První zápas: 20. srpna 2003 proti Kazachstánu

První gól: 12. června 2004 proti Řecku v základní skupině ME (Ronaldův osmý zápas)

Stý zápas: 17. října 2012 proti Severnímu Irsku

Stý gól: 8. září 2020 proti Švédsku v Lize národů

První hattrick: 6. září 2013 proti Severnímu Irsku v kvalifikaci MS

Počet hattricků: devět

Nejvíc gólů: čtyři (7. října 2016 proti Andoře v kvalifikaci MS 
a 10. září 2019 proti Litvě v kvalifikaci ME)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Fotbalisté Liverpoolu nevyrazili za obhajobou titulu úplně přesvěd-
čivě, v souboji s nováčkem z Leedsu třikrát inkasovali a očekávaný 
triumf jim pouhé dvě minuty před koncem z penalty vystřelil forvard 
Mohamed Salah.  

Egyptský forvard vítěznou penaltou zkompletoval hattrick a spasil favorita, který přede-

vším v defenzívě nepůsobil vůbec přesvědčivě. Právě Salah již ve 4. minutě z penalty naří-

zené po ruce hostů ve vápně otevřel gólový účet duelu, Leeds však po krásné individuální 

akci Harrisona brzy srovnal. Stoper Van Dijk pak ve 20. minutě poslal hlavičkou úřadujícího 

mistra do vedení, ovšem po jeho chybě následně srovnal Bamford. Na druhou trefu Sala-

ha ze závěru prvního poločasu odpověděl po změně stran Klich a Leeds, který se vrátil 

do Premier League po dlouhých 16 letech, tak senzačně sahal na Anfieldu po bodu. Faul 

na Fabinha ve vápně dvě minuty před koncem ale naděje zhatil, Salah pokutový kop znovu 

nekompromisně proměnil a zařídil Res důležitou úvodní výhru. 

Dvakrát se ze značky pokutového kopu v úvodním kole prosadil také nejlepší kano-

nýr uplynulého ročníku Jamie Vardy, jenž dvěma zásahy dovedl Leicester k triumfu 3:0 

na půdě druhého nováčka West Bromu. Úspěšný vstup do nové sezony zažívá Arsenal. 

Londýnský mančaft nejprve po triumfu v penaltách nad Liverpoolem ukořistil Community 

Shield, následně v úvodním ligovém kole hladce vyhrál na půdě nováčka z Fulhamu 3:0. 

Dvěma asistencemi se blýskl Brazilec Willian, který v létě přišel zadarmo z Chelsea, z gólu 

se při premiéře v dresu Kanonýrů radoval stoper Gabriel Magalhães. Překvapivou poráž-

ku doma s Evertonem utrpěl Tottenham, o triumfu Toffees 1:0 rozhodl v 55. minutě přesně 

hlavičkující Calvert-Lewin. Bez bodů zůstal také West Ham, v jehož dresu odehrál celý duel 

proti Newcastlu (0:2) český reprezentant Tomáš Souček. 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Salah M. Liverpool 3 0
2. Vardy J. Leicester 2 0
3. Hendrick J. Newcastle 1 1

4.

Aubameyang P. (Arsenal), Bamford P. (Leeds), 
Calvert-Lewin D. (Everton), Castagne T. (Lei-
cester), Gabriel (Arsenal), Harrison J. (Leeds), 
Klich M. (Leeds), Lacazette A. (Arsenal), van 
Dijk V. (Liverpool), Wilson C. (Newcastle), Zaha 
W. (Crystal Palace)

1 0

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Arsenal 1 1 0 0 3:0 3
2. Leicester 1 1 0 0 3:0 3
3. Newcastle 1 1 0 0 2:0 3
4. Liverpool 1 1 0 0 4:3 3
5. Everton 1 1 0 0 1:0 3
6. Crystal Palace 1 1 0 0 1:0 3
7. Aston Villa 0 0 0 0 0:0 0
8. Chelsea 0 0 0 0 0:0 0
9. Manchester City 0 0 0 0 0:0 0

10. Manchester Utd. 0 0 0 0 0:0 0
11. Burnley 0 0 0 0 0:0 0
12. Sheffield Utd. 0 0 0 0 0:0 0
13. Wolves 0 0 0 0 0:0 0
14. Brighton 0 0 0 0 0:0 0
15. Leeds 1 0 0 1 3:4 0
16. Tottenham 1 0 0 1 0:1 0
17. Southampton 1 0 0 1 0:1 0
18. West Ham 1 0 0 1 0:2 0
19. Fulham 1 0 0 1 0:3 0
20. West Brom 1 0 0 1 0:3 0

PROGRAM
2. KOLO

19.9. Everton - West Brom, Leeds - Fulham,
Manchester Utd. - Crystal Palace, Arsenal - West Ham
20.9. Southampton - Tottenham, Newcastle - Brighton,

Chelsea - Liverpool, Leicester - Burnley
21.9. Aston Villa - Sheffield Utd., Wolves - Manchester City

 LIVERPOOL NA ÚVOD NEPŘESVĚDČIL, NOVÁČKA 
 Z LEEDSU ALE NAKONEC DOMA PŘETLAČIL 4:3. 

Obhájce zahájil přestřelkou 

VÝSLEDKY
1. KOLO

Tottenham 0:1 Everton * West Brom 0:3 Leicester
West Ham 0:2 Newcastle * Liverpool 4:3 Leeds

Crystal Palace 1:0 Southampton * Fulham 0:3 Arsenal
Sheffield Utd.:Wolves, Brighton:Chelsea (hráno po uzávěrce)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://chcipiskat.cz/
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Fotbalový bůh Messi zůstal, může se jet dál! La Liga rozehrála nový 
ročník zatím bez gigantů, ale hned úvod naznačil, že v době koronavi-
rových omezení bude vše ještě zamotanější než obvykle.

Pořád žádní diváci, tudíž nulová výhoda domácího prostředí. La Liga se rozjela v provi-

zorním režimu, navíc zatím bez hlavních protagonistů. Čtyřlístek Barcelona, Real, Atlético 

a Sevilla totiž dostal kvůli evropským pohárům volno, a tak start nejvyšší španělské sou-

těže tentokrát proběhl v komornějším duchu.

Dohraje se sezona? A pokud ano, kdo jí bude dominovat? Je jasné, že největší pozor-

nost bude poutat Barca, která celé léto svištěla na divoké centrifuze. Messiho ale navzdory 

výhružkám o odchodu nakonec donutili v klubu zůstat a je velkou otázkou, co pod novým 

koučem Koemanem bude předvádět. Komplikovaný rozjezd nejspíš čeká i Atlético, jehož 

trenér Simeone je kvůli pozitivnímu testu na covid v karanténě... Na úvod ale měli trable 

i další favorité. Villarreal, pátý tým loňského ročníku, doma jen plichtil 1:1 s Huescou, a to 

ještě domácí vyrovnávali z penalty. „Žlutá ponorka“ tak nevyhrála na svém stadionu pátý 

zahajovací zápas ročníku v řadě!

Další pohárový zástupce San Sebastian rovněž remizoval 1:1 na půdě Valladolidu, když 

i on doháněl manko. Slavná Valencia se v městském derby trápila proti Levante. To se do-

stalo do vedení už po 35 sekundách hry, v první půli hosté skórovali ještě jednou a třetí 

trefu jim vzal VAR. Domácí ale nakonec po pauze duel otočili a vyhráli 4:2. Na dvě branky 

Valencie přihrál Lee Kang-in. Devatenáctiletý korejský útočník se stal nejmladším hráčem 

„Netopýrů“ za posledních dvacet let, který si připsal v utkání La Ligy dvě asistence. Premi-

éra na lavičce Betisu Sevilla vyšla slavnému kouči Pellegrinimu. Jeho tým ale zvítězil 1:0 

v Alavésu až gólem ze čtvrté minuty nastavení... 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Valencia 1 1 0 0 4:2 3

2. Osasuna 1 1 0 0 2:0 3

3. Granada 1 1 0 0 2:0 3

4. Betis 1 1 0 0 1:0 3

5. Real Sociedad 1 0 1 0 1:1 1

6. Huesca 1 0 1 0 1:1 1

7. Villarreal 1 0 1 0 1:1 1

8. Valladolid 1 0 1 0 1:1 1

9. Celta Vigo 1 0 1 0 0:0 1

10. Eibar 1 0 1 0 0:0 1

11. Elche 0 0 0 0 0:0 0

12. Real Madrid 0 0 0 0 0:0 0

13. Barcelona 0 0 0 0 0:0 0

14. Atl. Madrid 0 0 0 0 0:0 0

15. Sevilla 0 0 0 0 0:0 0

16. Getafe 0 0 0 0 0:0 0

17. Alaves 1 0 0 1 0:1 0

18. Levante 1 0 0 1 2:4 0

19. Cadiz 1 0 0 1 0:2 0

20. Ath. Bilbao 1 0 0 1 0:2 0

PROGRAM
2. KOLO

18.9. Getafe - Osasuna
19.9. Villarreal - Eibar, Celta Vigo - Valencia

20.9. Huesca - Cadiz, Granada - Alaves,
Real Sociedad - Real Madrid

21.9. Betis - Valladolid
Odloženo: Levante - Atl. Madrid, Sevilla - Elche

 NĚKDEJŠÍ KOUČ PSG ČI ARSENALU UNAI EMERY SE V PREMIÉŘE NA LAVIČCE 
 VILLARREALU VÝHRY NEDOČKAL, JEHO NOVÍ SVĚŘENCI S HUESCOU JEN REMIZOVALI 1:1. 

Trápení favoritů na úvod

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Morales J. Levante 2 0

1. Vallejo M. Valencia 2 0

3.

Adrian (Osasuna), Gabriel (Valencia), Garcia 
R. (Osasuna), Gomez M. (Valencia), Herrera 
Y. (Granada), Lopez R. (Real Sociedad), Maffeo 
P. (Huesca), Michel (Valladolid), Milla L. (Gra-
nada), Moreno G. (Villarreal), Tello C. (Betis)

1 0

VÝSLEDKY
1. KOLO

Valencia 4:2 Levante * Villarreal 1:1 Huesca
Valladolid 1:1 Real Sociedad * Alaves 0:1 Betis

Cadiz 0:2 Osasuna * Granada 2:0 Ath. Bilbao
Eibar 0:0 Celta Vigo

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://mujprvnigol.cz/
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 V ZÁPASE HELASU S RAPIDEM PADLO SEDMNÁCT BRANEK. 

Foto: Pavel Tajč
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Slavia s Plzní v čele ligy, 
Sparta remizovala v Chrudimi…

Druhým kolem a sobotní předehrávkou třetího pokračovala o víken-
du 1. FUTSAL liga. Před televizními kamerami vyzvala Chrudim doma 
Spartu. Zajímavý zápas skončil nerozhodně 2:2. Naopak zastřílely si 
Plzeň i Slavia. Oba celky jsou v čele soutěže stoprocentní.

 LIBEREC DOMA PŘETLAČIL V DŮLEŽITÉM SOUBOJI MĚLNÍK. 

Plzeňští hráli s českolipským Démony 1:0 až do 17. minuty, 

kdy desetimetrový kop proměnil Štrajt. Následný vývoj už pat-

řil jen Západočechům. „Ze začátku bylo utkání takové nervózní. 

Gólman Lípy svůj tým několikrát podržel. Určitě jsme měli bě-

hem prvního poločasu dát více branek,“ byl si jist domácí Dušan 

Künstner. „Kdybychom dávali šance, tak mohlo být po zápase asi 

dříve. Naštěstí nám to tam napadalo na konci poločasu a druhý 

už jsme dohráli bez větších problémů.“

Sedmnáct branek viděli fanoušci v Brně. Helas přivítal nováč-

ka z Ústí nad Labem a brzy vedl. Za stavu 5:0 hosté snížili na 5:3, 

ale pak již Jihomoravané definitivně zlomili odpor soupeře a vy-

hráli 12:5. Trenér domácích Tomáš Galia si oddychl: „Důležitá 

a povinná výhra, za kterou jsme si šli od první minuty. Pokud za-

pomenu na dvě minuty v druhém poločase, kde jsme nepochopi-

telně vypadli ze hry, bylo utkání v naší režii.“

Třetí páteční zápas obstaral Liberec s Mělníkem. Domácí cel-

kem hladce vyhráli 4:1 a slavili veledůležité tři body. Mělník zů-

stává bez bodu. „Abych řekl pravdu, tak jsem čekal těžší utkání. 

Myslím si, že jsme ho měli od začátku pod kontrolou. Vytvářeli 

jsme si jednu šanci za druhou. Mělník hrál zataženě, což nám 

hrálo do karet. Měli jsme dobrý pohyb a celý zápas jsme zvládli 

a zaslouženě vyhráli,“ líčil hrající kouč FTZS Aleš Benek. Měl-

nický trenér Jakub Němec musel před utkáním lepit sestavu: 

„Do Liberce jsme jeli s cílem přivézt body. Bohužel se nám v týd-

nu úplně rozpadla základní sestava a měli jsme problém dát do-

hromady osm hráčů.“

 PLZEŇ PODRUHÉ V ŘADĚ VYHRÁLA BEZ OBDRŽENÉ BRANKY. 

Foto: David Koranda

http://futsalliga.cz/
https://futsal.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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http://futsalliga.cz/
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V sobotu futsaloví fanoušci upřeli své zraky do Chrudimi, kam 

k atraktivnímu duelu 3. kola přijela Sparta. Domácí bušili do spar-

ťanské obrany, kterou držel brankář Vahala. Ačkoliv Východočeši 

dvakrát vedli, Pražané vždy dokázali srovnat. Zápas skončil remí-

zou 2:2. „Kluky musím opravdu ze srdce pochválit a pogratulovat 

jim za předvedený výkon, protože dlouho nebylo ve Spartě vidět, 

že by si každý lehnul a blokoval střely,“ líčil trenér Sparty Beni Si-

mitči a navázal: „Myslím si, že diváci mohli vidět trošku jinou oz-

dobu ve hře Sparty, kde dominovala týmová hra, obětavost a vzá-

jemná spolupráce.“

I trenér Chrudimi Felipe Conde zápas pochválil: „Oba týmy 

odehrály dobrý zápas, my jsme však předvedli spoustu chyb jako 

první ligové kolo. Ve druhé půli jsme sledovali kvalitní futsal, který 

musel fanoušky bavit.“

V neděli pokračovalo 2. kolo jedním souboje. Na jihu Čech de-

klasovala Slavia Praha domácí Dynamo vysoko 10:1. Dva góly 

sešívaných dal mladík Filip Hruška. „Jsem rád za každou šanci, 

kterou od trenéra dostanu, proto jsem rád, když se mi povede od-

vděčit brankou. Nechtěli jsme vůbec nic podcenit, myslím, že se 

nám utkání povedlo,“ řekl mladý futsalista. 

 SLAVIA OPANOVALA ZÁPAS NA JIHU ČECH POMĚREM 10:1. 

 TELEVIZNÍ ZÁPAS V CHRUDIMI SKONČIL REMÍZOU 2:2. 

VÝSLEDKY 1. FUTSAL LIGY

HELAS BRNO - FC RAPID ÚSTÍ N. L. 12:5 (5:0)

Branky: 3. D. Cupák, 7. Šarközy (Svoboda), 11. Presl (Lidmila), 12. Presl (Šarközy), 
17. Lidmila (Presl), 27. vlastní Macháček, 35. V. Cupák (Presl), 37. Sznapka, 37. Durek (Svoboda), 

38. Kamenský (Lidmila), 38. Kamenský, 38. Sznapka - 24. Jelínek (Koc), 
25. Ostrák (Koc), 26. Jelínek, 37. Koc, 40. Hajaš (Mach).

FTZS LIBEREC - SK OLYMPIK MĚLNÍK 4:1 (3:0)

Branky: 2. Vobořil (J. Novotný), 12. J. Novotný, 17. Žoček (J. Novotný), 38. Janouš - 40. Nedostup.

SK INTEROBAL PLZEŇ - FC DÉMONI ČESKÁ LÍPA 8:0 (4:0)

Branky: 3. Holý (Vnuk), 17. Štrajt (10 m kop), 19. Vnuk (Holý), 20. Seidler (Vnuk), 
22. Rick (Künstner), 28. Künstner (Rick), 34. Vnuk, 34. Kozár (Rick).

FK CHRUDIM - AC SPARTA PRAHA 2:2 (0:0)

Branky: 28. D. Drozd (Koudelka), 37. D. Drozd (Koudelka) - 
36. Hrdina (Vahala), 39. Brahimi (Tušar).

SK DYNAMO PCO ČESKÉ BUDĚJOVICE - SK SLAVIA PRAHA 1:10 (0:6)

Branky: 30. D. Hric (J. Hric) - 5. Souza, 9. Brychta (Homola), 13. Jošt (Leovski), 
15. Jošt (Vaktor), 16. Záruba (Homola), 17. Křemen (Záruba), 30. Sláma (Homola), 

38. Záruba (Homola), 38. Hruška (Sláma), 39. Hruška (Záruba).

PROGRAM 1. FUTSAL LIGY

Středa: Žabinští Vlci Brno - FK Chrudim (20:00)

TABULKA 1. FUTSAL LIGY
1. Slavia Praha 2 2 0 0 19:4 6

2. Interobal Plzeň 2 2 0 0 13:0 6

3. Sparta Praha 2 1 1 0 8:3 4

4. Chrudim 2 1 1 0 4:3 4

5. Helas Brno 2 1 0 1 15:10 3

6. Teplice 1 1 0 0 7:5 3

7. Liberec 2 1 0 1 4:6 3

8. Česká Lípa 2 1 0 1 5:11 3

9. Žabinští Vlci Brno 1 0 0 1 5:7 0

10. Mělník 2 0 0 2 4:13 0

11. České Budějovice 2 0 0 2 2:12 0

12. Rapid Ústí n. L. 2 0 0 2 6:18 0

Foto: Ondřej Zlámal
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 S CENAMI SE POTĚŠILI I DOMÁCÍ HRÁČI JAN DAVID A AUTOR KNIHY 
 100 LET KOPANÉ NA NOVÉM HRADCI JOSEF HORÁČEK (VPRAVO). KFS Královéhradeckého kraje - www.khfotbal.cz

 AKTÉŘI SLAVNOSTNÍHO MAČE, KTERÝ SKONČIL VÝHROU INTERNACIONÁLŮ ČR 2:0. 

Fotbal na Novém Hradci slavil 100 let

Fotbalový klub FC Nový Hradec Králové oslavil 100 let kopané na  No-
vém Hradci. V rámci oslav se uskutečnila řada mistrovských utkání, 
třešničkou na narozeninovém dortu pak bylo utkání Výběr FC Nový 
Hradec Králové vers. Internacionálové ČR. Součástí oslav byl křest 
knihy 100 let kopané na Novém Hradci od autora Josefa Horáčka a do-
šlo i na vyznamenání legend FC Nový Hradec.

Klub fotbalových internacionálů ČR přijel na utkání se Starou 

gardou FC Nový Hradec Králové s hvězdnou soupiskou. Na tráv-

níku se objevili hráči, kteří nasbírali přes 130 reprezentačních 

utkání, přes 2650 ligových (s 260 góly), nechyběli mistři Evropy 

1976, vítězové olympijských her 1980, vicemistři Evropy 1996, 

vítěz poháru UEFA či vítězové domácích i zahraničních lig a ná-

rodních pohárů. Početné publikum tak vidělo tyto hráče: Aleš 

Bažant, Radovan Hromádko, Jiří Kabyl, Luboš Kubík, Tomáš 

Kuchař, Ladislav Macho, Miroslav Mlejnek, Jiří Němec, Ondřej 

Prášil, Jiří Sabou, Lumír Sedláček, František Štambacher, Pavel 

Vašíček, Štěpán Philipp (manažer mužstva Klubu fotbalových in-

ternacionálů ČR od roku 1985). 

Za FC Nový Hradec se představili: Václav Vašata, Peter Dren-

ko, Leoš Karmín, Radek Baďura, Jan Podlipný, Zdeněk Rompor-

tl, Jiří Hofman, Jakub Čtvrtečka, Jan David, Ladislav Pokorný, 

Jan Staněk, Libor Rynd, Martin Krejčí, Petr Samek, Josef Sa-

mek, Michal Neppl, Michal Černý, Martin Šmíd, Pavel Vopálka, 

Zdeněk Horyna, Josef Horáček, Jan Kapoun, Jindřich Puhlovský, 

Ladislav Havránek, trenéři: Ladislav Škorpil, Vojtěch Dlabáček 

a Radek Ferbas. 

Oceněné legendy FC Nový Hradec Králové: ABSOLON Lu-

boš, BAĎURA Radek, BONHARD Jiří, BUBLÍK Ota, DAVID Jan, 

DEJNOŽKA František, ĎURECH Vendelín, HAVRÁNEK Ladislav, 

HAVLÍK Jan, HRŮŠA Slavomír, KAPOUN Jan, KAPOUN Jiří, KOB-

LÍŽEK Vladimír, KOLÁŘ Vojtěch, KOPECKÝ Václav, KOUT Pavel, 

MATULA Josef, MIKAN Zdeněk, PUHLOVSKÝ Jindřich, ROHLE-

NA Jaroslav, ROMPORTL Jaroslav, ŠRAJER Luboš, TAIŠL Petr, 

VENCL Miroslav.

Oslavy 100 let kopané na Novém Hradci měly velmi důstojný 

průběh, byly připomenutím mnoha generací fotbalistů, trenérů, 

funkcionářů a fanoušků, kteří po tuto dlouhou dobu psali historii 

klubu. Dík patří všem organizátorům za přípravu a průběh této 

narozeninové akce.  Lubomír Douděra

 PŘI OSLAVÁCH NA NOVÉM HRADCI SE V DRESU INTERNACIONÁLŮ ČR 
 OBJEVIL I VICEMISTR EVROPY 1996 A VÍTĚZ POHÁRU UEFA JIŘÍ NĚMEC (ZCELA VPRAVO). 
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