
FOTBALOVÝ TÝDENÍK  |  54. ROČNÍK  |  VYCHÁZÍ V ÚTERÝ  14. 9. 2021  |  37/2021

Trojlístek na dvou frontách  8    Triumfální návrat Ronalda  44    MS: skvělý start futsalistů  66

 STANISLAV 

 TECL 

„Mám v Plzni rodinu, strávil 
jsem zde velkou část svého 
života. Chci klubu pomoci 
a věřím, že si pomůžeme 
navzájem, “ říká posila Viktorie.

 JAN SÝKORA

„Na góly se
nadřeme!“

Václav 
Jemelka   „Náš fotbal se Sigmou baví!“  
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Vážení čtenáři!
Jméno Stanislava Tecla bylo snad nejskloňova-

nějším jménem českého fotbalisty mezi tuzemský-

mi fanoušky a fotbalovými experty v uplynulých 

dnech� Gólová (ne)produktivita slávistického útoč-

níka, jehož do svého týmu povolal i trenér národního 

týmu Jaroslav Šilhavý, byla předmětem vášnivých 

a leckdy nekorektních debat v médiích i na sociál-

ních sítích� O to víc si vážím, že velký srdcař a bo-

jovník přijal naše pozvání na velký rozhovor pro Gól, 

v němž se rozpovídal i na tolik propírané téma pro-

měňování gólových šancí� A možná i proto mu byl 

střelecký osud nakloněn a Standa svou trefou zaří-

dil vítězství Slavie v těžké bitvě se Slováckem� „Kaž-

dý den mě provázejí neproměněné nájezdy na Bo-

ruce!“ přiznal, že vypadnutí „sešívaných“ s polským 

mistrem Legií jej trápí doteď�

Stejně jako Tecl rozhodl gólem o triumfu svých 

barev i Jan Sýkora� Hbitý křídelník se po deseti le-

tech vrátil – byť nyní jen na hostování – do mateř-

ské Plzně� A hned ve svém druhém mači vystřelil 

Západočechům výhru nad Spartou, po níž se vik-

toriáni vyhoupli na špici tabulky� Ve svých sedma-

dvaceti letech působí již v šestém českém klubu: 

„Nejraději vzpomínám na angažmá, kde to člověku 

sedne na hřišti a k tomu je ještě skvělá parta� A to 

bylo právě naposledy v Jablonci�“ Teď už však myslí 

pouze na úspěch s Viktorií�

Úspěšné období zažívá po návratu z hostová-

ní v belgickém Leuvenu olomoucký stoper Václav 

Jemelka� „Náš fotbal se Sigmou baví!“ s potěšením 

konstatuje v rozhovoru pro Gól� A není se co divit, 

Hanáci nasázeli svým soupeřům devatenáct gólů – 

nejvíc v celé lize!

Krásné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor
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STALO SE���

„V BOLESLAVI JSME MĚLI SMŮLU“
„Hodně mě mrzí, že jsme v neděli v Mladé Boleslavi uhráli jen bod� Vždyť pětadvacet 

minut před koncem zápasu jsme vedli o dva góly, měli jsme utkání skvěle rozehrané� Bo-

hužel se nám ale zranil autor třetí branky David Vaněček, musel odstoupit� Nešlo to ani 

se sebezapřením� Měli jsme v té době už všechna střídání vypotřebovaná, takže jsme 

museli jít do deseti� Bavili jsme se o tom s kluky po zápase v kabině, málokdo z nás po-

dobnou situaci v kariéře zažil� Jsem přesvědčený, že kdyby se David nezranil, zápas by-

chom zvládli do tří bodů� Měli jsme smůlu�

 VÁCLAV JEMELKA V DUELU S PRAŽSKOU SLAVIÍ V LÉTĚ 2019. 
 NYNÍ ČEKÁ HANÁKY ODLOŽENÁ BITVA V EDENU 27. ŘÍJNA. 

Fotbalový týden Václava Jemelky

„Náš fotbal 
se Sigmou baví!“

Neprodloužil úspěšné hostování v belgic-
kém Leuvenu a vrátil se do Olomouce. Stoper 
VÁCLAV JEMELKA se stal okamžitě klíčovou 
oporu Sigmy, která pod koučem Jílkem před-
vádí ofenzívní fotbal a sbírá body. Jemelka 
vůbec prožívá radostné období, zúčastnil se 
posledního reprezentačního srazu.

 VÁCLAV JEMELKA PO HOSTOVÁNÍ V BELGICKÉM 
 LEUVENU OPĚT OBLÉKÁ OLOMOUCKÝ DRES. 

  Brankář Zlámal 
uzavřel kariéru
V pětatřiceti letech ukončil kariéru bran-
kář Zdeněk Zlámal�  Naposledy působil 
ve Skotsku, kde oblékal dres Heart of 
Midlothian, St� Mirren a St� Johnstone� 
V české lize odchytal 187 zápasů za Zlín, Li-
berec, Slavii, Bohemians 1905 a především 
Olomouc, s kterou v roce 2012 vyhrál do-
mácí pohár i Superpohár� Pohárovou tro-
fej slavil také letos ve Skotsku v dresu St� 
Johnstone� Během působení v Bohemians 
1905 se dokonce zapsal mezi ligové střelce, 
když v srpnu 2015 v utkání s Duklou skó-
roval hlavou po rohovém kopu a vyrovnal 
na konečných 2:2� V roce 2009 si zachytal 
i za českou reprezentaci v přípravném 
utkání v Jablonci proti Maltě� Zahraniční 
angažmá si vyzkoušel také v Udine, Cádizu, 
Bari a Alanyasporu�

  Frydrych 
v roli kanonýra
Český obránce Michal Frydrych zaří-
dil Wisle Krakov dvěma góly remízu 2:2 
s Lechií Gdaňsk� V utkání 7� kola polské 
Ekstraklasy zasáhli do hry v domácím 
dresu i Matěj Hanousek a Jan Kliment� 
Wisla doma prohrávala ještě v 72� minutě 
0:2, pak ale jedenatřicetiletý bek napřá-
hl z hranice šestnáctky a výstavní ránou 
snížil� V sedmé minutě nastavení navíc ka-
pitán Wisly po rohovém kopu hlavou srov-
nal, ačkoliv domácí dohrávali po Szotově 
vyloučení v oslabení�

  Darida 
dvakrát asistoval
Bývalý reprezentační kapitán Vladimír 
Darida poprvé nastoupil v základní je-
denáctce v nové bundesligové sezoně 
v dresu berlínské Herthy až ve čtvrtém 
kole na hřišti nováčka z Bochumi, odkud 
si dosud „nuloví“ hosté odvezli první body 
za vítězství 3:1� Jedenatřicetiletý český 
středopolař měl na tom výrazný podíl, ne-
boť asistoval při vedoucí brance Serdara 
v 37� minutě a při pojišťujícím třetím gólu 
Maolidy v závěrečné čtvrthodince zápasu, 
v němž měli domácí výraznou herní i stře-
leckou převahu…

  Zmrhal trefil bod
Nedělní šlágr 7� kola slovenské ligy mezi 
DAC Dunajská Streda a úřadujícími mis-
trem Slovanem Bratislava neměl vítěze� 
Domácí šli do vedení v 72� minutě gólem 
Schafera, ale už za dvě minuty po přihráv-
ce Kankavy vyrovnal na konečných 1:1 čes-
ký reprezentační záložník Jaromír Zmrhal� 
Osmadvacetiletý středopolař se trefil 
v nové sezoně už potřetí, další dvě bran-
ky vstřelil v předkolech Evropské ligy� Pro 
„belasé“ to byla na Žitném ostrově první 
bodová ztráta v tomto ligovém ročníku�

  Van Buren 
opět v Dynamu
Nizozemský útočník Mick van Buren odešel 
ze Slavie na roční hostování do Českých 
Budějovic, kde už strávil podzimní část mi-
nulé sezony� Mistrovský celek si ho může 
v zimě stáhnout zpět�  Devětadvacetiletý 
křídelník odehrál v české lize za Slavii 67 
zápasů s bilancí 10 branek a tří asistencí� 
S Pražany získal čtyři tituly a tři domácí 
poháry� Za Jihočechy nastoupil v nejvyšší 
soutěži do devíti utkání, v nichž zazname-
nal gól a dvě nahrávky�

  Liberec posiloval
Fotbalisté Liberce získali tři posily� Posled-
ní tým prvoligové tabulky znovu angažoval 
bahrajnského útočníka Júsufa Hilála, který 
bude ve Slovanu opět hostovat ze Slavie� 
Na sever Čech zamířil i obránce Dominik 
Plechatý poté, co ukončil hostování v Mladé 
Boleslavi� Kmenový hráč Sparty bude v Li-
berci rovněž působit rok� Hilál už v Liberci 
hostoval vloni na podzim, kdy si se Slovanem 
zahrál skupinu Evropské ligy� Osmadvaceti-
letý bahrajnský reprezentant se pak vrátil 
do Slavie, kde se ale v silné konkurenci ne-
prosadil� Hrával i v Bohemians 1905, celkem 
má v české lize na kontě 59 startů a devět 
branek� Plechatý působil v Mladé Boleslavi 
od léta, v dosavadním průběhu sezony ale 
odehrál za středočeský celek pouze 65 mi-
nut� Dvaadvacetiletý stoper proto změnu 
dresu uvítal� V první lize nastoupil v 47 utká-
ních, gól zatím nedal� Oba se již představili 
v sobotu v „Ďolíčku“ proti Pardubicím� 
Do Slovanu zamířil i záložník Christ Tiéhi, 
který přestoupil z druholigové Opavy� Se 
Slovanem podepsal tříletou smlouvu�

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

STALO SE���

Foto: sigmafotbal�cz

Foto: sigmafotbal�cz

 O VÍKENDU REMIZOVALI HRÁČI SIGMY V MLADÉ BOLESLAVI 3:3, KDYŽ 
 V OSLABENÍ INKASOVALI OD DOMÁCÍCH FOTBALISTŮ V ZÁVĚRU DVĚ BRANKY.  
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„LUKAKU JE BOREC“
I následně v Belgii jsme mohli vstřelit dva góly� Byl to velice těžký zápas, nepovedl se nám 

výsledkově ani herně� Chtěli jsme si to rozdat s Belgií o první místo ve skupině, ale jasně 

jsme prohráli� Musíme však respektovat sílu současného belgického mužstva� Když jsem 

zápas v Bruselu sledoval, pomyslel jsem si, jak by asi dopadla moje konfrontace s útoční-

kem Romelem Lukakuem� Je to borec, momentálně patří mezi nejlepší hroťáky na světě� 

Celkově byla porážka přijatá u lidí i českých médií hodně kriticky� Říkalo se a psalo, že z naší 

strany šlo až o ostudu� Což si nemyslím, Belgie má přece obrovskou sílu�

„LOUVEN MI DAL HODNĚ“
I my jsme měli v Bruselu šance� Jen škoda, že jsme je neproměnili, mohli jsme uhrát da-

leko lepší výsledek� S belgickým fotbalem mám čerstvé zkušenosti, v uplynulé sezoně jsem 

byl na hostování v prvoligovém Leuvenu� Když se za tímto angažmá ohlédnu, určitě splnilo 

moje očekávání� Dalo mi hodně� Nakonec jsem se stal základním kamenem sestavy, vypadl 

jsem z ní jen v posledním zápase� Trenér mi věřil, měl jsem jeho podporu� Doufám, že jsem 

mu ji splatil� Z různých důvodů se angažmá v Leuvenu neprodloužilo, vrátil jsem se do Sig-

my� Sezonu máme skvěle rozjetou, jen tak dál�“ 

„VSTUP DO SEZONY MÁME DOBRÝ“
Když vezmu celkově prvních sedm kol, jsme spokojení, kde se v tabulce nacházíme� Vstup 

do sezony máme dobrý� Samozřejmě je spousta věcí, na kterých bychom měli zapracovat 

a zlepšit se v nich� Náš fotbal ale baví, v našich utkáních padá hodně branek� V poslední 

době nebyla Sigma na něco takového zvyklá, hrála o dolní příčky, herní projev nebyl ideální� 

Bylo by fajn, kdybychom se pohybovali v první skupině v nadstavbové části, ale takový cíl 

nemáme� Spíš se soustředíme zápas od zápasu, chceme zlepšovat věci, ve kterých chybu-

jeme� Abychom se dál rozvíjeli, bavili fanoušky a sbírali body�

„JE SUPER, ŽE MI DAL KOUČ ŠILHAVÝ ŠANCI“
Jsem strašně moc rád, že jsem se objevil v nominaci pro poslední reprezentační sraz� 

Dostal jsem se do výběru trenéra Šilhavého potřetí� Je vždycky skvělé, když se trenér 

ozve a chce, abych přijel� I když nyní byla moje nominace asi v souvislosti s mnoha absence-

mi� Je ale super, že jsem dostal šanci, že jsem si mohl zahrát přípravný zápas s Ukrajinou� 

Každá taková zkušenost je dobrá� Co se týká světové kvalifikace, stěžejní utkání bylo to 

s Běloruskem, které jsme výsledkově zvládli� Výkon nebyl úplně špatný, ale byla chyba, že 

jsme nedali víc gólů� Mohli jsme duel dohrát v daleko větším klidu� Nicméně střelecká ne-

mohoucnost nás provázela celý sraz� 

JEMELKA VÁCLAV * Narozen: 23� června 1995 * Výška: 186 cm * Váha: 75 kg * Stav: 

svobodný, přítelkyně Andrea * Fotbalový post: obránce * Hráčská kariéra: SK Uni-

čov (2002-2011), Sigma Olomouc (2011-2020), Leuven (Belgie, 2020-2021), Sigma 

Olomouc (2021-?) * Česká liga: 91 zápasů/ 7 gólů * Reprezentace: 3/0 * Největší 

úspěchy: nominace do české reprezentace (2018), postup do první ligy (2017), účast-

ník předkola Evropské ligy (2019)

 PŘED REPREZENTAČNÍ PŘESTÁVKOU PŘISPĚL 
 VÁCLAV JEMELKA K DRTIVÉ VÝHŘE OLOMOUCE 4:0 NAD JABLONCEM. 

 SVŮJ TŘETÍ START ZA NÁRODNÍ TÝM PŘIDAL VÁCLAV JEMELKA 
 PŘED NĚKOLIKA DNY 8. ZÁŘÍ 2021 V PŘÍPRAVNÉM REMÍZOVÉM MAČI S UKRAJINOU. 

  Schickův 
„šatnář“ nestačil
Český reprezentační útočník Patrik Schick 
se v bundeslize opět gólově prosadil� V na-
stavení prvního poločasu po akci Floriana 
Wirtze dostal pětadvacetiletý forvard Le-
verkusen v ostře sledovaném duelu čtvrté-
ho kola doma s Dortmundem do vedení 2:1, 
když jeho přízemní střela přesně zapadla 
k levé tyči� Byla to jeho třetí branka v této 
sezoně, ale tentokrát nestačila na bodový 
zisk� Po přestávce měla totiž navrch Borus-
sia, která dvakrát vyrovnala a čtvrt hodiny 
před koncem proměněnou penaltou Erlin-
ga Haalanda definitivně otočila výsledek 
ve svůj prospěch�  

  Teplice lovily v zahraničí
Do Teplic přišly před koncem přestupní-
ho období dvě zahraniční posily� Předpo-
slední tým prvoligové tabulky angažoval 
peruánského útočníka Matíase Succara 
z ASK Linec a francouzského záložníka či 
útočníka Amadoua Dialla� Bývalý mládež-
nický reprezentant Guineje hrál naposledy 
za ázerbájdžánský tým Sabah� Dvaadvace-
tiletý Succar přišel do Evropy letos v lednu 
a v Linci podepsal smlouvu do roku 2024� 
Jeho dres oblékl pouze jednou, před měsí-
cem nastoupil jako náhradník v 3� předkole 
Evropské konferenční ligy s Vojvodinou 
Novi Sad� Jaro strávil na hostování v druhé 
rakouské lize v Paschingu� Přišel na roční 
hostování s opcí na přestup� Sedmadva-
cetiletý Diallo působil v Belgii mimo jiné 
v Cercle Bruggy v druhé lize� Druhou nej-
vyšší soutěž hrál také ve Francii v dresu 
pařížského celku Red Star�

  Večerka se 
stěhuje na Letnou
Sparta angažovala defenzivního univer-
zála Dalibora Večerku� Osmnáctiletý mlá-
dežnický reprezentant zamířil na Letnou 
na hostování z druholigové Opavy, součás-
tí je i opce na přestup� Talentovaný mladík 
zatím bude nastupovat v druholigovém 
„béčku“� Může hrát středního obránce 
i defenzivního záložníka� V první lize dosud 
nastoupil k 23 zápasům� V minulé sezoně 
s Opavou sestoupil�  TOMÁŠ SIVOK 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

STALO SE��� KALENDÁRIUM

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

ZÁŘÍ
14. ZÁŘÍ

1952 Jindřich Svoboda 1975-1977 2/0

1973 Pavel Novotný
1996-
1999

2/0

15. ZÁŘÍ

1954 Verner Lička
1980-
1981

9/1

1983 Tomáš Sivok
2005-
2017

64/5

16. ZÁŘÍ

1929 Arnošt Pazdera
1952-
1958

19/3

1944 Václav Migas
1969-
1970

8/0

17. ZÁŘÍ

1938 Ľudovít Cvetler 1964 2/0

1989 Michael Rabušic
2013-
2020

4/0

18. ZÁŘÍ

1981 David Lafata
2006-
2016

41/9

19. ZÁŘÍ

1931 Václav Hovorka 1958 4/2

1947 Jozef Móder
1972-
1977

17/3

1977 Adam Petrouš
2002-
2003

4/0

20. ZÁŘÍ

1895 Karel „Káďa“ Pešek
1920-
1931

44/1

1951 Miroslav Gajdůšek
1971-
1980

48/4
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Trojlístek 
na dvou frontách

Po prázdninové hektické vlně předkol všech 
tří evropských soutěží se v tomto týdnu roz-
jede jejich klasická skupinová fáze, jejíž zápasy 
budou muset kluby kombinovat s víkendový-
mi duely domácích ligových soutěží. Z pěti-
ce českých zástupců zůstal trojlístek, který 
tvoří podle očekávání pražská „S“ a Jablonec, 
jemuž se poprvé v historii podařilo proklestit 
si cestu z kvalifikace do hlavní soutěže.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Klubový šéf Severočechů Miroslav Pelta se ostatně nijak ne-

tajil tím, že úspěchu v pohárové Evropě, oceněném v přepočtu 

více jak sedmdesáti miliony korun, obětovali v Jablonci i vstup 

do ligy� Nyní však budou muset obě soutěže vzájemně sladit, což 

nebude zrovna jednoduché, neboť trenér Petr Rada nedisponuje 

zdaleka tak širokým i kvalitním kádrem jako jeho kolegové v Edenu 

a na Letné, aby měl všechny posty adekvátně zdvojené a mohl cí-

leně se sestavou podle potřeby i únavy rotovat�

Zatímco na severu Čech si nestavějí žádné vzdušné postupové 

zámky, Slavia a Sparta nepovažují základní skupinu za konečnou 

štaci, zvlášť když mají čerstvé zkušenosti z předchozí sezony� 

Červenobílí se jako mistr po nezvládnutých dvojzápasech s Fe-

rencvárosem a Legií Varšava paradoxně ocitli o patro níž, než 

jejich odvěký rival, což motivaci probojovat se z Evropské kon-

ferenční ligy co nejdál a překonat tak dvě nedávné čtvrtfinálové 

účasti v Evropské lize ještě víc umocňuje� Z poměrně atraktiv-

ní skupiny však půjde do jara jen její vítěz, což znamená nechat 

za sebou v konečné tabulce Feyenoord Rotterdam, Union Berlín 

a izraelského šampiona Maccabi Haifa� Ke sparťanům je postupo-

vý klíč v Evropské lize sice shovívavější, protože si ho zajistí dva 

z kvarteta týmů, ale zároveň je síla soupeřů zvonivější, což se pře-

devším týká francouzského Olympique Lyon a částečně i břez-

nového soka Slavie Glasgow Rangers, ani dánský mistr Bröndby 

Kodaň nebude snadným sokem�

České trio bude hrát nejen za svoji prestiž a miliony do klubo-

vé pokladny, ale každý získaný bod bude revitalizační injekcí pro 

klesající národní koeficient do příštích evropských pohárových 

sezon� V té aktuální ligové může tato dvojkolejnost nahrávat i tý-

mům, které se mohou výhradně koncentrovat na domácí sou-

těž� Hlavně v Plzni by okamžitě vyměnili tuto výhodu za návrat  

do Evropy, o který se potřebí v řadě marně pokoušeli a tím přišli 

o potřebný nosný sloup klubového rozpočtu� V sobotním prestiž-

ním duelu se Spartou viktoriáni prodloužili svoji úspěšnou domácí 

sérii neporazitelnosti a vrátili se zpátky do čela tabulky� Nejbo-

hatší a nejslavnější tuzemské kluby Spartu a Slavii budou jistě 

chtít prohánět po zdejších ligových trávnících znovu i Slovácko, 

ostravský Baník či olomoucká Sigma� 

Trmal vychytal 
čtvrtou nulu!

Zápas skončil bezbrankovou re-

mízou, což byl spíš úspěch domácí-

ho týmu, neboť od 10� minuty hrál 

bez vyloučeného Semeda, kterého 

v 58� napodobil po dvou žlutých 

kartách i Borevlovič… Výsledkem 

0:0 skončila i dvě předchozí utkání, 

jedinou výhru zaznamenala Vitória 

nad Vizelou, kterou porazila 4:0� 

Dvaadvacetiletý gólman inkasoval 

v lize zatím pouze jednou v domá-

cím zápase s Portimonense (0:1)�    

 MATOUŠ TRMAL 

 DOKÁŽOU SLÁVISTÉ USPĚT V SILNÉ SKUPINĚ KONFERENČNÍ LIGY? 

 ZATÍMCO SPARŤANY ČEKÁ NÁROČNÝ PROGRAM V EVROPSKÉ LIZE A DOMÁCÍ 
 SOUTĚŽI, PLZEŇANÉ SE MOHOU KONCENTROVAT VÝHRADNĚ NA TUZEMSKOU LIGU. 

Český brankář Vitórie Guima-

raes MATOUŠ TRMAL je v novém 

ročníku portugalské ligy mezi 

tyčemi Vitórie Guimaraes téměř 

neprůstřelný. V dosavadních pěti 

kolech totiž čtyřikrát vychytal 

čisté konto! Naposledy se mu to 

povedlo v neděli doma proti po-

slednímu Belenenses.

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Foto: Vlastimil Vacek

Foto: Vlastimil Vacek
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Ani Pavel Vrba neodčaroval letenské trauma ze zápa-

sů v Plzni, kde Sparta naposledy zvítězila před deseti 

lety v srpnu 2011� V sobotním večerním šlágru, v němž 

hosté podlehli 2:3, to bylo již dvanácté utkání���

KRESBA TÝDNE

AKTUÁLNĚ

https://www.radiobeat.cz/


Prožil hektický měsíc se Slavií v předkolech evropských pohárů 
i s českou reprezentací, do které se při nevídané marodce pře-
kvapivě vrátil. Útočníci musejí mít čísla, což jsou vstřelené bran-
ky, které ale STANISLAV TECL v obou dresech ani z těch nejvy-
loženějších šancí nedával. Jedenatřicetiletý forvard, který vždy 
dře do úmoru pro svůj tým, se tak stal terčem (ne)oprávněné 
kritiky v médiích i na sociálních sítích. Do rozhovoru se mu proto 
moc nechtělo, spíš chtěl odklad na lepší i klidnější časy. Vítězný 
nedělní gól do sítě Slovácka, kterým zlomil gólové prokletí (a kte-
rý jsem mu v minulém týdnu předpověděl!), nakonec znamenal 
názorový obrat a souhlas s otázkami nejen na spalování šancí…

Stanislav Tecl:

„Na góly 
se hodně 
nadřeme!“

Foto: Vlastimil Vacek

Stanislav Tecl:

„Na góly 
se hodně 
nadřeme!“
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 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

 Dostal jste během srazu obligátní dort k 31. narozeni-

nám, které jste v tu dobu měl?

„Dali mi ho na hotelu a podělil jsem se o něj se spoluhráči�“

 Kdy jste se dozvěděl o nominaci?

„V autobuse, když jsme se vraceli ze zápasu v Karviné� Nečekal 

jsem to, byl jsem překvapený� Říkal jsem trenérovi, ať si moji no-

minaci pořádně rozmyslí, že kolem toho bude haló, což se taky po-

tvrdilo� Byl jsem samozřejmě rád, je pro mě vždycky čest nastou-

pit za nároďák� Potkal jsem se v něm s kluky, které jsem dlouho 

neviděl� Po celý sraz jsem se cítil fajn�“

 Řekl vám něco konkrétního trenér Šilhavý?

„Neprobírali jsme to� Měli dost práce složit mančaft a dát ho 

dohromady, protože vypadlo hodně hráčů�“

 Když to vezmeme od loňského zářijového „záskoku“ 

v Lize národů v Olomouci proti Skotsku, tak jste si připsal 

čtyři starty z devíti dosavadních, z toho dvakrát v základní 

sestavě…

„Nejel jsem s nějakým velkým očekáváním� V Ostravě s Bělo-

ruskem jsem se dostal do hry jen chvilku� V Belgii to už byla tro-

chu delší pasáž� Že jsem nastoupil v základní sestavě v Plzni proti 

Ukrajině, mě příjemně překvapilo�“ 

 Před rokem jste proti Skotům asistoval u vedoucí 

branky Peška, ve středu v Plzni jste dvakrát orazítkoval tyč 

a připravil „tutovku“ Sadílkovi…

„Myslím si, že to byl dobrý fotbal i zápas, který jsme si zaslou-

žili vyhrát� Chyběly tomu jen góly, měli jsme dost šancí na jejich 

vstřelení� Tu první, kterou jsem měl za stavu 0:0, jsem vyřešil asi 

nejlíp, jak jsem mohl, ale gól z toho nebyl, protože vracející se 

obránce lízl balon a ten se od tyče odkutálel přes celou branko-

vou čáru mimo� V tu chvíli jsem seděl na trávníku za lajnou a celou 

 V NEDĚLNÍM UTKÁNÍ SE SLOVÁCKEM (2:1) VSTŘELIL STANISLAV TECL 
 VÍTĚZNOU BRANKU OBHÁJCŮ MISTROVSKÉHO TITULU. 

 SE SLAVIÍ RODÁK Z JINDŘICHOVA HRADCE ČTYŘIKRÁT 
 OVLÁDL NEJVYŠŠÍ ČESKOU SOUTĚŽ A TŘIKRÁT TUZEMSKÝ POHÁR. 

„Každý den 
mě provázejí nájezdy 

na Boruce!“

ROZHOVORROZHOVOR

Foto: Vlastimil Vacek

Foto: Vlastimil Vacek
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 V POSLEDNÍM DERBY PRAŽSKÝCH „S“ LETOS 
 V DUBNU PŘESNOU TREFOU PEČETIL TRIUMF SLAVIE 2:0. 

situaci moc nechápal� V duchu jsem si říkal, jestli se mám smát, 

nebo brečet… Neměl jsem prostě potřebné štěstí, ale takhle to 

někdy ve fotbale holt chodí�“ 

 V neděli jste doma proti Slovácku ukončil čekání na gól. 

Tušil jste, že vás bude Jan Bořil při svém průniku hledat před 

brankou?

„Mohl sám vystřelit, nebo mi přihrát� Když nejlepší moment 

k zakončení nevyužil, běžel jsem tam, kam jsem předpokládal „Bó-

řovu“ přihrávku�“

 Dobírali si vás nějak spoluhráči hned na hřišti nebo po-

tom v kabině?

„Vůbec ne! Už předtím se mě snažili podpořit, sami dobře vědí, 

jaké to je, když vám to prostě nepadá� Když jsem se šel ve druhé 

půli rozcvičovat, byl jsem hrozně rád, jak mě fanoušci v Edenu po-

vzbuzovali� Jejich reakce mě moc potěšila, nikdo mi ty zahozené 

šance nepředhazoval�“

 Před reprezentační pauzou Slavia přišla v nastaveném 

čase o výhru v Karviné, i v Edenu proti Slovácku jste se po kon-

taktním gólu hostů v samém závěru zápasu ještě klepali o vý-

sledek!

„Měli jsme oba zápasy rozhodnout mnohem dřív a sami jsme si 

jejich závěr zkomplikovali� V Karviné nás to stálo výhru, v neděli 

se Slováckem jsme ji nakonec udrželi jen se štěstím� Bohužel se 

v poslední době na góly hodně nadřeme�“

 Nyní vás čeká další ne zrovna oblíbený soupeř - Bohem-

ka v „Ďolíčku“, kde se vždycky proti pražským rivalům dokáže 

za podpory fanoušků vytáhnout k maximálním výkonům…

„V „Ďolíčku“ se nám dlouhodobě moc nedaří, utkání tam jsou 

pro nás těžší než na ostatních ligových stadionech, ať hrajeme 

s Bohemkou, nebo s Pardubicemi, které tam mají druhou sezonu 

domácí azyl� Už bychom to potřebovali zlomit dobrým a vítěz-

ným zápasem�“

 POPRVÉ DO SLAVIE NAKOUKL JAKO 19LETÝ TALENT BĚHEM PŮLROČNÍHO HOSTOVÁNÍ 
 NA JAŘE 2010, NAPEVNO DO KLUBU Z EDENU STANISLAV TECL PŘESTOUPIL V LEDNU 2017 Z JABLONCE. 

ROZHOVORROZHOVOR

Foto: Vlastimil Vacek
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v deseti tak dlouho jako my ve Varšavě, tak to je většinou o jedné 

šanci� Byl to zlomový moment celého zápasu�“ 

 V následujících dnech jste to dostával od fanoušků 

i médií sežrat…

„Na sociálních sítích sice nejsem, ale vím, co se na nich odehrá-

valo… Musím hrát dál a dělat maximum pro to, aby to bylo lepší� 

Pomohli mi kluci v kabině i trenéři, podrželi mě a společně jsme to 

zvládli ustát�“

 Nosíte si fotbal a jeho problémy domů?

„Snažím se fotbalové věci domů nenosit, nebo jen minimálně� 

Zvládám to od rodiny oddělit, i tuhle situaci jsme neřešili� Asi by 

bylo horší, kdyby starší syn Matěj už uměl číst a mohl by se tím 

trápit víc než my s manželkou� Přišlo to v době, kdy se narodil 

druhý syn a měla úplně jiné starosti� Já jsem jí moc nepomohl, 

měli jsme tak nabitý program, že jsem byl v měsíci doma snad 

jen čtyři dny…“

 BĚHEM NEDÁVNO SKONČENÉHO REPREZENTAČNÍHO 
 SRAZU NASKOČIL DO VŠECH TŘÍ DUELŮ NÁRODNÍHO TÝMU. 

 Derby se Spartou na Letné se už pomalu také blíží. Dí-

val jste se na její sobotní zápas v Plzni, kde i pod Pavlem Vrbou 

nedokázala zrušit nepříznivou desetiletou bilanci?

„Rád se v televizi dívám na sportovní přenosy� Zápas v Plzni 

dopadl překvapivě i pro mě� Byl to dobrý fotbal a Viktorka v něm 

ukázala velkou sílu� V letošní sezoně nás nečeká nic jednoduchého 

při obhajobě mistrovského titulu�“

 Ve čtvrtek vstoupíte v Edenu utkáním s Unionem Ber-

lín do nové pohárové soutěže Evropské konferenční ligy. Zmír-

nil zklamání los skupiny, ve které jsou ještě Feyenoord Rotter-

dam a izraelský mistr Maccabi Haifa, že jste se sem propadli 

po vyřazení v předkole Evropské ligy s Legií Varšava?

„Zklamání v nás pořád je, mohli jsme a měli jít dál� Ale zároveň 

už nemá cenu nad tím brečet, je to prostě pryč� Skupina, do které 

jsme dostali, je, myslím, na úrovni Evropské ligy�“

 Jak polský mistr, tak předtím maďarský šampion Fe-

rencváros byli rozhodně hratelnými soupeři. Po kterém dvoj-

zápase byla větší frustrace?

„Obojí vyřazení nás hrozně mrzelo a štvalo� Ale po Ferencvá-

rosi to bylo horší, protože se nám rozplynul velký sen zase si 

zahrát Ligu mistrů� Jak Ferencváros, tak Legia byli u nás dost 

podceňovaní� I po zbytečné porážce 0:2 v Budapešti jsem věřil, 

že to v odvetě doma zvládneme otočit� Dal jsme i brzy gól, ale 

spálili jsme bohužel spoustu šancí, což nás stálo postup dá i jis-

totu Evropské ligy�“ 

 Vracejí se vám občas v myšlenkách dva neúspěšné ná-

jezdy na brankáře Boruce ve varšavské odvetě?

„Provází mě to každý den� Hlavně ten druhý nájezd po malé 

domů� Kdybych ho proměnil, tak bychom už vedli 2:0 a to by Legia 

těžko otáčela� Boruc mi to chytil špičkou kopačky… Když hrajete 

 ČEKÁNÍ NA PREMIÉROVOU REPREZENTAČNÍ BRANKU STANISLAV TECL 
 PROTI UKRAJINĚ NEUKONČIL, DVAKRÁT ORAZÍTKOVAL BRANKOVOU KONSTRUKCI SOUPEŘE! 

Stanislav Tecl
Narozen: 1� září 1990 * Výška: 182 cm * Váha: 78 kg * Stav: 

ženatý, manželka Aneta, synové Matěj (4,5 roku) a Adam 

(1 měsíc) * Fotbalový post: útočník * Hráčská kariéra: Vy-

sočina Jihlava (2002-2009), Slavia Praha (2010), Vysočina 

Jihlava (2010-2012), Viktoria Plzeň (2013-2015), FK Jablonec 

(2015-2017), Slavia Praha (2017), FK Jablonec (2017-2018), 

Slavia Praha (2018-?) * Reprezentace: 9 zápasů, žádný gól 

* Největší úspěchy: mistr české ligy (2013, 2015, 2017, 2019, 

2020, 2021), vítěz MOL Cupu ((2018, 2019, 2021), postup 

do základní části Ligy mistrů (2013, 2019), postup do čtvrt-

finále Evropské ligy (2019, 2021)

ROZHOVORROZHOVOR
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 V REPREZENTACI SE STANISLAV TECL OBJEVIL PO VÍCE NEŽ ROČNÍ ODMLCE, 
 LONI V ČERVENCI NASTOUPIL DO BITVY SE SKOTSKEM (1:2) V LIZE NÁRODŮ. 

 Tlačenice mezi útočníky Slavie byla na začátku sezony 

enormní, po odchodech Musy a Simy na zahraniční angažmá už 

je šance na zápasové vytížení asi reálnější…

„Pořád jsme tady tři klasičtí útočníci plus Ivan Schranz, který 

na tomto postu může taky hrát� Konkurence ve Slavii je velká�“ 

 S třicítkou na krku se lavička nebo dokonce tribuna 

snáší podstatně hůř, ne?

„Lavička není nikdy příjemná� Ve třiceti to ale vnímáte jinak než 

ve dvaceti� Když jsem minulou sezonu viděl „Kuchtiče“ (Jan Kuch-

tu), jak skvěle hrál a sázel pravidelně góly, tak jsem mu to přál� 

Nejsme konkurenti, snažíme všichni tři pomoci týmu, aby uspěl, 

takhle to máme ve Slavii nastavené� Ukáže se to v klíčových a kri-

zových chvílích, kterými jsme si prošli na začátku sezony�“ 

 Do kdy máte ve Slavii smlouvu?

„Ještě na dva roky, do června 2023�“

 Dosavadní kariéru jste strávil výhradně v Česku. Nelá-

kalo vás zahrát si venku, nebo nepřišla zajímavá nabídka, kte-

rá by vás oslovila?

„Když jsem byl mladý, tak jsem si taky přál odejít na zahraniční 

angažmá� Ale nikdy na stole taková nabídka neležela, peníze nej-

sou všechno� Vážím si, že můžu být ve Slavii, kde jsem spokojený 

a šťastný� Nemám důvod odtud odcházet�“ 

 Zanedlouho už bude Jaroslav Šilhavý tvořit nominaci 

na říjnové kvalifikační zápasy v Kazani s Běloruskem v Edenu 

s Walesem, v nichž byste mohl zarovnat desítku reprezentač-

ních startů!

„Myslím si, že se všechno vrátí zpátky do normálu, že se v nomi-

naci objeví kluci, kteří na zářijovém srazu z nejrůznějších důvodů 

chyběli� Jen kdyby se třeba něco pokazilo, tak mě znovu opráší…“ 

„Nevěděl jsem, 
jestli se mám smát, 

nebo brečet…“

 ZKUŠENÝ FORVARD DEBUTOVAL V NÁRODNÍM TÝMU V ČERVNU 2013 
 V PŘÁTELÁKU S TURECKEM A CELKEM NASKOČIL DO DEVÍTI DUELŮ. 

ROZHOVORROZHOVOR



www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
https://www.hyundai.cz/
https://autokout.hyundai.cz/


V přímém souboji o první místo tabulky porazili 
Západočeši sparťany 3:2 a vrátili se zpět na špici 
ligového pelotonu. Úvodní branku Viktorie do sítě 
Pražanů vstřelil Jhon Mosquera.

Plzeň sesadila 
Spartu!

První liga 
2021/22 
První liga 
2021/22 

Foto: Vlastimil Vacek

Plzeň sesadila 
Spartu!
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Před čtyřmi lety namíchnul generálního 
manažera Plzně Adolfa Šádka. Uzavřel s ním 
ústní dohodu, že z Liberce zamíří v lednu 
2017 do Viktorie. Záložník JAN SÝKORA však 
nakonec skončil ve Slavii. Gólem Spartě v so-
botním šlágru, který Plzeň vyhrála 3:2, si ale 
host z Poznaně vystřelil u Šádka odpustek.

Jan Sýkora: 
„Chci Plzni pomoct!“

 JAN SÝKORA SE PO DESETI LETECH 
 VRÁTIL DO MATEŘSKÉHO PLZEŇSKÉHO KLUBU. 

 Mysleli jste si na skalp Sparty?

„Pro nás jde o hrozně cenné vítězství� Po vyřazení z evropských pohárů a porážce 

v Hradci Králové jsme potřebovali vyhrát� Soupeř byl těžký, ale my jsme hráli jako tým, 

ukázali sílu, jakou máme�“

 Navíc jste vstřelil vítězný gól. Byla radost o to větší?

„Moje branka byla třešnička na dortu� Víc než zápis do statistik mě ale těší, že jsem 

pomohl mužstvu� Od toho jsem na hřišti�“

 Na gólu jste měl prakticky stoprocentní podíl. Nejprve jste obral o míč spar-

ťana Panáka, vzápětí jste obstřelil Nitu.

„Věřil jsem si před zápasem, že dám gól� V první půli jsem měl jednu střelu zblízka, chvil-

ku před gólem jsem to zkoušel pravou nohou� Jsem rád, že do třetice mi to vyšlo�“

 Zápas se Spartou byl pro vás domácí premiérou v dresu Plzně. Přestavoval 

jste si ji právě tak?

„Přál jsem si, abychom vyhráli, což se mi splnilo� Byl jsem hrozně natěšený� Věděl jsem, 

že přijde hodně lidí, měl jsem na tribuně rodinu� Chtěl jsem se ukázat, všechno vyšlo 

úplně skvěle�“

 Po dlouhé době byl plný stadion.

„Atmosféra byla skvělá� Chtěl bych fanouškům poděkovat� Hnali nás celý zápas, fandili, 

vlili nám krev do žil� My jsme se jim odměnili výhrou� Jsme první v tabulce, paráda�“

 Do Plzně jste se vrátil po deseti letech. Když jste odcházel, Viktorka vyhrála 

první mistrovský titul. Jak jste to tehdy vnímal?

„Šlo o obrovský úspěch� Pořád jsem ale kontakt s lidmi z Plzně měl, takže jsem všech-

no dění kolem klubu sledoval� Šňůra úspěchů byla fantastická� Pamatuji si, když se hrála 

v Plzni poprvé Liga mistrů, šel jsem podívat třeba na zápas play off s Kodaní a i na nějaké 

zápasy ve skupině�“

 LEPŠÍ DEBUT NA DOMÁCÍM STADIONU SI JAN SÝKORA NEMOHL PŘÁT. 
 JEHO BRANKA ROZHODLA O VÍTĚZSTVÍ VIKTORIE NAD SPARTOU 3:2. 

  Nepovedený 
návrat Vrby
Kouč Pavel Vrba se ve „své“ Plzni 

poprvé představil v roli trenéra 

soupeře, ale se Spartou tvrdě 

narazil� Viktoriáni svého soka 

herně jasně převyšovali a po ví-

tězství 3:2 jej vystřídali v čele 

tabulky�

  Jediní bez prohry
Již pouze slávisté nenašli v této 

sezoně přemožitele� Plejeři Slo-

vácka jim však v Edenu pořádně 

zatápěli, a nebýt jejich žalostné 

koncovky a výborného debu-

tanta v bráně červenobílých 

Aleše Mandouse, neodjížděli by 

na jih Moravy po porážce 1:2 

s prázdnou�

  Přestřelka v Boleslavi
Šest gólů, po třech na obou stra-

nách, a drama až do posledních 

vteřin - tak vypadala bitva, v níž 

domácí fotbalisté ještě čtyři mi-

nuty před koncem prohrávali se 

Sigmou o dvě branky� Po zranění 

Vaněčka však hosté v oslabení 

nadějný náskok neudrželi� 

  Další výhra nováčka
Až do šestého kola a duelu s Plz-

ní čekali královéhradečtí „votro-

ci“ na první ligový triumf a hned 

o kolo později na něj navázali 

vítězstvím 1:0 v Českých Budě-

jovicích� Přidají třetí v nadchá-

zejícím východočeském derby 

s Pardubicemi?

ECHO 7� KOLAFoto: fcviktoria�czCELKOVÁ TABULKA

# MUŽSTVO Z V R P S B

1� Plzeň 7 6 0 1 12:6 18

2� Sparta 7 5 1 1 18:6 16

3� Slavia 6 5 1 0 15:5 16

4� Ostrava 7 5 0 2 14:9 15

5� Slovácko 7 4 1 2 8:6 13

6� Olomouc 6 3 2 1 19:12 11

7� Bohemians 7 2 3 2 12:12 9

8� Hradec Králové 7 2 3 2 5:8 9

9� Zlín 7 3 0 4 10:15 9

10� Mladá Boleslav 7 2 2 3 11:10 8

11� Jablonec 7 2 2 3 5:11 8

12� Č. Budějovice 7 2 1 4 6:9 7

13� Pardubice 7 1 3 3 12:13 6

14� Karviná 7 0 3 4 8:14 3

15� Teplice 7 1 0 6 6:16 3

16� Liberec 7 0 2 5 3:12 2

PROGRAM 8. KOLA
17.09. 19:00 Hradec Králové - Pardubice

17.09. 19:00 Olomouc - Ostrava

18.09. 16:00 Liberec - Mladá Boleslav

18.09. 16:00 Slovácko - Zlín

18.09. 19:00 Plzeň - České Budějovice

19.09. 16:00 Karviná - Teplice

19.09. 16:00 Sparta - Jablonec

19.09. 19:00 Bohemians - Slavia

VÝSLEDKY 7. KOLA
Slavia - Slovácko 2:1 (1:0)

Jablonec - Karviná 1:0 (1:0)

Ml. Boleslav - Olomouc 3:3 (1:2)

Č. Budějovice - Hr. Králové 0:1 (0:0)

Plzeň - Sparta 3:2 (2:1)

Teplice - Ostrava 1:2 (0:0)

Pardubice - Liberec 2:2 (0:2)

Zlín - Bohemians 1905 1:3 (0:1)
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 Plzeň je vaším šestým českým klubem. Kde vám bylo 

nejlíp?

„Každé angažmá mi dalo něco do fotbalového života� Ve Spartě 

jsem přešel do dospělého fotbalu, v Brně jsem si ve dvaceti zahrál 

poprvé ligu� V Liberci jsme ze tří let hráli dvakrát evropské pohá-

ry� Ve Slavii jsme udělali mistrovský titul, v Jablonci jsem měl, co 

se týče čísel a hry, asi nejlepší rok v kariéře� Nejraději ale vzpomí-

nám na angažmá, kde to člověku sedne na hřišti a k tomu je ještě 

skvělá parta� A to bylo právě naposledy v Jablonci�“

 Lech je jedním z největších polských klubů. Bylo těžké 

se prosadit?

„Nebál bych se říct, že je největší� Na každém postu jsou dva 

tři hráči, kteří mohou hrát v základu� Když jsem do Poznaně při-

šel, zjistil jsem, že individuální kvality hráčů jsou o něco vyšší než 

v české lize� Na každém tréninku bylo potřeba předvádět co nej-

lepší výkon� Abych byl vidět a prosadil se�“

 O vašem návratu do Viktorie se mluvilo vícekrát. Věřil 

jste, že se do ní jednou vrátíte?

„Hodně se o tom napsalo� Ve všech případech jsem byl pro, 

abych do Viktorie šel� Rozhodnutí ale nezáleží jen na hráči, existu-

je několik dalších faktorů, které se musí sejít� Jsem rád, že se to 

teď povedlo, přestože jde jen o hostování� I když jsem byl deset 

let pryč, vztah ke klubu jsem stále měl� Mám v Plzni rodinu, kama-

rády, strávil jsem zde velkou část svého života� Chci klubu pomoci 

a věřím, že si pomůžeme navzájem�“ 

 Z Jablonce jste přestoupil do Lechu Poznaň. Jak velká 

to byla změna?

„Vždycky jsem si chtěl vyzkoušet, jaké to je hrát v zahraničí� 

Musím říci, že začátky byly těžší, než jsem čekal� Přišel jsem v době 

lockdownu, všechno v Polsku bylo zavřené� Byl jsem ve městě sám, 

navíc mě potkala zranění� Znal jsem pouze stadion a domov, s ro-

dinou jsem komunikoval jen přes telefon� Byla to zkouška, ale ur-

čitě jsem se toho hodně naučil� Jsem rád za tu zkušenost, i když 

byla těžká�“

 JAN SÝKORA STIHL PO SRPNOVÉM PŘÍCHODU ZATÍM ODEHRÁT ZA VIKTORII DVA ZÁPASY. PO PORÁŽCE 
 S HRADCEM KRÁLOVÉ PŘIŠLA DŮLEŽITÁ VÝHRA NAD SPARTOU ZNAMENAJÍCÍ POSUN NA PRVNÍ PŘÍČKU TABULKY. 

 HOSTOVÁNÍ ŠIKOVNÉHO ZÁLOŽNÍKA LECHU POZNAŇ V PLZNI JE UZAVŘENO DO 30. ČERVNA 2022. 

JAN SÝKORA * Narozen: 29� prosince 1993 * Výška: 

171 cm * Váha: 66 kg * Stav: svobodný * Fotbalový post: 

obránce, záložník * Hráčská kariéra: Švihov (2000-2003), 

Přeštice (2003-2008), Viktoria Plzeň (2008-2011), Sparta 

Praha (2011-2015), Zbrojovka Brno (2015), Slovan Libe-

rec (2015-2017), Slavia Praha (2017-2019), Slovan Liberec 

(2019), FK Jablonec (2019-2020), Lech Poznaň (2020-

2021), Viktoria Plzeň (2021-?) * Reprezentace: 10 zápasů/ 

1 gól * Česká liga: 139/20 * Největší úspěchy: mistr české 

ligy (2017, 2019), vítěz MOL Cupu (2018), postup do zá-

kladní skupiny Evropské ligy (2015, 2016, 2017), člen repre-

zentačních výběrů ČR do 17, 18, 19, 20 a 21 let
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 JABLONEČTÍ FOTBALISTÉ PORAZILI KARVINOU 1:0 
 A PŘIPSALI SI DRUHÉ LIGOVÉ VÍTĚZSTVÍ V SEZONĚ. 

STATISTIKA 7� KOLA

STATISTIKA 7� KOLA

 GÓLOVĚ BOHATÝ MAČ V MLADÉ BOLESLAVI 
 SKONČIL REMÍZOU DOMÁCÍCH S OLOMOUCÍ 3:3. 

Foto: fkjablonec�cz

Foto: fkmb�cz

 Slavia - Slovácko  2:1 (1:0)
Branky: 4� Samek (Ekpai), 68� Tecl (Bořil) - 90� Vecheta (Kalabiška)� Rozhodčí: Orel 
- Hrabovský, Antoníček - Zelinka (video)� ŽK: Petržela, Vecheta (oba Slovácko)� Di-
váci: 11�252�
Slavia: Mandous - Bah, Takács (89� Krmenčík), Holeš, Bořil - Samek (56� Traoré), 
Ševčík - Ekpai, Lingr (56� Stanciu), Masopust (64� Oscar) - Kuchta (56� Tecl)� Tre-
nér: Trpišovský�
Slovácko: Nguyen - Hofmann, V� Daníček, Michal Kadlec - Reinberk (89� O� Ša-
šinka), D� Mareček (46� Kalabiška), Kohút (61� Jan Navrátil), Havlík - M� Petržela 
(66� Tomič), Jurečka (61� Vecheta), L� Sadílek� Trenér: Svědík�

 Jablonec - Karviná  1:0 (1:0)
Branka: 45�+3 Malínský (Pleštil)� Rozhodčí: Batík - Kubr, Dohnálek - Hocek (video)� 
ŽK: Libor Holík, Martinec - Papadopulos, Stropek, P� Buchta, Túlio, Qose, Bartošák� 
Diváci: 2468�
Jablonec: Hanuš - Libor Holík, V� Kubista, Zelený, Krob - Považanec - Pleštil 
(78� Vaníček), Houska, Kratochvíl (84� Surzyn), Malínský (78� Martinec) - Doležal 
(60� Nešpor)� Trenér: P� Rada�
Karviná: Bolek - Santos, P� Buchta (90�+2 Šindelář), S� Dramé (77� A� Svoboda), 
Křapka - Stropek (77� Zych) - Bartošák, Qose, Túlio, Šehič (67� D� Bartl) - Papado-
pulos� Trenér: Baránek�

 Mladá Boleslav - Olomouc  3:3 (1:2)
Branky: 24� Milan Škoda (Ewerton), 86� Macík vlastní, 89� Karafiát (odražený míč) 
- 10� Hála (odražený míč), 22� Růsek (vyražený míč), 72� Vaněček (Jakub Matoušek)� 
Rozhodčí: J� Machálek - Vlček, Pochylý - Berka (video)� ŽK: Milan Škoda, Douděra 
- Chvátal, González, Jemelka, Macík� Diváci: 2832�
Ml. Boleslav: Halouska - Douděra, Suchý, Karafiát, Jurásek - Matějovský, Dancák 
(46� Ladra) - Skalák (72� L� Mašek), Hlavatý (72� D� Mašek), Ewerton (60� Fila) - Milan 
Škoda� Trenér: K� Jarolím�
Olomouc: Macík - Chvátal, Poulolo, Jemelka, Zmrzlý (70� Jakub Matoušek) - Bre-
ite, González - Zifčák (65� Zahradníček), K� Daněk (56� Sedlák), Hála (70� Beneš) 
- Růsek (65� Vaněček)� Trenér: V� Jílek�

 Č. Budějovice - Hr. Králové  0:1 (0:0)
Branka: 53� Vašulín (Vlkanova)� Rozhodčí: Ginzel - Mokrusch, Ratajová� ŽK: Talo-
věrov - Mejdr� Diváci: 2842� 
Č. Budějovice: Vorel - Sladký (75� Tolno), Králik, Talověrov, Čolič - Čavoš (75� Vais), 
P� Hellebrand - Van Buren, Hora (80� L� Havel), Mihálik (57� Mršič) - Bassey (57� Mi-
chal Škoda)� Trenér: Horejš�
Hr. Králové: Fendrich - Donát, J� Král, Leibl (44� F� Čech) - Mejdr, Kodeš, J� Rada, 
F� Novotný - P� Dvořák, Vlkanova (84� Prekop) - Vašulín (73� Kubala)� Trenér: Miro-
slav Koubek�

 Plzeň - Sparta  3:2 (2:1)
Branky: 18� Beauguel (odražený míč), 32� Mosquera (Bucha), 56� Sýkora (J� Kopic) - 
41� Moberg Karlsson (Hložek), 87� Drchal (Polidar)� Rozhodčí: Berka - I� Nádvorník, 
Kříž - Orel (video)� ŽK: Mosquera, Janošek, Řezník, Hybš - Pavelka, Štetina� Diváci: 
10�584�
Plzeň: Staněk - Řezník, Kaša, Hejda, M� Havel - Bucha, Janošek (90�+3 Pernica) 
- J� Kopic (72� P� Šulc), Sýkora (72� A� Čermák), Mosquera (83� Hybš) - Beauguel 
(83� Chorý)� Trenér: M� Bílek�
Sparta: Nita - Wiesner, Štetina, Panák (61� Karabec), Hancko - Moberg Karlsson 
(61� Haraslín), Pavelka, F� Souček, Sáček (77� Drchal), Pešek (85� Polidar) - Hložek� 
Trenér: Vrba�

 Teplice - Ostrava  1:2 (0:0)
Branky: 62� Trubač (Chlumecký) - 66� Almási (Potočný), 80� Mazuch vlastní� Roz-
hodčí: Dalibor Černý - J� Paták, Váňa - Adam (video)� ŽK: Krunert, Succar, Knapík 
- Lischka, Sor� Diváci: 2568�
Teplice: Čtvrtečka - Vondrášek, Knapík, Mazuch, Chlumecký - David Černý 
(78� Kodad), Jukl, Trubač, Krunert (86� Hasil), Fortelný (78� Moulis) - Ledecký 
(65� Succar)� Trenér: R� Kučera�
Ostrava: Laštůvka - Ndefe (79� Granečný), Svozil, Lischka, Fleišman - De Azevedo 
(46� Sor), Kaloč (59� L� Budínský), Kuzmanovič, Daniel Tetour, Potočný (72� Juroška) 
- Jiří Klíma (59� Almási)� Trenér: Galásek�

 Pardubice - Liberec  2:2 (0:2)
Branky: 57� Matějka (Cadu), 73� Matějka (Cadu) - 23� Rondič (Faško), 37� Mészáros 
(Ch� Frýdek)� Rozhodčí: Zelinka - Caletka, M� Podaný - Kocourek (video)� ŽK: Cadu, 
J� Jeřábek, Sláma, Tischler - Mészáros, Faško, Jan Matoušek, Ch� Frýdek, Rondič� 
Diváci: 772�
Pardubice: Markovič - Cadu, Čihák, Toml, Sláma - Solil (90�+1 Huf), Červ - Tischler, 
Beran (46� J� Jeřábek), Kostka (46� Matějka) - Chytil� Trenér: Jaroslav Novotný�
Liberec: Knobloch - Gebre Selassie, Chaluš, Plechatý, Mikula - Faško (77� Purziti-
dis), Tiéhi - Jan Matoušek (69� J� Nečas), Ch� Frýdek (63� Tupta), Mészáros (69� Fu-
kala) - Rondič (77� Hilál)� Trenér: Kozel�

 Zlín - Bohemians 1905  1:3 (0:1)
Branky: 68� Tkáč (Čanturišvili) - 14� Keita (Květ), 55� M� Dostál (Keita), 79� Matěj 
Koubek (Necid)� Rozhodčí: Hocek - Kotík, Lakomý - Ondráš (video)� ŽK: R� Hrubý, 
Fillo, Poznar, V� Procházka - Hronek, Fulnek, Květ� Diváci: 2473�
Zlín: Rakovan - Fillo (86� L� Hrdlička), Cedidla, Simerský, V� Procházka - Y� Dra-
mé (77� Janetzký), Hlinka (59� Tkáč), R� Hrubý (86� Bobčík), Conde, Čanturišvili 
(77� M� Nečas) - Poznar� Trenér: Kalivoda�
Bohemians 1905: Le Giang - Köstl, Krch, Vondra - M� Dostál, Květ (84� Jindřišek), 
Hronek (84� V� Novák), Levin, Bartek (22� Fulnek) - Chramosta (68� Necid), Keita 
(68� Matěj Koubek)� Trenér: Klusáček�

https://www.mygoalshowergel.eu/
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 PAVEL VRBA SI NÁVRAT DO PLZNĚ URČITĚ PŘEDSTAVOVAL 
 JINAK. SE SPARTOU NA ZÁPADĚ ČECH PROHRÁL 2:3. 

„Ve víkendovém kole po reprezentační pauze na sebe narazila elitní čtyřka 
týmů. Výhodu domácího prostředí, tentokrát již s masivní podporou fanoušků, 
využila jak v sobotu Plzeň se Spartou, která prodloužila svoje desetileté čekání 
na venkovní ligovou výhru nad viktoriány, tak v neděli v Edenu Slavia se Slovác-
kem. Myslím si, že tentokrát Pavel Vrba netrefil sparťanskou sestavu hlavně 
ve složení obranné čtveřice, do které se vrátil uzdravený Štetina, také středo-
vá řada postrádala kreativního hráče, čímž pochopitelně trpěl na hrotu Hložek. 
Už do přestávky mohlo být o zaslouženém vítězství Plzně rozhodnuto, hosty 
vrátil do hry kiks stopera Kaši u postranní čáry v souboji s Hložkem, z něhož se 
následně zrodil kontaktní gól. Slavia půl hodiny dominovala, ale ve druhé půli 
převzalo otěže hry překvapivě Slovácko, které o přestávce upravilo předcho-
zí rozestavení do klasické čtyřky. Červenobílým pomohla tři střídání, protože 
na lavičce má Jindra Trpišovský kvalitní hráče. Jenže po druhém gólu nepřidali 
třetí a když se v závěru trefil hostující Vecheta, domácí se rozklepali, aby je ne-
postihla podobná remízová ztráta jako v předchozím kole v Karviné. Nerozhod-
ně 3:3 skončil duel Mladé Boleslavi s Olomoucí, která sice už vedla 3:1, ale pro-
tože vyčerpala všech pět střídání, dohrávala po odstoupení zraněného Vaněčka 
o deseti! A v závěrečných minutách pak Sigma dvakrát inkasovala…“ STANISLAV LEVÝ

ZAUJALO MĚ

Foto: Vlastimil Vacek

http://www.strompraha.cz/
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VYCHYTANÉ NULY

4
Florin Nita (Sparta)

3 - Ondřej Kolář (Slavia) * 2 - Vilém Fendrich (Hr� Králové), Jan Hanuš (Jablonec), Aleš 
Hruška (Plzeň), Filip Nguyen (Slovácko), Vojtěch Vorel (Č� Budějovice) * 1 - Peter Bajza 
(Slovácko), Jan Čtvrtečka (Teplice), Stanislav Dostál (Zlín), Jan Laštůvka (Ostrava), 
Matúš Macík (Olomouc), Jakub Markovič (Pardubice), Matej Rakovan (Zlín), Jan Šeda 
(Ml� Boleslav)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

5
Martin Hála (Olomouc), Ivan Schranz (Slavia)

4 - Jean-David Beauguel (Plzeň), Milan Škoda (Ml� Boleslav) * 3 - Adam Hložek (Sparta), 
David Lischka (Ostrava), Michal Papadopulos (Karviná), Jakub Pešek (Sparta), Tomáš 
Poznar (Zlín), David Puškáč (Bohemians 1905), Pavel Zifčák (Olomouc) * 2 - Ladislav 
Almási (Ostrava), Fortune Bassey (Č� Budějovice), Tomáš Čvančara (Jablonec), Kryš-
tof Daněk (Olomouc), Martin Dostál (Bohemians 1905), Daniel Fila (Ml� Boleslav), Pablo 
Gonzáles (Olomouc), Jan Chramosta (Bohemians 1905), Václav Jurečka (Slovácko), 
David Moberg Karlsson (Sparta),  Dominik Kostka (Pardubice), Matěj Koubek (Bohemi-
ans 1905), Jan Kuchta (Slavia), Jakub Mareš (Teplice), Lukáš Matějka (Pardubice), Jhon 
Mosquera (Plzeň), David Pavelka (Sparta), Milan Petržela (Slovácko), Václav Pilař (Jab-
lonec), Radim Řezník (Plzeň), Daniel Samek (Slavia), Jiří Skalák (Ml� Boleslav), Tomáš Solil 
(Pardubice), Stanislav Tecl (Slavia), Daniel Tetour (Ostrava), Emil Tischler (Pardubice), 
David Tkáč (Zlín), David Vaněček (Olomouc), Daniel Vašulín (Hr� Králové)

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU

(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

13
Ivan Schranz (Slavia, 5 + 2)

11,5 - Martin Hála (Olomouc, 5 + 1) * 9,5 - Jean-David Beauguel (Plzeň, 4 + 1) * 9 - Adam 
Hložek (Sparta, 3 + 2) * 8 - Cadu (Pardubice, 1 + 4), Milan Škoda (Ml� Boleslav, 4 + 0) * 
7,5 - Jakub Pešek (Sparta, 3 + 1), Tomáš Poznar (Zlín, 3 + 1), David Puškáč (Bohemians 
1905, 3 + 1), Pavel Zifčák (Olomouc, 3 + 1) * 7 - David Moberg Karlsson (Sparta, 2 + 2), 
Milan Petržela (Slovácko, 2 + 2), Daniel Samek (Slavia, 2 + 2), David Vaněček (Olomouc, 
2 + 2) * 6,5 - Jiří Fleišman (Ostrava, 1 + 3) * 6 - Juraj Chvátal (Olomouc, 0 + 4), David 
Lischka (Ostrava, 3 + 0), Michal Papadopulos (Karviná, 3 + 0) * 5,5 - Ladislav Almási 
(Ostrava, 2 + 1), Pablo Gonzáles (Olomouc, 2 + 1), Jakub Mareš (Teplice, 2 + 1), Jiří 
Skalák (Ml� Boleslav, 2 + 1), Daniel Tetour (Ostrava, 2 + 1) * 5 - Nemanja Kuzmanovič 
(Ostrava, 1 + 2), Ondřej Mihálik (Č� Budějovice, 1 + 2), Antonín Růsek (Olomouc, 1 + 
2), Yira Sor (Ostrava, 1 + 2) * 4,5 - Oscar Dorley (Slavia, 0 + 3), Ewerton Da Silva (Ml� 
Boleslav, 0 + 3), Jan Mejdr (Hr� Králové, 0 + 3) * 4 - Fortune Bassey (Č� Budějovice, 2 + 
0), Tomáš Čvančara (Jablonec, 2 + 0), Kryštof Daněk (Olomouc, 2 + 0), Martin Dostál 
(Bohemians 1905, 2 + 0), Daniel Fila (Ml� Boleslav, 2 + 0), Jan Chramosta (Bohemians 
1905, 2 + 0), Václav Jurečka (Slovácko, 2 + 0), Dominik Kostka (Pardubice, 2 + 0), Matěj 
Koubek (Bohemians 1905, 2 + 0), Jan Kuchta (Slavia, 2 + 0), Lukáš Matějka (Pardubice, 
2 + 0), Jhon Mosquera (Plzeň, 2 + 0), David Pavelka (Sparta, 2 + 0), Václav Pilař (Jab-
lonec, 2 + 0), Radim Řezník (Plzeň, 2 + 0), Tomáš Solil (Pardubice, 2 + 0), Stanislav Tecl 
(Slavia, 2 + 0), Emil Tischler (Pardubice, 2 + 0), David Tkáč (Zlín, 2 + 0), Daniel Vašulín 
(Hr� Králové, 2 + 0) * 3,5 - David Černý (Teplice, 1 + 1), Václav Drchal (Sparta, 1 + 1), Pa-
blo Gonzáles (Olomouc, 1 + 1), Dávid Hancko (Sparta, 1 + 1), Tomáš Chorý (Plzeň, 1 + 1), 
Miroslav Káčer (Plzeň, 1 + 1), Adam Karabec (Sparta, 1 + 1), Ibrahim Keita (Bohemians 
1905, 1 + 1), Jan Kovařík (Bohemians 1905, 1 + 1), Ladislav Krejčí I (Sparta, 1 + 1), Kristi 
Qoose (Karviná, 1 + 1), Matěj Polidar (Sparta, 1 + 1), Martin Sladký (Č� Budějovic, 1 + 1), 
Filip Souček (Sparta, 1 + 1), Ondřej Zmrzlý (Olomouc, 1 + 1) 

Střelecky rozjetí fotbalisté olomoucké Sigmy se nezasekli ani 
ve městě automobilů, s „Bolkou“ se rozešli smírnou remízou 3:3, 
která je udržela na špici tabulky efektivity� Ve šlágru sedmého kola 
si třemi góly do sítě Sparty polepšila Plzeň, třikrát se ze vstřelené 
branky radovali i „Klokani“ ve Zlíně� Polepšil si dvěma trefami i Libe-
rec, který do té doby je jednou skóroval, ale stále zůstává poslední�

1� Olomouc 19 3,166

2� Sparta 18 2,571

3� Slavia 15 2,500

4� Ostrava 14 2,000

5�-7� Plzeň 12 1,714

5�-7� Bohemians 1905 12 1,714

5�-7� Pardubice 12 1,714

8� Ml. Boleslav 11 1,571

9� Zlín 10 1,429

10�-11� Slovácko 8 1,143

10�-11� Karviná 8 1,143

12�-13� Č. Budějovice 6 0,857

12�-13� Teplice 6 0,857

14�-15� Hr. Králové 5 0,714

14�-15� Jablonec 5 0,714

16� Liberec 3 0,429

Utkání Slavia-Olomouc bylo odloženo�

Olomoucký brankostroj 
se nezasekl 

 HRÁČI „BOLKY“ SE PROTI SIGMĚ TREFILI TŘIKRÁT. 

Foto: fkmb�cz

GÓLOVÁ JÍZDA

http://www.jutagrass.cz/
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PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

21� 9� 2021

FOTBALOVÝ 
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ
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Vydrova trefa 
z poslední akce

Čeští fotbalisté remizovali v přípravném utkání v Plzni s Ukrajinou 
1:1. Hosty poslal ve 27. minutě do vedení Viktor Kornijenko, na konci 
třetí minuty nastavení srovnal střídající Matěj Vydra. Národní tým 
nedokázal porazit Ukrajince počtvrté za sebou. Svěřenci trenéra 
Jaroslava Šilhavého zápasem s Ukrajinou zakončili zářijový program. 

 TUTO SESTAVU POSLAL KOUČ JAROSLAV ŠILHAVÝ NA PLZEŇSKÝ TRÁVNÍK. 

 PŘÍPRAVNÝ MAČ MEZI ČESKEM A UKRAJINOU SKONČIL REMÍZOU 1:1. 

Minulou neděli národní tým prohrál ve světové kvalifikaci 

v Belgii 0:3, předtím ve čtvrtek porazil doma Bělorusko 1:0� Další 

utkání čekají reprezentanty v říjnu, kdy nejprve v důležitém kva-

lifikačním duelu přivítají Wales, který má ve skupině E na třetím 

místě stejně bodů jako Češi�

Trenér Šilhavý, který při zářijovém srazu postrádal z nejrůz-

nějších důvodů zhruba 20 hráčů, udělal hned sedm změn v zá-

kladní sestavě oproti utkání v Bruselu� Premiéru v reprezentač-

ním „áčku“ si odbyl obránce Havel, na hrotu útoku dostal šanci 

Tecl a mezi tyčemi nahradil zraněného Vaclíka plzeňský Staněk� 

V ukrajinské sestavě nechyběl slávistický stoper a rovněž debu-

tant v národním celku Kačaraba�

Český tým začal aktivně a 25 minut měl více ze hry� V 8� mi-

nutě se dostal za obranu Tecl, obešel gólmana, ale vracející se 

Kryvcov jeho střelu z úhlu do prázdné branky se štěstím sra-

zil na tyč� Ukrajinci udeřili hned z první vážnější akce� Po kol-

mici za obranu našel Tymčyk přízemní centrem z pravé strany 

přes celé vápno nabíhajícího Kornijenka a ten napálil míč ne-

REPREZENTACEREPREZENTACE

PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ V PLZNI

ČESKO - UKRAJINA 1:1 (0:1)

Branky: 90�+3 Vydra - 27� Kornijenko� Rozhodčí: Glova - Bednár, Weiss (všichni 
Slovensko)� ŽK: A� Král, M� Sadílek - Zinčenko� Diváci: 5231�

Česko: Staněk - Coufal, Holeš (61� Kaša), Jemelka, M� Havel (46� Matějů) - 
A� Král, T� Souček (61� Barák) - Pešek (46� Hložek), M� Sadílek, Zmrhal (46� Vydra) 
- Tecl (76� Sáček)� Trenér: Šilhavý�

Ukrajina: Bojko - Kačaraba, Kryvcov (46� Sobol), Syrota - Tymčyk, Makarenko 
(56� Šaparenko), Zinčenko, Kornijenko - Jarmolenko (76� Kočergin), Zubkov 
(64� Buleca) - Sikan (56� Jaremčuk)� Trenér: Petrakov�

JAK TO VIDĚL TRENÉR JAROSLAV ŠILHAVÝ?

„Myslím, že jsme odehráli výborný zápas s tak kvalitním soupe-

řem, jako je Ukrajina� Akorát nám chyběly góly� V prvním poločase 

jsme měli vstřelit aspoň dva góly a vývoj by se otočil� V závěru, 

kdy jsme soupeře přehrávali a tlačili, přišla odměna a v poslední 

vteřině jsme dali aspoň vyrovnávací branku� Měli jsme hodně šancí 

a určitě jsme měli dát v průběhu ještě nějaký gól� V koncovce se 

někdy potýkáme s nekvalitou�“
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kompromisně pod břevno� Dvaadvacetiletý krajní bek gólově 

oslavil svůj debut v reprezentačním A-týmu� Chvíli nato pálil 

mimo Zinčenko� Češi mohli ještě do pauzy srovnat, teč agilního 

Sadílka po jemné přihrávce od Tecla ale vytáhl konečky prstů 

brankář Bojko a dobíhající Pešek těsně nedokázal doklepnout 

míč zblízka do sítě�

Po změně stran se domácím zpočátku nedařilo� V 64� minutě 

šli Ukrajinci do brejku a přečíslení a na Zubkovův střílený centr 

jen těsně nedosáhli dva spoluhráči� Chvíli nato Teclovi podruhé 

v utkání zkazila radost tyč, kterou napálil po centru od Coufala� 

Ukrajinci se zatáhli do obranného bloku a český celek si jen těžko 

vytvářel šance� Nakonec se ale vyrovnání dočkal� V 89� minutě 

ještě Sadílkovu střelu k tyči vytáhl Bojko, ale v závěru tříminu-

tového nastavení se dostal na hranici pokutového území k míči 

střídající Vydra a povedenou střelou do horního rohu skóroval� 

V národním celku se trefil poprvé od loňského října� Ukrajinci 

i ve třetím zářijovém zápase remizovali, nerozhodně hráli i o ví-

kendu v kvalifikaci s Francií� 

 MATĚJ VYDRA JÁSÁ: V POSLEDNÍCH VTEŘINÁCH DUELU 
 S UKRAJINCI VSTŘELIL VYROVNÁVACÍ GÓL ČESKÉHO TÝMU. 

AKTUÁLNĚREPREZENTACE

  Braithwaite musí na operaci kolena
Fotbalisté Barcelony se budou muset několik měsíců obejít bez dánské-
ho útočníka Martina Braithwaitea, který si v ligovém utkání s Getafe 
poranil koleno a musí na operaci� Třicetiletý dánský reprezentant začal 
všechny tři srpnové ligové duely v základní sestavě, dvakrát se zapsal 
mezi střelce� Na zářijové zápasy kvalifikace mistrovství světa 2022 už ale 
semifinalista letošního EURO 2020 necestoval� Jeho zranění znamená 
další potíže pro barcelonský útok� Letní posila Sergio Agüero se po sva-
lovém zranění dostane na trávník nejdřív v říjnu, talentovaný Ansu Fati 
se stále zotavuje po operaci kolena� Místo Antoineho Griezmanna, který 
v závěru přestupního období odešel do Atlética Madrid, přišel na po-
slední chvíli na hostování Nizozemec Luuk de Jong z FC Sevilla� Ani ten 
ale v této sezoně ještě v lize nenastoupil� 

  Günes dostal padáka
Trenér Senol Günes tři dny po debaklu 1:6 s Nizozemskem v kvalifikaci 
mistrovství světa 2022 skončil u turecké reprezentace� Svaz se s ním 
dohodl na rozvázání smlouvy� K národnímu týmu nastoupil předloni 
v březnu� Do kvalifikace o postup na světový šampionát v Kataru sice 
vstoupil výhrou 4:2 nad Nizozemskem, ale na nedávném EURO 2020 s ná-
rodním týmem vypadl už ve skupině� Poslední kapkou pro vedení svazu 
byl debakl minulé úterý v Amsterdamu� Devětašedesátiletý kouč už 
na lavičce turecké reprezentace působil v letech 2000 až 2004� Na mis-
trovství světa 2002 v Japonsku a Koreji ji dovedl k historickému úspě-
chu v podobě bronzových medailí�

 ODVETU S ČECHY BALE MOŽNÁ NESTIHNE. 

 TRENÉR GÜNES UŽ TURKY NEPOVEDE. 

  Přijde Bale o zápas v Praze?
Kapitán velšské reprezentace Gareth Bale má poraněný stehenní sval 
a hrozí mu, že přijde o kvalifikační zápas v Praze o postup na mistrovství 
světa 2022 v Kataru� Podle španělského deníku Marca bude dvaatřice-
tiletý křídelník Realu Madrid mimo hru do října� Duel Walesu s českým 
národním týmem je na programu 8� října� Zranění si přivodil na trénin-
ku, kvůli čemuž zmeškal už nedělní duel španělské ligy se Celtou Vigou, 
v němž „Bílý balet“ oslavil návrat na stadion Santiaga Bernabéua výhrou 
5:2� Trenér Carlo Ancelotti ho také nenominoval k úvodnímu středeční-
mu duelu základní skupiny Ligy mistrů na hřišti Interu Milán�

  Jovovič zakotvil v Nikšiči
Černohorský křídelník Vladimir Jovovič se jako volný hráč vrátil do Nikši-
če, kde začínal kariéru� Šestadvacetiletý reprezentant byl bez angažmá 
od června, kdy mu po čtyřech letech vypršela smlouva v Jablonci� Přišel 
tam v létě 2017 a vypracoval se v jednu z opor severočeského klubu� Bě-
hem čtyř sezon odehrál v české lize 103 zápasů a vstřelil 15 branek, s tý-
mem trenéra Petra Rady se představil i v Evropské lize� Za reprezentaci 
nastoupil v 39 utkáních, na gól dosud čeká� Se Sutjeskou Nikšič získal dva 
černohorské tituly, než v roce 2015 přestoupil do Crvene zvezdy Běle-
hrad� V srbském celku se ale neprosadil a většinu času strávil na hosto-
váních v OFK Bělehrad, Kruševacu a Subotici�

ZAHRANIČNÍ KALEIDOSKOP
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  David Luiz se vrátil do Brazílie
Obránce David Luiz se po čtrnácti letech vrátil do rodné Brazílie�  Vítěz 
Ligy mistrů z roku 2012, který po sezoně skončil v Arsenalu, podepsal 
patnáctiměsíční smlouvu s Flamengem� Čtyřiatřicetiletý bek působil 
v Evropě od roku 2007, kdy přišel do Benfiky Lisabon� Nastupoval také 
za Paris St� Germain a Chelsea, se kterou získal titul, dvakrát vyhrál 
Evropskou ligu a v roce 2012 i Ligu mistrů� V Arsenalu bývalý brazilský 
reprezentant působil od srpna 2019�

  PSG bude oblékat Dior!
Fotbalisty Paris St� Germain bude v následujících dvou letech oblékat 
Christian Dior� O dohodě informoval francouzský velkoklub, který 
v létě angažoval argentinskou hvězdu Lionela Messiho z Barcelony� 
Podle PSG jde o první spolupráci slavné módní značky s jakýmkoli 
sportovním klubem� Dior, který u PSG vystřídal Huga Bosse, pro deví-
tinásobné francouzské mistry přichystal kompletní kolekci volnočaso-
vého i formálního oblečení� Nechybí ani detaily v podobně znaku klubu 
na kravatách nebo stélkách bot�

  Fernandes se rozloučil 
s ruskou reprezentací
Ruský obránce Mário Fernandes ukončil v 30 letech reprezentační kari-

éru� Chce se soustředit na působení v CSKA Moskva, kde hraje od roku 

2012 a s nímž získal tři ligové tituly� Brazilský rodák odehrál jedno re-

prezentační utkání za „kanárky“, ale v roce 2015 přijal ruské občanství� 

Byl důležitou součástí týmu při postupu do čtvrtfinále na domácím mis-

trovství světa v roce 2018, zahrál si i na letošním EURO 2020� Celkem má 

v ruském dresu na kontě 33 zápasů, v nichž vstřelil pět gólů�

  Hiddink dotrénoval
Nizozemský trenér Guus Hiddink poté, co se vyléčil z onemocnění CO-

VID-19, ukončil kariéru� Čtyřiasedmdesátiletý kouč, který mimo jiné vedl 

Realu Madrid nebo Chelsea, naposledy koučoval reprezentaci Cura-

caa, jemuž kvůli nákaze chyběl v několika zápasech kvalifikace o postup 

na mistrovství světa� Curacao nakonec vypadlo ve druhém kole s Pana-

mou� Před tím působil dvakrát v PSV Eindhoven, se kterým získal šest 

titulů, a navíc v ročníku 1987/1988 vyhrál PMEZ (dnešní Liga mistrů)� 

Na kontě má také triumf v Anglickém poháru s Chelsea a dvě čtvrtá mís-

ta na mistrovství světa s Nizozemskem (1998) a Koreou (2002)�

AKTUÁLNĚ

ZAHRANIČNÍ KALEIDOSKOP

 STOPER LUIZ OPUSTIL ARSENAL A VRACÍ SE DO BRAZÍLIE. 
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Nejsledovanějším víkendovým duelem anglické Premier League byl 
mač na Old Trafford, kde si nadmíru podařenou obnovenou premiéru 
v dresu domácího Manchesteru United odbyla portugalská super-
star Cristiano Ronaldo.  

Hvězdný snajpr poprvé po více než 12 letech oblékl trikot Red Devils a natěšeným fa-

nouškům předvedl to, co umí nejlépe - střílení gólů� V bitvě s Newcastlem v nastavení 

prvního poločasu otevřel skóre pohotovou dorážkou střely Greenwooda, v 62� minutě 

svým druhým a nakonec vítězným gólem zvýšil na 2:1� Domácí výběr nakonec dokráčel 

k pohodlné výhře 4:1� Na první příčce tabulky mu dělá společnost Chelsea, v jejímž dresu 

znovu pálil Romelu Lukaku, který dvěma zásahy nasměroval Blues k hladkému triumfu 3:0 

nad Aston Villou� Deset bodů na kontě má také Liverpool, který stejným poměrem zdolal 

Leeds� Loňského nováčka načal prvním gólem utkání Mohamed Salah, jenž vstřelil svou 

stou branku v Premier League, což se mu povedlo jako třicátému hráči historie� Potře-

boval k tomu odehrát 162 utkání, jen čtyři borci dosáhli této mety rychleji - Shearer, 

Kane, Agüero a Henry�   

Dosud stoprocentní Tottenham utrpěl tříbrankovou lekci od Crystal Palace� Dlouho 

vyrovnaný duel zlomila červená karta hostujícího Tangangy, oslabení Spurs následně ne-

dokázali londýnskému rivalovi vzdorovat a v poslední čtvrthodině třikrát lovili míč ze své 

sítě� Alex Král si na debut za West Ham musí počkat, na rozdíl od krajanů Součka a Cou-

fala zůstal při bezbrankové remíze Kladivářů v Southamptonu jen na lavičce� Po třech 

porážkách zabral Arsenal, triumf 1:0 nad Norwichem mu premiérovým zásahem nové 

sezony vystřelil snajpr Aubameyang� „Bylo to zasloužené vítězství, měli jsme šance, aby-

chom vyhráli vyšším rozdílem� Věděli jsme, že dnes musíme uspět,“ oddychl si po utkání 

trenér Arteta� Hubený jednobrankový triumf díky trefě Bernarda Silvy ukořistili také 

obhájci titulu z Manchesteru City na půdě Leicesteru� 

Už ve čtvrtém kole zavítal kouč Julian Nagelsmann s mistrovským 
Bayernem do Lipska, odkud v létě do Mnichova zamířil. Návrat na známou 
adresu si společně se stoperem Upamecanem a záložníkem Sabitzerem, 
které si z kádru německého vicemistra do Bavorska přivedl, opravdu užili.

Noví svěřenci čtyřiatřicetiletého trenéra, který je už na třetí bundesligové štaci, úřa-

dujícího vicemistra nijak nešetřili a zvítězili jasně 4:1� I proto si Nagelsmann mohl dovolit 

za tříbrankového vedení stáhnout ze hry některé lehce zdravotně indisponované opory 

před nadcházejícím vstupem do skupinové fáze Ligy mistrů na Camp Nou se španělskou 

Barcelonou� Za nepříznivého stavu 0:3 vstřelil čestný úspěch domácího RB dalekonos-

nou střelou z 30 metrů rakouský obránce Konrad Laimer, který je rovněž v hledáčku 

bavorského velkoklubu…

Čtyři góly nastřílel venku také největší rival mnichovského giganta vestfálský Dort-

mund, ovšem v Leverkusenu to byl mnohem dramatičtější zápas� Bayer sice v zápase tři-

krát vedl, na 2:1 to v nastavení první půle zařídil svým třetím gólem v sezoně český útoč-

ník Patrik Schick, ale nakonec domácím zůstali bodově prázdné ruce� Po přestávce totiž 

Borussia třemi brankami otočila šlágr ve svůj prospěch, norský snajpr Erling Haaland 

zařídil první a čtvrtý gól svého týmu, který se posunul na třetí místo za druhý Bayern� 

Pozici lídra stále drží Wolfsburg, který ještě jako jediný neztratil ani bod a bez větších 

problémů zdolal Fürth na jeho stadionu� Nováček se propadl na poslední příčku, z níž se 

výhrou na hřišti druhého novice Bochumi odpoutala berlínská Hertha, která i díky dvě-

ma asistencím Vladimíra Daridy byla velmi efektivní� 

BUNDESLIGA

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Wolfsburg 4 4 0 0 6:1 12

2� Bayern 4 3 1 0 13:4 10

3� Dortmund 4 3 0 1 13:9 9

4� Mohuč 4 3 0 1 6:2 9

5� Freiburg 4 2 2 0 6:4 8

6� Leverkusen 4 2 1 1 12:6 7

7� Kolín n. R. 4 2 1 1 8:6 7

8� Union Berlín 4 1 3 0 5:4 6

9� Hoffenheim 4 1 1 2 8:7 4

10� Stuttgart 4 1 1 2 8:9 4

11� M ǵladbach 4 1 1 2 5:8 4

12� RB Lipsko 4 1 0 3 5:6 3

13� Bochum 4 1 0 3 4:6 3

14� Bielefeld 4 0 3 1 3:5 3

15� Frankfurt 4 0 3 1 4:7 3

16� Hertha 4 1 0 3 5:11 3

17� Augsburg 4 0 2 2 1:8 2

18� Fürth 4 0 1 3 2:11 1

PREMIER LEAGUE

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Manch. Utd. 4 3 1 0 11:3 10

2� Chelsea 4 3 1 0 9:1 10

3� Liverpool 4 3 1 0 9:1 10

4� Manch. City 4 3 0 1 11:1 9

5� Brighton 4 3 0 1 5:3 9

6� Tottenham 4 3 0 1 3:3 9

7� West Ham 4 2 2 0 10:5 8

8� Everton 3 2 1 0 7:3 7

9� Leicester 4 2 0 2 4:6 6

10� Brentford 4 1 2 1 3:2 5

11� Crystal Palace 4 1 2 1 5:5 5

12� Aston Villa 4 1 1 2 5:7 4

13� Wolves 4 1 0 3 2:3 3

14� Southampton 4 0 3 1 4:6 3

15� Watford 4 1 0 3 3:7 3

16� Arsenal 4 1 0 3 1:9 3

17� Leeds 4 0 2 2 4:11 2

18� Burnley 3 0 1 2 2:5 1

19� Newcastle 4 0 1 3 5:12 1

20� Norwich 4 0 0 4 1:11 0

 BRIGHTON V BRENTFORDU VYBOJOVAL TŘETÍ TRIUMF 
 A PŘEKVAPIVĚ SE DRŽÍ V ZÁVĚSU ZA NEJLEPŠÍMI. 

 PATRIK SCHICK PROTI DORTMUNDU SKÓROVAL, VELKOU 
 PŘESTŘELKU ALE LEVERKUSEN NAKONEC PROHRÁL 3:4. 

Triumfální návrat Ronalda Nagelsmann Lipsko nešetřil

BUNDESLIGAPREMIER LEAGUE

NEJLEPŠÍ STŘELCI

# HRÁČ TÝM G A

1� Antonio M. West Ham 4 3

2� Fernandes B. Manchester Utd 4 0

3� Salah M. Liverpool 3 2

4� Calvert-Lewin D. Everton 3 0

4� Greenwood M. Manchester Utd 3 0

4� Lukaku R. Chelsea 3 0

7� Benrahma S. West Ham 2 2

NEJLEPŠÍ STŘELCI

# HRÁČ TÝM G A

1� Lewandowski R. Bayern 6 0

2� Haaland E. Dortmund 5 4

3� Diaby M. Leverkusen 3 1

4� Awoniyi T. Union Berlín 3 0

4� Modeste A. Kolín n� R� 3 0

4� Schick P. Leverkusen 3 0

7� Wirtz F. Leverkusen 2 3

8� Musiala J. Bayern 2 2

8� Zoller S. Bochum 2 2

PROGRAM

5. KOLO

17�9� Newcastle - Leeds
18�9� Wolves - Brentford, Burnley - Arsenal,

Liverpool - Crystal Palace, Norwich - Watford,
Manchester City - Southampton, 

Aston Villa - Everton
19�9� Brighton - Leicester, Tottenham - Chelsea,

West Ham - Manchester Utd�

VÝSLEDKY

4. KOLO

Chelsea - Aston Villa 3:0 * Brentford - Brighton 0:1
Leicester - Manch� City 0:1 * Arsenal - Norwich 1:0
Man� Utd� - Newcastle 4:1 * Leeds - Liverpool 0:3

Southampton - West Ham 0:0 * Watford - Wolves 0:2
Crystal Palace - Tottenham 3:0
Everton - Burnley (hráno po uzávěrce)

PROGRAM

5. KOLO

17�9� Hertha - Fürth
18�9� Augsburg - Mönchengladbach,

Bayern - Bochum, Bielefeld - Hoffenheim,
Mohuč - Freiburg, Kolín n� R� - RB Lipsko

19�9� Stuttgart - Leverkusen,
Dortmund - Union Berlín, Wolfsburg - Frankfurt

VÝSLEDKY

4. KOLO

Mönchengladbach - Bielefeld 3:1
Bochum - Hertha 1:3 * Frankfurt - Stuttgart 1:1
RB Lipsko - Bayern 1:4 * Freiburg - Kolín n� R� 1:1

Fürth - Wolfsburg 0:2 * Hoffenheim - Mohuč 0:2
Leverkusen - Dortmund 3:4 
Union Berlín - Augsburg 0:0
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LA LIGA

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Real Madrid 4 3 1 0 13:6 10

2� Valencia 4 3 1 0 9:2 10

3� Atl. Madrid 4 3 1 0 7:4 10

4� Real Sociedad 4 3 0 1 6:4 9

5� Ath. Bilbao 4 2 2 0 4:1 8

6� Sevilla 3 2 1 0 5:1 7

7� Barcelona 3 2 1 0 7:4 7

8� Mallorca 4 2 1 1 3:3 7

9� Osasuna 4 1 2 1 4:6 5

10� Vallecano 4 1 1 2 5:5 4

11� Villarreal 3 0 3 0 2:2 3

12� Levante 4 0 3 1 5:6 3

13� Betis 3 0 2 1 2:3 2

14� Elche 3 0 2 1 1:2 2

15� Espanyol 4 0 2 2 1:3 2

16� Cádiz 4 0 2 2 4:7 2

17� Granada 3 0 2 1 1:5 2

18� Celta Vigo 4 0 1 3 3:8 1

19� Getafe 3 0 0 3 1:4 0

20� Alaves 3 0 0 3 1:8 0

NEJLEPŠÍ STŘELCI

# HRÁČ TÝM G A

1� Benzema K. Real Madrid 5 4

2� Oyarzabal M. Real Sociedad 4 0

2� Vinicius J. Real Madrid 4 0

4� Soler C. Valencia 3 2

5� Correa A. Atl� Madrid 3 1

6� Lamela E. Sevilla 3 0

7� Braithwaite M. Barcelona 2 1

7� Depay M. Barcelona 2 1

7� En Nesyri Y. Sevilla 2 1

7� Guedes G. Valencia 2 1

7� Roberto S. Barcelona 2 1

SERIE A

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� AS Řím 3 3 0 0 9:2 9

2� AC Milán 3 3 0 0 7:1 9

3� Neapol 3 3 0 0 6:2 9

4� Inter 3 2 1 0 9:3 7

5� Udinese 3 2 1 0 6:2 7

6� Lazio 3 2 0 1 9:4 6

7� Fiorentina 3 2 0 1 5:5 6

8� Bologna 2 1 1 0 3:2 4

9� Sassuolo 3 1 1 1 4:4 4

10� Atalanta 3 1 1 1 3:3 4

11� Turín FC 3 1 0 2 6:4 3

12� Empoli 3 1 0 2 3:5 3

13� FC Janov 3 1 0 2 4:8 3

14� Venezia 3 1 0 2 2:6 3

15� Sampdoria 3 0 2 1 2:3 2

16� Juventus 3 0 1 2 3:5 1

17� Cagliari 3 0 1 2 5:9 1

18� Spezia 3 0 1 2 3:9 1

19� Verona 2 0 0 2 3:6 0

20� Salernitana 3 0 0 3 2:11 0

NEJLEPŠÍ STŘELCI

# HRÁČ TÝM G A

1� Immobile C. Lazio 4 0

2� Joao Pedro Cagliari 3 1

2� Veretout J. AS Řím 3 1

4� Vlahovič D. Fiorentina 3 0

5� Djuričič F. Sassuolo 2 1

5� Pellegrini Lo. AS Řím 2 1

PROGRAM

5. KOLO

17�9� Celta Vigo - Cádiz
18�9� Vallecano - Getafe, Atl� Madrid - Ath� Bilbao,

Elche - Levante, Alaves - Osasuna
19�9� Mallorca - Villarreal, Real Sociedad - Sevilla,

Betis - Espanyol, Valencia - Real Madrid
20�9� Barcelona - Granada

VÝSLEDKY

4. KOLO

Real Madrid - Celta Vigo 5:2
Cádiz - Real Sociedad 0:2 * Osasuna - Valencia 1:4

Espanyol - Atl� Madrid 1:2
Ath� Bilbao - Mallorca 2:0 * Levante - Vallecano 1:1

Getafe - Elche, Granada - Betis (hráno po uzávěrce)

PROGRAM

4. KOLO

17�9� Sassuolo - Turín FC
18�9� FC Janov - Fiorentina, Inter - Bologna,

Salernitana - Atalanta
19�9� Empoli - Sampdoria, Venezia - Spezia,

Lazio - Cagliari, Verona - AS Řím,
Juventus - AC Milán

20�9� Udinese - Neapol

VÝSLEDKY

3. KOLO

AS Řím - Sassuolo 2:1 * AC Milán - Lazio 2:0
Cagliari - FC Janov 2:3 * Spezia - Udinese 0:1

Turín FC - Salernitana 4:0 
Sampdoria - Inter 2:2 * Atalanta - Fiorentina 1:2 

Neapol - Juventus 2:1 * Empoli - Venezia 1:2
Bologna - Verona (hráno po uzávěrce)

Vypadalo to na totálně zkažený večer, nakonec z toho byl karneval 
se vším všudy. Madridský Real po dlouho očekávaném návratu na svůj 
svatostánek pěti góly zničil Celtu Vigo a vládne španělské lize!

Real slavil návrat na zrekonstruovaný Estadio Santiago Bernabéu po nekonečných 

560 dnech, jenže už po pár minutkách s Vigem prohrával� Do druhé půle šel s mankem 

1:2 a místo oslav to vypadalo spíš na funus� Pak ale kanonýr Benzema svým druhým gólem 

srovnal a rozpoutal ofenzivní manévry znamenající výhru 5:2� „Byl to pro nás všechny 

speciální večer v úžasné atmosféře� Hrát zase před fanoušky byl trochu podivný pocit, 

ale moc nám pomohli,“ smál se francouzský střelec, který dal nakonec hattrick�

Mistrovské Atlético mělo zase pořádnou kliku� Před reprezentační pauzou uhrálo bod 

s Villarrealem díky vlastňáku soupeře v páté minutě nastavení, tentokrát na hřišti no-

váčka z Espaňolu zařídil výhru 2:1 Lemar až v 99� minutě! „Ve druhé půli jsme byli fantas-

tičtí, líbilo se mi, jak pět střídajícího hráčů změnilo obraz hry,“ jásal kouč Simeone� Udá-

lostí byl návrat ztraceného syna Griezmanna, který odehrál po boku snajpra Suáreze 

58 minut, ale neprosadil se� „Svůj úkol zvládl dobře, neměl to snadné,“ hájil ho Simeone, 

zatímco francouzský štírek vzkazoval fanouškům: „Jsem šťastný, že jsem zpět a chci je 

ujistit, že na hřišti pro ně nechám všechno, aby byli zase hrdí�“ 

Další giganti měli volno, šlágr Sevilla - Barcelona i duel Villarreal - Alavés byly z roz-

hodnutí nejvyššího španělského sportovního soudu odloženy� Důvodem byla prodlouže-

ná reprezentační přestávka, kvůli které se jihoameričtí fotbalisté vrátili do klubů pozdě� 

Na špici tabulky překvapivě zaclání experty hromadně odepisovaná Valencia, první Real 

ji trumfuje jen díky většímu počtu nastřílených gólů� Pravda, „Netopýři“ využili příznivé-

ho losu, přesto prokázali, že by se znovu mohli vrátit mezi elitu� V Pamploně sice rychle 

prohrávali, ale čtyřmi góly duel otočili� Příště je čeká konečně pořádný test - právě mad-

ridský Real! 

Přišel znervóznět giganty a jeho „Mission Impossible“ zatím fun-
guje parádně. Trenérský stratég José Mourinho trůní s ambiciózním 
římským AS na čele tabulky. A Itálii nabízí svoji tradiční show!

Nešlo teď jen o typická provokativní prohlášení, kterými na sebe tak rád strhává po-

zornost� Portugalský trenér nyní smyslů zbavený sprintoval podél lajny a skončil v klub-

ku svých jásajících svěřenců� Římané díky trefě střídajícího El Shaarawyho v nastavení 

doma přetlačili nebezpečné Sassuolo 2:1� A pro Josého šlo o jubilejní tisící zápas v roli 

hlavního kouče� „Úplně jsem ztratil hlavu, omlouvám se soupeřům za své chování� Ale cítil 

jsem se znovu jako ten čtrnáctiletý kluk, který snil o fotbalové kariéře,“ culil se Mou-

rinho, pro něhož šlo o unikátní utkání� „Dopředu jsem říkal, že je to zápas jako každý jiný, 

ale lhal jsem� Měl speciální číslo a navždy si ho budu pamatovat� Byl výjimečný, bláznivý, 

klidně to mohlo skončit 7:7�“

Plný počet bodů mají i milánský AC s Neapolí� Rossoneri zvládli těžký duel s Laziem, 

pod výhru 2:0 se gólově podepsal i hvězdný navrátilec Ibrahimovic� „Lev je zpátky!“ hlásil 

švédský kanonýr� Neapolští ve šlágru kola prohrávali s Juventusem, jenže po pauze utkání 

otočili� Turínští tak nezvítězili ani ve 3� kole ligy, což se jim stalo teprve podruhé za posled-

ních 52 sezón� „Hráčům nemůžu nic vyčíst, zaplatili jsme za chyby� Snad vstoupíme do Ligy 

mistrů lépe,“ přál si trenér Allegri� Zdá se, že bez spasitele Ronalda čeká giganta těžký 

rok, až 16� místo v tabulce s jediným bodem je ostuda� Ztráceli ale i další favorité� Berga-

mo překvapivě ruplo doma s Fiorentinou 1:2, když všechny góly padly z penalt, mistrovský 

Inter šel na hřišti Sampdorie dvakrát do vedení, ovšem byla z toho jen plichta 2:2� Vítězný 

debut v Serii A si připsal David Zima� Reprezentační obránce odehrál za FC Turín celý zá-

pas a pomohl „Býkům“ k prvním bodům v sezóně při jasné výhře 4:0 nad Salernitanou� 

 ATLÉTICO OTOČILO DUEL V BARCELONĚ 
 A ESPAŇOL PO BOJI NAKONEC ZDOLALO 2:1. 

 JUVENTUS V SOBOTNÍM ŠLÁGRU PADL 
 V NEAPOLI 1:2 A STÁLE ČEKÁ NA PRVNÍ TRIUMF. 

Benzema zachránil oslavy Josého euforická tisícovka

SERIE ALA LIGA
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Slavia nedala Dukle šanci,
tři body pro Spartu i Liberec

Sobotní duely v 1. lize žen uzavřely program pátého kola. Slavia nastří-
lela Dukle devět branek, Liberec proti Pardubicím otáčel v závěru a Spar-
ta porazila Plzeň 4:0. Již v pátek porazilo Slovácko Lokomotivu 4:0.

 SLOVÁCKO DOMA SUVERÉNNĚ ZDOLALO LOKOMOTIVU BRNO. 

 SKÓRE ZÁPASU V UHERSKÉM HRADIŠTI OTEVŘELA POLÁŠKOVÁ. 

FK DUKLA PRAHA - SK SLAVIA PRAHA 0:9 (0:5)

Slavia nastoupila na Julisce dva dny po odvetném utkání Ligy mis-

tryň, přesto od začátku dominovala� „Sešívané“ v brance poprvé 

představily posilu z Liberce Fuchsovou, důležité události se však 

děly u branky Dukly� Hned v osmé minutě se radovala Szewieczko-

vá, za chvilku přidala další gól Krejčiříková a na 3:0 upravila Franny 

Černá� Do šaten se odcházelo za vedení vršovického týmu 5:0, když 

se ještě podruhé trefily Krejčiříková se Szewieczkovou� I po změ-

ně stran pokračovala převaha Slavia, šestou branku dala Franny 

Černá, trefila se i Růžičková� V předposlední minutě zkompletovala 

hattrick Szewieczková a na 9:0 upravila Kožárová� Sešivané posílá 

vysoká výhra do čela tabulky, o jeden gól před Spartu�

FC SLOVAN LIBEREC - FK PARDUBICE 3:2 (0:1)

Poslední Pardubice cestovaly na sever Čech, kde je v Chrasta-

vě hostil Slovan Liberec� Východočešky vedly po přesném zásahu 

Suchanové� Opravdová zápletka ale přišla v poslední čtvrthodině� 

Nejdříve srovnala domácí Košíková, zanedlouho ale vrátila vedení 

Pardubicím Hladíková� Severočešky ovšem zabraly a dvěma slepe-

nými góly Dinh Thanhové zajistily tři body pro sebe�

FK DUKLA PRAHA - SK SLAVIA PRAHA 0:9 (0:5)

Branky: 9�, 45� a 89� Szewieczková, 11� a 25� Krejčiříková, 
12� a 52� Černá F�, 55� Růžičková, 90� Kožárová�

FC SLOVAN LIBEREC - FK PARDUBICE 3:2 (0:1)

Branka: 88� a 90�+1 Dinh Thanhová, 77� Košíková - 38� Suchanová, 79� Hladíková�

FC VIKTORIA PLZEŇ - AC SPARTA PRAHA 0:4 (0:3)

Branky: 43� a 51� Martínková L�, 39� Chlastáková, 45� Pochmanová�

1. FC SLOVÁCKO - LOKOMOTIVA BRNO H.H. 4:0 (2:0)

Branky: 43� (p�), 67� a 89� Dubcová M�, 29� Polášková�

TABULKA 1. LIGY ŽEN 2021/22

1� SK Slavia Praha 4 23:0 12

2� AC Sparta Praha 4 22:0 12

3� 1. FC Slovácko 3 11:0 9

4� Lokomotiva Brno H. H. 5 10:10 9

5� FC Viktoria Plzeň 5 10:11 6

6� FC Slovan Liberec 5 6:15 6

7� FK Dukla Praha 5 1:23 0

8� FK Pardubice 5 3:27 0

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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 PO VÍTĚZSTVÍ 4:0 SE HRÁČKY SLOVÁCKA POSUNULY NA TŘETÍ MÍSTO TABULKY PRÁVĚ PŘED BRŇANKY. 

nec zvolila střela a rozvlnila síť� Střelkyně branky mohla přidat 

za pár minut další zásah, ale z dorážky nemířila přesně� Svá mí-

řidla v dalším pokusu neměla seřízena Michaela Dubcová, ovšem 

její chvilky v utkání měly teprve přijít� Před přestávkou totiž za-

stavila střelu Janků hostující Mazúchová rukou a nařízený poku-

tový kop proměnila právě Michaela Dubcová�

V úvodu druhé půle nejdříve domácí Ohlídalová hlavou minula 

těsně branku, ale spíše se hrálo na polovině Slovácka� Fotbalistky 

Lokomotivy se ale výraznější šance nedostaly� A tak udeřily opět 

domácí hráčky, přesněji Michaela Dubcová, která chytře přeho-

dila brankářku Lokomotivy, a bylo to 3:0� Největší šanci Brňanek 

zlikvidovala brankářka Škrabalová, která konečky prstů vytáhla 

pokus Haklové mimo tyče� V 77� minutě ještě měla zajímavou příle-

žitost domácí Příkaská, ale pod nohy se jí vrhla Havlíčková� Koneč-

nou podobu výsledku však dala hráčka utkání Michaela Dubcová, 

která v předposlední minutě uzavřela svým třetím gólem branko-

vý účet utkání na 4:0�

Střelkyně hattricku byla po utkání velmi spokojená� „Super 

počasí, atmosféra, osvětlení, takto večer jsme hrály v lize poprvé 

a myslím, že se nám zápas povedl, 4:0 je jasný výsledek� Samozřej-

mě vždy je co zlepšovat, byly tam pasáže, kdy jsme mohly nějaké 

situace zahrát lépe, ale určitě celkově super výkon a super výsle-

dek,“ hodnotila moravské derby Michaela Dubcová�

„Utkání hodnotím negativně, byly jsme daleko od hráček, vůbec 

je nedostupovaly a bylo to dnes špatné� Žádná střela nebyla, ne-

dostávaly jsme se do koncovky a v prvním poločase jsme snad ne-

měly ani rohový kop� Po přestávce jsme to už trochu zlepšily, ale 

nevím, co bych více řekla,“ sdělila smutně nejlepší střelkyně ligy 

Lucie Lišková, která se nedokázala na Slovácku prosadit� 

Foto: gol�cz - Pavel Jiřík ml�
 TŘI GÓLY DO SÍTĚ BRŇANEK PŘIDALA DUBCOVÁ. 

FC VIKTORIA PLZEŇ - AC SPARTA PRAHA 0:4 (0:3)

Hodinu před polednem začalo utkání plzeňské Viktorie se Spar-

tou, které bylo dopoledním předkrmem před večerním duelem 

mužských kolegů� V Dobřanech se v domácí sestavě představila 

Adéla Radová, která se vrátila na západ Čech právě z letenského 

klubu� Šest minut před přestávkou se ovšem Sparta trefila po-

prvé, úspěšná byla Chlastáková, a do přestávky přišly další slepe-

né góly� Radovaly se Lucie Martínková s Pochmanovou� Ve druhém 

poločase přidala ještě jednu branku Lucie Martínková a Sparta 

veze z plzeňské půdy tři body�

1. FC SLOVÁCKO - LOKOMOTIVA BRNO H.H. 4:0 (2:0)

Na Městském fotbalovém stadionu Miroslava Valenty v Uher-

ském Hradišti začaly lépe domácí fotbalistky� Střelecky byla ak-

tivní Michaela Dubcová, ale z trestného kopu brankářku Havlíčko-

vou nepřekonala, další její rána skončila na brankou� Skóre utkání 

tak otevřela v 29� minutě Polášková, která místo přihrávky nako-

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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 JAROSLAV KOLÁŘ PŘEBÍRÁ OCENĚNÍ 
 OD PŘEDSEDY FAČR PETRA FOUSKA. 

 SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ CEN VÁCLAVA JÍRY 
 PROBĚHLO VE ČTVRTEK V PRAŽSKÉM HOTELU PYRAMIDA. 

Ceny Václava Jíry: v hlavní kategorii 
byli oceněni Rygel, Komňacký a Kolář

Ceny Václava Jíry v hlavní kategorii tentokrát získali bývalý repre-
zentant Zdeněk Rygel, trenér František Komňacký a předseda komi-
se pro historii a statistiku FAČR a dlouholetý tiskový mluvčí národ-
ního týmu Jaroslav Kolář. 

 TROJICE OCENĚNÝCH (ZPRAVA) JAROSLAV KOLÁŘ, 
 DCERA FRANTIŠKA KOMŇACKÉHO LUCIE ROSÍ A ZDENĚK RYGEL. 

Všechny tři stejně jako předchozí laureáty vyznamenala Fotba-

lová asociace ČR za to, jak celoživotně přispěli k rozvoji českého 

fotbalu� Slavnostní vyhlášení proběhlo v úterý 7� září v Praze�

ING. JAROSLAV KOLÁŘ
Novinářské práci se věnoval od poloviny 80� let ve sportov-

ním oddělení tehdejší Večerní Prahy� V letech 1996-2002 působil 

na ČMFS jako ředitel oddělení komunikace, v tomto období byl 

zároveň tiskovým mluvčím u národního týmu, s nímž absolvoval 

dohromady rekordních 101 zápasů�

Poté se vrátil k novinářské práci v týdeníku GÓL (2002-2009), 

než znovu nastoupil do svazových služeb v obou dřívějších po-

DRŽITELÉ MALÝCH PLAKET 
CEN DR. VÁCLAVA JÍRY

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ 
Zdeněk Hruška * František Kopač * Ing� Jiří Němec 

STŘEDOČESKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ 
Vladimír Hašek * Josef Mára * Vladimír Šturm 

JIHOČESKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ 
Ing� Jiří Hanzal * Václav Ludačka * František Šafránek 

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ 
Ing� Jiří Dufka * Miloš Kašpar * Josef Landshut * Evžen Veselý 

KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ 
Ing� Miroslav Balej * Zdeněk Havel * Petr Vystrčil 

ÚSTECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ 
Petr Henc * Libor Sklenář * Marcel Týce 

LIBERECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ 
Karel Mazánek * Zdeněk Miksa * Vladimír Satranský 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ 
Petr Hummler * Jan Jebavý * Mgr� Jiří Krenčík 

PARDUBICKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ 
Václav Obolecký * Oldřich Skalický * František Vondrouš 

KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ VYSOČINA 
Václav Dobrý * Jiří Kaštan * Pavel Svoboda 

JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ 
Ing� Karel Hladiš, CSc� * Miroslav Schallenberger * Karel Šoukal 

OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ 
Milan Grézl * Ing� Pavel Suk * Jiří Svozil 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ 
Ing Jaromír Blaščík * Ing� Jiří Dlouhý * Jiří Lincer 

ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ 
Jan Bobčík * Ladislav Hýbner * Josef Mikulenka 

http://www.fotbal.cz
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 PETR FOUSEK PŘEDÁVÁ CENU ZDEŇKU RYGELOVI. 

ZDENĚK RYGEL
Dlouholetý krajní obránce Baníku Ostrava (1973-1982) odehrál 

v jeho dresu 256 ligových zápasů a vstřelil 7 branek, získal s ním tři 

mistrovské tituly v letech 1976, 1980 a 1981� Životní zápas odehrál 

v tehdejším Poháru vítězů pohárů v roce 1978 proti 1� FC Magde-

burg, kdy vítězným gólem zajistil ostravskému týmu historický 

postup do semifinále této evropské klubové soutěže�

V závěru kariéry působil v kyperském EPA Larnaka (1983-1984) 

a ve Zbrojovce Brno (1984-1986)�  Řadu let pracoval jako sekre-

tář, vedoucí mužstva a sportovní manažer ostravského klubu� 

Reprezentoval ve čtyřech mezistátních zápasech (1974-1975), 

s čs� olympijským týmem získal zlatou medaili v Moskvě 1980, kde 

odehrál úvodní utkání ve skupině s Kolumbií (3:0) a finále v Lužni-

kách proti NDR (1:0)� 
 ZA FRANTIŠKA KOMŇACKÉHO PŘEVZALA CENU JEHO DCERA LUCIE ROSÍ. 

zicích� V roce 2011 byl jmenován předsedou Komise pro historii 

a statistiku FAČR, která se pod jeho vedením stala všeobecně re-

spektovanou fotbalovou institucí�

V letech 2015-2019 byl tiskovým mluvčím u reprezentace 

do 21 let, s reprezentačními týmy absolvoval dvě EURO v Polsku 

(v roce 2012 s „áčkem“ a o pět let později se „lvíčaty“)� Autorsky 

se podílel na čtivých beletristicko-historických publikacích „Gó-

lové (půl)století československého fotbalu“ a „Fotbalový pohár“�

PaedDr. FRANTIŠEK KOMŇACKÝ
Úspěšný trenér, který získal mistrovské tituly jak v Čes-

ku (s Baníkem Ostrava v roce 2004), tak na Slovensku (double 

s MFK Ružomberok v roce 2006)� Trenérskou kariéru začal v Jis-

kře Kyjov (1978-1986), potom byl osm sezon asistentem v Dr-

novicích (1986-1994)� V dalších letech vystřídal několik morav-

ských klubů - Hanácká Slavie Kroměříž, Tatran Poštorná, 1� FC 

Synot (postoupil s ním v roce 2000 do nejvyšší soutěže), FK Zlín�

Na začátku nového milénia odešel na Slovensko (MŠK Žilina, 

Matador Púchov, vyhrál s ním v roce 2003 Slovenský pohár), od-

kud zamířil na ostravské Bazaly, kde prožil slavnou mistrovskou 

sezonu 2003/2004� Po stejném triumfu v Ružomberoku usedl 

na lavičku FK Jablonec (2007-2012)� V roce 2010 ho dovedl k his-

toricky nejlepšímu ligovému umístění (2� příčka), kterou potvrdil 

o rok později třetím místem�

Po severočeském angažmá se vrátil zpátky na Moravu, kde tré-

noval Vysočinu Jihlava (2012-2013), znovu Baník Ostrava (2013-

2014) a FK Hodonín (2015-2017)�  V letech 2009-2012 byl asisten-

tem trenéra Michala Bílka u české reprezentace, která na EURO 

2012 v Polsku postoupila až do čtvrtfinále� Je vítězem ankety Tre-

nér roku 2009�

www.fotbal.cz
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MOL Cup - los 3. kola: 
Slavia do Velvar, Sparta do Líšně

Obhájci trofeje fotbalisté pražské Slavie vstoupí do MOL Cupu 
utkáním na hřišti třetiligových Velvar. Finalista uplynulého ročníku 
Plzeň přivítá ve 3. kole druholigovou Příbram a další ze spolufavoritů 
Sparta se představí na půdě rovněž druholigové Líšně. Rozhodl o tom 
páteční los v sídle FAČR na Strahově.

 PETR FOUSEK, PŘEDSEDA FAČR, PŘI LOSU 3. KOLA MOL CUPU. 

 V SÍDLE FAČR NA PRAŽSKÉM STRAHOVĚ BYLY VYLOSOVÁNY POHÁROVÉ DVOJICE 3. KOLA MOL CUPU. 

Ve 3� kole vstoupí do MOL Cupu pětice elitních klubů, která se 

představila v kvalifikaci evropských pohárů� Vedle Slavie, Plzně 

a Sparty zasáhnou do hry také Jablonec a Slovácko� Severočeši 

nastoupí na hřišti třetiligových Přepeří, tým z Uherského Hradiš-

tě pak ve Zbuzanech, hrajících rovněž třetí nejvyšší soutěž� Právě 

Zbuzany v minulém kole šokovaly vítězstvím 2:1 v Liberci, po němž 

na lavičce Slovanu skončil trenér Pavel Hoftych� Další prvoligové 

celky úvodní zápasy domácího poháru zvládly�

Ve 3� kole se z týmů hrajících nejvyšší soutěž představí doma 

pouze Plzeň v souboji s Příbramí a Karviná, která přivítá rovněž 

druholigovou Chrudim� Zbylá třináctka nastoupí venku� Úředním 

hracím termínem 3� kola je středa 22� září� Tři z posledních čtyř 

ročníků MOL Cupu ovládl úřadující ligový mistr Slavia, v sezoně 

2019/2020 zvítězila Sparta� 

LOS 3. KOLA MOL CUPU

Vltavín - Ostrava, Zápy - Hr� Králové, Velvary - Slavia, 

Zbuzany - Slovácko, Přepeře - Jablonec, Vlašim - Olomouc,

Dukla - Č� Budějovice, Jihlava - Pardubice, 

Velké Meziříčí/Opava - Ml� Boleslav, Třinec - Teplice, 

Varnsdorf - Brno, Líšeň - Sparta, Prostějov - Bohemians 1905, 

Karviná - Chrudim, Vyškov - Zlín, Plzeň - Příbram�

       
        
       
       

 SLÁVISTÉ ZAHÁJÍ CESTU 
 ZA OBHAJOBOU POHÁROVÉHO 

 TRIUMFU VE VELVARECH, 
 PLZEŇANÉ PŘIVÍTAJÍ PŘÍBRAM. 

Foto: Vlastimil Vacek
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 RADEK BEJBL POVEDE PO TÝMECH 
 U16 A U17 NYNÍ REPREZENTACI U18. 

Trenérem reprezentace do 18 let 
se stal Radek Bejbl

Radek Bejbl se vrací na pozici mládežnického reprezentačního tre-
néra. Před čtrnácti měsíci vedl výběr hráčů do 17 let, nyní jej Výkon-
ný výbor Fotbalové asociace České republiky schválil jako trenéra 
národního týmu U18.

 „OSMNÁCTKA“ ABSOLVOVALA V TÉTO SEZONĚ TURNAJ VÁCLAVA JEŽKA A POD VEDENÍM 
 RADKA BEJBLA NYNÍ MLADÉ REPREZENTANTY ČEKÁ ŘÍJNOVÝ PŘÍPRAVNÝ TURNAJ V CHORVATSKU. 

 REPREZENTAČNÍ CELEK DO 18 LET MÁ NOVÉHO TRENÉRA. 

Vicemistr Evropy z roku 1996 a někdejší hráč Slavie či Atlétika 

Madrid působil u mládežnických reprezentací České republiky 

jako hlavní trenér národních týmů kategorie U16 a U17, které mají 

dvouletý cyklus� Loni v červnu mu nebyla předchozím vedením 

FAČR prodloužena smlouva� Nyní se devětačtyřicetiletý bývalý 

reprezentant k elitní české mládeži vrací� „Hodně se na tuto práci 

těším� Už jsem ji vykonával před čtrnácti měsíci, ale pak mi bohu-

žel nebyla prodloužena smlouva� O to více si cením toho, že mě 

nyní předseda FAČR Petr Fousek oslovil prostřednictvím Karla 

Poborského jako kandidáta na pozici hlavního trenéra osmnáctky� 

Byl jsem velmi potěšen a zajímalo mě to� Minulý týden jsem po-

tvrdil Petru Fouskovi, že bych o tento post měl zájem a výkonným 

výborem jsem byl schválen,“ svěřuje se Bejbl�

Oproti předchozímu období povede nyní v roli reprezentač-

ního trenéra starší generaci hráčů, v této sezoně kategorii U18, 

s níž v příští sezoně přejde i do kategorie U19, kterou čeká kvalifi-

kační cyklus na mistrovství Evropy� „Je to pro mě příjemná změna, 

vyzkouším si zase vyšší kategorii, moc se na to těším,“ kvituje tuto 

změnu Bejbl� Reprezentace do 18 let odehrála v minulém týdnu 

tradiční Turnaj Václava Ježka, kde sice skončila třetí, prezento-

vala se však pěkným fotbalem a aktivní hrou� „Měl jsem možnost 

vidět všechna tři utkání� S Rakouskem, Slovenskem i Německem� 

Viděl jsem tým, který na hřišti působil velice sebevědomě� Má 

velmi slušně herně i individuálně vyspělé hráče� Bylo to příjemné 

sledování, protože se tento tým snažil na hřišti dominovat� Jsem 

přesvědčen, že tým má svou vnitřní sílu, svůj náboj a viděl jsem 

tam dobrou energii z kluků, když se jim třeba podařila vstřelit 

branka, nebo měli nějakou šanci� Emotivně to prožívali, což se mi 

líbilo,“ říká nově jmenovaný trenér národního týmu do 18 let�

Nejbližší reprezentační akcí nového trenéra U18 Radka Bejbla 

a jeho realizačního týmu bude říjnový přípravný turnaj v Chor-

vatsku� 

http://www.fotbal.cz
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Fotbalový svaz v Královéhradeckém 
kraji oslavil 20 let 

Stylově oslavil 20 let svého trvání Královéhradecký krajský fotbalo-
vý svaz. Slavnostním večerem v Novém Adalbertinu v Hradci Králové 
za účasti Petra Fouska, předsedy Fotbalové asociace ČR, a dalších vý-
znamných hostů a partnerů, byli zároveň ve čtvrtek 10. září oceněni 
i zasloužilí funkcionáři, kteří stáli u zrodu fotbalového hnutí v regionu. 

 PŘEDSEDA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KFS 
 VÁCLAV ANDREJS BĚHEM SLAVNOSTNÍHO VEČERA. 

 PETR FOUSEK, PŘEDSEDA FAČR, PŘEDAL OCENĚNÍ FUNKCIONÁŘŮM A DALŠÍM 
 LIDEM, KTEŘÍ SE VÝRAZNĚ ZASLOUŽILI O FOTBAL V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. 

„Jsem velmi spokojený� Úroveň večera byla důstojná a jsem 

rád, že dorazili všichni hosté, které jsme pozvali� Nebral jsem to 

ani jako oslavu, bral jsem to spíš jako přátelské setkání lidí, kte-

ří se podíleli na chodu svazu a nechali tady kus práce i kus svého 

života,“ uvedl Václav Andrejs, předseda Královéhradeckého KFS, 

který stojí v čele fotbalu v kraji už jedenáctý rok� A od letošních 

voleb je také členem výkonného výboru FAČR� Večerem provázeli 

bývalý ligový fotbalista Aleš Javůrek a Pavel Schröfel� Fotbalové 

vzpomínání hudebně doprovodil František Nedvěd ml� „Byla to 

příjemná prezentace našich dvaceti let� Moderátoři i organizátor 

za svaz Jirka Lebedinský odvedli skvělou práci,“ chválil Andrejs�

OCENĚNÍ A PODĚKOVÁNÍ
Cenu za dlouholetou činnost pro krajský fotbal získali: Vladimír 

Blažej, jenž byl 11� září 2001 jedním ze zakladatelů krajského sva-

zu a dodnes se podílí na fungování fotbalu v kraji, dále Miloš Židík, 

Jiří Jeník, Jan Neuman a Petr Vítek�

Za dvacet let svaz ušel pořádný kus cesty a rozvinul v největší 

sportovní organizaci v regionu� „Minulá léta nechci hodnotit� To je 

na lidech z fotbalového prostředí, aby sami řekli, zda jsme praco-

vali dobře a svaz měl úspěšný vývoj� Za sebe si myslím, že náš kraj 

patří do špičky v republice,“ hodnotil Václav Andrejs�

Mezi zásadní milníky dvaceti let patří kromě sportovních úspě-

chů, výchovy mladých hráčů i rozhodčích vydávání časopisu Fotbal 

v kraji a myšlenka fotbalových Galavečerů, na nichž se už 10� ro-

kem dostává poděkování a ocenění lidem, kteří přispěli k rozvoji 

fotbalu� Ceny získávají i starostové, funkcionáři, trenéři, střelci 

či úplně ti nejmenší� Během té doby galavečer získal společensko-

-kulturní prestiž� Jedenáctý ročník se uskuteční v Náchodě�

Na slavnostním večeru ocenění za práci pro fotbalový časopis 

dostali: Michaela Zimová, Miroslav Hofmann, Iveta Vrbová a Jan 

Střížka� 

Na závěr byla vyhlášena nejprestižnější kategorie - Cena Jana 

Modřického za celoživotní zásluhy o rozvoj fotbalu, který je sou-

částí galavečerů, tentokrát cenu obdrželi: Vladislav Koudelka, Mi-

roslav Havlíček in memorian, Josef Bajer, Vilém Novák, Vladimír 

Hynek a Bohuslav Mědílek� 

PODPORA FOTBALU NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI
Plány mají na Královéhradecku na další roky dopředu� Hlavní 

roli ovšem hrají finance� „Budoucnost je především o tom, jak stát 

a státní činitelé vše uchopí a podpoří fotbal� Podle mého názoru 

prostředky, které jdou do sportu a do regionálního fotbalu, jsou 

podhodnocené� Fotbal na téhle naší úrovni potřebuje mnohem 

vyšší podporu,“ poukázal Václav Andrejs� Vděčný je proto za pod-

poru kraje� „Musím pochválit a zároveň poděkovat krajskému 

úřadu, panu hejtmanovi Martinu Červíčkovi a jeho náměstkovi 

Arnoštu Štěpánkovi za podporu,“ řekl Andrejs� 

http://www.fotbal.cz
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MS ve futsalu: skvělý start! 
Hattrick Seidlera a vítězství nad Panamou!

Český futsalový tým zahájil v pondělí svou účast na mistrovství 
světa 2021 v Litvě. V klaipédské Švyturys aréně vyzval středoame-
rickou Panamu. O osudu utkání rozhodla už první desetiminutovka, 
po které svěřenci trenéra Neumanna vedli 4:0. 

 ČEŠTÍ FUTSALISTÉ ZDOLALI NA ÚVOD MS PANAMU VYSOKO 5:1. 

 TOMÁŠ KOUDELKA V SOUBOJI S PANAMSKÝM REPREZENTANTEM. 

Češi předvedli skvělý úvod� Slováček se prokličkoval panam-

skou obranou a připravil míč pro skórujícího Zárubu� To vše 

ve 2� minutě utkání� O chvíli později bylo ještě veseleji� Vahala 

dlouhým pasem našel Seidlera, který zkušeně prostřelil z úhlu 

brankáře - 0:2� 

Třetí gól mohl přidat David Drozd, který šel sám na gólmana 

Penalozu, ale branku přestřelil� Vzápětí ale David poslal do úni-

ku Seidlera, který podruhé v utkání propálil soupeřova brankáře 

- 0:3� Skvělou desetiminutovku dokonal Seidler uzavřením hat-

tricku� Češi Panamce doslova deptali - 0:4� 

Ve druhé desetiminutovce už český tým neskóroval, naopak 

čelil několika panamským pokusům, které zlikvidoval pozorný Va-

hala� Na výsledku se tak už nic nezměnilo� 

Po přestávce se hrál vyrovnaný futsal� Další šanci Panamy la-

pil Vahala� Na druhé straně nastřelil tyč Vnuk� Deset minut před 

koncem Češi znovu udeřili� Holý poslal za obranu Rešetára a ten 

si náležitě poradil - 0:5� Panama se dočkala branky minutu před 

koncem, ale nástřel De Leona byl připsán jako vlastní gól Slováč-

kovi - 1:5� Nic to však na českém vítězství již nezměnilo� 

PANAMA - ČESKÁ REPUBLIKA 1:5 (0:4)

Branky: 39� vlastní - 2� Záruba (Slováček), 5� Seidler (Vahala), 9� Seidler (D� Drozd), 
10� Seidler (Křivánek), 30� Rešetár (Holý)� Rozhodčí: Alhosani (UAE) - Al Bahhar (BHR)� 
ŽK: Goodridge - Jošt�

Panama: Penaloza (Hernandez) - Maquensi, Rivas, Goodridge, Castrellon - Ledezma, 
Hurst, Del Rosario, Milord, Campos, De Leon, Aparicio, Ortiz� Trenér Apolinar Galvez�

Česká republika: Vahala (38� Gerčák) - Záruba, Koudelka, Slováček, D� Drozd - P� Drozd, 
Seidler, Holý, Vnuk, Rešetár, Křivánek, Vokoun, Jošt� Trenér Tomáš Neumann�

http://www.fotbal.cz
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 TÝM ČESKÝCH FUTSALISTŮ NA SVĚTOVÉM ŠAMPIONÁTU V LITVĚ. 

 NAVÁŽOU FUTSALOVÍ REPREZENTANTI NA TRIUMF S PANAMOU I V DALŠÍM 
 DUELU NA ŠAMPIONÁTU, V NĚMŽ JE VE ČTVRTEK ČEKAJÍ BRAZILCI? 

http://www.fotbal.cz
https://futsalliga.cz/
https://futsal.fotbal.cz/
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pondělí 13.9. 2021 ve 22:00 hodin. 
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