
Liga je zpět. Hrajeme! I díky vám

Ligová fotbalová asociace děkuje všem 
záchranářům, lékařům, zdravotním sestřičkám a 
dalším obětavým pracovníkům v první linii, kteří 
se zasloužili o zvládnutí složité epidemiologické 
situace v naší zemi. Díky jejich obětavému 
nasazení se mohou v tomto týdnu naplno znovu 
rozběhnout obě nejvyšší soutěže - jako jedny z 
prvních v Evropě. V den restartu 
profesionálního fotbalu v Česku přichází Ligová 
fotbalová asociace s kampaní Hrajeme! I díky 
vám. 





# Klub 
1. FK Pardubice
2. FC Zbrojovka Brno
3. FK Viktoria Žižkov
4. FC Hradec Krá lové
s. FK Dukla Praha
6. FC Vys. Jihlava
7. FK ústí nad Labem
8. MFK Chrudím
9. SK Líšeň
10. 1.SK Prostějov
11. FC Slav. Vyšehrad
12. FK Fotbal Třinec
13. FC S.&B. Vlašim
14. FK Varnsdorf
15. FK Baník Sokolov
16. M FK Vítkovice

JSMl&VTO

SIPO U1

Příští mistrovská utkání:

A-tým

Kolo v R p Skóre Body 
23 18 2 3 43:13 56 
23 15 5 3 53:23 50 
23 13 2 8 41:31 41 
23 11 7 s 44:25 40 
23 12 2 9 42:33 38 
23 10 7 6 43:35 37 
23 9 5 9 35:35 32 
23 9 4 10 34:44 31 
23 7 8 8 37:36 29 
23 7 8 8 25:31 29 
23 8 3 12 31:36 27 
23 6 9 8 29:35 27 
23 8 3 12 24:32 27 
23 s 6 12 30:56 21 
23 4 s 14 24:40 17 
23 2 4 17 22:52 10 

25. v neděli 21.6.2020 MFK Vítkovice - FK FOTBAL TŘINEC v 17:00
26. ve středu 24.6.2020 FK DUKLA Praha - MFK Vítkovice v 17:00
27. v neděli 28.6.2020 MFK Vítkovice - SK Líšeň v 17:00
28. ve středu 1. 7.2020 FK Varnsdorf - MFK Vítkovice v 17 :00
29. v pondělí 6.7.2020 MFK Vítkovice - FC Hradec Králové v 18:00
30. ve čtvrtek 9.7.2020 MFK Chrudim - MFK Vítkovice v 18:00 



TRENÉR SMETANA: VŮBEC JSME TO NEZVLÁDLI

Po vyrovnaných zápasech, které sice body nepřinesly, ale mužstvo Vítkovic v nich předvedlo dobrý 
výkon se oči fanoušků zaměřily na důležitý zápas se zachraňující se Vlašimí. Důležitý zápas ale hrubě 
nevyšel „Vůbec jsme to nezvládli. Snažili jsme se do toho jít po těch přechozích utkáních pozitivně, věřili 
jsme, že to bude ten zápas, který se nám podaří a nastartuje nás. Bohužel se nám ten zápas vůbec 
nepovedl a s postupem času jsme v něm upouštěli od toho, jaký fotbal chceme předvádět a asi nás i 
opustila víra, že to zvládneme,“ mrzelo na úvod rozhovoru Ondřeje Smetanu.

Oproti minulým zápasům chyběla pohledná útočná hra. „Těch faktorů je víc. Samozřejmě za to může i 
náročnost celého programu. Na začátku jsme vsadili na určitou sestavu a asi to na ty kluky dolehlo. 
Náročný program však mají všichni, takže na to se nechceme vymlouvat. Asi to tak někdy bývá, že ta 
lehkost a pohyb vymizí. S tím pak postupně odchází i sebedůvěra, a naopak přichází nervozita a 
frustrace. Nás to bohužel postihlo v té nejhorší chvíli. Pak to pokračovalo i do Sokolova.“

Na západ Čech se vydala značně obměněná jedenáctka. „Potom, co jsme nezvládli zápas s Vlašimí, 
jsem nemohl předpokládat, že kluci budou nabití energií a vzhledem k tomu, že nás čekal další zápas 
hned za další tři dny, jsem se rozhodl pro změnu. Chtěl jsem zkusit něco podobného, co nám málem 
vyšlo v Pardubicích, kde jsme do konce zápasu jsme hráli o výsledek a předvedená hra byla dobrá,“ tah 
ale nevyšel a Vítkovice utrpěly s předposledním celkem tabulky prohru 0:4.

„Určitě jsme ale do Sokolova jeli s tím, že do půle uhrajeme co nejlepší výsledek a pak to prostřídáme, 
pošleme tam odpočaté kluky, co dříve hráli pravidelněji. Bohužel jsme nebyli schopni udržet do druhé 
půle výsledek, který by nám ponechal naději na úspěch,“ vysvětlil vítkovický kouč, který i přes kritickou 
situaci pořád neskládá zbraně.

„Ještě není hotovo. Hrajeme druhou ligu, za kterou by spousta hráčů byla vděčná, takže se budeme prát 
až do konce. Všichni hrajeme o budoucnost svou i Vítkovic a chceme uhrát co nejvíce bodů. Každá 
druholigová minuta je pro nás všechny cenná, takže jsem klukům zopakoval, že bychom si toho měli více 
vážit a pracovat jinak. Věřím, že si to vezmou za své, a zlepšíme se,“ vyzývá Ondřej Smetana.

Nejen Vítkovickému mužstvu přijde vhod šestidenní pauza naplánovaná na příští týden, navíc teď tým 
hraje třikrát doma. „Pauzu už potřebujeme. Během devatenácti dní jsme odehráli 6 zápasů, což je 
náročné. Na klucích to vidím, ale nechci jim to dostávat do hlavy. Snažíme se, co nejrychleji 
regenerovat, ale někdy je bohužel těžká i ta psychická zátěž. Určitě se mi ale nechceme vymlouvat,“ 
uzavřel Ondřej Smetana

Tým vedený Ondřejem Smetanou ani tentokrát nedokázal získat první jarní body. Na půdě 
předposledního Sokolova kralovali domácí a vyhráli jasně 4:0. Záchrana MFK ve F:NL je tak nyní 
jen v rovině skutečně divoké teorie.

Vítkovická jedenáctka vyběhla na trávník Západočechů s řadou změn. V brance se například 
objevil Netolička, šanci pak dostali také Dziuba, Russmann, Martiník či Plesník. Podobná 
jedenáctka jako před týdnem v Pardubicích ovšem tentokrát rychle prohrávala. Rumlova rána do 
břevna v sedmé minutě se totiž odrazila jen k Markovi Krátkému, jenž balon dopravil do sítě. O 
chvíli později nastřelil hlavou tyč Marek Červenka, který se přeci jen gólu dočkal po půlhodině.

Domácí byli lepší a ohrožení branky vítkovickým příliš nedovolili, o to jediné se postaral ranou z 
dálky Bolf. S převahou na míči tak šli do kabin za stavu spokojenější hráči Sokolova 2:0. Bohužel 
ani po změně stran se obraz hry příliš nezměnil. Domácí byli lepší ale za dlouhé minuty se 
kopalo jen pár rohů a k vidění bylo několik střel z dálky. I tak se znovu radovali Baníkovci, centr 
Vávry po odrazu dorazil do branky Kang-hjun Ju. 

Korejský útočník mohl přidat i další branku, leč tentokrát překonaného Netoličku zastoupil jeden 
z obránců. Matný výkon Ostravanů pak už jen podtrhl vlastním gólem Dziuba. Sokolovští i přes 
již ohlášený nucený sestup znovu ukázali bojovný výkon a Vítkovice smetli 4:0. Na družinu 
trenéra Smetany čekala jen dlouhá cesta domů do Ostravy.

FK BANÍK SOKOLOV - MFK VÍTKOVICE 4:0
Branky: 7. Krátký, 31. Červenka, 76. Ju, 90. Dziuba (vla.). ŽK:36. Tkadlec, 54. Skopec – 40. 
Russmann. Rozhodčí: Pavel Královec – Ivo Nádvorník, Tomáš Mokrusch. 
Diváci: 320.
Sokolov: Fryšták – Červenka (79. Jakub Dvořák II.), Hasil, Kovář (60. Vávra), Krátký (79. Štursa) 
– Machuča (60. Machek), Ruml, Manzia (43. Ju), Skopec – Vondra, Tkadlec.

Vítkovice: Netolička – Bolf (70. Macej), V. Cverna, Plesník (73. Holiš), Helebrand – Ožvolda (46. 
Chvěja)- Putyera (31. Matoušek), Martiník (46. Kania), Dziuba, Russmann – Martišiak.

2:1

PROSTĚ TO NEJDE: SOKOLOV - VÍTKOVICE 



VIZITKA NAŠEHO SOUPEŘE – FK ÚSTÍ NAD LABEM

Rok založení: 1945
Barvy: modrá, bílá

Fotbalový tým z Ústí nad Labem je na fotbalové mapě od roku 1945 a za tu dobu se do nejvyšší 
československé potažmo české soutěže podíval jen párkrát, a to zejména v padesátých letech v 
sezónách 52/53 a 58/59. Gambrinus ligu si zahrál také v roce 2010/2011. S výjimkou zmíněného 
ročníku se v uplynulých patnácti letech na severu Čech hrála druhá nejvyšší soutěž, poslední roky 
s umístěním ve středu tabulky. 

Trenérem Ústí byl od řijna 2017 Aleš Křeček, který tým tehdy dovedl ke kýžené záchraně díky 
vítězné sérii ze závěru soutěže. Severočechům se pod jeho vedením dařilo i nadále. I letošní 
sezónu měla Arma rozehránu slušně, ovšem období po pandemii už tak dobré nebylo. 

Ústí v prvních pěti zápasech získalo jen tři body za vítězství nad Vlašimí, prohry s prvními dvěma 
celky F:NL se ještě možná daly obhájit, ovšem tým podlehl také zachraňujícímu se Sokolovu a 
Varnsdorfu. Konec osmačtyřicetiletého kouče však přišel paradoxně po vítězství nad Duklou, kdy 
Arma obrátila zápas na 3:2. Dva dny před odjezdem do Vítkovic tak u kormidla 7. týmu tabulky 
Aleše Křečka nahradil ředitel klubu Václav Kožíšek. Dle vyjádření obou stran k tomu došlo po 
vzájemné dohodě pro rozdílný pohled na koncepci klubu. 

I tak do Ostravy přijede silné mužstvo, jenž se letos může střelecky opřít zejména o nejlepšího 
střelce soutěže Lukáše Matějku. Gólově se ale daří také mladým cizincům, konkrétně Dramemu a 
Basseyovi. Zkušenosti pak obstarávají již stálice klubu Jiří Pimpara a Jan Peterka. 

Ve vzájemném duelu novodobých Vítkovic a Ústí nikdy nevyhrálo hostující mužstvo, jak tomu 
bude tentokrát? 

STŘELCI: 11 – Matějka; 7 – Dramé; 5 – Bassey; 3 – Bílek; 2 – Prošek; 1 – Brak, Strada, Krátký, 
Richter, Peterka, Miskovič, Valenta.

POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ:
Ústí n. Labem - Dukla 3:2, Sokolov - Ústí n. Labem 3:1, Ústí n. Labem - Varnsdorf 2:3, Ústí n. 
Labem - Vlašim 2:0, Pardubice - Ústí n. Labem 5:0

ZPODPOŘTE 'NÁŠ KLUB DÍKY INICIATIVĚ #ZASVUJTYM! 

FORTUNA:L/GA je zpět! Jak to krásně zní! Složité 
období jsme společně přečkali a nyní se můžeme 
naplno radovat ze znovuzahájené sezony, Klub bude 
opět hrát zápasy. Generální partner ligy, sázková 
kancelář Fortuna, se rozhodl pomoci všem klubům české 
první i druhé nejvyšší fotbalové soutěže a jen na vás 
nyní záleží, kolik svojí aktivitou vyberete penězi Do 
projektu #zasvujtym se může zapojit každý 
prostřednictvím sociálních sítí a Fortuna za každého 
fanouška, který projeví podporu svému klubu, pošle do 
společného klubového fondu 100 Kč. Vyšplhá se částka 
přes sto tisíc nebo dokonce k milionu? To bude záležet 
pouze na vás! 

Fortuna s nápadem vyjádřit klubům, realizačním týmům a samotným hráčům podporu 
alespoň virtuální cestou. Fotbal je o emocích, zápasy prožíváme různě, ale všichni 
maximální mírou! 

Zařvěte si, zazpívejte, zabubnujte, mávejte šálou, nahrajte se, vyfoťte se, prostě 
vyjádřete svoji obvyklou emoci, když byste byli přímo na stadionu a podporovali klub! 
Nahrajte to na Facebook pod soutěžní příspěvek nebo na svůj lnstagram s hastagem 
#zasvujtym a Fortuna za každý takový příspěvek pošle finanční pomoc na podporu 
prvoligových a druholigových klubů. Když u svého příspěvku označíte Fortunu, případně 
nominujete další své kamarády - fanoušky, je větší šance, že se do polečného fondu 
vybere na podporu klubů více peněz. V projektu #zasvujtym pomáhá doopravdy každý 
fanoušek! 
Jak se zapojit: Nahrát se, či vyfotit,jak podporuji svůj týmu. 
Kam to mám poslat: Stačí nahrát pod soutěžní příspěvek na Facebook nebo na svůj 
lnstagram s hastagem #zasvujtym 
Komu pomůžu: Fortuna za každý příspěvek pošle 100 Kč na společný klubový fond. 
Co za to: Vybrané příspěvky odmění Fortuna dresy, šálami, bonusem na sázení, či se 
můžete objevit v živém vysílání 02 TV Sport 

Hráči už se zapojili, Přidáte se také? (za natočení videa hráčům děkujeme :)) 

-
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