
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. 



M FK Vítkovice

črslo Jméno Ročník 

Brankáři: 
1 Josef Květon 1989 
30 Tomáš Netolička 2001 
20 Antonín Buček 1984 

Obránci: 

23 Radim Plesník 1996 

s Václav Cverna 1998 
29 Matěj Helebrand 1997 

33 Roman Holiš 1998 

24 Josef Celba 1995 

6 Robert Russmann 1999 

Záložníci: 

16 Jakub Bolf 1998 
10 Lukáš Kania 1997 

7 Lukáš Buchvaldek 1996 
21 Jan Matěj 1996 
9 Jakub Matoušek 1999 
8 Dominik Martišiak 2000 

17 Martin Motyčka 1985 
14 Dan Ožvolda 1996 

27 Marek Šindler 2001 

31 Oliver Putyera 1997 

útočníci: 
11 Ondfej Chvěja 1998 
13 Martin Madej 1997 

Realizační tým: 
Trenér: Ondřej Smetana 
Trenér: Jaroslav Netolička 
Vedoucí mužstva: Petr čecháček 
Trenér brankářO: Dominik Špavelko 

FK FOTBAL TŘINEC
Číslo Jméno 

Brankári: 
22

1

38 

Jiří Adamuška 

František Chmiel
Ondřej Mrózek 

Obránci: 
17

12

27

8

3

24

16 

Tomáš Bulawa
Matteo Burgo 
David Gáč
Jiří Janoščín
Ondřej Kušnír
Tomáš Omasta
Erik Šuľa

Zálolnfci: 

26

15

5

7

10

21

11

6

9

Lukáš Ciencila
Filip Hlúpik
David Machalík 
Erik Puchel
Martin Samiec 
Christián Steinhübel 
Jiří Valenta 
Richard Vaněk 
Tomáš Weber

Útočnici: 

19

18

25 

Leonid Akulinin
Adam Lasota
Tomáš Wojnar

Realizační tým: 
Trenér: Svatopluk Habanec 
Asistent trenéra: Tomáš Jakus
Vedoucí mužstva: Marek Čelůstka 
Masér: Jaroslav Mikulec
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o 

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře 
může vzniknout závislost! Zákaz účasti osob mlad
ších 18 let na hazardní hře. 

Nejširší nabídku sázkových 
příležitostí najdeš na ifortuna.cz



Příští mistrovská utkání:

JSME V TOM SPOLU

28. pondělí 6.7.2020 FK Varnsdorf - MFK Vítkovice od 17:00
29. sobota 11.7.2020 MFK Vítkovice - FC Hradec Králové od 17:00
30. úterý 14.7.2020 MFK Chrudim - MFK Vítkovice od 18:00



Fotbalový tým z Třince patří k tradičním druholigovým klubům, byť doby největší slávy zažil na 
počátku osmdesátých let minulého století, kdy Slezané s podporou železáren hráli nejvyšší 
soutěž. Povětšinou však klub působil o ligu níž. Od roku 2006 chybělo třinecké mužstvo jen jednu 
jedinou sezónu mezi profesionální kluby. 

Za tu dobu nedaleký klub skončil nejvýše 5. a to v roce 2011 a 2018, jinak se v posledních letech 
drží spíše ve spodním středu tabulky. Nejinak je tomu také letos, i přes vyšší ambice vedení a 
trenéra Habance. Jenže po dobrém září přišel slabší závěr podzimu a nejbližšímu rivalovi se příliš 
nedaří ani na jaře, kdy Třinec získal pouhých pět bodů za nejtěsnější vítězství nad Chrudimí a 
remízy s Prostějovem a v Hradci.

Přitom trenér Habanec má v týmu kombinaci velké zkušenosti i dravého mládí průměrem 25 let. 
Nedělní zápas navíc bude derby nejen tím, že oba týmy jsou si vzájemně nejblíže, ale také proto, 
že řada hráčů v Třinci dříve ve Vítkovicích působila. A tak se fanoušci budou mít na co těšit.

Kapitánem je Ondřej Kušnír, který je vítkovickým odchovancem, jehož zná snad každý fanoušek 
ostravského klubu. Dále pak modrobílý dres oblékal Richard Vaněk, František Chmiel, Lukáš 
Paleček či asistent Tomáš Jakus. Posledně jmenovaný se do srdcí fanoušků zapsal šesti zápasy v 
řadě se vstřelenou brankou ve vítkovickém dresu.

Třinecký celek pak do Ostravy přijede odpočatější, neb z důvodu podezření na nákazu Covid-19 
měl odložen tři zápasy a po pauze se rozehrál na hřišti Ústí. Sehrání čtvrtečního derby, jež bylo v 
plánu minulou neděli, tak již nic nebrání. Vítkovice se v něm slezskému soupeři pokusí oplatit 
podzimní porážku 2:3.

STŘELCI: 7 – Kubala; 5 – Valenta, 4 – Bedecs, Hlúpik; 3 – Akulinin; 2 – Kušnír, Samiec, Gáč, 
Puchel; 1 – Omasta.

POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ:
Ústí n. Labem – Třinec 3:3, Žižkov – Třinec 3.1, Třinec- Vyšehrad 1:2, Brno - Třinec 5:0, Třinec- 
Prostějov 0:0

VIZITKA NAŠEHO SOUPEŘE – FK FOTBAL TŘINEC

Rok založení: 1921
Barvy: červená, bílá

NA VÍTĚZNÝ GÓL JIŽ NEZBYLY SÍLY: 
VÍTKOVICE - LÍŠEŇ

Hodinu před zápasem zkropil pažit na Městském stadionu v Ostravě déšť, přesto po čas zápasu 
svítilo slunce a bylo skutečně vyčerpávající dusno. A dusno bylo zejména na pravé straně 
vítkovické obrany, kde si hosté dělali, co chtěli. První branku však Brňanům nabídl svou minelou 
Matoušek, který před pokutovým územím přišel o míč, a Martin Zikl ranou ke vzdálenější tyči nedal 
Květonovi šanci.
A střelec úvodní branky byl při chuti, když vyběhnutivšího domácího brankáře vyzkoušel skoro z 
půlky. Marvani byli v dalších minutách jasně lepší a útočili zejména po své levé straně, kde Vintr se 
Ziklem skutečně zatápěli, často se dostali až do vápna, kde pomohl až zákrok obánce či útok 
přerušila nepřesná přihrávka. Takový Vasiljev nepropasoval míč do sítě jen díky zásahu Květona a 
následném tlaku Bolfa. Až pak měli tutovku také domácí. Centr z pravé strany jen těsně minul 
hlavou Kania, ale míč se snesl ke Chvějovi, jenž trefil reflexivně vymrštěnou nohu Vítka. Odražený 
míč se už modrobílým ve střelu přetavit nepodařilo. První poločas tak skončil těsným vedením SK 
Líšeň.
Vítkovičtí do druhé půle pořádně vlétli a Vítek v brance SK musel likvidovat hned dvě nebezpečné 
střely, obě ale dokázal vyrazit a podržel svůj tým. Následoval ovšem tlak modrobílých, jenž zamkli 
soupeře na třetině hřiště snad na pět minut. Přesto to byli Marvani, kdo nečekaně skóroval při první 
výletu na polovinu soupeře. K vidění byla povedená souhra po ose Kučera, Zikl, který měl dost 
prostoru a přiťukl míč Jaroslavu Málkovi, jenž z hranice vápna poslal míč pod břevno. 
Jenže domácí se z ní dokonale oklepali. Po standardce z levé strany totiž zblízka poslal míč za 
záda Vítka obránce Roman Holiš. A to nebylo vše. Hned o dvě minuty později následovala podobná 
situace, tentokrát ovšem byl centr malinko přetažený a musel ho kousek zpět posunout Kania, i tak 
byl na správném místě Ondřej Chvěja a srovnal na 2:2. Domácí byli při chuti, na křídle utekl Kania, 
leč na jeho centr těsně nedosáhl Macej. Bohužel poté rozkouskovali hru střídáními a čerství hráči 
byli hodně nebezpeční, hlavně Silný, jenž protáhl Květona tvrdou ranou. To domácí se již na nápor 
v dusném počasí nezmohli, a tak berou z utkání jen bod za remízu 2:2.

MFK VÍTKOVICE - SK LÍŠEŇ 2:2 (0:1)
Branky: 56. Holiš, 58. Chvěja – 9. Zikl, 52. Málek. ŽK: 45. Ožvolda, 62. Holiš, 72. Chvěja – 36. O. 
Vintr, 80. Silný. Rozhodčí: Jan Machálek – Jakub Mojžíš, Jakub Bureš.
Vítkovice: Květon – Celba (37. Russmann), V. Cverna (C), Holiš, Bolf – Ožvolda – Matoušek (46. 
Putyera), Buchvaldek (75. Dziuba), Chvěja (75. Motyčka), Kania – Macej (70. Martišiak).
Líšeň: Vítek – Jeřábek, Hlavica (C), O. Ševčík, Rolinek – Kučera (79. Fall) – Vasiljev (46. T. 
Machálek), Málek (73. Demeter), Matocha, O. Vintr (76. Minařík) – Zikl (73. Silný).

2:2



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 :)) 

-

Prosíme fanoušky, aby při mistrovském utkání nepoužívali
znaky rasistického chování (skandování, urážky a
výkřiky, bannery v hledišti atd.) a pokud podle  názoru 
rozhodčího LFA bude mít toto chování diváků přímý dopad 
či intenzitu v souladu s Pravidly fotbalu utkání, může být 
utkání přerušeno, pozastaveno nebo ukončeno.



TRENÉR SMETANA: 
NEMŮŽEME VYPUSTIT PATNÁCT MINUT, NATOŽ POLOČAS 

MFK Vítkovice chtěly využít výhodu dobrého losu a dvou domácích utkání, jenže proti Líšni to 
nevyšlo a zejména první poločas byl velmi nepovedený. “Soupeři to hodně ulehčujeme. 
Celkově jsme to dnes měli zvládnout úplně jinak, hlavně výsledkově. Nejsme tým, který si 
může dovolit vypustit nějakých patnáct minut, natož celý poločas. Musíme jít do každého utkání 
se stoprocentní koncentrací. Dneska to postihlo dva naše hráče, kteří se prostě nějak necítili, 
což se projevilo výkonnostně i výsledkově na první pětačtyřicetiminutovce,“ bilancoval po 
závěrečném hvizdu Smetana.

“Po prostřídání o půli uděláme z ničeho nic jednu chybu a soupeř nás okamžitě potrestá. Sami 
se na góly šíleně nadřeme a soupeřům umožníme skórovat. Tým však ukázal kvalitu i 
charakter a srovnali jsme. Jenže poté Lukáš Buchvaldek, který nám dnes hodně pomohl a 
udržel vepředu spoustu míčů, tak díky pauze po zranění už déle nevydržel. Podobně Ondra 
Chvěja. Oba toho už měli dost a sáhli jsme ke střídání, které bohužel nepřineslo to, co jsme 
chtěli. Ovšem ono je to někdy těžké naskočit do průběhu utkání a nahradit kvalitu, kluci chtěli a 
pracovali. Leč někdy jsme příliš netrpěliví při zakládání postupného útoku. Když proti nám takto 
soupeř brání, chce to trpělivost, zkusit obehrát jinudy a vícekrát. Doplácíme také na 
nezkušenost a mládí, ovšem jsou to věci, o kterých se hodně bavíme a neustále je opakujeme.“

Po vyrovnání už Vítkovice proti zformované obraně Brňanů jen těžko nacházeli recept. Navíc 
hru rozkouskovala častá střídání. “Sled zápasů je šílený a nemáme tak široký kádr. Kluci dali 
všechny síly do vyrovnání a chtěli tak napravit první poločas, což se povedlo. Jenže pak do 
zápasu zasáhla střídání, kdy nechci říct, že by střídající hráči neměli kvalitu, ale nepodařilo se 
jim udržet tempo a tlak se nestupňoval. Soupeř nás už pak do ničeho nepustil,“ přiznal trenér 
Smetana.

Ztráta dvou bodů trenéra MFK hodně mrzela: “I přes kvalitu Líšně jsme měli ty dva body navíc 
získat, protože by nás to nakoplo do zápasu s Třincem a situace v tabulce by vypadala zase 
trošku jinak.“

To jeho protějšek Milan Vlachovič byl po utkání malinko spokojenější. “Byli jsme v první půli 
jasně lepším týmem, měli jsme asi pět šancí a domácí nic. Jenže místo pohodlného vedení to 
bylo stále pro domácí hratelné. Do druhé půle jsem klukům říkal, že musí hrát naplno a nepustit 
Vítkovice do šance. To se podařilo, zvýšil jsme vedení, jenže pak ty tři minuty nechápu. 
Vlastními chybami během chvíle nakopneme soupeře. Změnilo to úplně vše a rázem to byl 
vyrovnaný zápas. Byť v závěru měl ještě šanci Silný, když šel sám na Květona. Mohli jsme to 
ještě otočit, jenže bohužel. Chtěli jsme hlavně neinkasovat, protože ve finále dnešní bod 
znamená záchranu. Ale jak říkám, je škoda, že jsme dobrý výkon z první půle nedokázali 
přetavit ve tři body.“
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