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.

o
MKF VÍTKOVICE
črslo

SK LÍŠEŇ

Jméno

Ročník

Brankáři:
1
Josef Květon
30
Tomáš Netolička
20
Antonín Buček

1989
2001
1984

Obránci:
Radim Plesník
23
s
Václav Cverna
29
Matěj Helebrand
Roman Holiš
33
24
Josef Celba
6
Robert Russmann

1996
1998
1997
1998
1995
1999

Záložníci:
16
10
7
21
9
8
17
14
27
31

Jakub Bolf
Lukáš Kania
Lukáš Buchvaldek
Jan Matěj
Jakub Matoušek
Dominik Martišiak
Martin Motyčka
Dan Ožvolda
Marek Šindler
Oliver Putyera

útočníci:
Ondfej Chvěja
11
13
Martin Madej

1998
1997
1996
1996
1999
2000
1985
1996
2001
1997
1998
1997

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

Jméno

Ročník

Brankári:
Pavel Hanouska
1
Jan Vítek
29

1995
1986

Obránci:
3
4
5
8
13
19

Michal Bednář
Peter Šenk
Michal Jeřábek
Jan Nohavica
Jakub Černín
Ondřej Ševčík

1995
1994
1995
1994
1999
1995

Zálolnfci:
6
10
12
14
16
18
20
21
22

Václav Minařík
Marek Matocha
Jakub Kučera
Jaroslav Málek
Tomáš Vasiljev
Lamine Fall
Ondřej Vintr
Patrik Demeter
Martin Rolinek

1997
1997
1997
1991
1994
1992
1997
1994
2000

Útočnici:
2
9
11
15

Jan Silný
Tomáš Machálek
Adam Fila
Martin Zikl

1995
1990
1999
1999

Číslo

Realizační tým:
Trenér: Milan Valachovič
Asistent trenéra: Robert Kafka, Petr Kafka
Sportovní manažer: Michal Král
Organizační manažer: Dagmar Wallová
Trenér brankářů: Tomáš Sedmidubský

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

Nejširší nabídku sázkových
ifortuna.cz

příležitostí najdeš na

JSME V TOM SPOLU
Příští domácí mistrovská utkání:
25. MU čtv 2.7.2020 MFK Vítkovice - FK FOTBAL TŘINEC od 17:00
29. MU so 11.7.2020 MFK Vítkovice - FC Hr. Králové od 17:00

VIZITKA NAŠEHO SOUPEŘE – SK LÍŠEŇ

Z PRAHY S NEPOŘÍZENOU: DUKLA - VÍTKOVICE

Rok založení: 1924
Barvy: červená, modrá, bílá

4:0
Oba kluby mají o co bojovat, ale nutno dodat, že Pražané mají k návratu do nejvyšší soutěže
podstatně blíže než MFK k záchraně. A za třemi body vykročili mnohem lépe domácí, už po čtyřech
minutách Lukáš Holík si zasekl míč a následně placírkou trefil tyč vítkovické branky.

Sportovní Klub Líšeň byl oficiálně založen v roce 1924, první počátky oddílu v této brněnské části
byly už před 1. světovou válkou v roce 1911. Převážnou část historie klub odehrál v 1. B třídě či
krajské župě.

Na Julisce se radovalo ale jen o dalších pár minut později. Centr zleva se dostal k Doumbiovi a ten
prostřelil bezmocně natahujícího se Květona. Dukla přidala další zásah po 17-ti minutách, to dostal
pas za obranu volný Lukáš Holík, jenž po kličce Květonovi neměl problém dostal míč do sítě.

V roce 2005 ale Líšeň postoupila do Divize D, odkud po čtyřech letech přišel historický postup do
MSFL. Ze třetí nejvyšší soutěže si pak Brňané odskočili ještě na dva roky zpět do Divize, nicméně
v roce 2018 najednou tým nebojoval jen o záchranu, nýbrž skončil na třetím místě tabulky. S to
nebylo vše, o rok později v napínavém souboji až do konce přetlačil Frýdek-Místek a SK Líšeň
poprvé v historii klubu postoupila do profesionální soutěže.

I v dalších minutách byli domácí lepším týmem, Kozma ale ranou z dálky těsně minul. Únik dvou
fotbalistů ve žlutorudém dresu pak zmařil Holík ranou vedle. První poločas tak patřil výhradně
Pražanům.

Trenér Machálek pak prožil se svým svěřenci skvělý vstup do premiérového ročníku ve F:NL a
sympatické mužstvo zastínilo také konkurenční Zbrojovku. S tou později podepsalo i memorandum
a Miloslav Machálek vyslyšel dlouhé vábení slavnějšího brněnského soka.
Od druhého říjnového týdne tak Líšeň trénuje Milan Valachovič, jenž dokázal brněnský klub udržet
v první polovině tabulky. A to i přesto, že si trenér Machálek sebou do Zbrojovky v zimě přibalil
řadu hráčů včetně nejlepšího střelce Marka Vintra nebo brankáře Šustra. Tým však doplnil střelec
Jan Silný z Kroměříže, Ondřej Ševčík ze Sokolova nebo například také Tomáš Vasiljev, jenž na
jihu Moravy hostuje ze Slovácka, ale řada fanoušků Vítkovic si na jeho výkony v modrobílém dresu
jistě vzpomíná.
STŘELCI: 6 – Vintr M.; 5 - Hladík, Zikl; 4 – Machálek; 3 – Jeřábek, Elekana, Silný; 2 – Krška,
Čermák; 1 – Minařík, Hlavica, Málek, Rolínek, Ševčík, Vintr O.
POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ:
Líšeň – Sokolov 1:3, Ústí n. Labem – Líšeň 0:0, Líšeň – Pardubice 1:1, Prostějov – Líšeň 0:1,
Líšeň – Brno 1:2.

Po změně stran se na pořádnou šanci čekalo čtvrt hodiny, to dostal parádní přihrávku Dominik
Preisler a třetí brankou dal domácím klid. I nadále byli nebezpečnější Pražané bojující o postup, Holík
ovšem opět přestřelil a stejně si počínal Fábry.
Až pak se zapotil také domácí brankář. A to, když dostal míč za obranu Dominik Martišiak, který
ovšem nedokázal na Radu vyzrát. Čtvrtým střelcem gólu se tak bohužel na druhé straně pažitu stal
Vojtěch Hadaščok, jenž z otočky zamířil přesně k pravé tyči hostující branky. Pražané se tak třetím
vítězstvím v řadě přiblížili baráži, Vítkovičtí odjíždějí z hlavní města bohužel s prázdnou.
FK DUKLA PRAHA - MFK VÍTKOVICE 4:0
Branky: 8. Doumbia, 17. Lukáš Holík, 60. Preisler, 84. Hadaščok. ŽK: Chlumecký - Celba. Rozhodčí:
Cieslar – Batík, Dohnálek.
Dukla: F. Rada – Piroch, Chlumecký (46. Jakab), Kozma – D. Souček (67. Ullman), Dancák,
Doumbia, Preisler – Lukáš Holík (80. Hadaščok), Daniel Tetour (67. Krunert) – Ayong (46. Fábry).
Vítkovice: Květon – Celba, Holiš, Plesník, Helebrand – Bolf, Kania (89. Russmann), Ožvolda (67.
Motyčka), Dziuba (46. Buchvaldek) – Chvěja, Martišiak (84. Putyera).

TRENÉR SMETANA:
JE V NAŠICH SILÁCH OBĚ DOMÁCÍ UTKÁNÍ ZVLÁDNOUT
Vítkovičtí fotbalisté po vítězství nad Ústím nad Labem chtěli zopakovat
tříbodovou radost také o čtyři dny později v domácím duelu se Třincem,
jenže Slezané díky podezření na Covid nemohli k utkání nastoupit a byla
jim naordinována karanténa. “Chtěli jsme hrát, protože teď už jsme to
mohli mít za sebou a věřili jsme, že na výhru s Ústím dokážeme vítězně
navázat. Ale to je minulost. Musíme zvládnout další zápasy,“ vysvětlil
trenér Smetana.
Poslední tým tabulky si tak užil konečně delší pauzu bez fotbalu, bohužel ani tak nedokázal v dalším
utkání na Dukle Prahy favorizovanému soupeři vzdorovat. “Část viny jde za mnou, protože jsme
špatně reagovali na rozestavení soupeře a jeho herní způsob, jenž nám od začátku utkání působil
značné problémy. Bohužel jsme se s tím v celém průběhu zápasu nedokázali popasovat. Dukla
měla herní kvalitu mnohem vyšší, ovšem určitě jsme nemuseli prohrát 0:4. Měli jsme i nějakou tu
šanci, ale musím prostě uznat kvalitu soupeře, který naprosto zaslouženě vyhrál a šlo o
nejkvalitnějšího soupeře, se kterým jsme se na jaře setkali.“
Ani za nepříznivého stavu vítkovický trenér ovšem neuvažoval o tom, že by dal šanci dalším hráčům
z lavičky. “Střídali jsme dvakrát o poločase, a i za stavu 0:3 jsme se stále chtěli porvat o co nejlepší
výsledek. Asi bych nestřídal jinak.“
Tři jarní body se tak dalšího rozmnožení nedočkaly, Ondřej Smetana už tak raději vyhlíží další
týden, ve kterém se bude hrát dvakrát na Městském stadionu v Ostravě. “Je to už za námi, máme
před sebou další dva důležité zápasy na domácí půdě. Sám věřím, že utkání s Třincem i Líšní je v
našich silách zvládnout. Když se nám to podaří, tak pohled na tabulku bude hned příznivější. To je
pro nás priorita.“
Jak ale mužstvo vnímá fakt, že po vybojovaném vítězství jeho svěřenci utrpěli tak vysokou porážku?
“Sled zápasů je velmi rychlý, což nahrává tomu, že můžete každý nezdar rychle hodit za hlavu a
soustředit se na další zápas. Není to tak, že by se v prohře člověk týden babral a přemýšlel nad ním,
takhle na to má jen tři až čtyři dny. Což je asi dobře, protože se může hned soustředit na reparát,“
vysvětlil mladý kouč.
Ten už v posledních zápasech mohl nasadit také Helebranda a na lavičce byl i Buchvaldek. “Lukáš
Buchvaldek by měl být již připraven pro další zápas, naopak Matěj Helebrand si zase možná obnovil
svalové zranění, ovšem ještě uvidíme.“
S čím tedy vítkovický lodivod půjde do posledního červencového týdne? „Chceme to zvládnout a
jaro alespoň bodově trochu zpravit. To je sama o sobě ohromná motivace.“

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
- pošle finanční pomoc na podporu
#zasvujtym a Fortuna za každý takový příspěvek
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.

