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Aktuálně

„Nemůžeme jen bránit,“
říkáMejdr před Spartou

Hradec Králové – Atraktivní duel v
letenském chrámu Sparty sehrají
dnes od 19 hodin fotbalisté Hradce
Králové. Votroci v dosavadních
čtyřech zápasech FORTUNA:LIGY zís-
kali tři body a velkého favorita budou
chtít překvapit. „Devět nebo deset let jsem na Let-
né podával balony, teď na ten trávník vyběhnu,“
usmíval se hradecký obránce JanMejdr (v bílém),
který na Spartě začínal s fotbalem. „Nemůžeme
tam jet jenom bránit. Musíme se pokusit zaskočit
Spartu tím, v čem jsme silní,“ zdůraznil Mejdr. (jt)

Foto: fchk.cz/Luboš Lorinc

VĎolíčku o první výhru:
Koho vítězství posílí?
Pardubice –O první vítězství v prvoligové sezoně.
Hlavní motiv dnešního zápasu FK Pardubice –
Bohemians Praha 1905 je jasný. Pardu-
bičtí fotbalisté zatím získali dva body,
Bohemians tři. Oba celky čekají na
tříbodovou výhru. „Zatím v každém
utkání jsme dělali individuální chyby
a v dalších zápasech se tohomusíme
vyvarovat. Mámemladý tým, s výjim-
kou dua Jeřábek – Černý bych řekl hodněmladý, a
potřebovali bychom vyhrát. Každá výhra tým na-
kopne a psychicky posílí,“ řekl pardubický trenér
Jiří Krejčí. Duel pátého kola FORTUNA:LIGY začí-
ná ve vršovickémĎolíčku od 16 hodin. (tr)

KOMENTÁŘ JAROMÍRA FRIDRICHA
Ústecký Rieter je
oštěpu zaslíbený
Atletický mítink Rieter svým tře-
tím pokračováním potvrdil, že
jde o nejkvalitnější jednorázo-
vou akci ve východních Če-
chách, jejíž klíčovou disciplínou
je oštěp. Pořádající agentuře
Vaněk Agency se podařil husar-
ský kousek, když zajistila účast ab-
solutní světové špičky, kterou zosobňují
Jakub Vadlejch, Vítězslav Veselý, Anderson Peters
a Barbora Špotáková.
„Byla to hektická záležitost, ještě dva týdny před
konáním jsem nevěděl, kdo z nich přijede, jako po-
slední potvrdil Vadlejch. Jsem rád, že se to podařilo a
opět jsmemohli divákům, kterých bylo v ochozech
přes 750, nabídnout kvalitní atletiku,“ řekl pro Deník
manažer mítinku Vladimír Vaněk. Start deseti našich
olympioniků z Tokia to jenom podtrhl, mnozí Ústí
nad Orlicí upřednostnili před zahraničními starty!
Na lepší výkon se před závodem cítil koulař Tomáš
Staněk, který v tréninku o hodně překonává jedna-
dvacetimetrovou hranici – namítinku ho však za-
skočila kvalita kruhu. Místní atletický oddíl, který
zajišťoval technickou stránku jinak vydařeného
podvečera, se domníval, že je vše OK, leč pohled
místního odborníka nemusí vždy souznět s pohle-
dem borce absolutní světové špičky.
Kromě již avizovaného kvalitního oštěpu potěšila
rychlá třístovka Patrika Šorma (32,49) či výkon pře-
kážkáře Petra Svobody (13,45), který by zasloužil
ocenění jako sympaťákmítinku. „Ukázalo se, že bor-
ci, co skutečně něco umějí (Vadlejch, Veselý, Špotá-
ková, Šorm, Svoboda) jsou skromní a příjemní, což
mohou potvrdit diváci, s nimiž se všichni ochotně
fotili a rozdávali jim autogramy,“ přiblížil Vaněk.
Co dál? Příští rok bude těžké najít takový termín,
který by umožnil udržet hvězdnou sestavu startují-
cích – konají se totiž ME i MS. Mítink této úrovně je
pochopitelně v první řadě o penězích, ale také o na-
sazení a zázemí – jak na stadionu, takmimo něj
(v případě zahraničních účastníků hotely, doprava).
V Ústí nad Orlicí se však výzev nebojí…

SPORT

Plíšková je bez trenéra. Stihne grandslam?
PAVELMIKEŠ, ČTK

T
enisový ansámbl
se přesunul na
severoameric-
kou tour, která
vyvrcholí na

přelomu srpna a září tradič-
nímUS Open v New Yorku.
Na závěrečném grandsla-

mu letošní sezony bude jed-
nou z favoritek Karolína
Plíšková, která letos nastou-
pila už ve třech finále včetně
Wimbledonu. Česká jednička
všakmusí řešit zapeklitý
problém. Plíškové totiž hrozí,
že bude ve FlushingMea-
dows bez kouče.
„No jo, to by byl problém,“

děsí se devětadvacetiletá
lounská rodačka. „Nikdy
jsem nebyla na trenérovi zá-
vislá, ale na grandslamu

prostě býtmusí,“ má jasno.
Kde je problém? Německý

kouč světové čtyřky Sascha
Bajin stále neobdržel víza do
USA. Chyběl už vMiami, nyní
není v Cincinnati a není jisté,
jestli stihne New York.

COVID VŠE ZMĚNIL
„Když byla loni pandemie,
tak neopustil Ameriku. Měl
zůstat maximálně šest měsí-
ců a on zůstal déle, a teďmu
nechtějí dát víza,“ vysvětlila
Plíšková v Cincinnati, když se
jí novináři ptali, proč její tre-
nér na rozdíl odminulého
týdne chybí v hledišti.
V Montrealu dovedl Bajin

Plíškovu do finále, ale z Ka-
nadymusel místo to USA za-
mířit zpátky do Německa.
„Dřív se dalo vízum získat
kdekoli, ale teď za covidu se

musí dělat jenom v rodné
zemi, proto je vMnichově
a snaží se to řešit. Vypadá ale
špatně, jestli stihne US
Open,“ zamračila se.
Bajinův přínos si Plíšková

od začátku spolupráce velmi
pochvaluje. „Jedna věc je, že
mi dodává hodně sebevědo-
mí a klidu, a další věc je tré-
ninkový týden a servis okolo,
kterými dělá neskutečný.
Proto semi taky začalo da-
řit,“ vypočítala.
Na turnaji v Cincinnati,

kde je s fyzioterapeutem
a kondičním trenérem,
zvládla dvě utkání a postou-
pila do čtvrtfinále. „Naštěstí
jsem teď vyhrála pár zápasů i
bez něj, tomi trošku pomů-
že,“ věří Plíšková, že případně
dokáže US Open zvládnout
i s trenérem na dálku.

Plíšková si bez Bajina při-
psala dokonce i jeden unikát.
V Ohiu zdolala Američanku
Jessicu Pegualovou, které
podlehla ve všech čtyřech
předchozích zápasech. Při-
tom prohrávala 1:4 a 0:5. „Je
to neskutečný pocit, asi nej-
lepší tenhle rok,“ smála se
Plíšková, která v Cincinnati
v roce 2016 získala titul. Le-
tos na turnajový triumf za-
tím čeká.
Plíšková je ráda, že v Cin-

cinnati už nejsou hráčky
v „bublině“. „Mám pocit, že to
je normální turnaj jako dřív,“
těší Plíškovou. Tenisté se
můžou fotit i se podepisovat
fanouškům amají v šatnách
vlastní skříňku. „Kterou ne-
musíme vyklízet. Můžeme
kamkoliv. Máme svobodu,“
dodala Karolína Plíšková.

Koeficient? Jedinečná šance je tu
TOMÁŠOTRADOVSKÝ

B
ývaly to v po-
sledních letech
krásné časy. Čes-
ké kluby si v žeb-
říčku Evropského

koeficientu hovělymezi nej-
lepší patnáctkou. Do pohárů
naše nejvyšší domácí soutěž
posílala pět svých zástupců
a častoměla i účasti v zá-
kladních skupinách jisté.
Třeba Plzeň v sezoně 2018/

2019 cobymistr nemusela
do předkola ani v Champions
League a rovnou se šla
úspěšněměřit s RealemMad-
rid, AS Řím a CSKAMoskva.

ZAROK JEN ČTYŘI TÝMY
Leč stačil jeden výrazně ne-
povedený ročník 2019/2020,
který se loni ani při srdnaté
cestě Slavie Evropskou ligou
nepodařilo dohnat, a Češi
jsou rázemmimo vysněnou
patnáctku (momentálně na
17. pozici). Proč vysněnou
a důležitou? Odpověď snad-
ná. Pouze kluby do patnác-
téhomístamohou do pohárů
vyslat pět svých zástupců –
navíc do všech tří soutěží.
V příští sezoněmají Češi

smůlu. Do předkola Ligymi-
strů půjde pouze šampion,
Evropská liga zůstane našim
klubům zapovězena a další
tři celky se budou rvát ale-
spoň v předkolech Konfe-
renční ligy. Znamená to je-
diné. Pokud si Češi nenahrají
kvantum bodů letos, může
přijít pohárový půst. Dostá-

vat se do základních skupin
pouze přes předkola výkon-
nostně třetí soutěže bude
totiž velmi složité.

PŘÍLEŽITOST JAKOHROM
Ale zpět k sezoně letošní.
Slavia se Spartou již mají
skupinovou fázi Evropské li-
gy (Sparta), respektive té
Konferenční (Slavia při pří-
padném neúspěchu s Legií
Varšava) jistou. A velice blíz-
ko postupu jsou také Plzeň
s Jabloncem. Pokud by oba
kluby zvládly odvety bitev
s bulharským CSKA Sofia
(čtvrteční výhra Plzně 2:0)
a slovenskýmMŠK Žilina
(výhra Jablonce 5:1), měli by
Češi poprvé v historii ve sku-
pinové fázi čtyři celky!
Body by se tak při případ-

ných úspěšných výsledcích
do české sbírkymohly jen
hrnout. Od letošního roční-
ku, v němž prvně přibyla již
zmiňovaná Konferenční liga,
navíc dojde k výrazné boni-
fikaci za úspěchy v jednotli-
vých soutěžích. Kluby budou
oceňovány nejen za jednot-
livé body, jako tomu bylo
doposud, zároveň i za umís-
tění a následné postupy.
A pro Čechy ještě jedna

výhoda. Pokud opravdu ve
skupinách obsadí čtyři místa,
dostanou se oproti nejbližší
konkurenci do značné výho-
dy. Řada zemí, které spolu
s námi o 15. příčku bojují,
totiž ve skupinách tolik
mužstevmít nebude a sbírá-
ní bodů bude o to náročnější.

Jak kluby sbírají body do koeficientu
Samozřejmostí jsou dva body za každou výhru, jeden bod za 
remízu. V předkolech platí poloviční „odměny“, tedy jeden bod za 
výhru a 0,5 bodu za remízu. Na to navazují bonifikace za umístění 
ve skupině a postup.

 LIGA MISTRŮ
Postup do základní skupiny .......................................................... 4 body
Postup ze základní skupiny (1. a 2. místo) .............................. 4 body
Postup do každého dalšího kola vyřazovací fáze ....................1 bod

 EVROPSKÁ LIGA
Postup do základní skupiny ..............3 body (garantované minimum)
První místo ve skupině ................................................................... 4 body
Druhé místo ve skupině  ................................................................ 2 body
Třetí místo ve skupině – následné play off o osmifinále proti třetím 
týmům ze skupin Ligy mistrů (zde se nezapočítávají žádné body ani 
za výhru a remízu, pouze 1 bod za postup do osmifinále)
Postup do každého dalšího kola vyřazovací fáze ................... 1 bod  

 KONFERENČNÍ LIGA
Postup do základní skupiny ...........2,5 bodu (garantované minimum)
První místo ve skupině ................................................................... 2 body
Druhé místo ve skupině ................................................................. 1 body
Třetí místo ve skupině – následné play off o osmifinále proti třetím 
týmům ze skupin Evropské ligy (zde se nezapočítávají žádné body 
ani za výhru a remízu)
Postup do semifinále  .................................................................... 1 bod  
Postup do finále .............................................................................. 1 bod

Jelikož letos ještě Češi posílali do předkol pětici svých zástupců (z předkola již vypadlo 
Slovácko), dělíme každý vybojovaný bod pěti. Stejně tak to mají Belgičané, Turci a Dáni. 
Zbylí konkurenti dělí své body čtyřmi.

Aktuální pořadí národního koeficientu okolo klíčové 15. pozice:
12. Srbsko 26,375 2 týmy ve hře, 1 jistotu základní skupiny
13. Belgie 25,800 5 týmů ve hře, 3 jistotu základní skupiny
14. Švýcarsko  24,425 2 týmy ve hře, 1 jistotu základní skupiny
15. Chorvatsko  24,275 2 týmy ve hře, 1 jistotu základní skupiny
16. Kypr 23,875 2 týmy ve hře, 1 jistotu základní skupiny
17. Česko 22,800 4 týmy ve hře, 2 jistotu základní skupiny
18. Turecko 22,700 5 týmy ve hře, 3 jistotu základní skupiny
19. Norsko 22,250 2 týmy ve hře, 0 jistotu základní skupiny
20. Řecko 22,075 2 týmy ve hře, 1 jistotu základní skupiny
21. Švédsko 21,125 3 týmy ve hře, 1 jistotu základní skupiny
22. Dánsko 20,775 4 týmy ve hře, 3 jistotu základní skupiny
23. Izrael 20,625 3 týmy ve hře, 0 jistotu základní skupiny

Milionový brankář zase chyboval. Co s ním?
JIŘÍ FEJGL

Š
ílenáminela v Buda-
pešti, nesmyslné
kličkování v Tepli-
cích, naprosto nese-
bevědomé vyběhnutí

v duelu s Legií Varšava.
Brankář Ondřej Kolář,

hlavní hvězda fotbalové Sla-
vie, prožívá sakra těžké tý-
dny. V šesti duelech sezony
se krutě podepsal pod tři in-
kasované branky.
Petr Čech, brankářská le-

genda nad jiné, přitom vždy
říkal: „Dobrý gólman chybuje
maximálně jednou za osm až
deset utkání.“
Naposledy ve 4. předkole

s Legií vyrazil a ne-
vyrazil z brány
a inkasoval. Český
mistr nakonec
uhrál doma pouze
remízu 2:2 a průnik
do základní skupiny
druhého nejlákavějšího
kontinentálního poháru bu-
de ještě pořádně složitý. Za
týden budemuset ve Varšavě
vyhrát.
Kolář měl na výsledku zá-

sadní – a pohříchu negativní
– zásluhu.
„Snažíme se s ním všichni

pracovat, aby dostal zpátky
sebedůvěru. Každý dělá chy-
by, to je fotbal, my ho ale
potřebujeme zpátky v té se-

bedůvěře, kterouměl,“
pronesl trenér Jin-
dřich Trpišovský.
Ano, sebejistotou

byl Kolář pověstný.
V rozehrávce přede-

vším, ale i při těžkých
zákrocích. Díky ní se na jaře
až neuvěřitelně vzpamatoval
po děsivém útoku soupeře
při zápase s Glasgow Rangers.
Od něj nosí helmu v Čechově
stylu.
Zajímavé je, že na jaře po

návratu zářil, ale po letní
pauze zapadl do průměru.
Tam přitom nepatří, vždyť
Slavia ho před časemmohla
prodat za necelých 300mi-
lionů korun.

„Ondra trénuje normálně
s týmem, stále ho ale prová-
zejí problémy z toho zákroku.
V létě dostal míčem do hlavy
a týden pořádně netrénoval.
Kdyby teď ale nebyl stopro-
centně připravený, tak do
zápasu ho nepouštíme,“ řekl
Trpišovský.
Změna se přitom nabízí.

Slavia koupila z Olomouce
Aleše Mandouse, jenž Koláře
vystřídal v nominaci pro
mistrovství Evropy.
„Fakt vypadá skvěle, je

ještě lepší, než jsemmyslel,“
uznal Trpišovský.
Mandous šanci dostane,

zřejmě to však nebude do
odvety s Legií.


