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Tisková zpráva 
Fotbalistům Slovanu bude v odvetě 2. předkola 

Evropské ligy fandit i vedení města 

Liberec dnes žije fotbalem a výjimkou není ani město, které navázalo na tradici započatou v rámci 

loňského ročníku Evropské ligy. Před klíčovým zápasem 2. předkola prestižní evropské fotbalové 

klubové soutěže pozvalo na radnici nejužší vedení klubů FC Slovan Liberec a MFK Košice. 

Cíl je jasný. Pokud fotbalisté FC Slovan Liberec chtějí zopakovat svou spanilou jízdu z loňského ročníku 

Evropské ligy, musejí se nejprve dostat do základní skupiny a první, kdo jim stojí v cestě, jsou slovenské 

Košice. A i když domácím bude díky týden staré jednogólové výhře na půdě soupeře k postupu stačit 

remíza, dá se očekávat tuhý boj. Uvědomuje si to i primátorka Martina Rosenbergová, která bude ve 

čtvrtek 24. července domácím borcům fandit přímo na stadionu U Nisy. 

„Jako většina fandů si přeji vidět dobrý fotbal, i když mnohem důležitější je v tomto případě postup. 

Pravidelně jsem sledovala i loňské tažení Slovanu Evropskou ligou a upřímně věřím, že naši borci mají 

na to, aby podobný úspěch zopakovali. Pro město by navíc šlo o přidanou hodnotu v tom, že v pozdější 

fázi soutěže by pod Ještěd znovu přijížděli fotbalisté a zástupci klubů z velkých evropských zemí, kde 

dosud o Liberci třeba ani nemají povědomí. Právě to se totiž zásluhou našich fotbalistů mění. Myslím, že 

například v italském Udinese, které loni Slovan senzačně vyřadil v posledním předkole, naše město 

z hlavy jen tak nevymažou,“ konstatovala primátorka, která se spolu s náměstkem pro sport a cestovní 

ruch Jiřím Rutkovským v den klíčového zápasu zúčastnila tradičního společného oběda funkcionářů 

obou klubů v restauraci Plzeňka. 

Tomu ještě předcházela komentovaná prohlídka historické budovy liberecké radnice. „Pozváním 

funkcionářů obou klubů na radnici jsme navázali na loňský ročník Evropské ligy, kdy jsme 

v reprezentativních prostorách oficiálně přivítali zástupce domácího klubu FC Slovan a jejich soupeře, 

zástupce německého SC Freiburg a nizozemského AZ Alkmaar. Liberec se z hlediska architektury 

rozhodně má čím chlubit, a právě historická budova radnice je toho jasným důkazem,“ uvedl náměstek 

primátorky Jiří Rutkovský, který připomněl, že městu se jako vlastníkovi fotbalového stadionu U Nisy 

s dvouměsíčním předstihem oproti původnímu plánu povedlo zajistit opravu opadávajícího skalního 

masivu. Díky tomu se dnešní zápas odehraje již bez rizika, které na stadionu hrozilo od loňského léta. 

Práce na odstranění havarijního stavu skály začaly již loni v létě a dokončení druhé etapy oprav bylo 

naplánováno na letošní září. Jenže prestižní Evropská liga vše změnila. „Fotbal není pouze otázkou 

kvality týmu, ale samozřejmě také kvalitního zázemí pro sportovce, klub i diváky. Péči o areál zčásti 

zajišťuje vlastník, kterým je město Liberec. Konkrétně se o areál stará Odbor sportu a cestovního ruchu 

Magistrátu města Liberce. A domácí pohárový zápas s Košicemi je natolik významný, že jsme udělali vše 

pro to, aby veškeré práce, jejichž cena se v obou etapách vyšplhala na 1,304.845 Kč, byly do tohoto 

termínu hotové, což se nakonec podařilo,“ poznamenal Jiří Rutkovský. 



Vedení FC Slovan Liberec tento vstřícný krok ze strany města kvitovalo s povděkem. „Po odstranění 

problému s nefunkční kanalizací je to další úspěšná stavební akce města na podporu libereckého 

fotbalu. Spolupráce s městem Liberec, a zejména správa stadionu z jeho strany, umožňuje nejen kvalitní 

přípravu fotbalistů, ale také neustálé zlepšování zázemí při zápasech, a to jak pro hráče, tak pro 

fanoušky a další návštěvníky areálu,“ sdělil ředitel FC Slovan Liberec Libor Kleibl. 

Odveta 2. předkola Evropské ligy mezi FC Slovan Liberec a MFK Košice začíná na stadionu U Nisy ve 

čtvrtek 24. července v 19 hodin a v přímém přenosu jej bude vysílat TV Fanda. Pokud se Libereckým, 

kterým jednoznačně věří i bookmakeři, podaří udržet nadějný jednogólový náskok z prvního utkání, 

narazí ve 3. předkole druhé nejprestižnější evropské klubové soutěže na vicemistra rumunské ligy FC 

Astra Giurgiu. 

Primátorka Martina Rosenbergová považuje dvojzápas s Košicemi za stejně pikantní jako v případě 

utkání české a slovenské hokejové reprezentace. „Naše národy k sobě mají blízko a bude to tak 

vždycky. Proto je ve vzájemných střetnutích patrná určitá rivalita, která jim dává mimořádný náboj,“ 

poznamenala před prestižním zápasem. 

 

Kontakt pro média: 

Jan Vrabec 

Referent veřejných vztahů 

odbor Kancelář primátorky 

   

Statutární město Liberec  

Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

   
tel.: +420 485 243 176 

mobil: +420 733 696 660 

e-mail: vrabec.jan@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 

mailto:vrabec.jan@magistrat.liberec.cz
http://www.liberec.cz/

