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DNEŠNÍ SOUPEŘ

FC S&b VLAŠIM
Sedmým domácím soupeřem Zbrojovky je tým Vla-
šimi. Pod horou Blaník vznikl fotbalový klub v roce 
1922, po anabázích v nižších soutěžích hraje od roku 
2009 druhou nejvyšší tuzemskou soutěž. Nejvýše 
skončila Vlašim čtvrtá, jejím maximem je ovšem třetí 
příčka ze stejné úrovně z roku 1975. Tehdy byla Vla-
šim čtyři body od postupu mezi elitu.

A kdo ví, letos mohou Středočeši toto umístění klidně minimálně zopa-
kovat. V tabulce jim totiž patří právě čtvrtá pozice a disponují nejlep-
ší ofenzivou v soutěži. Alijagić s Blechou se trefili sedmkrát, vhodně 
je doplňují další mladí hráči a všemu velí z lavičky ambiciózní trenér 
Hyský. Zkušenost pak dodávají hráči jako Červenka, Svoboda či Janda, 
pamětník deset let starých duelů z druhé ligy.

Že Vlašim umí kousat, o tom se Brňané přesvědčili už několikrát. Popr-
vé v roce 1970, kdy ve Vlašimi remizovali 0:0 (předtím doma vyhráli 4:0, 
jednalo se o vůbec první soutěžní zápas obou soupeřů). Ve zmíněné 
sezóně 2011/12 přišly dvě remízy, v roce 2018 Brňané dokonce doma 
prohráli a z výhry se radovali až na závěr předminulé sezóny.

Z našeho týmu má s dresem Vlašimi zkušenost Lukáš Kryštůfek, který 
zde v roce 2013 hostoval z Jihlavy. V kádru soupeře nalezneme stope-
ra Lukáše Zukala, který v Brně působil především v mládeži. A zmíněný 
trenér Hyský tu hrál krátce v devadesátých letech.

Vzájemná bilance v soutěžních zápasech:

8 zápasů  (2 – 5 – 1), skóre 14:7

Nejlepší střelci vzájemných zápasů: 

Antonín Růsek - Ladislav Janda (oba 2 branky)

Prošli oběma kluby: 

Lukáš Kryštůfek – Lukáš Zukal, Martin Hyský.

Poslední vzájemný zápas: 

14. 7.2020, Zbrojovka – Vlašim 4:0. Branky: Růsek 2, Čermák, Hladík.
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Brankáři

24 Josef Řehák 27 10 879 0 0 0 
 Matyáš Vágner 18 3 201 0 0 0
 Jakub Surovčík 19 0 0 0 0 0
 Stanislav Tichý 16 0 0 0 0 0

Obránci

4 Lukáš Zukal 24 0 0 0 0 0
12 Štěpán Starý 19 2 4 0 0 0
17 Petr Breda 28 12 1080 1 2 0
19 Matěj Sváta 24 3 27 0 0 0
20 David Broukal 25 11 849 0 1 0
21 Michal Hošek 20 11 953 0 3 0
28 Filip Prebsl 18 6 403 0 1 0

Záložníci

7 Jakub Křišťan 19 11 958 1 4 0
8 Václav Svoboda 31 10 875 0 6 0
14 Denis Višinský 18 12 932 3 0 0
15 Nedžad Zinhasovič 21 12 584 0 0 0
16 Daniel Kozel 24 9 277 0 2 0
18 Ladislav Janda 32 12 318 2 0 0
22 Tomáš Rigo 19 10 663 1 1 0
27 Tomáš Zlatohlávek 21 8 583 2 1 0
29 Filip Blecha 24 12 1077 7 2 1

 Útočníci 

6 Denis Alijagič 18 11 741 7 2 0
10 Marek Červenka 28 11 474 2 2 0
29 Joël Sogbo 22 1 2 0 0 0
 

Realizační tým

Hlavní trenér: Martin Hyský
Asistent trenéra: Matěj Laža
Asistent trenéra: Miroslav Podrazský
Trenér brankářů: Vladimír Kout
Trenér brankářů: Bogdan Stefanovič
Vedoucí mužstva: Josef Šanda
Masér:  Petr Vosáhlo
Kondiční trenér: Petr Hejný

Legenda:      - věk,    - počet odehraných zápasů,     - Počet odehraných minut,     - počet 
vstřelených gólů,    - počet žlutých karet,    - počet červených karet,      - zranění
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TITULNÍ ROZHOVOR

LUKÁŠ ROGOŽAN
#8  |  ZÁLOŽNÍK  |  1. 12. 1999

B r n o – Celkem pětadvacet 
Zbrojováků zasáhlo v letošní 
sezóně do druholigových bojů. 
Tím doposud posledním byl 
proti Vyškovu Lukáš Rogožan, 
který v závěru přesnou hla-
vičkou zajistil alespoň bod. A 
právě Lukáš se vám blíže před-
staví v dnešním rozhovoru.

Lukáši, jaké byly tvoje fotbalo-
vé začátky?

Pocházím z Drnovic a s fotba-
lem jsem začínal ve Vyškově v 
šesti letech. Tady jsem pak hrál 
až do čtrnácti nebo patnácti, 
kdy jsem přišel do Zbrojovky. 
Tehdy si mě vybral trenér Šustr, 
později jsem se ještě dvakrát 
do Vyškova vrátil, na půl roku 
a na rok. Za jiné kluby jsem 
nehrál, poslední rok a půl jsem 
zpátky ve Zbrojovce.

Slavnou éru Drnovic jsi už ne-
zažil, že?

Bohužel, to mě trochu mrzí. 
Ale byl jsem na utkání Vyškova 
se Spartou B, bylo to fajn, zají-
mavá atmosféra. Můj táta tam 
pracoval, vždycky o tom pěkně 
mluví. Měl řidičák na autobus, 
někdy kluky vozil, jindy sekal 
trávu, dělal všechno. Říkal, že 
na to vzpomíná asi nejraději.

Máš nějaké sourozence, a hrají 
případně fotbal?

Mám dva bratry, starší o patnáct 
a o deset let. Starší hraje právě 
za Drnovice, okresní přebor. Spo-
lu jsme si s ohledem na věkový 
rozdíl moc nezahráli, ale říkal, že 
by si se mnou někdy chtěl kop-
nout, tak uvidíme.

Byl někdo z rodiny na tvé premi-
éře s Vyškovem?

Ano, dojeli táta s mamkou i starší 
brácha. Mamka většinou necho-
dí, říká, že přináší smůlu, ale teď 
byla.

Kromě Vyškova jsi naskočil i 
do utkání v Třinci. Bez gólu, ale 
zato s výhrou. Byl to v něčem 
jiný zápas, soubojovější?

Asi ano, ale spíše v průběhu, v 
závěru už tolik ne. Šel jsem tam 
právě na závěr s cílem podržet 
míč, případně rozhodnout, uhrát 
to nahoře. Škoda, že jsme nepři-
dali ještě gól. Třinec už se snažil 
hrát dopředu, my jsme se to sna-
žili taky dostat co nejdál od brány 
a tam to udržet, aby se to na nás 
nevalilo. Celkem to vycházelo, 
jen na konci mi při té jedné šanci 
zatrnulo a v duchu jsem si říkal, 
prosím, ať to netrefí. To by bylo 
hodně nepříjemné.

Kromě prvního mužstva hráváš 
ještě za béčko. A ne zrovna 
špatně, šest branek a pět asis-
tencí, to je slušná vizitka. Mrzí 
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vás hodně dvě poslední ztráty?

Je to škoda. Zahájili jsme dobře, 
už po povedené přípravě jsme 
věřili, že máme sílu. Někdy nám 
pomohli i kluci z áčka, zvládli 
jsme těžké zápasy. I ty posled-
ní dva šly zvládnout lépe, mohli 
jsme dohrát podzim bez ztráty, 

bylo to blízko. Asi v tom hraje roli 
i naše mládí, přece jen soupeři 
jsou ostřílenější. Jinak poslední 
zhruba tři týdny trénuju s áčkem 
a béčku už vypomáhám hlavně 
na zápasy.

Jsi členem silného ročníku 
1999, zůstáváte ještě v kontak-

tu, i když už jsou někteří kluci 
pryč?

Je pravda, že když jsem přišel, 
byli tu hráči jako Laďa Krejčí, 
David Moučka, Dan Jambor a 
spousta dalších. Dařilo se nám, 
vyhráli jsme soutěž bez prohry. 
Všechno to byli a jsou šikovní 

kluci, na to období myslím rád. 
V mládeži jsem měl štěstí na tre-
néra Šustra, se kterým jsem byl 
v šestnáctce, pak do půli sedm-
náctky. On přešel k dorostu a já 
za půl roku taky. Doprovázel nás 
celou dobu, pro nás kluky to bylo 
fajn, jednal s námi dobře a vzpo-
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mínám na něj hodně rád. Co se 
týče nějakého kontaktu, byl jsem 
dřív takový, že jsem moc nikam 
nechodil, ani na zápisné nebo 
tak. A když jsem poprvé odchá-
zel do Vyškova, měl jsem takové 
horší období, kdy jsem ani necho-
dil na tréninky. Tehdy se to nějak 
přerušilo, a když jsem se vrátil, už 
tu řada kluků nebyla. Aktuálně tu 
je snad Kuba Černín, někteří další 
jsou na hostování. Ale třeba se 
ještě někdy potkáme, klidně i na 
hřišti, zatím všichni někde hrají.

Máš mimo fotbal nějaký další 
koníček?

Hlavně sport. Hrával jsem závod-
ně třeba stolní tenis. A bývalá 
přítelkyně byla tenistka, začal 
jsem taky chodit a to mi vydrže-
lo, takže ve volném čase chodím 
hrát tenis. Ale jinak mě baví asi 
všechny sporty, snad až na hokej, 
protože mi moc nejde bruslení 
(smích).

Bydlíš pořád v Drnovicích?

Ano, dostal jsem po rodičích ba-
rák, oni si staví něco nového. By-
dlím skoro rok sám, tak si na to 
zvykám, někdy to není úplně pří-
jemné. Takže do Brna dojíždím, 
což někdy stojí za to. Buď sám, 
nebo se Sedlim, který je také kou-

sek od Drnovic.

Zvládáš si třeba uvařit?

To jo, nějaké základní a jedno-
dušší věci. Nějak přežiju (smích).

Máš nějakého oblíbeného hrá-
če?

Jedno období to byli Giroud a Ba-
lotelli, oba takoví zabijáci.

A jaký je tvůj oblíbený post?

Poslední dobou hrávám častěji 
na křídle, ale začínal jsem jako 
útočník, trenér Šustr mě bral 
jako hroťáka. Dával jsem hodně 
gólů, ale jak nemám výšku, tak 
postupem doby chodím spíš na 
podhrot, kde to mám asi nejradši.

Máš nějaký konkrétní fotbalový 
cíl?

V první řadě bych se rád udržel 
v áčku. A pak samozřejmě vím, 
že fotbalista nikdy není hotový 
a pořád má co zlepšovat, tak se 
snažím postupně po malých krů-
čcích na sobě pracovat. Aktuálně 
musím ještě trochu nabrat kon-
dičku, protože jsem přípravu s 
áčkem neabsolvoval a to tempo 
je přece jenom trochu větší. Na 
tom teď makám.

Díky za rozhovor!
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FOTOGALERIE

TŘINEC - ZBROJOVKA
12. KOLO FN:L  - STADION RUDOLFA LABAJE - 23. 10. 2021
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A-TÝM

RICHARD DOSTÁLEK
HLAVNÍ TRENÉR A-TÝMU

„V dnešním utkání jsme hodně drželi míč, byli jsme konstruktivní, 
bohužel jsme se nedokázali střelecky prosadit natolik, aby bylo 
vítězství výraznější a zápas se tak dohrával ve větším klidu. Přesto 
jsme rádi, že si odvážíme tři body, Třinec podle mého soudu jedno-
značně nepatří na poslední místo. Marodka je aktuálně opravdu vel-
ká, to se nám už dlouho nestalo, abychom měli na seznamu devět 
zraněných. Základní jedenáctku jsme poskládali, tam se toho tolik 
neměnilo, lavičku jsme museli doplnit mladými hráči z béčka. Jsme 
rádi, že dnes nikdo nevypadl, nikdo se nevykartoval a na seznam 
ztrát nikdo nepřibyl. Naopak doufám, že do příštího utkání se někdo 
z marodky do sestavy vrátí, moudřejší budeme po dalších kontro-
lách během týdne. Je pravda, že ačkoliv jsme první a máme slušný 
počet bodů, dlouho jsme neudrželi čisté konto, jiní brankáři jich mají 
víc. Každá nula je tak pro gólmany fajn a dneska pro Jirku obzvlášť, 
i za to jsme samozřejmě rádi. Na konci první půle jsme tu situaci 
takticky nezvládli, to musíme řešit i za cenu přerušení, klidně i se 
žlutou kartou, zabránit rychlé rozehrávce. To jsme hráčům o pauze 
vytkli. Další nebezpečná situace pak nastala v samotném závěru, 
kdy už ale ta pozice pro střelu byla pro domácího hráče těžší. Jinak 
jsme zápas v defenzivě celkem zvládli, ale hlavně vezeme tři body, 
což byl náš hlavní cíl.“

12. kolo FN:L, sobota 23. 10. 2021, 10:15, Stadion Rudolfa Labaje

           FC Fotbal Třinec -            FC Zbrojovka Brno 0:1 (0:1)

Branky: 36. Řezníček (pen.).
Žluté karty: 35. Adamuška, 86. Bolf – 25. Štěrba.
Rozhodčí: Ulrich – Bureš, Černoevič; Diváci: 293.

Sestava FC Fotbal Třinec: 
Adamuška – Bolf (90+1. Bedecs), T. Ba, Foltyn, Hýbl – Omasta (76. 
Puchel), Habusta (C), Šteinhübel, Kania (81. Javůrek) – Juřena, 
Petráň.

Sestava FC Zbrojovka Brno: 
Floder – Bariš, Endl, Štěrba, Moravec – Texl, M. Ševčík (90+2. M. 
Sedlák) – A. Fousek (81. Rogožan), Hladík, Řezníček (C) – Přichys-
tal.
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DREAM TEAM

LACÍKŮV 
DREAMTEAM 
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TABULKA

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA Z V R P S B

1 FC ZBROJOVKA BRNO 12 9 2 1 25:11 29 
2 AC SPARTA PRAHA „B“ 12 7 1 4 23:14 22
3 SK LÍŠEŇ 2019 11 6 3 2 18:11 21 
4 FC SELLIER&BELLOT VLAŠIM 12 6 2 4 27:17 20 
5 FK DUKLA PRAHA 12 6 2 4 19:14 20 
6 FC MAS TÁBORSKO 12 6 1 5 12:12 19 
7 1. SK PROSTĚJOV 12 6 1 5 13:16 19 
8 FK VARNSDORF 11 5 3 3 21:16 18 
9 SLEZSKÝ FC OPAVA 12 4 4 4 17:15 16
10 FK ÚSTÍ NAD LABEM 12 4 4 4 13:16 16 
11 FC VYSOČINA JIHLAVA 12 4 3 5 11:15 15 
12 MFK VYŠKOV 12 4 2 6 21:19 14 
13 1. FK PŘÍBRAM 12 3 4 5 16:21 13
14 MFK CHRUDIM 12 2 3 7 10:19 9
15 FK VIKTORIA ŽIŽKOV 12 2 2 8 13:24 8
16 FK FOTBAL TŘINEC 12 2 1 9 9:28 7

Legenda:  Z - odehrané zápasy, V - výhry,  R - remízy, P - prohry, S - skóre,  B - body

13. KOLO F:NL
29.10. - 17:00

FC Zbrojovka Brno - FC Sellier&Bellot Vlašim  
29.10. - 18:00

FK Ústí nad Labem - FC MAS Táborsko
30.10. - 10:15

MFK Vyškov -  MFK Chrudim
   30.10. - 14:30  
1. FK Příbram - FK Fotbal Třinec
1. SK Prostějov - SK Líšeň
   31.10. - 10:15   
FK Viktoria Žižkov - FC Vysočina Jihlava
   31.10. - 10:30
AC Sparta Praha „B“ - FK Dukla Praha  
   odloženo
FK Varnsdorf - Slezský FC Opava    

14. KOLO F:NL
5. - 7. 11. 2021 

MFK Chrudim  - FK Ústí nad Labem
Slezský FC Opava - AC Sparta Praha „B“
FC MAS Táborsko - FK Varnsdorf
FK Dukla Praha - FC Zbrojovka Brno
1. SK Prostějov - FK Viktoria Žižkov
SK Líšeň - 1. FK Příbram
FK Fotbal Třinec - FC Sellier&Bellot Vlašim
FC Vysočina Jihlava  - MFK Vyškov
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STALO SE

Stalo se 29. října

29. října 1977 – Zbrojovka v 10. kole hostila Prešov. Patnáct 
tisícovek diváků sledovalo napínavou přestřelku s vítěznou tečkou. 
Zbrojovka i díky hattricku Karla Jarůška zvítězila 4:2 a navýšila 
náskok v čele tabulky na tři body.
29. října 1995 – Brňané hostili na lužáneckém stadionu Hradec 
Králové, tedy houževnatý tým, se kterým nebývalo snadné pořízení. 
Ani tentokrát se výhra nerodila lehce, soupeře zlomili během osmi 
minut Wagner s Kukletou.

Prošli oběma kluby

Lukáš Kryštůfek – stoper Zbrojovky působil ve Vlašimi v rámci 
hostování v sezóně 2013/14, tehdy ještě jako kmenový hráč Jihlavy. 
Sbíral zde zkušenosti s dospělým fotbalem a odehrál téměř kom-
pletní sezónu.
Josef Bican – legendární kanonýr působil v Brně ve třetí lize jako 
hrající trenér v sezóně 1957/58, naskočil do několika zápasů a do-
konce i skóroval. Vlašim pak vedl v sedmdesátých letech po návratu 
z Belgie.
Lukáš Křeček – rodák z Kladna se do Vlašimi poprvé dostal v roce 
2007 a byl u postupu do druhé ligy. Následně se přesunul do Brna, 
kde se ale příliš neohřál. Pod Blaník se pak v roce 2012 vrátil.
Martin Hyský – aktuální trenér Vlašimi působil ve Zbrojovce od zimy 
1998, celkem tu odehrál 17 zápasů a následně se vrátil do Slavie.

Památné zápasy

12. října 1969, TJ Zbrojovka Brno – TJ Spartak Vlašim 4:0. Vůbec 
první vzájemné utkání s Vlašimí. Brňané na podzim zvítězili hladce 
4:0, zářil zejména dvougólový střelec Kotásek.

29. července 2018, FC Sellier & Bellot Vlašim – FC Zbrojovka Brno 
2:2. Brňané se seznamovali s hořkou druholigovou realitou. Po 
prohře s Jihlavou chtěli bodovat ve Vlašimi, ovšem čtvrthodinu před 
koncem prohrávali 0:2! Pak přišel vlastní gól Plechatého a alespoň 
bod zařídil Zbrojovce z penalty Magera.

14. července 2020, FC Zbrojovka Brno – FC Sellier & Bellot Vlašim 
4:0. Poslední zápas unikátní sezóny, v níž si Brňané nakonec vyslou-
žili místenku do nejvyšší soutěže. Koronavirový ročník se dohrával 
v půlce července a Brňané si proti Vlašimi připsali po sérii remíz a 
jedné prohře vůbec první výhru v novodobé historii. Dvakrát se trefil 
Růsek, jednou Čermák a Hladík. Byl to také poslední zápas kapitána 
Pavla Eismanna v našem dresu.
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PARTNEŘI KLUBU

PARTNEŘI FCZB: 
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