DNEŠNÍ SOUPEŘ

MFK CHRUDIM
Osmým soupeřem, který letos zavítá na Srbskou, je MFK Chrudim.
Zdejší klub byl založen v roce 1923 a hrával nejvýše divizi, v roce 2011
se pak sloučil s místním SK. Ten v letech devadesátých okusil i druhou
ligu a podobného úspěchu Chrudimští dosáhli v roce 2018.
V nováčkovské sezóně dokázali Východočeši potrápit i ty nejsilnější
týmy, obsadili nakonec třináctou pozici. O rok později dokonce atakovali horní polovinu tabulky, nakonec skončili desátí. Ve třetí sezóně pak
Chrudim desátou pozici obhájila (ligu ovšem hrálo jen čtrnáct týmů).
V letošním ročníku se Chrudimským nepovedl start, z úvodních deseti
duelů vyhráli jediný. Pak ovšem dokázali zvítězit na Žižkově, následně
remizovali s Příbramí a naposledy se smírně rozešli s Ústím. S deseti
body jim patří čtrnáctá (a první nesestupová) příčka.
Nejlepším střelcem mužstva jsou se třemi góly osmnáctiletý Juliš
a pětadvacetiletý Rybička. Druhý jmenovaný hráč je jedním ze dvou
plejerů, kteří mají zkušenosti ze Zbrojovky, v sezóně 2016/17 odehrál
dva prvoligové duely. V brněnské juniorce působil také obránce Petr
Drahoš a třetím do party je záložník Pavel Sokol. Mezi tyčemi se letos
pevně zabydlel z Boleslavi hostující Petr Mikulec, nechyběl ani minutu.
Co se týče vzájemných zápasů, oba soupeři se poprvé potkali v sezóně
2018/19. Zbrojovka zvítězila na Srbské 3:0, v odvetě vydřela v oslabení
výhru 2:1. O rok později uspěla na hřišti soupeře 4:1 a doma pak (znovu
v oslabení) urvala vítězství 3:2.
Vzájemná bilance v soutěžních zápasech:
4 zápasy (4 – 0– 0), skóre 12:4
Nejlepší střelci vzájemných zápasů: Peter Štepanovský (3 branky)
Prošli oběma kluby: Petr Rybička, Petr Drahoš, Pavel Sokol (Chrudim)
Poslední vzájemný zápas: 21.6.2020, Zbrojovka – Chrudim 3:2. Branky: Dreksa, Růsek, Čermák – Trávníček, Dostálek.
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DNEŠNÍ SOUPEŘ
Brankáři
1
27
27
28

Lukáš Mrázek
Adam Ordelt
Simon Zíma
Petr Mikulec

30
25
24
22

0
1
0
14

0
0
0
1260

0
0
0
0

0
1
0
2

0
0
0
0

24
23
27
28
23
24
22
21

13
3
12
12
13
1
0
9

747
204
1013
970
1170
4
0
721

0
0
0
0
1
0
0
0

2
0
4
4
4
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0

28
33
32
25
25
18
22
24

12
3
13
10
8
14
12
14

863
72
936
570
629
591
669
1260

0
0
1
0
0
3
0
0

3
1
4
0
1
1
3
2

0
0
0
0
0
0
0
0

22
18
25
21
25

10
4
13
11
10

531
67
999
279
302

0
0
3
0
2

4
0
2
1
1

0
0
0
0
0

Obránci
3
10
12
14
16
21
21
22

Adam Tkadlec
Michal Trávníček
Petr Drahoš
Vojtěch Řezníček
Dominik Hašek
Luka Mikor
Denis Krištof
Daniel Fišl

Záložníci
4
6
8
9
15
17
19
20

Jan Řezníček
Tomáš Dostálek
Ondřej Kesner
David Breda
Pavel Sokol
Petr Juliš
Roman Čáp
Petr Průcha
Útočníci

7
11
13
15
24

Jakub Šípek
David Látal
Petr Rybička
Martin Šplíchal
David Surmaj

Realizační tým
Hlavní trenér:
Asistent trenéra:
Asistent trenéra:
Kustod:		
Vedoucí mužstva:
Masér:		
Lékař:		

Jaroslav Veselý
Pavel Matějka
Pavel Křečan
Oldřich Syrůček
Jan Čechlovský
Vlastimil Gallat
MUDr. Pavel Holeka

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

JAKUB ŘEZNÍČEK
#37 | ÚTOČNÍK | 26. 5. 1988

B r n o – Útočník Jakub Řezníček se po svém letním návratu
do Brna ve druhé lize poměrně
rychle rozkoukal. Aktuálně je
s devíti góly suverénně nejlepším střelcem mužstva a
druhým nejlepším kanonýrem
celé soutěže. Při zranění Pavla
Zavadila navlékl i kapitánskou
pásku Zbrojovky. Právě on se
vám blíže představí v dnešním
rozhovoru.
Kubo, jaké byly tvoje první fotbalové kroky?
Začínal jsem v pěti v Příbrami,
kde jsem strávil celé mládí a
dostal jsem se tu až do ligového týmu.
Hrával jsi vždycky v útoku?
Prošel jsem úplně všechno.
Začínal jsem na levém obránci,
následovala levá záloha, pak
jsem šel na defenzivního záložníka, ofenzivního. Jeden mistrovský zápas v dorostu jsem
dokonce i chytal, když nám
onemocněli gólmani. Pokud si
pamatuju, gól jsem nedostal
(úsměv). Až v dorostu jsem se
dostal do útoku a už jsem tam
zůstal.
Odmalička jsi se věnoval fotbalu, nebo byly ve hře i jiné
sporty?
Nedělal jsem víc sportů, jen fot10

bal. Od začátku jsem byl rozhodnutý, že u toho zůstanu.
Kromě tuzemských klubů jsou
ve tvém životopise i dvě zahraniční štace – Slovensko a Belgie. Slovensko, to je v podstatě
jako doma, ale co Belgie? Jak
tam proběhla aklimatizace?
V tom mi hodně pomohl Brňák
Lukáš Mareček. V Lokerenu se
mluvilo anglicky, i když úplně
dobrý v tom nejsem. Ale naštěstí tam byl Lukáš, který mi hodně
věcí pomohl zdárně vyřešit, hlavně ze začátku.
Bydlel jsi přímo v Lokerenu,
městečku s výraznou českou
stopou?
Ne, bydleli jsme spolu s Lukášem
v Gentu, nějakých dvacet minut
po dálnici. Nádherné město, velké, dojížděli jsme spolu, bydleli
jsme ve stejném vchodu. A jasně,
o českých hráčích se tu mluvilo
dost, hlavně o Janu Kollerovi, ten
je tu za modlu.
Bydlela tu s tebou i rodina?
Střídavě. Čekali jsme druhou
dceru, manželka hodně létala
domů na kontroly, pak zase letěli
za mnou.
Jak se v Belgii žilo?
Země je to nádherná, krásná pro
život. Ten tu není úplně nejlev-
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nější, ale žije se tu pohodlně a
pěkně.
Jak na tom vlastně Lokeren aktuálně je?
Hrají čtvrtou ligou, spojili se s
nějakou vesnicí. Klub zkrachoval,
teď tedy společně přihlásili čtvrtou ligu. Co jsem se díval, nevy-

padá to, že by to bylo na postup,
budou to mít těžké dostat zpátky
tam, kde to bylo. Na soupisce
jsem viděl asi dvě jména, jinak
se všechno rozuteklo. Navíc pak
přišel koronavirus, čtvrtá liga se
dlouho nehrála, pauza byla dlouhá.
To už jsi byl zase doma, respektive v Teplicích. Trefil tě virus
také? A jak vidíš situaci s koronavirem a fotbalem do budoucna?
Už jo. Prošel jsem si tím, i když
téměř bez příznaků, průběh v
pohodě. Jen čich jsem ztratil.
Doufám, že nám teď pomůže
očkování a restrikce už nebudou
takové. Všichni jsme naočkovaní,
snad to bude běžet alespoň trochu podle plánu.
Před sezónou jsi prozradil, že s
druhou ligou nemáš v podstatě
žádné zkušenosti. Teď máš za
sebou první půlrok, jaký byl?
Už jsem se v soutěži stihl rozkoukat, poznat, co obnáší. Jedeme
víceméně podle plánu, i když
dvě porážky samozřejmě mrzí. A
možná ještě víc mrzí dvě domácí
remízy. Prohrát jednou za čas, to
se stane, asi nešlo čekat, že bychom to projeli bez prohry. Ale

ty domácí zápasy jsme ztratili
zbytečně vlastními chybami, to je
možná ještě větší škoda. Poslední zápas na Dukle nám nesedl,
přitom s tímto soupeřem se hrát
dalo celkem v klidu. Když to srovnám třeba s Vlašimí nebo Spartou B, což byly složitější zápasy,
ale dokázali jsme je zvládnout.

Oba zmínění soupeři mají hodně
mladý kádr, je to aktuálně trend
ve druhé lize?
Dříve to tak možná nebývalo,
ale je to dané tím, že Sparta má
pochopitelně kvalitní mladé kluky, Vlašim má zase k dispozici
kmenové hráče Slavie. Vybavím
si, jak jsme v Teplicích hráli proti
jejich béčku přípravný zápas, prohráli jsme 0:5, úplně nás na umělce roznesli. Ti kluci umějí kopat,
Vlašimi pomůžou a druhá liga je
pro ně skvělá na rozehrání.
Zbrojovka oproti tomu nabízí
mix mládí a zkušeností. Jak ti
to v kabině sedí? Role jsou asi
jasné, kromě gólů na vás starší
padá i tmelení kolektivu, že?
To je všude podobné, starší to
mají tak trochu na povel, kabinu
hlídají. Osobně nemám problém
s nikým, se staršími ani s mladšími. Mladí mají všechno před
sebou, jsou hodně talentovaní, a
když na sobě budou pořád pracovat, bude to dobré. Když budeme
zápasy zvládat, vylétnou pak i ty
individuality.
Takže nějaký generační rozdíl
ještě nevnímáš?
Ne, to je zatím ještě v pohodě,
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ještě nejsem tak starý (smích).
Většinou mám přehled, co se řeší
a o čem je řeč.
Je výhodou, že máte v týmu více
zkušených hráčů?
Určitě, je nás na to víc. Ať už Zavoš, Peter Štepanovský, který už
má taky něco odehráno a je tu
docela dlouho, přes třicet mají
ještě Berky se Zipem.
Jak to máš aktuálně se zázemím? Dojíždíš, nebo je rodina s
tebou v Brně?
Je to tak půl na půl. Část týdne
jsem tady, párkrát jedu za nimi,
oni zase za mnou. Malá chodí do
školy, do první třídy, nechtěl jsem
jí tahat jinam, protože se těšila
se sousedy, že půjde s nimi do
jedné třídy. Já jsem tady, oni v
Praze, nějak to pytlíkujeme a dá
se to zvládnout.

12

Bydlíte v novostavbě, že? Takže
je to bez starostí?
Jo, mám barák u Zličína, kousek
od metropole směr Plzeň. Máme
tam dům a jsme tam šťastní. Starosti byly, když jsme stavěli, bylo
jich dost. Ale už to máme nějak
hotové. Když je člověk fotbalista, nemá víkendy, přijede třeba
v neděli a nemůže ani posekat,
protože vyhláška zakazuje práci
(smích). Ale dá se to zvládnout a
není to překážka.
Na nějaké koníčky ovšem asi
místo nezbylo?
Když má člověk rodinu, nemá na
jiné koníčky moc prostor, to je
aktuálně i můj případ. Buď jsem
tady, nebo s rodinou doma, na nic
jiného mi čas nezbude. To až po
kariéře.
Díky za rozhovor!
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A-TÝM

RICHARD DOSTÁLEK
HLAVNÍ TRENÉR A-TÝMU

„Do utkání jsme vstoupili celkem dobře, prvních deset minut jsme
odehráli většinou na polovině soupeře, pak jsme ale propadli při
bránění standardky a z toho vzešel rozhodující moment utkání. Ta
situace na nás dolehla víc, než by bylo záhodno, do konce poločasu
jsme se neoklepali. Ani po změně stran jsme nebyli příliš nebezpeční, dnes jsme se prakticky nedostávali do vážnějších šancí. Málo
jsme se dostávali do předbrankového prostoru, vázla nám podpora
Kuby Řezníčka, hráči na křídlech neměli úplně svůj den. V závěru
jsme se pak už nedokázali pomalu dostat přes půlku, místo centru
do vápna přicházely míče mimo hřiště, do autu, což samozřejmě
nahrávalo domácím. Jednoduše to dnes z naší strany nebyl dobrý
výkon. Na stoperu zaskakoval Mates Hrabina, na beku Peter Štepanovský. Víme, že to nejsou primárně jejich posty, ale v daný moment
jsme to vyhodnotili jako nejlepší možné řešení. To platí i pro Oldu
Pragra, který se v tréninku jevil velmi slušně, dravě, je silný ve hře jeden na jednoho. Proto dostal šanci a nakonec se dostal i na hřiště.“
14. kolo FN:L, sobota 6. 11. 2021, 11:00, Stadion Juliska
FK Dukla Praha -

FC Zbrojovka Brno 1:0 (1:0)

Branky: 11. Buchvaldek.
Žluté karty: 90+3. Ruml – 72. Zavadil.
Rozhodčí: Klíma – Flimmel, Machač; Diváci: 682.
Sestava FK Dukla Praha:
Rada – Ruml, Piroch, Kulhánek, Kovernikov – Souček (86. Hrubeš),
Kozma (C) (90+1. Pázler), Barac, Šebrle (64. Cienciala) – Buchvaldek, Fábry.
Sestava FC Zbrojovka Brno:
Berkovec – Štepanovský (62. Zavadil), Endl, Hrabina, Moravec (89.
Černín) – Bariš, Fousek (62. Pragr) – Ševčík, Hladík, Přichystal –
Řezníček (C).

14

ZÁPASOVÝ PROGRAM | WWW.FCZBRNO.CZ

DREAM TEAM

ENDLŮV

DREAMTEAM

ZÁPASOVÝ PROGRAM | WWW.FCZBRNO.CZ

15

TABULKA
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Z

FC ZBROJOVKA BRNO
SK LÍŠEŇ 2019
AC SPARTA PRAHA „B“
FC SELLIER&BELLOT VLAŠIM
FK DUKLA PRAHA
1. SK PROSTĚJOV
FC MAS TÁBORSKO
FK VARNSDORF
SLEZSKÝ FC OPAVA
FC VYSOČINA JIHLAVA
FK ÚSTÍ NAD LABEM
MFK VYŠKOV
1. FK PŘÍBRAM
MFK CHRUDIM
FK FOTBAL TŘINEC
FK VIKTORIA ŽIŽKOV

V

R

P

14 10
14 8
14 8
14 7
14 7
14 7
14 6
13 5
13 5
14 5
14 4
14 5
14 3
14 2
14 3
14 2

2
4
1
2
2
2
3
4
4
4
6
2
4
4
1
3

2
2
5
5
5
5
5
4
4
5
4
7
7
8
10
9

S

B

27:13 32
24:13 28
28:17 25
29:19 23
21:19 23
15:17 23
16:16 21
23:19 19
19:15 19
12:15 19
15:18 18
25:21 17
17:26 13
11:23 10
10:29 10
13:25
9

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

15. KOLO F:NL
19.11. - 16:30

FK Ústí nad Labem - Slezský FC Opava
20.11. - 10:15

MFK Vyškov - FK Fotbal Třinec
20.11. - 13:30

1. FK Příbram - FC Vysočina Jihlava
21.11. - 10:15		
FK Viktoria Žižkov - FC MAS Táborsko
21.11. - 10:30		
AC Sparta Praha „B“ - SK Líšeň
21.11. - 13:30
		
FK Varnsdorf - 1. SK Prostějov
FC Sellier&Bellot Vlašim - FK Dukla Praha
21.11. - 14:00

FC Zbrojovka Brno - MFK Chrudim			
16. KOLO F:NL
26. - 28. 11. 2021

FK Viktoria Žižkov - FK Varnsdorf
Slezský FC Opava - FC Zbrojovka Brno
FC MAS Táborsko - 1. FK Příbram
FK Dukla Praha - FK Fotbal Třinec
1. SK Prostějov - AC Sparta Praha „B“
SK Líšeň - MFK Vyškov
MFK Chrudim - FC Sellier&Bellot Vlašim
FC Vysočina Jihlava - FK Ústí nad Labem
16

ZÁPASOVÝ PROGRAM | WWW.FCZBRNO.CZ

ROZPIS ZÁPASŮ 2021/2022

ZÁPASOVÝ PROGRAM | WWW.FCZBRNO.CZ

17

STALO SE

Stalo se 21. listopadu
21. listopadu 1977 – narodil se Martin Maša, trenér B mužstva.
21. listopadu 1993 – Zbrojovka hostila ve 13. kole Zlín. Už to
vypadalo, že se první půle obejde bez branek, ale v samém závěru
se trefil Richard Dostálek. První ligový gól pro současného trenéra
Zbrojovky! Brňané nakonec zvítězili 3:0.
Prošli oběma kluby
Pavel Eismann – železný muž sestavy, mistr přesných centrů,
kapitán a duše mužstva z let 2018 až 2020. Ve Zbrojovce nepůsobil
zvlášť dlouho, ale jak vidno, zanechal tu nesmazatelnou stopu. V
Chrudimi se narodil a je odchovancem zdejšího klubu.
Valdemar Horváth – trenér brněnského dorostu ve Zbrojovce jako
hráč nepůsobil, v devadesátých letech byl ovšem jednou z opor
druholigové Chrudimi (konkrétně SK Chrudim).
Libor Zelníček – jedna z nezapomenutelných postav především éry
let osmdesátých. Muž, který přihrál Romanu Kukletovi na jeho legendární nůžky. Jeho angažmá v Chrudimi ovšem bylo spíš epizodní, v
sezóně 94/95 tu odehrál dva zápasy.
Jan Trousil – ještě než se populární „Truska“ na dlouhé roky usadil
v Brně, vystřídal několik českých a moravských klubů. Jedním z nich
byla i Chrudim, kde působil v roce 1998.
Petr Rybička – talentovaný útočník přišel do Brna v létě 2016 právě
z Chrudimi, nakonec si na konto připsal dva ligové duely. Další roky
strávil na hostování, nakonec se do Chrudimi vrátil a je nyní jednou z
hlavních opor týmu.
Zdeněk Cihlář – odchovanec Zbrojovky a taktéž mistr dorostenecké
ligy proslul jako nekompromisní obránce, který v Brně odehrál v
letech 1993 až 2001 přes stovku prvoligových duelů. Za SK Chrudim
hrál druhou ligu v roce 1996.
Památné zápasy
2. března 2019, MFK Chrudim – FC Zbrojovka Brno 1:2. Zatímco
historicky první vzájemné utkání skončilo celkem jasnou výhrou
Brna 3:0, odveta přinesla pořádné drama. V úvodním utkání jarní
části šli domácí do vedení, v závěru půle srovnával Štepanovský.
Krátce po změně stran byl vyloučen Kuba Přichystal, Zbrojováci se
ale v oslabení nevzdali a v posledních minutách po zaváhání obrany
zařídil tři body druhým gólem Peter Štepanovský.
21. června 2020, FC Zbrojovka Brno – MFK Chrudim 3:2. Nečekané drama na Srbské přineslo 25. Kolo soutěže. Jaro se dohrávalo
v hektickém tempu, Brňané v honbě za Pardubicemi potřebovali
zvítězit, ale do vedení šli hosté. Po rohovém kopu srovnal Dreksa,
další gól přidal Růsek. Pak ale přišla komplikace – před pauzou byl
vyloučen Fousek a po deseti minutách druhé půle Chrudim vyrovnala. V hektickém závěru trefil vydřené tři body Čermák, který míč do
sítě doslova dotlačil.
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