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DNEŠNÍ SOUPEŘ

fk tŘinec
Třináctým domácím soupeřem Zbrojovky je v této sezóně Třinec. Zdej-
ší fotbalový klub má počátky ve dvacátých letech, kdy ve slezském 
městě vznikly polský a český klub, po válce pak došlo k jejich slouče-
ní. Ve své historii hráli Třinečtí šest sezón nejvyšší soutěž, nejlepším 
umístěním byla desátá příčka v roce 1971.

Od rozpadu federace hrává Třinec poměrně stabilně druhou nejvyšší 
soutěž, v níž absentoval jen šestkrát. V roce 1994 skončil čtvrtý, což 
téměř napodobil v roce 2018. Dlouho bojoval na samotné špici, nako-
nec obsadil pátou pozici. Následovala desátá, třináctá a devátá příčka.

Letos si Třinečtí zkomplikovali život především v úvodu sezóny. Z prv-
ních devíti kol vytěžili jen čtyři body a byli poslední. I proto přišel místo 
trenéra Straky Martin Zbončák, který Třinec postupně pozvedl až na 
aktuální třináctou příčku.

Aktuální kádr našeho soupeře je poměrně pestře složený. Zkušenost 
dodávají Petráň, Nešický či Bedecs, na soupisce ale najdeme i dravé 
mládí, reprezentované například gólmanem Hasalíkem, který se dělí 
o místo mezi tyčemi s Adamuškou. Z bývalých Zbrojováků tu kromě 
trenérů (zmíněného Zbončáka a Cieslara) nalezneme také Tomáše 
Webera.

Ve vzájemných soutěžních zápasech se oba soupeři potkávají v po-
slední době především ve druhé lize. V ročníku 2011/12 Brňané doma 
remizovali 0:0, na hřišti soupeře pak zvítězili 2:1. V letech 2018 až 
2020 Brňané doma dvakrát vyhráli, venku uhráli bod. Letos už se jim v 
Třinci vedlo lépe a zvítězili 1:0. V šedesátých a sedmdesátých letech 
se pak Brno s Třincem utkalo i v nejvyšší soutěži, a to v deseti duelech.

Vzájemná bilance v soutěžních zápasech od roku 1993

7 zápasů (4– 2 – 1), skóre 15:4

Nejlepší střelci vzájemných zápasů: Šimon Šumbera (3 branky – 2 za 
Brno, 1 za Třinec)

Prošli oběma kluby: Tomáš Weber, Martin Zbončák, Zdeněk Cieslar 
(Třinec)

Poslední vzájemný zápas: 23.10.2021, Třinec – Zbrojovka 0:1. Branka: 
Řezníček (pen.)
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Brankáři

1 Lukáš Hasalík 20 12 1043 0 1 0 
22 Jiří Adamuška 28 14 1207 0 3 0
30 Jakub Benedik 18 0 0 0 0 0

Obránci

4 Matěj Hýbl 27 23 1319 1 5 0
12 Martin Foltyn 28 21 1513 0 5 0
14 Imrich Bedecs 30 20 1220 1 4 0
17 Jan Javůrek 32 22 1172 1 4 0
18 David Gáč 24 0 0 0 0 0
20 Michal Szewieczek 21 13 597 1 0 0
26 David Klusák 27 4 287 0 0 0
27 Tidiane Djiby Ba 29 20 1727 3 7 0
 Pavel Klimek 18 0 0 0 0 0
 Matěj Mieszek 17 0 0 0 0 0
 David Zogata 18 0 0 0 0 0

Záložníci

5 Matyáš Buneš 23 9 425 0 1 0
6 Aleš Nešický 29 4 254 0 0 0
9 Tomáš Weber 25 13 816 0 0 0
10 Martin Samiec  23 0 0 0 0 0
13 Jakub Bolf 24 16 1135 0 6 1
15 Lukáš Kania 25 23 1617 1 3 0
16 Jakub Habusta 28 22 1931 1 6 0
21 Ondřej Machuča 26 9 776 1 1 0
24 Tomáš Omasta 26 25 2178 3 1 0
 Vojtěch Kaniok 18 0 0 0 0 0

 Útočníci 

8 Václav Juřena 31 24 1897 3 5 0
11 Michal Petráň 29 24 1509 5 3 0
25 René Dedič 28 8 647 4 1 0

 

Realizační tým

Hlavní trenér: Martin Zbončák
Asistent trenéra: Zdeněk Cieslar
Trenér brankářů: Lukáš Paleček
Vedoucí týmu: Marek Čelůstka
Masér:  René Raszka
Fyzioterapeut: Mgr. Karel Maceček
Kondiční trenér: Mgr. Pavel Pilch

Legenda:      - věk,    - počet odehraných zápasů,     - Počet odehraných minut,     - počet 
vstřelených gólů,    - počet žlutých karet,    - počet červených karet,      - zranění
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OTA KOHOUTEK
#34  |  ZÁLOŽNÍK  |  23. 5. 2003

B r n o – Jedním z objevů le-
tošní sezóny je i osmnáctiletý 
záložník Ota Kohoutek. Pod-
zim zahájil jako součást doros-
teneckého týmu, posléze ale 
nakoukl i do áčka, kde se hned 
v premiéře uvedl vítězným gó-
lem proti Chrudimi. Celkem 
doposud zasáhl do devíti utká-
ní a je tedy nejvyšší čas, aby se 
fanouškům podrobně předsta-
vil v obsáhlém rozhovoru.

Oto, v tvém případě se asi ne-
musím ani ptát, kdo tě k fotba-
lu přivedl?

Poprvé jsem fotbal hrál snad ve 
třech letech, od pěti let jsem se 
pak přihlásil do přípravek. Tím, 
že táta byl taky fotbalista, to 
bylo nějak automatické. Samo-
zřejmě jsem provozoval i jiné 
sporty, rád jsem měl třeba bas-
ketbal, i když nejsem největší. 
Odmalička jsem nicméně měl 
daný hlavně fotbal.

Taťka už byl v tvých začátcích 
šéfem znojemského fotbalu?

Když jsem začínal, ještě hrával 
v Hornu. Postupem času se pak 
začal věnovat vedení fotbalu ve 
Znojmě, to mi bylo tak sedm, 
osm let. A končil, když už jsem 
byl v Rakousku.

Dříve byl sport u dětí daný, ale 
jako dítě nového tisíciletí už jsi 
měl řadu lákadel, která tě moh-

la od fotbalu svést. Počítačové 
hry například.

Samozřejmě i hry jsem jako malý 
hrával, ale ne nějak moc. K tomu 
fotbalu jsem tíhnul víc, takže po 
škole jsem hned mazal na tré-
nink a pak domů, a tohle pořád 
dokola.

Ví se o tobě, že si k tréninku rád 
přidáváváš i něco navíc. Měl jsi 
to tak vždycky?

Myslím, že to k tomu asi patří. 
Člověk musí makat navíc, pokud 
to chce někam dotáhnout. A když 
máte jenom fotbal, ono si to pří-
mo o to říká, trochu si přidat. Má-
lokterý slavný fotbalista to zvládl 
bez toho, že by si přidával.

Nemáš za vzor třeba Pavla Ned-
věda, který byl pílí také proslulý?

Zrovna Pavla Nedvěda znám je-
nom z videí, těch jsem pár viděl. 
Jinak hráčů, kterých si všímám a 
chtěl bych je v něčem napodobit, 
je víc. Reus, de Bruyne, Kanté a 
podobně.

Jak jsi jako malý fotbalista vní-
mal první ligu, kterou Znojmo v 
roce 2013 hrálo?

To bylo něco nádherného. Bylo 
mi nějakých deset, pro Znojmo to 
byla velká šance, jak se ukázat. 
I když se kvůli stadionu nehrálo 
doma, ale tady v Brně. Byl jsem 
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navíc součástí klubu, na zápa-
sech jsem podával míče. Moc 
tehdy k záchraně nechybělo, po 
špatném vstupu se začalo dařit 
a Znojmo sehrálo řadu dobrých 
zápasů. Nakonec chybělo pár 
bodů, rozhodl i ten sporný zápas 
v Příbrami.

Když se podívám na tehdejší 
soupisku, pár hráčů ještě hrá-
vá. Potkáváš se s nimi? Třeba 
Matúš Lacko působí dokonce ve 
stejné soutěži.

S Lacim jsem se minul, to jsem 
byl na lavičce. Když jsme hráli 
v Opavě, tak zase nenastoupil 
Pepa Hnaníček, od zimy je už 
zpátky ve Znojmě. Ale minulý 
víkend jsem hrál za béčko proti 
Hodonínu, kde hrají Helísek se 
Sukupem.

Pro tebe se nicméně znojemská 
kapitola posléze uzavřela a ná-
sledovalo Rakousko. Jak se pře-
sun urodil?

Tehdy se přecházelo z přípravek 
na půlku hřiště u mladších žáků. 
Ve třinácti letech jsem byl na 
zkušebním tréninku v Rapidu a 
asi jsem předvedl dobrý výkon, 
tak si mě stáhli. Měl jsem samo-
zřejmě možnost jít na internát, 
což pro kluky z Rakouska byla 
jasná volba. Ale jelikož jsem neu-
měl jazyk, tak mi dali nabídku, že 
můžu k rakouské rodině, abych 
se lépe adaptoval. Jejich syn byl 
o rok starší a hrál taky za Rapid, 
tak mi pomáhal s tréninky, s do-
pravou šalinou a podobně. Fotbal 
se řešil i v rodině, já jsem se učil 
německy, takže to bylo užitečné. 

I když česky jsem je samozřejmě 
taky něco naučil (smích).

Moc si nedovedu představit, že 
bych se v takovém věku ocitl 
mimo rodinu a rodnou zem, klo-
bouk dolů. Jak často jsi jezdil 
domů?

Měl jsem domů hodinu a čtvrt 
přímým spojem, to byla pohoda. 
Když jsem potřeboval, jel jsem 
na otočku. Ale o víkendech jsem 
měl fotbal, navíc Vídeň je hezké 
město, tak nakonec spíš rodiče 
jezdili za mnou, samotnému se 
mi kolikrát domů ani nechtělo 
(smích).

A co po fotbalové stránce, jak to 
vypadalo?

Zpočátku to byla nádhera, dostá-
val jsem velkou minutáž, přišla 
i pozvánka do reprezentace. V 
šestnáctkách jsem se ale na za-
čátku přípravy zranil a táhlo se 
to se mnou až do začátku jara. 
Pak to bylo těžké se do sestavy 

dostat, protože konkurence je tu 
velká, jsou tu i starší kluci. Po 
sezóně navíc je skok rovnou do 
U18, sedmnáctka tam není. A 
protože konkurence je tam zase 
ještě o něco větší, cítil jsem, že 
by bylo těžké a pro fotbalový roz-
voj špatné, abych nehrál. Zvolil 
jsem proto variantu návratu, i 
když se rýsovaly i možnosti být 
jinde v Rakousku. Vyplynulo z 
toho Brno.

Letošní sezóna by mohla být 
průlomová. Začínal jsi jako sou-
část dorosteneckého týmu, pak 
ale přišel posun do áčka. Což 
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ti nicméně nebránilo pomoci v 
několika zápasech nadále i do-
rostu.

Zatím to jde solidně, nakoukl 
jsem do áčka, tak uvidíme, jak to 
bude dál. Letos jsem nastoupil 
za tři týmy. Rozdíl to samozřej-
mě je, v hlavě máte, že se chce-
te ukázat, dokázat trenérům, že 
si šanci zasloužíte a patříte do 
kádru pro druhou a do budoucna 
snad i první ligu. Dorostu se na 
jaře docela daří, vyhráli jsme na 
Slavii, rozstříleli Příbram 12:1, 
tak snad jsem v rámci možností 
pomohl. Za béčko to bohužel ne-
vyšlo, důležitý zápas v Hodoníně 
jsme nezvládli.

Sledovali jste průběh zápasu ve 
Vyškově?

Když jsem v závěru střídal, říkal 
mi masér Michal Hornig, že áčko 
vede 1:0. V kabině jsem se pak 
díval, jestli to dopadlo dobře, a 
viděl jsem, že Ševa přidal ještě 
jeden gól. Takže aspoň tohle bylo 
na tom dni dobré.

Teď vás čeká Třinec, jak se na 
zápas těšíš?

Moc. Sestavu zatím nevíme, ale 
rád bych byl za jakoukoliv šanci. 
Stačí nám výhra a budeme vítě-
zové ligy, u toho by každý rád byl, 
pokud to vyjde.

Na který z dosavadních devíti 
zápasů vzpomínáš nejvíc?

Asi na zápas v Opavě. Krásné 
hřiště a stadion, jen je škoda, že 
nemohlo dojít kvůli omezením 
víc diváků, ani od nás nemohli 
jet. Hrál jsem od začátku, vy-
hráli jsme 2:0. Užil jsem si sa-
mozřejmě i Chrudim, dát gól v 
debutovém utkání, navíc vítězný 
a v nastavení, to se nepovede ka-
ždému. Nádhera, nepopsatelný 

pocit.

V základu jsi nastoupil ještě ve 
Varnsdorfu, že?

Tam jsme taky vyhráli, vím z mi-
nulých let, že se tam nevyhrává 
snadno, takže i tohle bylo fajn. A 
zapomenout nesmím na Žižkov, 
kde jsem střídal a mohl jsem si 
pak užít parádní děrovačku. To 
byla krása, že do Prahy dojelo 
tolik fanoušků, potěší to. Hodně 
nám na hřišti pomáhali.

Zaujalo mne, že nemáš ani jednu 
žlutou kartu, přitom soubojů se 
nebojíš. Hlídáš se hodně?

Když nastupuju třeba na šestce, 
musím se víc hlídat, protože ka-
ždý faul v obraně kolem vápna 
je nebezpečný. Navíc jsem se 
zatím nedostal do nějakého extra 
vyhecovaného zápasu, kde bych 
se třeba nechal strhnout a udělal 
zbytečný faul.

Ještě musíme zmínit repre-
zentaci. Protože kvalifikace ve 
Francii, to byl asi taky nezapo-
menutelný zážitek.

Z pozice náhradníka jsem skočil 
do základu proti Francii, to byl 
neuvěřitelný skok. Jsem za to 
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vděčný, protože takové zážitky 
nemá taky každý. Porazit Fran-
cii v kvalifikaci o evropský šam-
pionát se nepovede každý den. 
Vzpomínat budu v dobrém.

Studovali jste soupisku Francie, 
která nebyla zrovna slabá?

Před utkáním jsme se na to díva-
li, asi pět hráčů hrálo první ligu v 
základní sestavě, což nám přišlo 
neuvěřitelné. Zasmáli jsme se, že 
jsme zvědaví, jak to proboha asi 
ukopeme (smích). Jasně, věřili 
jsme si, že můžeme vyhrát, ale 
popravdě jsme to až tak nečekali, 
že by se to doopravdy mohlo stát. 
Roli hrála samozřejmě týmovost, 
pomohli jsme si navzájem, ne 
že bychom hráli krásný fotbal, 
ale semkli jsme se. Já jsem hrál 
vlastně druhý zápas, byl to oprav-
du pořádný skok.

Jaká je tvoje budoucnost v ná-
rodním týmu?

V devatenáctce po sezóně kon-
čím, přijde buď U20, nebo U21. 
Záležet bude na trenérech, na 
tom, jak se nám bude dařit. Jak 
říkám, já jsem hlavně rád, že 
jsem tuhle možnost dostal, jel 
jsem na sraz poprvé a nečekal 
jsem, že by to mohlo dopadnout 
takhle. Navíc do Francie přijeli ro-
diče, a zrovna na ten zápas proti 
domácím, tím to bylo hezčí.

Ze sezóny vám zbývá odehrát 
pět zápasů, pak přijde letní 
pauza. Už tušíš, jak to s tebou 
bude dál?

Pauza bude delší, na to se asi 
hlavně starší kluci těší, proto-
že ty předchozí přestávky byly 
prý hodně krátké. Já z toho ale 
vypadávám nerad, mám špatné 
zkušenosti z Rakouska, kde jsem 
se o sebe špatně staral, a přišel 
trest. Proto trénuju i v pauze, 

abych byl připravený a něco se 
nestalo. Soustředím se teď hlav-
ně na zbytek sezóny, pak se uvidí, 
jaké budou se mnou plány. Jestli 
budu v kádru, nebo třeba někde 
sbírat zkušenosti na hostování.

Jaké máš mimo fotbal další ko-
níčky?

Rád poznávám jiná města, ces-
tuju, chodím si zaplavat, hraju na 
PlayStationu. 

Žiješ pořád ve Znojmě, nebo už 
v Brně?

Aktuálně žiju v Králově Poli v ná-
jmu, abych nemusel jezdit každý 
den. Bydlel jsem i na intru, ale 
jak je člověk starší, je rád i sám 
a nemusí se ohlížet na ostatní. 
Když to jde, dojdu na stadion 
pěšky, když je potřeba, zajedu si 
domů, jak se to hodí. Jinak rodi-
če jezdí spíš za mnou, hlavně na 
domácí zápasy. Taťka občas jede 
i ven. Říkal mi, že ve Varnsdorfu 
za dobu, co byl ve Znojmě, nebyl 
snad nikdy. Ale když jsme tam 
hráli teď my, obětoval pět hodin a 
jel se podívat. Na domácí zápasy 
pak jezdí i mamka, je to kousek.

Skoro to vypadá, že jakmile za 
tebou taťka dojede, nastoupíš v 
základu.

Je to pravda, říkám mu, že musí 
jezdit častěji (smích).

Díky za rozhovor a ať se daří!
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VYŠKOV - ZBROJOVKA
25. KOLO FN:L  - SPORTOVNÍ AREÁL DRNOVICE -23. 4. 2022
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A-TÝM

RICHARD DOSTÁLEK
HLAVNÍ TRENÉR A-TÝMU

  „S výsledkem, který jsme uhráli, je maximální spokojenost. S 
předvedenou hrou už menší. V první půli jsme nehráli podle našich 
představ. Chtěli jsme hrát kombinační fotbal, ale tomu nenahrával 
terén. Vysoká tráva, hrbaté a suché hřiště, fotbal byl pomalý. Bo-
hužel jsme se tomu přizpůsobili, chtěli jsme rychleji otáčet těžiště 
hry, ale v první půli jsme to nezvládali. Navíc jsme v obranné fázi 
nadělali spoustu chyb, soupeře jsme pouštěli do rychlých protiúto-
ků, i když jsme věděli, že na tom má postavenou hru. Vyškov už 
na podzim neměl co ztratit a předvedl dobrý výkon. My se chceme 
především soustředit sami na sebe, nalákat lidi, aby přišli na nás a 
ne na soupeře, ale zatím to není ideální. Dnes se hrálo v perfektní 
atmosféře, což domácí taky hnalo, ale ve finále musím říci, že 
výsledek hovoří za vše, byť se nám úplně nedařilo plnit stanovené 
pokyny. Ve druhé půli jsme udělali změnu v zakládání útoků, což 
nám přineslo úspěch v podobě vedoucí branky, po které jsme se 
zklidnili. Ono udělat ten poslední a předposlední krok je těžké, vidím 
na hráčích, že to v hlavách mají, už ta vidina možné oslavy postupu 
na nich je. A samozřejmě to brzdí myšlenku a zpomaluje nohy, na 
to si musíme dát ještě pozor, musíme udržet mužstvo v maximální 
koncentraci. Přál bych si, abychom hráli v klidu, zatím to tak není, 
i dnes byli domácí nebezpeční, měli standardky a nám se nedařilo 
dotáhnout do konce brejkové situace, což nás mrzí. Příležitosti byly, 
průběh mohl být klidnější.“

25. kolo F:NL, sobota 23. 4. 2022, 10:15, Sportovní areál Drnovice

           MFK Vyškov -            FC Zbrojovka Brno 0:2 (0:0)

Branky: 49. Řezníček, 90+5. Ševčík.
Rozhodčí: Dorušák – Bureš, Mikeska; Diváci: 3188.
Žluté karty: 83. Lahodný, 90+5. Harušťák, 90+5. O. Vintr – 25. Mora-
vec, 30. Fousek, 90+4. Řezníček.

Sestava FC Zbrojovka Brno: 
Berkovec – Hrabina, Čermák, Štěrba (24. Bariš), Moravec – Texl 
– Hladík (67. Přichystal), Fousek (85. Nečas), Blecha (67. David 
Jambor), Ševčík - Řezníček.
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DREAM TEAM

NEČIHO 
DREAMTEAM 
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TABULKA

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA Z V R P S B

1 FC ZBROJOVKA BRNO 25 19 2 4 50:21 59 
2 FC SELLIER&BELLOT VLAŠIM 25 14 3 8 51:33 45
3 AC SPARTA PRAHA „B“ 25 13 4 8 44:29 43 
4 SK LÍŠEŇ 25 11 8 6 39:28 41 
5 SLEZSKÝ FC OPAVA 25 11 8 6 37:26 41 
6 FK VARNSDORF 25 11 5 9 40:31 38 
7 FK DUKLA PRAHA 25 10 5 10 34:34 35 
8 FC VYSOČINA JIHLAVA 25 9 7 9 21:27 34 
9 1. SK PROSTĚJOV 25 10 3 12 26:39 33
10 1. FK PŘÍBRAM 25 8 7 10 32:40 31 
11 FC MAS TÁBORSKO 24 7 9 8 26:29 30 
12 MFK VYŠKOV 25 8 5 12 39:40 29 
13 FK FOTBAL TŘINEC 25 7 6 12 28:42 27
14 MFK CHRUDIM 24 6 8 10 23:32 26
15 FK ÚSTÍ NAD LABEM 25 5 9 11 22:38 24
16 FK VIKTORIA ŽIŽKOV 25 2 7 16 20:43 13

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

26. KOLO F:NL
26.4. 2022 - 17:00

FK Varnsdorf - SK Líšeň 0:1
27.4. 2022 - 17:00

FK Ústí nad Labem - FK Dukla Praha
1. SK Prostějov - FC MAS Táborsko
MFK Vyškov - FC Sellier&Bellot Vlašim
AC Sparta Praha „B“ - FC Vysočina Jihlava
1. FK Příbram - MFK Chrudim 
FK Viktoria Žižkov - Slezský FC Opava
27.4. 2022 - 19:00
FC Zbrojovka Brno - FK Fotbal Třinec

  

27. KOLO F:NL
30. 4. - 1. 5. 2022 

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

JIHLAVA
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ROZPIS ZÁPASŮ 2021/2022
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STALO SE

Stalo se 27. dubna

27. dubna 1996 – Bobíci hostili západočeský Cheb a zvítězili 2:0. 
V utkání nastoupili v jednom týmu i dnešní trenéři obou soupeřů 
– Richard Dostálek a Martin Zbončák, Brno brankami Holomka a 
Wagnera zvítězilo 2:0. A shodou okolností se jednalo o doposud 
poslední prvoligový zápas s Chebem, který po sezóně zanikl.

Prošli oběma kluby

Patrik Siegl – rodák ze Šternberka patřil k ústředním postavám 
brněnského fotbalu v devadesátých letech, v Třinci pak tuzemskou 
kariéru zakončoval a zahrál si i proti Zbrojovce ve druhé lize. Aktuál-
ně je trenérem žáků v našem klubu.
René Pastorek – polozapomenutý kanonýr přišel do Brna právě z 
Třince v roce 1991 a třinácti góly pomohl vystřílet návrat Zbrojovky 
do první ligy. Byl nejlepším střelcem týmu, skvěle spolupracoval s 
dalším Rendou – Wagnerem. Po sezóně se vydal okusit zahraniční 
chlebíček do Německa.
Edvard Lasota – na začátku devadesátých let se Brno vůbec hojně 
zásobilo třineckými fotbalisty. Jedním z nich byl i pozdější repre-
zentant Eda Lasota.  Také on byl u postupu v roce 1992, o dva roky 
později nicméně Brno opustil a zamířil do Sigmy.
Ján Zachar – součást třineckého týmu v nejvyšší soutěži v roce 
1963. V Třinci posléze působil i jako trenér, a to hned dvakrát. Střihl 
si ovšem také angažmá v Brně, které vedl v nechvalně známé druho-
ligové sezóně 1984/85. 
Pavel Eismann – rodák z Chrudimi působil v Třinci hned dvakrát, za-
hrál si za zdejší klub i proti Zbrojovce. Tehdy v roce 2012 asi netušil, 
že za pár let bude rozdávat parádní gólové pasy i pod Špilberkem. 
Leč stalo se a Eisi si v Brně během dvou let vydobyl skvělé renomé.
Martin Zbončák – na současného trenéra Třince v této rubrice 
nesmíme zapomenout. V Třinci se narodil, hráli tu jeho otec i strýc. 
Do Brna přišel Zbončák v roce 1996 a odehrál tu přes sto prvoligo-
vých zápasů.

Památné zápasy

28. srpna 1963, TJ Spartak Brno ZJŠ – TJ TŽ Třinec 4:0. První vzá-
jemný zápas v nejvyšší soutěži. Ve třetím kole dominovali Brňané, 
za které dvakrát skóroval Karel Lichtnégl. Jednou pak Koláček a 
Stloukal.
18. května 2019, FC Zbrojovka Brno – FK Fotbal Třinec 5:0. 
Zbrojovka potřebovala Třinec porazit, aby si v souběhu s ostatními 
výsledky zajistila kolo před koncem baráž. To se podařilo – soupeře 
načali Magera s Pachlopníkem, dvakrát se posléze trefil Šumbera a 
vše završil Bariš. 
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PARTNEŘI KLUBU

PARTNEŘI FCZB: 
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PARTNEŘI KLUBU
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PARTNEŘI KLUBU






