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DNEŠNÍ SOUPEŘDNEŠNÍ SOUPEŘ

FK ML. BOLESLAV
Stadion:  Lokotrans Aréna
Kapacita stadionu:  5000
Klubové barvy:  bílá
Umístění v sezóně 2021/22:  7.
Trenér A-týmu:  Pavel Hoftych
Kapitán týmu:  Marek Matějovský

Druhým domácím soupeřem v této sezóně je Mladá 
Boleslav. Počátky fotbalu se ve městě automobilů da-
tují do roku 1902, současný klub byl založen v roce 
1950. Několikrát se probil do druhé ligy, nejvyšší sou-
těž hraje od roku 2004.

Ambiciózní Středočeši se po aklimatizační sezóně 
ihned usadili ve špičce, skončili druzí a zahráli si 
předkolo Ligy mistrů, dvakrát pak obsadili třetí příčku 
a taktéž dvakrát dobyli tuzemský pohár. I díky těmto 
úspěchům hráli opakovaně evropské poháry, naposle-
dy Evropskou ligu v sezóně 2019/20. 

V posledních letech už se Boleslavi tolik nedaří a kon-
čí spíše ve druhé polovině tabulky. To zlomila až v 
minulém ročníku, kdy nakonec vystoupala na sedmou 
pozici a ovládla následně i skupinu o umístění. Sezó-
nu načal jako hlavní trenér Karel Jarolím, v únoru jej 
ovšem vystřídal Pavel Hoftych.

Ten vede Středočechy také letos, jeho svěřenci v prv-
ních dvou zápasech sezóny remizovali. Nejprve bez 
branek ve Zlíně, poté 2:2 doma s Jabloncem. Kouč 
se může opřít především o nestárnoucího Matějov-
ského, zkušenosti dodávají také Suchý či Škoda. Ta-
lentované mládí zase reprezentují Mašek, Darmovzal, 
Donát či Pech.

Celková bilance vzájemných zápasů vyznívá lépe pro 
Středočechy, Brňané nad tímto soupeřem naposledy 

zvítězili v roce 2015. V nejvyšší soutěži se potkáváme 
od roku 2004, ještě předtím ale proběhlo několik bitev 
ve federální druhé lize.

V týmu našeho soupeře krátce působil Adam Fousek 
a připsal si tu v rámci hostování první ligový start. De-
but tu absolvoval také Jakub Nečas, hrával tu Jakub 
Řezníček. Kabiny v Brně naopak dobře zná Jiří Skalák, 
působil tu také gólman Polaček.

Vzájemná bilance v soutěžních zápasech: 28 zápasů 
(7 – 6 – 15), skóre 36:59

Nejlepší střelec vzájemných zápasů: Jan Chramosta 
(5).

Prošli oběma kluby: Adam Fousek, Jakub Nečas, Ja-
kub Řezníček - Jiří Skalák, Martin Polaček.

Poslední vzájemný zápas: 8.5.2021, Zbrojovka – Mla-
dá Boleslav 2:3. Branky: Pernica, Přichystal – Drchal 
2, Douděra.
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SOUPISKA - FC ZBROJOVKA BRNOSOUPISKA - FC ZBROJOVKA BRNO
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TITULNÍ ROZHOVORTITULNÍ ROZHOVOR

B r n o – Pro rozhovor do dnešního zápasového 
bulletinu jsme zvolili dalšího z letních nováčků – zá-
ložníka Šimona Faltu. Ten zasáhl do obou doposud 
odehraných zápasů a svým dílem tak přispěl k dob-
rému vstupu Zbrojovky do sezóny.

---------------------------------------------------------

Šimone, jaké byly tvoje první fotbalové kroky?

Začínal jsem v Dolní Dobrouči, kde jsem se narodil 
a kde doposud žijí rodiče. Později jsem hrál za Le-
tohrad, kam jsem dojížděl do školy, a přes Ústí nad Or-
licí jsem se dostal v žákovských letech do Olomouce.

Čím to, že zvítězila zrovna Olomouc? Z regionu to 
možná bylo blíže do Hradce.

V Olomouci už tehdy působil Kamil Vacek. Pocházel 
taky z Dobrouče, je o pár let starší a naše rodiny se 
spolu bavily. Rodiče tak už tehdy viděli tuhle cestu a 
zvolili ji také. V Olomouci jsem pak strávil dlouhých 
patnáct let.

Hrával jsi vždycky v záloze?

Pokud si pamatuju, tak ano. Nejprve ve středu, potom 
jsem se posouval i na kraj. Aktuálně tak nemám pro-
blém mezi těmito pozicemi alternovat, jak je potřeba.

Míval jsi v dětství nějaký fotbalový vzor?

Co si vybavím, tak pokojíček jsem míval polepený růz-
nými hráči. Ale pokud bych měl jmenovat pár, tak by 
to určitě byli Pavel Nedvěd, Tomáš Rosický. Když jsem 
se do fotbalu pořádně zažral, tak zrovna reprezentace 
hrávala parádní fotbal a kolem těch dvou se to hodně 
točilo. S Tomášem Rosickým jsem se dokonce potkal 

na nějaké akci v Praze, to byl velký zážitek.

Na mládežnické roky v Sigmě asi vzpomínáš rád, že? 
O vašem ročníku už toho bylo napsáno hodně.

Byla to skvělá spolupráce, sedli jsme si, měli jsme 
nadstandardní vztahy. Kolik se nás pak potkalo v 
áčku, je skoro až neuvěřitelné. A celé jsme to koruno-
vali i tím, že se povedly udělat evropské poháry.

V nich vás čekal nejprve soupeř z Kazachstánu, pak 
slavná Sevilla. Nežehrali jste trochu na los, který 
vám možná mohl tak slovutného soupeře přisoudit 
až o kolo či dvě později?

Byl to těžký los, pravda. Ale zase jsme tím získali ob-
rovský a nezapomenutelný zážitek. Mohli jsme dostat 
někoho schůdnějšího, ale taky jsme s někým takovým 
mohli vypadnout a už by se na to skoro nevzpomína-
lo. Asi to takhle mělo být, takhle jsme to brali a zahrá-
li jsme si proti nesmírně silnému soupeři ve skvělém 
fotbalovém prostředí.

Hlavně zápas venku byl asi velký zážitek?

Bezesporu. Ta atmosféra kolem toho, na to nikdy 
nezapomenu. Na člověka to dýchlo, před  zápasem 
proběhla světelná show, pak hymna před plným sta-
dionem, to bylo veliké.

Další starty v poháru pak přišly po přestupu do Plzně. 
Možná ne tak slovutní soupeři, ale na druhou stranu 
zápas proti New Saints nabídl zase jiné emoce.

To je pravda, to bylo hodně napínavé dobrodružství. 
Zápas venku jsme nezvládli, ale v závěru jsme dali 
dva góly, což nám dodalo naději. I doma jsme prohrá-
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vali a museli jsme dát nejméně tři góly. A celé to za-
vršily penalty. Byl jsem taky určený, ale protože Aleš 
Hruška dvě penalty chytil, už na to nedošlo. Škoda, že 
jsme pak nezvládli další kolo proti Sofii a nepostoupili 
do skupiny.

K těmto velkým zážitkům je určitě potřeba přidat 
ještě dva starty v reprezentaci. Jaká vládla tehdy v 
Kataru fotbalová atmosféra?

Lidi se o zápasy celkem zajímali, ale nijak bouřlivé to 
nebylo. Bral jsem to spíš jako velkou zkušenost, pro-
tože o tomhle člověk sní. Moc jsem si to užil. Dařilo 
se nám v klubu, byl tam se mnou tehdy ještě David 
Houska. Věřím, že to třeba nebyla poslední zkušenost 
s nároďákem, ale to samozřejmě záleží na tom, jak se 
mi bude dál dařit.

Z Plzně je do reprezentace asi o fous blíž, než ze 
Sigmy. Byl i tohle důvod přestupu, navíc po osvěd-
čené trase?

Jeden z důvodů to určitě byl, samozřejmě roli hrálo 
i to, že v Plzni byli a pořád jsou Lukáš Kalvach a To-
máš Chorý. To angažmá mi dalo další zajímavé zku-
šenosti, mezi které počítám i hostování v Baníku. To 
je zase hodně specifické prostředí, poznal jsem tam 
další fajn hráče, se kterými jsem pořád v kontaktu. A 
samozřejmě fanoušci. Každý domácí zápas byl vlast-
ně zážitkem.

Když už jsme u fanoušků, jak se ti v tomto ohledu 
zamlouvají ti brněnští?

Přiznám se, že jsem moc nevěděl, do čeho jdu, pro-
tože před rokem byla Zbrojovka ve druhé lize a před-
chozí sezóna byla s ohledem na koronavirová opatře-
ní specifická. Ale první zápas byl úžasný, došlo přes 
osm tisíc lidí a všichni fandili od začátku do konce. I 
když jsme bohužel nedokázali vyhrát, tak byli na konci 
rádi. A Olomouc, o tom se ani nemusíme bavit, skvělá 
atmosféra, velký počet fanoušků a navíc výhra, která 
tomu dodala lesk. Musím říct, že jsem byl příjemně 
překvapený.

Takže se vstupem do soutěže jsi zatím spokojený?

Jednoznačně, ale musíme to dál v každém utkání po-
tvrzovat. Něco se nám povedlo, ale pořád to jsou je-
nom dvě kola. Když budeme hrát naplno, udržíme lidi 
na tribuně a oni nám to vrátí.

Jak to vůbec v Olomouci bylo s prémiemi za výhru? 
Bývalých hráčů v Sigmy je v kádru víc.

Jsme domluvení, že něco padne, nevím zatím, jestli 
se na tom budeme podílet všichni, nebo nějak postup-
ně. Samozřejmě motivace to je vždycky, každý hráč to 
takhle má.

Máš mimo fotbal nějaké další koníčky?

Asi jakýkoliv další sport. Aktuálně to ovšem je hlavně 
rodina, máme dva syny, takže se snažím trávit čas s 
nimi a s rodinou. Užíváme si každý den.

I proto tedy do Brna raději dojíždíš?

Je to tak lepší, i s ohledem na to, že u Olomouce 
máme postavený domek, mám tam zázemí. A ta ces-
ta není nějak hrozná, navíc nás jezdí víc, takže se po-
skládáme. Nemusel jsem tím pádem řešit bydlení a 
měl jsem o starost méně.

Díky za rozhovor a ať se daří!
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RICHARD  DOSTÁLEKRICHARD  DOSTÁLEK

„Bylo to pro nás fyzicky nesmírně těžké utkání, v x 
fázích jsme byli pod tlakem domácích, což nás stálo 
hodně sil. Ale když se nám naskytla příležitost sou-
peře potrápit a jít rychle nahoru, dokázali jsme toho 
využít. V první půli jsme se dostali do vedení, byť jsme 
v ten moment byli slabším týmem, tím jsme se zklid-
nili. Začali jsme hrát kombinačně, dokázali jsme po-
držet míč. Hráli jsme proti velmi dobře připravenému 
týmu, Sigma má obrovskou kvalitu, takže to, že jsme 
tu dokázali vyhrát, nás neskutečně těší. Je to odmě-
na za práci, kterou hráči odvedli. Když nám soupeř 
nabídl možnost, chtěli jsme jít do protiútoku. V první 
půli jsme byli často pod tlakem, ale dokázali jsme od-
vracet centrované míče, nebo jen prolétly vápnem. A v 
bráně jsme měli Martina Berkovce, který předvedl vy-
nikající výkon. Nedělali jsme si prognózu, kolik bodů 
chceme mít. Přiznám se, že jsme se hodně těšili na 
první zápas, ten se nám před krásnou kulisou povedl. 
Dnes nás fanoušci přijeli podpořit v hojném počtu, za 
což jim děkujeme a doufám, že jsme je nalákali i na 
příští zápas a hráče skvělá atmosféra zase vybičuje.“

2. kolo F:L, sobota 6. 8. 2022, 16:00

Andrův stadion

 SK Sigma Olomouc 0  (0)

 FC Zbrojovka Brno 2  (0)

Branky: 20. Řezníček (Ševčík), 70. Ševčík (Alli).
Rozhodčí: Szikszay - Hrabovský, Volf.
Žluté karty: 36. Texl, 42. Přichystal, 53. Šural, 62. Gra-
nečný.

Sestava SK Sigma Olomouc:

Macík – Chvátal, Vraštil, Jemelka, Zmrzlý (81. Šíp) – 
Breite, J. Sedlák (46. Vodháněl) – Zorvan (73. Beneš), 
Růsek (81. Poulolo), Navrátil (69. Zifčák) – Chytil.
Trenér SK Sigma Olomouc:

Václav Jílek

Sestava FC Zbrojovka Brno:

Berkovec - Hrabina, Šural, Endl, Granečný - Texl, 
Souček - Ševčík (88. Fousek), Falta (88. Blecha), Při-
chystal (60. Alli) - Řezníček (79. Hladík).
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„Úvodní minuty byly z naší strany trochu nervózní a 
kostrbaté. Naštěstí se nám povedlo vstřelit po chy-
bách soupeře dvě branky a zároveň nás podržel gó-
lman Formánek, který zneškodnil několik šancí sou-
peře. Když jsme v úvodu druhé půle přidali další gól, 
soupeř už poněkud rezignoval a zápas se dohrával v 
naší režii. Vážíme si vítězství, protože start do soutě-
že není nikdy jednoduchý.“

1. kolo Divize E, sobota 6. 8. 2022, 17:00

Stadion Střelnice

 SFK ELKO Holešov       0  (0)

 FC Zbrojovka Brno „B“       6  (2)

Branky: 35. a 64. Kohoutek, 45. (pen.) a 90. Rogožan, 
47. a 70. Lhotecký.
Rozhodčí: Štipčák - Šimoník, Pavlica.
Žluté karty: 68. Miklík - 50. Němec, 53. Šmid, 63. Van-
tuch.
Počet diváků: 400.

Sestava SFK ELKO Holešov:

Janalík - Novotný (66. Kolenič), Charuza, Třasoň (85. 
Zakopal), Semenyna (74. Křenek), Bahounek, Mlýnek 
(66. Pavelka), Kovář, Miklík, Daněk, Lakomý (66. Ja-
drníček).

Trenér SFK ELKO Holešov:

Roman Kolenič

Sestava FC Zbrojovka Brno „B“:

Formánek - Vit, Nečas, Šmid, Rogožan, Kohoutek, Ger-
neš (16. Němec, 85. Dedek), Peška, Pragr (21. Van-
tuch, 85. Yosi), Lhotecký (85. Ryšavý), Purrini.
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SIGMA OLOMOUC - ZBROJOVKA BRNO
2.	KOLO	F:L,	6.	8.	2022,	ANDRŮV	STADION
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OPAVA A PROSTĚJOV
Na stránkách našeho bulletinu bychom se rádi postupně vraceli k zápasům minulé sezóny. Při každém duelu si 
připomeneme, jak si Zbrojovka vedla přesně před rokem. Dnes si připomeneme zápasy s Opavou a v Prostějově.

Start se Zbrojovce povedl, když zvítězila v Táborsku. Pak ovšem čekala Opava, jeden ze spolufavoritů na po-
stup. V sestavě nahradil Čermáka Texl. Po vyrovnaném úvodu šli hosté do vedení, když nařízenou penaltu 
proměnil Helešic. Stejný hráč mohl i zvýšit, jenže Berkovec byl proti. Několika zákroky mužstvo opět podržel a 
nasměroval k obratu.

O srovnání se ještě před půlí mohl postarat Štepanovský, ale po kličce gólmanovi mu radost překazil vracející 
se obránce. Řezníčkův gól zase zhatil ofsajd, a tak se tribuny radovaly až po hodině hry. Přes Zavadila, Štepa-
novského a Hladíka se míč dostal k Moravcovi, který prostřelil Digaňu. První brněnský gól pro zkušeného beka.

Brňanů bylo plné hřiště a odměna přišla v závěru. Řezníček byl faulován ve vápně – penalta! A k ní se nemohl 
postavit nikdo jiný, než Pavel Zavadil. Sladká odměna pro brněnského veterána – a druhá výhra pro Zbrojovku! 
„Jsme šťastní, že jsme dokázali i v prvním domácím utkání zvítězit. V hodnocení budeme opatrní, je potřeba 
zmínit, že proti nám stál velmi zdatný soupeř, jeho hru musím pochválit. Prohrávali jsme a stálo nás neskutečné 
množství sil, abychom duel otočili. Hráči k tomu přistoupili zodpovědně, sáhli si na dno svých sil a díky pro-
měněným situacím a týmovému výkonu jsme to utkání vyhráli,“ hovořil trenér Dostálek na pozápasové online 
tiskovce.

Dvě výhry dávaly fanouškům dobrý pocit, takový start se Zbrojovce dlouho nepovedl. Jenže pak přišel výjezd do 
Prostějova. Na zdejším hřišti se Brňanům příliš nedaří, a první srpnová sobota roku 2021 to potvrdila.

Ze sestavy vypadl pro nemoc Berkovec, jeho náhradník Floder se musel činit. Nejprve sice sledoval dvě nadějné 
možnosti svých spoluhráčů, pak se ale aktivita přesunula na prostějovské kopačky. Floder dlouho odolával, ale 
čtyři minuty před koncem jej překonal Koudelka.

Trenér Dostálek poslal do druhé půle čerstvé hráče, ale nestačilo to. První minuty hry opět patřily hostům, 
nicméně k zásadní šanci to nevedlo. A poté přišly velké možnosti Prostějova. Floder tasil několik zázračných 
zákroků, na pokus Žáka ale nestačil a Prostějov vedl o dvě branky. Na tomto výsledku se už do konce utkání nic 
nezměnilo a postupová cesta Zbrojovky dostala první těžký direkt.

„První příčina prohry tkvěla už v prvním poločase. Hráli jsme hodně pomalu, nechávali jsme soupeře, aby se nám 
dostával pod balon. Nedokázali jsme zrychlit hru, když bylo potřeba jít rychle do otevřenější obrany soupeře. 
Po standardce jsme měli možnost jít do vedení, to se bohužel nestalo, naopak jsme před půli dostali první gól. 
Nebyli jsme ochotní se přizpůsobit agresitivě a důrazu soupeře, prohrávali jsme souboje. A když už jsme měli 
příležitost, jako Fouskovu střelu po odraženém míči, vykopl jeden z obránců domácích míč na roh. To celkem 
dobře dokreslilo ten rozdíl, proč domácí vyhráli a my ne“ hovořil zamračený trenér Dostálek po utkání.

A v dalším kole už na Zbrojovku čekala Jihlava.
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HISTORICKÉ OKÉNKOHISTORICKÉ OKÉNKO

Stalo se 13. srpna

13. srpna 2002 – narodil se Michal Ševčík, současný hráč prvního mužstva a jeden z největších talentů našeho 
klubu.

13. srpna 2003 – Zbrojovka zahájila sezónu domácím utkáním proti Opavě. O výhře rozhodla v první půli, kdy se 
trefili Libor Došek (třicátý gól v kariéře) a Milan Pacanda (čtyřicátý).

Prošli oběma kluby

Jakub Řezníček – ze svých 303 ligových duelů odehrál největší porci v Mladé Boleslavi (75) a ve Zbrojovce (60). 
V týmu Středočechů skóroval patnáctkrát, v Brně letos načal třetí desítku zásahů.

Pavel Simr – v lize odehrál dohromady jen 35 zápasů, přesto se v obou klubech mihl u důležitých momentů. 
Brnu pomohl postupovým gólem projít přes arménský Kotajk Abovjan v roce 2002 v prvním kole Intertoto Cupu, 
Boleslavi zase asistoval u historického úspěchu, kterým bylo druhé místo v sezóně 2005/06.

Jan Kalabiška – na Slovácku aktuálně válí jako obránce, v Brně i Mladé Boleslavi zastával ofenzivnější posty. Za 
náš tým odehrál 42 zápasů, šestkrát skóroval. V Boleslavi se ve 23 duelech trefil jednou.

Lukáš Magera – s velkým fotbalem začínal vytáhlý útočník v Ostravě, v Mladé Boleslavi ovšem poté odehrál 130 
duelů a vstřelil 35 branek. V létě 2018 přestoupil do Zbrojovky, které během roku a půl pomohl celkem 17 góly, 
včetně dvou barážových tref.

Michal Škoda – bratr známějšího Milana se prosazoval postupně, část kariéry strávil na hostování. Nakonec 
však ve Zbrojovce odehrál 97 zápasů a vstřelil 26 gólů, další starty a branky přidal ve druhé lize. Do Boleslavi 
přestoupil předminulý rok a během 29 duelů se trefil desetkrát. Aktuálně působí v Českých Budějovicích.

Památné zápasy

12. listopadu 1983, TJ Zbrojovka Brno – TJ AŠ Mladá Boleslav 2:1. První vzájemný zápas v ligové soutěži, 
konkrétně ve druhé nejvyšší. Na gól Záleského odpověděl Tichý, dvě minuty před koncem duel zlomil kanonýr 
Kroupa.

22. května 2005, 1.FC Brno – Mladá Boleslav 2:0. Vůbec první domácí zápas těchto soupeřů v nejvyšší soutěži. 
O výhře 2:0 rozhodl dvěma góly Luděk Zelenka, v týmu soupeře už tehdy nechyběl Marek Matějovský, pro něhož 
to byla první sezóna v Mladé Boleslavi.

30. dubna 2006, 1.FC Brno – FK Mladá Boleslav 4:2. Divoký zápas, v němž Brňané vedli už 4:0, soupeř ale duel 
dvěma góly zdramatizoval. První ligový gól tehdy vsítil obránce Horejš, jiný v dresu Zbrojovky nedal.

22. října 2016, FK Mladá Boleslav – FC Zbrojovka Brno 3:3. Po sedmi letech dokázali Brňané v Boleslavi bo-
dovat, o dva góly se postarali hráči, kteří prošli oběma kluby. Skóre otevřel Kuba Řezníček, remízu v nastavení 
trefil Michal Škoda.

POHLED DO HISTORIE
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TABULKATABULKA

         Z V R P S B

1         FC SLOVAN LIBEREC      2 2 0 0 7:2 6 

2         FC BOHEMIANS PRAHA     2 1 1 0 6:3 4

3         FC ZBROJOVKA BRNO     2 1 1 0 4:2 4 

4         FC VIKTORIA PLZEŇ      2 1 1 0 4:3 4 

5         1. FC SLOVÁCKO       2 1 1 0 3:2 4 

6         SK SLAVIA PRAHA      2 1 0 1 4:2 3 

7         SK SIGMA OLOMOUC     2 1 0 1 3:2 3 

8         AC SPARTA PRAHA      2 1 0 1 3:2 3 

9         SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE   2 1 0 1 2:2 3

10         FC HRADEC KRÁLOVÉ     2 1 0 1 1:1 3 

11         FK MLADÁ BOLESLAV     2 0 2 0 2:2 2 

12         FC BANÍK OSTRAVA      2 0 1 1 3:6 1 

13         FK JABLONEC        2 0 1 1 2:5 1

14         FC TRINITY ZLÍN       2 0 1 1 1:4 1

15         FK TEPLICE        2 0 1 1 3:7 1

16         FK PARDUBICE        2 0 0 2 1:4 0

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

3. KOLO FORTUNA:LIGY

   13. 8. 2022 - sobota

16:00   Baník Ostrava  - Zlín 
16:00   Zbrojovka Brno - Mladá Boleslav 
16:00   Teplice - Bohemians Praha  
19:00   Hradec Králové - Viktoria Plzeň 
 

 

     14. 8. 2022 - neděle

16:00   Pardubice - Slovan Liberec 
16:00   Jablonec - Slavia Praha  
16:00   České Budějovice - Slovácko 
19:00   Sparta Praha - Sigma Olomouc
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ZBROJOVÁCKÝ DOTAZNÍKZBROJOVÁCKÝ DOTAZNÍK

1. Jaký je tvůj nejoblíbenější klub?
Od malička jsem fandil Barceloně a nic se na tom nezmě-
nilo ani dnes.

2. Jakou knihu jsi naposledy přečetl?
Jelikož čekáme prvního potomka, tak to byla knížka o 
rodičovství, na které se s manželkou moc těšíme.

3. Jaký fotbalový zápas ti utkvel nejvíc v paměti?
Který utkvěl nejvíc nevím, ale rád vzpomínám na zapas s 
Třincem, po kterém vypukly postupové oslavy. Potom rad 
vzpomínám na vítězná derby v Opavě proti Baníku.

4. Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo?
Nejdradši mám klasickou svíčkovou. 

5. Kde si nejlépe odpočineš od fotbalu?
Je to doma s manželkou, se kterou se snažím trávit co 
nejvíce volného času. 

6. Na který gól nejraději vzpomínáš?
V kariéře jsem jich moc nedal. Takže rád vzpomínám na 
každý, co jsem dal. Na gól za Zbrojovku stále čekám a 
doufám, že brzy přijde.

7. Jaká je tvoje nejoblíbenější hudební skupina 
nebo interpret?
Poslechnu si z každého žánru něco. Ale z kapel mám rád 
Coldplay.
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PARTNEŘIPARTNEŘI
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