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DNEŠNÍ SOUPEŘ

1. FK PŘÍBRAM
Pátým domácím soupeřem Zbrojovky je v této sezóně Příbram, která 
do Brna zavítá v rámci 8. kola FORTUNA:LIGY. 

Středočeský tým datuje své počátky do roku 1928. Jeho maximem byla 
druhá nejvyšší soutěž, a to až do roku 1997. Přelomovou událostí ov-
šem byla ještě rok předtím fúze se slavnou pražskou Duklou. Název 
celku z Julisky nesl příbramský klub ještě tři roky, pak jej nahradila 
Marila. Nejlepším umístěním bylo čtvrté místo v roce 2001, které do 
Příbrami přiválo Pohár UEFA. Příbramští pokořili francouzský Sedan, 
stopku jim vystavila až Soluň.

Poté přišly chudší roky – a také dva sestupy, v roce 2007 a 2017. Na 
tom druhém se podílela i Zbrojovka, o tom ale ještě bude řeč. Příbram-
ští se ovšem z druhé ligy vždy promptně vrátili. Předloni skončili čtr-
náctí a osud je opět svedl proti Zbrojovce, v baráži nicméně Příbram 
po dvou remízách uhájila prvoligovou příslušnost. V minulém ročníku 
se baráž nekonala, v samotném finiši soutěž přerušil koronavirus. Pří-
bram tak v soutěži zůstala, byť figurovala na poslední pozici.

Na té jsou Středočeši i letos, na kontě zatím mají jediný bod. V kádru 
kouče Horvátha najdeme řadu ligou protřelých borců – Jana Rezka či 
Tomáše Pilíka. Ten je jedním z hráčů, kteří prošli Zbrojovkou. Dalším 
do party je Zdeněk Folprecht či někdejší nejlepší hráč Juniorské ligy 
Stanislav Vávra. A zapomenout nesmíme na asistenta trenéra Petra 
Čuhela, který ve Zbrojovce hrál i trénoval.

Oba soupeři se utkají poprvé od zmíněné baráže. Poslední ligovou 
konfrontací jsou zápasy ze sezóny 2016/17. Doma Brňané s Příbramí 
remizovali 2:2, v odvetě zvítězili 3:2.

Vzájemná bilance v soutěžních zápasech:

38 zápasů (15– 11– 12), skóre 47:42

Nejlepší střelci vzájemných zápasů: Luděk Zelenka – Tomáš Pilík (oba 
4 branky)

Prošli oběma kluby: Petr Čuhel (trenér), Tomáš Pilík, Zdeněk Folprecht, 
Stanislav Vávra.

Poslední vzájemný zápas: 2.6.2019, Příbram – Zbrojovka 0:0.
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Brankáři

1 Martin Melichar 20 6 540 0 0 0 
14 Jakub Šiman 25 0 0 0 0 0
26 Ondřej Kočí 25 1 90 0 0 0
40 Václav Smrkovský 19 0 0 0 0 0

Obránci

2 Idrissa Diarra 22 2 180 0 1 0
3 Václav Svoboda 21 5 325 0 1 0
5 Stefan Vilotič 21 1 9 0 0 0
13 Mihailo Cmiljanovič 26 6 441 0 0 0
15 Jan Kvída 29 1 45 0 0 0
23 Peter Kleščík 32 4 291 0 0 0
32 Martin Nový 27 5 443 0 1 0
33 Olivier Kingue 24 4 274 0 3 1

Záložníci

6 Tomáš Pilík 32 7 574 1 1 0
7 Filip Zorvan 24 2 81 0 0 0
10 Zdeněk Folprecht 29 4 360 0 0 0
11 Adam Petrák 21 2 133 0 1 0
16 Isaac Boakye 23 5 76 0 0 0
17 Jan Rezek 38 7 606 1 3 0
19 Jonáš Vais 21 6 308 0 0 0
20 Jaroslav Tregler 25 5 376 0 0 0
22 Denis Budínský 18 3 22 0 0 0
25 Karel Soldát 27 7 544 0 2 0
30 Emmanuel Antwi 24 4 191 1 0 0

Útočníci 

8 František Belej 20 3 43 0 0 0
9 Stanislav Vávra 27 7 497 0 0 0
18 Dušan Pinc 22 4 145 2 0 0
21 Pavel Hájek 19 6 233 0 0 0
44 Chris Cortez 32 2 17 0 0 0

Realizační tým

Hlavní trenér: Pavel Horváth
Asistent trenéra: Peter Grajciar
Asistent trenéra: Petr Čuhel
Trenér brankářů: Roman Pavlík
Kondiční trenér: Marek Chrobák
Vedoucí mužstva: Michal Paták
Lékař:  MUDr. Radim Horák
Lékař:  MUDr. Milan Louda
Masér:  Marcel Mácha
Masér:  René Raszka

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

JAN HLAVICA
#4  |  OBRÁNCE  |  17. 7. 1994

B r n o – Jednou z letních posil 
Zbrojovky byl i šestadvaceti-
letý stoper Jan Hlavica. Hráč 
se zkušenostmi ze zámoří, 
kde hrál i studoval, měl ještě 
nedávno fotbal pouze jako ve-
dlejší přivýdělek. Nejen o tom 
byla řeč v dnešním rozhovoru, 
kde Hlavica vzpomíná i na an-
gažmá v USA

Honzo, jaké byly začátky tvé 
kariéry?

Hrát jsem začal v pěti letech v 
Kelči, což je vesnice, kde jsem 
vyrůstal. Tam jsem byl, řekl 
bych tak do dvanácti let, ná-
sledně jsem šel do Hranic na 
Moravě a po dvou letech do 
Sigmy.

Býval jsi vždycky obránce?

Sestavou jsem se dost toulal, 
až někdy v dorostu v Sigmě se 
to ustálilo. Ještě v žácích jsem 
hrál kraj zálohy nebo útok.

Ovšem ani Sigma nebyla zda-
leka konečnou stanicí, že?

Potom to bylo hodně zamo-
tané. Po devatenáctce jsem 
skončil v Sigmě a chtěl jsem jít 
hrát třetí ligu, což se mi poved-
lo v Zábřehu. Následně po půl 
roce jsem se přesunul do HFK 
Olomouc, kde jsem byl rok a půl 
a potom už jsem šel do Ameri-
ky, kde jsem byl celkem dva a 

půl roku. Ale protože tam sezóna 
končí dříve, střihl jsem si mezitím 
půlrok ve Vyškově a pár týdnů ve 
Vítkovicích. V dubnu nebo květnu 
jsem se zkrátka vrátil a stihl jsem 
pomoci Vítkovicím v pár zápa-
sech k postupu do druhé ligy.

Po návratu z Ameriky tvé kroky 
mířily do Líšně, k tomu došlo 
jak?

Jakmile to v USA celé skonči-
lo, rozhodoval jsem se, jestli se 
vrátit do Vyškova, nebo se mi 
rýsovala možnost jít do Líšně. 
Rozhodl jsem se pro druhou va-
riantu. Převážilo to, že jsem chtěl 
zůstat v Brně, a navíc jsem už z 
minulosti znal trenéra Machálka, 
se kterým jsem byl v kontaktu. 
Znali jsme se od raného mládí, už 
v Hranicích jsem jezdil na výběry 
olomouckého kraje, které vedl. 
Pak si mě přivedl do Sigmy a můj 
první rok mě tam trénoval.

Vraťme se ještě k angažmá v 
USA. Přece jen takovou položku 
v životopisu nemá každý. Jak 
vypadal běžný fotbalový den za 
mořem?

Co se týče tréninků, režim byl 
podobný, jako u nás. Dalo by 
se to rozdělit na dvě části. Sou-
těžní sezóna se hraje v jednom 
semestru, v podstatě jen na 
podzim, takže se hrají dva nebo 
tři zápasy v týdnu. Skladba tré-
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ninků pak je trochu jiná. Museli 
jsme být připraveni na zápasy a 
tomu byl tréninkový proces uzpů-
sobem. Na jaře se naopak tré-
novalo víc a zápasů bylo méně. 
Obecně se k fotbalu přistupovalo 
profesionálně a neměl jsem po-
cit, že bych nějak strádal. Volno 
jsme měli maximálně jednou týd-
ně, i v tomto to bylo podobné.

Ten podzimní režim ti možná po-
mohl, když na jaře po první vlně 
pandemie nasadila druhá liga 
zběsilé tempo, ne?

Je pravda, že už jsem věděl, co 
a jak. Něčím podobným jsem si 
prošel a už jsem věděl, jak mám 
přistoupit k tréninkovému proce-
su, jak se nachystat na zápas. 
Těžil jsem z toho.

Povedlo se ti v USA narazit i na 
známější fotbalová jména?

Potkal jsem tam řadu kluků, 
kteří prošlu třeba akademiemi 
Southamptonu nebo Liverpoolu, 
někdo byl z Německa. To jsou 
kluci, co měli podobnou cestu, 
nedostali se třeba do áčka a ne-
chtěli vsadit vše na fotbal, takže 
šli studovat a k tomu ještě hrát. 

Párkrát jsem samozřejmě zašel 
na různé sporty, NBA, NHL, na 
fotbal. A byl jsem třeba na utkání 
Orlanda, kde tehdy končil kariéru 
slavný Kaká. To bylo hodně zají-
mavé.

A tys působil přímo v Orlandu?

Byl jsem v Melbourne, což je od 
Orlanda zhruba hodinu. Na vý-
chodním pobřeží mezi Orlandem 
a Miami.

Jen tak pro zajímavost, kterému 
floridskému klubu NHL jsi dával 
přednost?

Jezdil jsem na Floridu, proto-
že tam zrovna hrál Jarda Jágr 
(úsměv).

A povedlo se ti seznámit blíže 
i s místní specialitou v podobě 
živých aligátorů?

Jasně. Chodíš tam třeba v parku 
po mostě, kde pod tebou plavou, 
projdou i kolem tebe. Pár jsem 
jich potkal.

Kde jsi bydlel, někde u rodiny?

Měl jsem stipendium, takže jsem 
bydlel v kampusu. Zhruba si mů-
žeš představit velký byt 5+kk, kde 
měl každý svůj pokoj. Tohle bylo 
super, počasí taky. Až mi někdy 
sluníčko začalo i vadit, přece jen 
svítí každý den, i v prosinci. Na-
šinec je zvyklý na různá období 
a člověku se zasteskne po dešti. 
Ale chodit v prosinci v kraťasech 
bylo samozřejmě příjemné, ne-
stěžoval jsem si.

Stihli tě během angažmá navští-
vit i příbuzní a známí?

Párkrát za mnou byla přítelkyně, 
ale třeba rodiče se sem nedostali 
ani jednou, nevycházelo jim to. 
Byl se tu podívat i brácha, dva 
týdny před přípravou jsme přile-
těli a stihli jsme navštívit New 
York a východní pobřeží. Jinak 
jsme samozřejmě byli v kontaktu 
přes internet.

Byl návrat hodně složitý, co se 
týče změny prostředí?
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Stejně jako jsem se musel adap-
tovat tam, proběhlo to i po návra-
tu. Přece jen kultura chování tam 
jsou jiné. A to nehodnotím, jestli 
lepší nebo horší, zkrátka odlišné. 
Chvíli to trvalo, ale nebyla tak 
dlouhá, přece jen jsem tu doma 
a rychle jsem si zvykl.

Rok se s rokem sešel a je z tebe 
profesionální fotbalista v nej-
vyšší soutěži. Za první půlrok jsi 
toho stihl hodně, včetně hojně 
probíraného zranění. Jak to vše 
zatím hodnotíš?

Z osobního hlediska to můžu 
hodnotit pozitivně, dostal jsem 
se do profesionálního sportu a tu 
příležitost jsem využil. Co se týče 
týmu, doufám, že jsme se nakopli 
a bude nám to fungovat, že jsme 
se dostali na správnou cestu. 
Jsem plný odhodlání a naděje a 
věřím, že se budeme zlepšovat 
všichni jako tým i já osobně.

U výhry v Jablonci jsi přítomen 
nebyl, bylo těžké prožívat zápas 
bez možnosti jej ovlivnit?

Bylo to hodně složité, protože 
jsem zápas svého týmu v televizi 
a na takovou dálku sledoval po 
dlouhé době (smích). Jsem rád, 
že jsme to zvládli a kluci přivezli 
dobrý výsledek.

Na druhou stranu se po pročiště-
ní marodky zvýšila konkurence, 
a to i na pozici stopera. Nebojíš 
se toho?

Už při příchodu jsem říkal, že 
konkurence je skvělá pro všech-
ny, každého nutí víc a lépe praco-
vat. Tým mám na prvním místě, 
takže doufám, že se nám bude 
dařit. A já osobně budu praco-
vat na tom, abych byl schopný k 
tomu týmu pomoci.

Máš nějakého oblíbeného hráče, 

nebo klub, kterému fandíš?

Vždycky se to přelévalo mezi 
anglickou a španělskou ligou, 
nějak z toho vykrystalizovalo, že 
fandím Chelsea a Realu Mad-
rid. Tam by se pak dali hledat i 
oblíbení hráči. Dřív to byl Sergio 
Ramos, dnes se trochu dívám i 
po jiných obráncích. Obecně se 
mi pak hodně líbila hra Chelsea, 
když tam jedinečně spolupraco-
vali Terry a Lampard.

Co se týče zázemí, pořád platí, 
že do Brna dojíždíš?

Jezdíme s klukama autem z Olo-
mouce, je nás víc. Dreksič, někdy 
nabereme Vinťu, Koudyho, dřív s 
námi jezdil Martin Šustr, ale ten 
už se přestěhoval do Brna. Tako-
vá je tedy naše posádka.

Ty stěhování v plánu zatím ne-
máš?

Přemýšlíme o tom, protože po-
slední dva a půl roku jsem byd-
lel v Brně. Až od jara jsme se při 
první vlně usadili v Olomouci, kde 
mám zázemí, přítelkyně odtud 
pochází a máme tu byt. V tuto 
chvíli žijeme tam, není to defini-
tivní a přemýšlíme o přesunu do 
Brna. I přítelkyně tam má nějaké 
aktivity, dávalo by to smysl, ale 
nic nás v tomto ohledu netlačí.

Díky za rozhovor!
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DREAM TEAM 
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A-TÝM

MILOSLAV MACHÁLEK
HLAVNÍ TRENÉR A-TÝMU

„Už před utkáním jsem říkal, že se chceme o body porvat, to se také 
stalo a vezeme si vítězství. Vydřené a dle mého soudu zasloužené, 
neboť jsme si vypracovali více šancí. Chystali jsme se zodpovědně 
a náš dnešní výkon to snad potvrdil. A nevadilo, že jsme jeli do 
Jablonce v den utkání. Přece jen výkop byl v 18 hodin a luxus strávit 
celý den čekáním na zápas jsme si nechtěli dovolit. Rozhodli jsme 
se pro tuto cestu a byla správná. Velmi nám z hlediska organizace 
defenzivy pomohl návrat Pavla Dreksy. Udělali jsme několik změn, 
posunuli jsme Štepanovského do zálohy a zpevnili pravou stranu. 
Velmi dobře se toho zhostil Honza Moravec, šanci jsme dali Jurajovi 
Kotulovi a ten to taky zvládl. Z toho, co jsme měli k dispozici, jsme 
se trefili do sestavy. Pro domácí jsme byli nepříjemní z hlediska 
brejkových situací, kluci to odehráli velice dobře. Věděli jsme, kde 
můžeme Jablonec zlobit, tomu jsme uzpůsobili složení sestavy, 
zejména útoku.“

7. kolo, neděle 6. 11. 2020, 18:00, Střelnice

           FK Jablonec -            FC Zbrojovka Brno 0:1 (0:0)

Branky: 53. Přichystal.
Žluté karty: 73. Krob, 90+2. R. Hrubý - 48. Štepanovský.
Rozhodčí: Berka – Hájek, Flimmel; Diváci: bez diváků

Sestava FK Jablonec: V. Hrubý – Holík, Martinec, Štěpánek (83. 
Pleštil), Krob – Ladra (63. Čvančara), Hübschman (C), Považanec 
(74. R. Hrubý), Pilař (63. Zelený) – Schranz, Doležal (74. Chramos-
ta).

Trenér FK Jablonec: Džimis Bekakis

Sestava FC Zbrojovka Brno: Floder – Kotula, Gajić, Dreksa (C), Mo-
ravec – Štepanovský (71. Pachlopník), Šumbera, J. Sedlák, Fousek 
(71. Čermák) – Reiter (29. Hladík), Přichystal (90+1. Fila).
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FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA Z V R P S B

1 SK SLAVIA PRAHA 7 6 1 0 20:2 19 
2 AC SPARTA PRAHA 7 6 0 1 21:9 18
3 FC VIKTORIA PLZEŇ 7 5 1 1 19:11 16 
4 SK SIGMA OLOMOUC 7 4 2 1 11:7 14 
5 FC SLOVAN LIBEREC 7 4 1 2 12:7 13 
6 FK PARDUBICE 7 4 1 2 8:6 13 
7 MFK KARVINÁ 7 3 3 1 9:8 12 
8 1. FC SLOVÁCKO 7 3 2 2 10:7 11 
9 FK JABLONEC 7 3 1 3 9:7 10
10 FC FASTAV ZLÍN 7 3 0 4 10:11 9 
11 FC BANÍK OSTRAVA 7 2 2 3 10:7 8 
12 BOHEMIANS PRAHA 1905 6 2 1 3 8:9 7 
13 FK TEPLICE 7 2 0 5 9:15 6
14 FK MLADÁ BOLESLAV 7 1 2 4 6:12 5
15 SLEZSKÝ FC OPAVA 7 1 2 4 6:12 5
16 FC ZBROJOVKA BRNO 7 1 1 5 6:17 4
17 SK DYNAMO Č. BUDĚJOVICE 6 0 3 3 5:14 3
18 1. FK PŘÍBRAM 7 0 1 6 4:22 1

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

8. KOLO F:L
20.11. - 18:45

FC Slovan Liberec - FK Jablonec  
   21.11. - 14:00  
FK Mladá Boleslav - FK Pardubice
   21.11. - 16:00  
Bohemians Praha 1905 -  FK Teplice
SK Sigma Olomouc -  MFK Karviná  

21.11. - 18:30
Slezský FC Opava - SK Slavia Praha  

22.11. - 14:00  
   FC Zbrojovka Brno - 1. FK Příbram  
  22.11. - 16:00
FC Fastav Zlín - FC Viktoria Plzeň
  22.11. - 18:30
AC Sparta Praha - SK Dynamo Č. Budějovice

9. KOLO F:L
   29.11. - 18:30
SK Slavia Praha -    FC Zbrojovka Brno
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HISTORICKÉ OKÉNKO

Stalo se 22. listopadu

22. listopadu 1998 – Zbrojovka zvítězila v Karviné 3:1. První venkovní 
výhra v sezóně, první ligový gól pro Zdeňka Cihláře. Zbylé trefy obsta-
rali Maroši a Patrik Siegl.

22. listopadu 2014, Zbrojovka porazila Příbram 1:0. Důležité utkání 
mnoho krásy nenabídlo. Ústřední postavou byl Donnell Moukanza, 
který nejprve vstřelil jedinou branku a poté donutil k „červenému“ 
faulu obránce Zápotočného.

Prošli oběma kluby

Zdeněk Valnoha – jeden z oblíbenců brněnských tribun strávil pod 
Špilberkem většinu kariéry, v roce 1999 si ale odskočil do Příbrami. 
Během jedné sezóny tak nastoupil ve vzájemných zápasech v dresech 
obou soupeřů. A v obou případech skončil zápas remízou 1:1.

Stanislav Vávra – vítěz Juniorské ligy v roce 2014, nejlepší hráč 
soutěže o rok později. Ve Zbrojovce působil až do roku 2017, po růz-
ných štacích v nižších soutěžích se dostal do Příbrami. Proti Spartě 
se blýskl gólem, svým pátým ligovým (čtyři předcházející vstřelil za 
Zbrojovku).

Pavel Zavadil – hráč, který si během pěti let získal srdce fanoušků 
Zbrojovky. Dávno předtím ovšem působil i v Příbrami, kde odehrál 29 
zápasů a vstřelil solidních šest branek. Pak zamířil do Izraele.

Památné zápasy

29. května 2015, Zbrojovka – Příbram 3:3. První zápas baráže. Brno 
v laufu, na stadionu 8500 diváků – a záhy stav 0:2. Jenže Zbrojováci 
se nepoložili a hnáni skvělými diváky otočili skóre. Magera, Šumbera 
a znovu Magera po parádním Eismannově centru. Hosté bohužel v 
závěru srovnali, i tak duel patří mezi nezapomenutelné.

13. května 2017, Příbram – Zbrojovka 2:3. Zatím poslední vzájemný 
zápas v lize. Brňané po trefě Pilíka záhy prohrávali, pak se ale pro-
sadil Zavadil, Řezníček a Lutonský. Příbram v závěru jen korigovala, 
výsledek znamenal záchranu Zbrojovky a sestup Příbrami.

28. září 1997, Boby Brno – Příbram 4:0. První vzájemný zápas. V 
první půli se dvakrát trefil Richard Dostálek, v té druhé skóre navýšili 
Maroši s Chaloupkou.
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