DNEŠNÍ SOUPEŘ

SK SLAVIA PRAHA
Pražská Slavia byla založena v roce 1892 a je historicky druhým nejúspěšnějším tuzemským klubem, co se týče počtu titulů. To se ovšem
může za pár let změnit – po hubenějším období Slavia v posledních
letech dominuje nejvyšší soutěži. Aktuálně útočí na třetí titul v řadě a
úspěšná je i na mezinárodní scéně.
Slavia si na první příčce hýčká šestnáctibodový náskok (Sparta má ovšem dva zápasy k dobru). Ještě neprohrála a jen čtyřikrát remizovala.
Z toho ovšem jednou proti Zbrojovce. Pyšní se také nejlepším útokem i
obranou. Střelecky řádí dvanáctigólový útočník Kuchta, o branku méně
má objev letošní sezóny Sima a desetkrát skóroval záložník Stanciu.
K tomu se Pražanům daří i v Evropské lize, kde dokráčeli do čtvrtfinále.
Tam je čeká anglický Arsenal. Mohou tak dorovnat své maximum, kdy
pod trenérem Ciprem v roce 1996 hráli semifinále tehdejšího Poháru
UEFA proti Bordeaux (pro přesnost dodejme, že v roce 1938 Slavia dobyla Mitropa Cup).
Celkově mají ve vzájemných duelech navrch Slávisté. Zvítězili hned v
tom prvním v roce 1933, na první výhru čekal tým Židenic osm zápasů.
A úspěšnější je Slavia také v samostatné historii české ligy. Poslední
výhru Brňané dobyli v srpnu 2015, sérii proher uťali na podzim zmíněnou remízou. Tu trefil v samém závěru Kuba Šural.
V naší kabině nalezneme dva hráče, kteří prošli Slavií. Ondřej Vaněk i
Martin Berkovec si v sešívaném dresu odbyli ligové premiéry. Velkou
stopu ve Slavii zanechal také trenér Zbrojovky Richard Dostálek (viz
historická rubrika).
Vzájemná bilance v prvoligových zápasech
49 zápasů (12 – 9 – 28), skóre 41:83
Nejlepší střelci vzájemných zápasů: Tomáš Došek (7 branek, 2 za Brno
a 5 za Slavii)
Prošli oběma kluby: Richard Dostálek, Ondřej Vaněk, Martin Berkovec
Poslední vzájemný zápas: 29.11.2020, Slavia – Zbrojovka 1:1. Branky:
Sima – Šural.

ZÁPASOVÝ PROGRAM | WWW.FCZBRNO.CZ

3

DNEŠNÍ SOUPEŘ

4

ZÁPASOVÝ PROGRAM | WWW.FCZBRNO.CZ

DNEŠNÍ SOUPEŘ
Brankáři
1
13
31
34

Ondřej Kolář
Jan Stejskal
Přemysl Kovář
Matyáš Vágner

26
24
35
18

23
0
0
1
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0
0
90

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
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7
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22
22
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1
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0
0
0
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0
0
0

28
27
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22
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24
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28
22

16
23
22
18
2
8
7
17
20
21

937
1701
1669
1096
65
591
322
730
1244
638
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10
3
2
0
0
0
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2
2
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1
2
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0
2
4
3
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

25
30
19
28
24
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19
16
18
3
18
3

1319
457
1264
148
1236
26

6
3
11
0
12
1

2
2
5
0
4
1

0
0
1
0
0
0

Obránci
2
4
5
6
15
18
30

David Hovorka
Simon Deli
Alexander Bah
David Zima
Ondřej Kúdela
Jan Bořil
Taras Kačaraba

Záložníci
3
7
17
19
20
23
25
27
28
32

Tomáš Holeš
Nicolae Stanciu
Lukáš Provod
Oscar Dorley
Michal Beran
Petr Ševčík
Jakub Hromada
Ibrahim Benjamin Traoré
Lukáš Masopust
Ondřej Lingr

Útočníci
9
11
12
14
16
29

Peter Olayinka
Stanislav Tecl
Abdallah Sima
Mick Van Buren
Jan Kuchta
Júsuf Hilál

Realizační tým
Hlavní trenér:
Asistent trenéra:
Asistent trenéra:
Asistent trenéra:
Trenér brankářů:
Trenér brankářů:
Vedoucí mužstva:
Kondiční trenér:
Kondiční trenér:

Jindřich Trpišovský
Jaroslav Köstl
Zdeněk Houštecký
Pavel Řehák
Štěpán Kolář
Radek Černý
Stanislav Vlček
Martin Třasák
Aleš Píta

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

JIŘÍ TEXL
#13 | ZÁLOŽNÍK | 3. 1. 1993

B r n o – Hostem dnešního
rozhovoru je jedna ze zimních
posil – osmadvacetiletý záložník Jiří Texl. Ten přišel do
Brna před startem jarní části
na hostování z Olomouce, do
statistik se zatím zapsal jedním gólem. Ten vstřelil v doposud posledním utkání na hřišti
Příbrami (1:1). Jaká byla jeho
kariéra a co dělá mimo fotbal?
To je obsahem následujících
řádků!
Juro, jaké byly tvoje první fotbalové kroky?
Začínal jsem u nás ve Vladislavi na Třebíčsku. Bydlím asi pět
metrů od hřiště, všichni z rodiny
se motáme kolem fotbalu, tak
to bylo dané. Asi od nějakých
třinácti let k tomu všemu seču
trávu, když jsem doma. Klub je
rodinný, všichni bydlíme kolem
hřiště.
Trenérem „áčka“ je Texl starší,
to asi tedy nebude náhoda.
Jasně, to je taťka. Vladislav
hrávala 1.A třídu, ale někteří
hráči skončili a to cestování
po celém kraji je hodně náročné, navíc to je často nepěkný
fotbal. Tak přihlásili jen okres,
jsou v první trojce, vyhrávají, tak
je to možná lepší. Tedy vyhrávali, než se všechno přerušilo.
Jak se vyvíjel v kariéře tvůj
12

post?
Prakticky celou dobu jsem hrával střed zálohy. Někdy v žácích
jsem občas šel na kraj obrany,
jinak vždycky ten střed. V Olomouci v devatenáctce pak neměl
kdo hrát kraj obrany, tak mě tam
trenér Chromý zase dal. A docela mi to sedlo, vyhráli jsme snad
o 25 bodů a měl jsem dost gólů
i asistencí. Nevadilo mi to. V
béčku jsem tam pak ještě občas
alternoval, pak někdo z trenérů
občas zkoušel kraj zálohy, ale to
mi moc nevyhovovalo.
V kolika letech jsi přešel z Vladislavi do Třebíče?
Do Třebíče jsem šel do páté třídy
sportovní školy, ale už předtím
jsem tam jezdil na tréninky. Paradoxně jsem celou dobu hrál s
ročníkem 1992, aniž bych to pořádně věděl. I potom na střední
škole jsem byl se staršími kluky,
což mi pak po přechodu do Sigmy Olomouc pomohlo. Navykl
jsem si a nepřipadalo mi to jako
takový skok.
Kdo tě do Olomouce přivedl?
Prsty v tom měl pan Machálek,
co tu trénoval. Hráli jsme ve Vyškově, jel se podívat na mého spoluhráče, který dával spousty gólů,
a nakonec jsem ho zaujal já. Pak
jsem byl na tréninku a byli mi ře-
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čeno, že by mě chtěli. A dopadlo
to dobře.

nakonec Evropskou ligu. Je to
zatím tvůj největší zážitek?

To už asi nebylo na denní dojíždění, že?

Určitě jeden z největších. Zahrál
jsem si ve třech zápasech, z toho
dvakrát proti Seville. U nich byl
plný stadion, všichni v červeném, paráda. Jen se hrálo hodně
pozdě večer, když už je našinec
zvyklý spát. Když jsme jeli městem, všichni měli dresy, seděli v
restauracích. Nevím, kde byli tou
dobou fanoušci Betisu, zelenou
barvu jsme nikde neviděli, jen
červenou. Fotbal se tam hodně
prožívá.

Bydlel jsem na intru. Předtím se
rýsovala třeba Jihlava, tam jsem
ale nechtěl. Olomouc byla v mnoha ohledech lepší, ale bylo to daleko, já jsem byl zvyklý na domácí
péči a najednou mě vyklopili na
intru a odjeli (smích). První týden
jsem se trochu hledal, pak jsem
se ale skamarádil s klukama a už
to bylo dobré. A za rok pak přišel
Hláďa, s tím jsem byl na pokoji,
dělal pořád kraviny a hodně jsme
se skamarádili.
V jednom z rozhovorů jsi zmínil i
angažmá ve Vítkovicích, které ti
prý hodně pomohlo.
To bylo fajn, zažil jsem tam dokonce tři trenéry. Nejprve pana
Westa, pak na pět zápasů pana
Pulpita a pak přišel pan Kopecký, kterému dělal pan West asistenta. To byl výborný trenér, byli
jsme hodně špatní z toho, když
byl odvolaný a došel místo něj

pan Pulpit. Hráli jsme dobrý fotbal, ale neměli jsme výsledky. Ani
Pulpit to nepozvedl, měli jsme
snad bod za pět kol. Ale nevadil
mi, jak se o něm hodně říká, jaký
je, tak na druhou stranu uměl to
nakopnout. Je takový typ. Osobně mi sprostá mluva nevadí, tak
jsem to bral, ale je pravda, že
hodně kluků to v hlavě tolik nezvládá, když na ně křičí.
A nemůžu nezmínit první pořádnou sezónu v Olomouci, góly a

Měli jste čas i na poznání města
jako takového?
Moc ne. Přiletěli jsme den před
utkáním a měli jsme hned trénink, jen pak v den zápasu jsme
šli na procházku a obešli pár památek. Španělsko má bohatou
historii, tak to bylo fajn.
A co samotná fotbalová konfrontace, jak ti sedla?
Doma jsme odehráli dobrou partii, mohl jsem i vyrovnat. Venku
jsem šel na hřiště za stavu 0:2,

to už si s námi spíš hráli. Taky
jsme měli poslepovanou sestavu, Jemel hrál snad první zápas.
Dalo se s nimi hrát, ale byli jinde.
U nás, když je někdo braný jako
rychlý, pořád se mu nějak vyrovnáš, nepláchne ti. Ale tam ti rychlí hráči, to už je opravdu jiný level,
na pár metrech dokážou utéct.
Zkušenost k nezaplacení.
Míval jsi v mládí nějaký oblíbený
klub, ke kterému bys vzhlížel?
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Od první chvíle, kdy jsem objevil
nějakou starou FIFU u bratránka, jsem byl fascinován logem
Manchesteru United. Od té doby
klubu fandím. Na základce jsme
měli období, kdy jsme měli rozdělenou třídu na čtyři sektory.
Manchester, Chelsea, Arsenal,
Liverpool. Každý měl svůj koutek
s plakáty. Teď už to tak neprožívám, že bych se u toho vztekal
nebo nadával, ale zápasy sleduju. Fajn bylo i třeba EURO 2004,
ty zápasy jsem si pouštěl i roky
potom.
Po Olomouci přišlo hostování v
Opavě, jak ti celkově sedlo?
Začátek byl všelijaký. Když jsem
přišel, neměli jsme bůhvíjaký
tým, navíc trenér, který mě chtěl,
nakonec hrál úplně jinak, než
jak jsme se předtím bavili. To
už jsme si pak ani moc nesedli.
Přišel Kovy, potom už to bylo super po všech stránkách – trénink,
přístup, taktika. Jen jsme nedokázali bodovat v zápasech, kdy
hra byla dobrá. Někde to uteklo,
o jeden gól, o jeden sporný moment. Když jste pořád dole, do
hlav se to pak vkrádá. Jinak jsem
byl spokojený, s trenérem i s kabinou. Každý znal Kovyho kariéru
i charakter, takže jsme si docela
sedli.
I náš trenér Dostálek je bývalý
ligový hráč, byť o pár let starší,
odstup je větší. Pamatuješ si ho
ještě z ligových zápasů?
Já jsem proti němu dokonce
hrál za béčko Sigmy. Jestli proti
Líšni, Vyškovu, to už nevím, ale
vybavuju si, že se o něm tehdy
mluvilo jako o hráči, který toho
hodně dokázal. V hlavě to mám,
co všechno má za sebou, a je to
poznat, když s námi občas jde
třeba do baga.
14

Jak je orientovaná fanouškovská obec ve Vladislavi? Jihlava,
pražské celky, nebo jsi už místní
zlomil k fandění Zbrojovce?
Jihlavě se tam moc nefandí,
přece jen Třebíčsko a Jihlava
se moc nemusí. Bylo tam dost
sparťanů, teď se ozývají i slávisti,
jinak je to různé. Přemluvit někoho je složité, všechno je zavřené,
s nikým moc nejsem v kontaktu. Není hospoda, na hřiště nikdo nechodí, je to takové divné
(úsměv). Kamarádi se samozřejmě dívají, fandí vždycky klubu,
kde zrovna jsem, ale nemůžu je
ani vzít na stadion. V tomhle je
těžká doba. Navíc když už jsem
dal první gól, tak bohužel nestačil k výhře. Takže těch zpráv mi
oproti zápasu proti Zbrojovce přišlo míň (úsměv).
Nyní vás čeká Slavia, jeden z
nejtěžších zápasů, ne-li vůbec
nejtěžší. Hrál jsi proti „Sešívaným“ na podzim?
Nastoupil jsem, docela dlouho
jsme se drželi. Ta stavu 0:2 jsem
střídal, pak jsme dostali snad
0:6. PO dobrém začátku se jejich
síla ukázala. Viděl jsem i podzimní zápas Zbrojovky. O pauze
jsem se mrknul na výsledek, zaujalo mě to a dodíval jsem se na
druhý poločas. Vybavím si šance
domácích i Zbrojovky a pak vyrovnání Kuby Šurala. V takovém
utkání se vám to musí sejít, musí
zachytat gólman, protože nejde
takový tým nepustit vůbec do
šance.
Ještě platí, že do Brna dojíždíš?
Platí, dá se to stihnout třeba za
padesát minut, i se všemi omezeními a zácpami.
Díky za rozhovor!
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A-TÝM

RICHARD DOSTÁLEK
HLAVNÍ TRENÉR A-TÝMU

„Opět jsme nedokázali hrát po celých devadesát minut zodpovědně,
koncentrovaně. V první půli jsme soupeře přehráli, měli jsme utkání
rozhodnout. To se nestalo, po pauze jsme se nechali zatlačit a udělali před gólem hloupou chybu. I poté jsme měli situace na to, abychom utkání zvládli za tři body, to se nepovedlo, a proto odjíždíme
zklamaní. Věděli jsme, že je v našich silách tři body získat, nechtěli
jsme ani v závěru hrát na remízu. Bohužel nám dnes chyběla troška
štěstí a větší přesnost. Soupeř nás nijak zásadně nepřekvapil,
snažili jsme se nachystat na více variant složení jejich sestavy.
Chtěli jsme být dominantní, mít hru pod kontrolou, v určitých fázích
zápasu se to ukázalo. Dokázali jsme poměrně rychle reagovat na
neuznaný gól a dát ještě jeden , který už platil, bohužel další už
ne. Nejsme schopní dát víc než jednu branku, to nás sráží, spolu s
psychikou. Na hráčích se ten tlak, pod jakým hrajeme už třetí měsíc,
projeví. To jsou asi dva největší důvody, proč jsme tam, kde jsme.“
24. kolo, sobota 20. 3. 2021, 14:00, Na Litavce
1. FK Příbram -

FC Zbrojovka Brno 1:1 (1:0)

Branky: 55. Voltr – 27. Texl.
Žluté karty: 53. Rezek, 61. Kingue, 74. Nový – 90+2. Záhumenský.
Rozhodčí: Ginzel – Vlček, Antoníček; Diváci: bez diváků
Sestava 1. FK Příbram: Šiman – Nový, Kvída, Kingue, Cmiljanović
– Pilík, Tregler, Rezek (C), Antwi (80. Vávra), Zorvan (86. Kingue) –
Voltr (86. Dočekal).
Trenér 1. FK Příbram: Jozef Valachovič
Sestava FC Zbrojovka Brno: Berkovec – Endl, Pernica (C), Gajić –
Moravec, Bariš, Pachlopník (82. Hladík), Záhumenský, Texl – Fousek
(67. Reiter), Fila (67. Růsek).

16
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TABULKA
FORTUNA:LIGA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SK SLAVIA PRAHA
AC SPARTA PRAHA
FK JABLONEC
1. FC SLOVÁCKO
FC SLOVAN LIBEREC
FC VIKTORIA PLZEŇ
FC BANÍK OSTRAVA
SK SIGMA OLOMOUC
FK PARDUBICE
SK DYNAMO Č. BUDĚJOVICE
BOHEMIANS PRAHA 1905
FC FASTAV ZLÍN
MFK KARVINÁ
FK TEPLICE
FK MLADÁ BOLESLAV
FC ZBROJOVKA BRNO
SLEZSKÝ FC OPAVA
1. FK PŘÍBRAM

Z

V

R

P

S

B

24
22
23
22
24
22
24
23
23
24
24
23
24
24
24
24
24
24

20 4 0 70:15 64
15 3 4 47:24 48
14 3 6 40:27 45
13 4 5 43:22 43
12 6 6 37:22 42
11 4 7 39:26 37
9 6 9 33:25 33
8 9 6 30:25 33
9 5 9 23:31 32
7 10 7 26:31 31
7 8 9 26:28 29
8 5 10 24:29 29
6 8 10 25:37 26
6 5 13 25:46 23
4 8 12 29:42 20
3 7 14 19:39 16
3 6 15 15:47 15
2 7 15 17:52 13

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

25. KOLO F:L
2.4. - 18:00

Bohemians Praha 1905 - FK Jablonec		
3.4. - 14:00		
SK Sigma Olomouc - FK Pardubice		
3.4. - 16:00		
Slezský FC Opava - 1. FC Slovácko
FC Slovan Liberec - FC Baník Ostrava
3.4. - 18:30 		
AC Sparta Praha - FK Teplice
4.4. - 14:00		
FK Mladá Boleslav - 1. FK Příbram
FC Fastav Zlín - MFK Karviná
4.4. - 16:00		
FC Viktoria Plzeň - SK Dynamo Č. Budějovice
4.4. - 18:30		
FC Zbrojovka Brno - SK Slavia Praha
			
26. KOLO F:L
11.4. - 14:00

SK Dynamo Č. Budějovice - FC Zbrojovka Brno
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HISTORICKÉ OKÉNKO

Stalo se 4. dubna
4. dubna 1969 – ve věku 58 let zemřel vynikající útočník Oldřich Rulc,
jedna z legend brněnské kopané. Účastník mistrovství světa přišel do
Brna v roce 1930 a o tři roky později vstřelil úplně první gól Židenic.
4. dubna 1993 – Bobíci po návratu do nejvyšší soutěže odehráli
solidní sezónu a skončili nakonec osmí. Horní polovinu tabulky si
upevnili i výhrou s Dunajskou Stredou. První ligový gól Pavla Holomka
znamenal vedení, vítězství pojistil před koncem Libor Soldán.
Prošli oběma kluby
Ota Hemele - Slavný útočník a člen Klubu ligových kanonýrů hrával
po Bicanově boku v pražské Slavii,bojoval i za reprezentaci. V letech
1946-47 oblékal dres Židenického SK. Zemřel v roce 2001 ve věku75
let.
Josef Pešice – pražský rodák debutoval v lize v dresu Sparty. V roce
1975 přestoupil do Zbrojovky a byl to povedený krok, v Brně během
čtyř let vyhrál titul a zahrál si PMEZ. V roce 1979 se přesunul do
Slavie, kde strávil dalších šest let a později tu i trénoval.
Edvard Lasota – nedávný padesátník ve Zbrojovce začínal a v roce
1992 pomáhal k postupu do první ligy. Přes Olomouc a Drnovice se
dostal do Slavie, kde si zahrál poháry a odehrál tu 45 prvoligových duelů (v Brně 47 a k tomu jako bonus dva duely Poháru vítězů pohárů).
Richard Dostálek – současný trenér Zbrojovky zanechal obrovskou
stopu v obou týmech. V Brně odehrál celkem 174 zápasů a vstřelil 40
branek, ve Slavii zaknihoval 153 startů a 25 gólů, k tomu řadu pohárových bitev. Jedna z největších legend samostatné české ligy.
Tomáš Došek – spolu s bratrem Lukášem byl dlouho hráčem Plzně,
v jejím dresu zahájil ligovoukariéru. V roce 1999 oba přešli do Slavie,
Tomáš se pak přes Rakousko, Polsko a Slovensko dostal do Brna.
Bylo to užitečné spojení – holohlavý útočník tu nakonec odehrál 95
utkání a vstřelil 24 branek.
Martin Berkovec– rodák ze Západních Čech začínal ve Slavii s velkým fotbalem. Pod různými trenéry si připsal 46 prvoligových startů
v sešívaném dresu. Od ledna je součástí Zbrojovky, vinou zranění
odchytal zatím tři duely.
František Cipro – jako mladý a relativně neznámý trenér dovedl
Zbrojovku v roce 1989 po šesti letech do první ligy, jarní jízda byla
strhující. Po bezproblémové záchraně zamířil na Kypr, v roce 1996
dovedl Slavii k titulu a do semifinále Poháru UEFA.
Památné zápasy
31. října 1937, Židenice – Slavia 2:0. Konečně! Po osmi prohrách
si Žideničtí vyšlápli na Slavii a poprvé ji dokázali porazit. I díky této
cenné výhře skončili nakonec třetí, právě za Slavií obstaral Bureš.
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