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DNEŠNÍ SOUPEŘ

Předposledním domácím soupeřem v této sezóně je Mladá Boleslav. 
Počátky fotbalu se ve městě automobilů datují do roku 1902, současný 
klub byl založen v roce 1950. Několikrát se probil do druhé ligy, nejvyš-
ší soutěž hraje od roku 2004.

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

V minulé sezóně skončila Mladá Boleslav desátá (ze šestnácti ročníků 
to byl teprve třetí ročník, kdy nebyla v první polovině tabulky). Letos 
je zatím parta kouče Jarolíma třináctá, s osmibodovým náskokem na 
sestupovou příčku, kterou drží Zbrojovka. Nejlepšími střelci týmu jsou 
Škoda s Klímou (oba mají na kontě šest tref), nejvytíženějším hráčem 
je David Douděra (27 startů). 

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. Kabiny v Brně naopak dobře zná 
zmíněný Michal Škoda, rok tu působil také Jiří Skalák.

Vzájemná bilance v soutěžních zápasech: 

27 zápasů (7 – 6 – 14), skóre 34:56

Nejlepší střelec vzájemných zápasů: Jan Chramosta (5)..

Prošli oběma kluby: Adam Fousek - Michal Škoda, Jiří Skalák.

Poslední vzájemný zápas: 16.1.2021, Mladá Boleslav - Zbrojovka 1:1. 
Branky: Matějovský - Pernica.

ML. BOLESLAV



4 ZÁPASOVÝ PROGRAM  |  WWW.FCZBRNO.CZ

DNEŠNÍ SOUPEŘ



5ZÁPASOVÝ PROGRAM  |  WWW.FCZBRNO.CZ
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Brankáři

32 Jakub Diviš 34 7 592 0 0 0 
33 Jan Šeda 35 6 488 0 0 0
99 Petr Mikulec 22 13 1170 0 1 0

Obránci

4 David Šimek 23 14 993 2 3 0
5 Alexei Tataev 22 14 1230 2 2 0
14 Radim Řezník 32 3 155 0 0 0
22 David Douděra 22 23 1433 1 2 0
24 Ladislav Takács 24 8 643 2 1 0
29 Jakub Klíma 22 18 1101 0 2 0
34 Antonín Křapka 27 20 1754 0 2 0 

Záložníci

6 Dominik Mašek 25 13 626 3 2 0
8 Marek Matějovský 39 9 580 1 3 0
9 Tomáš Ladra 24 11 837 4 0 0
13 Tomáš Malinský 29 9 581 0 2 0
16 Samuel Dancák 23 11 988 0 3 1
17 Milan Jirásek 28 5 139 0 0 0
18 Jakub Fulnek 27 16 859 0 2 0
19 Daniel Langhamer 18 0 0 0 0 0
20 Jaromír Zmrhal 27 10 767 2 0 0
21 Dominik Preisler 25 12 1043 0 0 0
23 Lukáš Budinský 29 19 1458 1 2 0
26 David Pech 19 2 180 0 0 0
28 Lukáš Mašek 16 4 75 0 0 0
38 Jiří Skalák 29 9 268 0 1 0

Útočníci 

7 Václav Drchal 21 18 516 1 1 0
10 Martin Graiciar 22 6 319 0 0 0
11 Michal Škoda 33 22 1340 6 3 0
27 Jiří Klíma 24 11 763 6 1 0

Realizační tým

Hlavní trenér: Karel Jarolím
Asistent trenéra: Boris Kočí
Trenér brankářů: Oldřich Pařízek
Kondiční trenér: Marek Mandelbaum
Vedoucí mužstva: Vladimír Rosenberger
Lékař:  MUDr. Lívia Juríková
Masér:  Petra Maráčková
Masér:  Václav Kubíček
Kustod:  Václav Štěpán
Legenda:      - věk,    - počet odehraných zápasů,     - Počet odehraných minut,     - počet 
vstřelených gólů,    - počet žlutých karet,    - počet červených karet,      - zranění
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TITULNÍ ROZHOVOR

DAVID JAMBOR
ZÁLOŽNÍK  |  31. 1. 2003

B r n o – Hostem dnešního roz-
hovoru je osmý nejmladší hráč 
letošního ročníku FORTUNA:-
LIGY a odchovanec Zbrojovky 
v tom pravém slova smyslu. 
Součástí našeho klubu je bez 
přestávky od tří let. Dnes se 
vám představí osmnáctiletý 
záložník David Jambor, který si 
letos připsal prvních pět startů 
v nejvyšší soutěži.

Davide, jaké byly tvoje fotbalo-
vé začátky?

Začínal jsem jako hodně malý, 
ve třech letech. A rovnou ve 
Zbrojovce. Šel jsem tehdy s 
bráchou, který byl starší, tomu 
bylo sedm. Oba jsme tak ve 
Zbrojovce byli od samého za-
čátku.

Kdo byl tvůj první trenér?

Byl to pan Vladimír Chaloupka, 
který mne pak trénoval po ce-
lou dobu přípravky. Odmalička 
jsem hrál se staršími kluky, a to 
mi vydrželo vlastně doposud. 

Se silným ročníkem 2002.

Přesně tak. Bylo to super, vůbec 
si nestěžuju. Měli jsme skvělou 
partu, s některými kluky jsme 
teď v širším kádru áčka. S Da-
nem Filou, Ibim Aldinem, pak k 
nám přišel Endlík.

Jak se vyvíjel a vyvíjí tvůj herní 

post?

Začínal jsem na pravém křídle, 
postupně jsem se dostal do stře-
du zálohy. A teď už se ideálně 
vidím právě na té pozici šestky, 
tam jsem se našel a rád bych tam 
i zůstal.

Míval jsi v dětství nějaké vzory? 
Musím říct, že mi přišel hodně 
zajímavý tvůj výběr Dream Tea-
mu, vesměs šlo o hodně zkuše-
né hráče.

Částečně je to z toho důvodu, 
že zatímco všichni většinou volí 
Ronalda nebo Messiho, já jsem 
to měl jinak. Hledal jsem si spíš 
hráče typologicky podobné, nebo 
na stejném postu. Proto třeba 
Gattusso, dál by to byl třeba Roy 
Keane. A když jsem se jako malý 
chodil dívat na Zbrojovku, tak by 
to byl ještě Pavel Zavadil, toho 
bych do výběru zařadil taky.

A brazilský Ronaldo? Když kon-
čil kariéru, bylo ti sedm let.

Aktivně už si ho opravdu tolik 
nepamatuju, ale naštěstí je dnes 
možnost si starší zápasy dohle-
dat, na YouTube je toho spousta. 
Všechno si můžu pustit, navíc 
jsem toho o něm i dost přečetl. 
Myslím, že není lepší útočník, než 
byl on v plné formě.

Z tvých odpovědí mi přijde, že se 
o fotbal docela zajímáš.
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Obecně, když si o tom chceš 
něco hledat, najdeš toho celkem 
dost. Baví mě to, rád se dívám na 
stará videa nebo si něco čtu. Tře-
ba když byla koronapauza, dávali 
na ČT staré turnaje, na to jsem se 
díval rád.

Třeba světový šampionát v roce 
1990?

Třeba, to mě hodně bavilo. Dnes 
už to člověku přijde skoro až 
úsměvné, brankáři chytali malé 
domů, dva body za výhru, i třeba 
ta úroveň přenosů. Je to hezká 
nostalgie.

Vraťme se do současnosti. Tobě 
se povedlo projít až do dorostu a 
v podstatě přeskočit béčko. Jak 
vnímáš letošní sezónu?

Jako jednu ze zásadních. Na-
stoupil jsem do přípravy s áčkem 
a na podzim jsem naskočil do 
ligy. Za to jsem moc rád, je to ta-
kový první krok v kariéře. A jsem 
vděčný, že se mi to povedlo tady 
v Brně, kde jsem vyrostl a kde to 
miluju, odmalička jsem fanou-
šek. Je pravda, že i díky covidu 
jsem béčko vynechal, stihl jsem 
jen dorost, kde bych vlastně měl 
ještě letos být.

Jak je to v kabině, přece jen vás 
mladých je tam docela hodně, 
netvoříte uzavřenou komunitu?

Striktně to není oddělené, kluci 
nás vzali, kabina je v pohodě. 
Samozřejmě když se bavíme, 
tak častěji s těmi, co mi jsou 
věkově blíž. I proto, že se zná-
me už opravdu dlouho. Ale není 
to tak, že bych se bavil jenom s 

nimi. Starší kluci nám radí a po-
máhají. V první řadě na tréninku 
ti, co jsou na podobném postu, 
Vaňous, Sedy, Čermus. A když to 
vezmu jako celek, Dreksič nám 
pomáhá asi nejvíc, organizuje 
nás, dává nám rady, jak se posu-
nout, co a jak. 

A samozřejmě k tomu patří i po-
vinnosti.

Jasně, balony a tak, ale tím, že 
jsem od začátku kariéry všude 
nejmladší, už jsem si na to zvykl 
(smích).

Jaké máš krátkodobé a dlouho-
dobé cíle?

V první řadě bych se chtěl natr-
valo zabydlet v sestavě. Kádr je 
široký, je to hodně složité. S tím 

souvisí záchrana. Situace je, jaká 
je, ale doufám, že to kluci zvlád-
nou a udržíme se. 

V zápasové nominaci jsi na jaře 
byl jednou, jak trávíš duely, po-
kud jsi mimo ni?

Chodím se dívat, pokud to jde, ji-
nak je sleduju v televizi a fandím.

Vybavíš si první zápas Zbrojov-
ky, který jsi viděl?

Jako hodně malý jsem chodil s 
taťkou, ale konkrétní zápasy si 
nevybavím, až tak jsem to ne-
vnímal. Matně si pamatuju pana 
Polácha, který mě pak trénoval 
v dorostu, pana Trousila. Jinak 
jsem to začal pořádně vnímat až 
tak ve třinácti letech, postupně 
už o tom člověk přemýšlel víc.

Jak velkou roli v tvé kariéře hra-
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je bratr Dan?

Nesmírně důležitou. V jednom 
týmu jsme se nepotkali, ale na 
dvorku jsme hráli pořád. Tehdy 
ještě tolik nefrčely mobily, musím 
říct, že naštěstí. S bráchou jsme 
tak byli na hřišti od rána do veče-
ra, za což jsem moc rád. Hodně 
nám to dávalo, i ta určitá rivalita 
nám do budoucna pomohla.

Jak jsi prožíval, když ve Zbrojov-
ce debutoval?

Byl jsem šťastný i za něho, moc 
jsem mu to přál a byl jsem na něj 
pyšný. Přejeme si oba, myslím, že 
jsme si k tomu i pomohli. A je to 
tím lepší, že jsme tu oba odmalič-
ka a dostali jsme se až do áčka, 
aniž bychom byli třeba i někde 
na hostování, což se taky často 
nepovede. Samozřejmě jsem si 
tehdy říkal, že bych to chtěl zažít 
taky, a nakonec se to povedlo. 
Brácha je teď ve Vyškově, v létě 
jsme proti sobě dokonce nastou-
pili v přípravě, on za chlapy, já za 
dorost.

Sezóna byla a je hodně náročná, 
v létě jste si moc volna neužili. 
Jak se těšíš na blížící se pauzu?

Docela dost, i když volna moc ne-
užiju, budu mít ještě školní povin-
nosti. A taky to samozřejmě zá-
visí na tom, jak sezóna dopadne. 

Pak případně budou myšlenky na 
nějaké vyplnění volných chvil.

Se školou jsi na tom jak?

Studuju ve třeťáku na Botance. V 
současné situaci je to možná leh-
čí v tom, že není takový problém 
s absencemi. Je to na domluvě s 
učitelem, většinou to tak nehrotí, 
když vidí snahu. Moje mamka je 
učitelka a s taťkou mi vštěpují, 
že i tohle je důležité. Myslím, že 
jsem celkem zodpovědný, sna-
žím se i tohle dělat co nejlépe.

Nepřemýšlíš třeba o pokračová-
ní studia, po vzoru Lukáše Vra-
štila, Jirky Flodera a dalších?

Určitě ano, něco bych rád zkusil. 
Konkrétní plán ale zatím nemám, 
to nechám na příští školní rok.

Jaké máš mimofotbalové koníč-
ky?

Obecně asi kino, město. Rád 
sportuju, v zimě si rád zahraju 
hokej, chodím běhat, zkrátka 
aktivita. Ale fotbal se snažím vní-
mat i mimo tradiční schéma tré-
ninky a zápasy. Rád si zajdu do 
posilovny, odcvičit, protáhnout 
se, pak regenerace.

A o tom, že si rád i něco přečteš 
nebo se podíváš na videa, jsme 
už mluvili. Co oblíbený klub?

Anglický Liverpool.

V lednu ti bylo osmnáct, už na 
tréninky jezdíš autem, nebo ješ-
tě hromadnou dopravou? 

Ještě MHD, ale už se těším na 
řidičák. Bydlím pořád v Bystrci, 
jezdí nás odtud víc. Ondra Pa-
chlopník, teď na jaře Luďa Perni-
ca, který bydlí kousek.

Díky za rozhovor!
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FOTOGALERIE

BANÍK - ZBROJOVKA
30. KOLO F:L - 1. 5. 2021 - 19:30 - MěS OSTRAVA
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REITRŮV
DREAM TEAM 
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A-TÝM

RICHARD DOSTÁLEK
HLAVNÍ TRENÉR A-TÝMU

„Bylo to svižné utkání, oba mančafty předváděly zajímavý ofen-
zivní fotbal, obě mužstva chtěla vyhrát. Útoky se střídaly na obě 
strany, bohužel padlo jen po jedné brance na každé straně, utkání 
by si zasloužilo lepší výsledek. Zápas jsme dotahovali, takže s 
bodem nakonec musíme být spokojeni, v závěru jsme totiž nenašli 
správnou mušku, abychom zápas otočili v náš prospěch. Povedlo 
se nám střídání, hráči hru sledovali, viděli vývoj a situace, věděli, jak 
se chovat. Dostali před vstupem na hřiště pokyny a splnili je skoro 
stoprocentně. Naše hra do defenzivy se zlepšila. Věděli jsme, že 
jdeme proti velice kvalitnímu soupeři, hráči pracovali zodpovědně 
od hrotového až po obránce. Vraceli se do bloku, pár možností jsme 
soupeři nabídli, působili jsme ale kompaktnějším dojmem, než v 
posledních zápasech. Přístup k zápasu byl lepší, než proti Teplicím. 
Hráči byli agresivnější, důraznější.“

30. kolo, sobota 1. 5. 2021, 19:30, MěS Ostrava

           FC Baník Ostrava -            FC Zbrojovka Brno 1:1 (0:0)

Branky: 53. Buchta - 79. Štepanovský
Žluté karty: 15. Sanneh, 80. Ndefe, 90+1. Kaloč – 37. Čermák, 58. 
Růsek, 73. Sedlák.
Rozhodčí:  Hocek – Flimmel, Vaňkát; Diváci: 617

Sestava FC Baník Ostrava: Laštůvka (C) – Sanneh (46. Ndefe), 
Svozil, Stronati, Fleišman – de Azevedo (64. Fillo), Jánoš, Tetour 
(89. Šmiga), Kaloč, D. Buchta (64. Holzer) – Zajíc (77. O. Šašinka).

Sestava FC Baník Ostrava: Ondřej Smetana

Sestava FC Zbrojovka Brno: Berkovec – Bariš (75. Štepanovský), 
Dreksa (C), Pernica, Moravec – Čermák (63. Přichystal), Sedlák – 
Pachlopník, Texl, Fousek (63. Hladík) – Růsek.
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TABULKA

FORTUNA:LIGA Z V R P S B

1 SK SLAVIA PRAHA 30 24 6 0 80:17 78 
2 FK JABLONEC 30 19 5 6 53:30 62
3 AC SPARTA PRAHA 29 18 5 6 63:35 59 
4 1. FC SLOVÁCKO 30 16 5 9 52:32 53 
5 FC VIKTORIA PLZEŇ 29 15 6 8 49:35 51 
6 FC SLOVAN LIBEREC 30 14 8 8 42:26 50 
7 FK PARDUBICE 30 13 7 10 37:39 46 
8 FC BANÍK OSTRAVA 30 12 9 9 42:28 45 
9 BOHEMIANS PRAHA 1905 30 9 12 9 34:31 39
10 SK SIGMA OLOMOUC 30 9 12 9 36:34 39 
11 SK DYNAMO Č. BUDĚJOVICE 30 8 11 11 30:42 35 
12 MFK KARVINÁ 30 8 10 12 33:45 34 
13 FK MLADÁ BOLESLAV 30 7 9 14 36:46 30
14 FC FASTAV ZLÍN 30 8 6 16 27:43 30
15 FK TEPLICE 30 6 8 16 29:58 26
16 FC ZBROJOVKA BRNO 30 4 10 16 25:46 22
17 1. FK PŘÍBRAM 30 4 8 18 20:59 20
18 SLEZSKÝ FC OPAVA 30 3 7 20 19:61 16

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

31. KOLO F:L
7.5. - 18:00

FK Jablonec - FK Teplice
   8.5. - 15:00   
FC Fastav Zlín - Slezský FC Opava  
   8.5. - 17:00  
FC Viktoria Plzeň - 1. FK Příbram
FC Zbrojovka Brno - FK Mladá Boleslav  
   8.5. - 19:30   
   Bohemians Praha 1905 - FC Slovan Liberec 
  9.5. - 15:00  
SK Dynamo Č. Budějovice - FK Pardubice 
MFK Karviná - 1. FC Slovácko
  9.5. - 17:00  
SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha
  9.5. - 19:30  
AC Sparta Praha - FC Baník Ostrava 
   

32. KOLO F:L
 14.5. - 20:00
FC Slovan Liberec -    FC Zbrojovka Brno
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HISTORICKÉ OKÉNKO

Stalo se 8. května
8. května 1973 – v Brně se narodil Zdeněk Valnoha. Vynikající 
ofenzivní hráč odehrál v letech 1993 až 2003 za náš klub celkem 162 
zápasů, další starty přidal za Drnovice a Příbram. Zahrál si i v Poháru 
UEFA, v němž třikrát skóroval. Aktuálně trénuje zbrojovácký dorost.
8. května 1938 – Židenice v předposledním kole zvítězily v Bratislavě 
brankami Nepaly a Nedera 2:0. SK si tak upevnil třetí příčku, kterou už 
v posledním kole nepustil.
8. května 1974 – svůj první ligový gól vstřelil Karel Jarůšek slavnému 
Viktorovi. Zbrojovka hostila Duklu a Jarůšek jako střídající upravil na 
konečných 2:0. První branku vsítil Hamar. Duklu tehdy vedl pozdější 
trenér mistrů Josef Masopust.
Prošli oběma kluby
Jakub Řezníček – ze svých 301 ligových duelů odehrál největší porci 
v Mladé Boleslavi (75) a ve Zbrojovce (58). V týmu Středočechů skó-
roval patnáctkrát, v Brně během dvou let dokonce dvacetkrát.
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 minulý rok a během 25 duelů se trefil šestkrát.
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 – FK Mladá Boleslav 2:0. První domácí 
vzájemný zápas v nejvyšší soutěži a první výhra.Dvěma góly se o ní 
postaral kanonýr Luděk Zelenka.
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.
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