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SLAVIA PRAHA
Stadion:  Fortuna Arena
Kapacita stadionu:  19 370
Klubové barvy:  bílá a červená
Umístění v sezóně 2021/22:  2.
Trenér A-týmu:  Jindřich Trpišovský
Kapitán týmu:  Tomáš Holeš

Třetím domácím soupeřem Zbrojovky je v této sezóně 
pražská Slavia. Ta byla založena v roce 1892 a je his-
toricky 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. V předminulé sezó-
ně dobyla třetí titul za sebou, až v té minulé se zase 
musela sklonit před Plzní.

V nadcházejícím ročníku „Sešívaní“ nejprve podlehli v 
Hradci Králové (respektive v Mladé Boleslavi, kde Hra-
dec své zápasy hrává), pak ovšem třikrát zvítězili a 
po čtyřech kolech vládnou tabulce. Díky demolici Par-
dubic se pyšní nejlepší ofenzivou, čtrnáct vstřelených 
branek vzbuzuje respekt. A zapomenout nesmíme ani 
na fakt, že družina kouče Trpišovského v tomto týdnu 
pronikla do základní skupiny Konferenční ligy.

Kádr Slavie se oproti předloňské sezóně, kdy se Zbro-
jovkou změřil síly naposledy, dost proměnil. Ze sesta-
vy, která nastoupila v Brně na jaře 2021, schází Bah, 
Kuchta či Zima, pryč je autor branky z podzimního du-
elu Sima. Netřeba si ovšem činit jakékoliv iluze, jejich 
místa zaujali jiní, neméně kvalitní borci. Na soupisce 
najdeme i hráče, kteří jsou odchovanci Zbrojovky – 
Davida Juráska a Daniela Filu. Opačné zkušenosti 
pak mají Zbrojováci Berkovec a Blecha. A zapomínat 
nesmíme také na trenéra Dostálka, který ve Slavii za-
nechal velkou stopu.

Jako kouč vedl Zbrojovku ve zmíněném posledním 
duelu, který skončil remízou 0:0. Byla to poměrně ra-
rita, když nakonec sestupující Zbrojovka obrala mis-
trovskou Slavii jako jediný tým o body v obou duelech 
(ten podzimní skončil remízou 1:1). Jinak ovšem ve 
vzájemných zápasech v samostatné lize vládne Sla-
via (poslední naše výhra se datuje do roku 2015), 
úspěšnější je také v celkové historii i se společnou 
federální soutěží. Zvítězila hned v prvním vzájemném 
duelu v roce 1933, na první výhru čekal tým Židenic 
osm zápasů. A úspěšnější je Slavia také v samostat-
né historii české ligy. 

Vzájemná bilance v soutěžních zápasech: 

50 zápasů  (12 – 10 – 28), skóre 41:83

Nejlepší střelec vzájemných zápasů: 

Tomáš Došek – 7 branek (2 za Brno, 5 za Slavii)

Prošli oběma kluby: 

Richard Dostálek, Filip Blecha, Martin Berkovec – Da-
vid Jurásek, Daniel Fila.

Poslední vzájemný zápas: 

4. 4. 2021, Zbrojovka – Slavia 0:0.
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B r n o – Pro rozhovor do třetího letošního vydání 
bulletinu jsme si tentokrát vybrali dalšího z nováčků. 
Obránce Denis Granečný přišel do Brna nejprve na 
zkoušku, v té ale uspěl a do Zbrojovky přestoupil. 
V úvodu soutěže se navíc pevně usadil v základní 
sestavě a je jedním ze šesti hráčů, který na hřišti do-
posud nechyběl ani minutu.

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

Denisi, jaké byly tvoje první fotbalové kroky?

Začínal jsem jako čtyřletý rovnou v Baníku, nikde jin-
de jsem nehrál. Do svých čtrnácti let jsem bydlel v 
Porubě, potom jsem se přestěhoval do Radvanic.

Na jakém postu jsi nastupoval?

Většinou jsem hrával směrem nahoru, hlavně křídlo. A 
to až do žákovských kategorií. V jednom utkání v Olo-
mouci jsem hrál i podhrot, na nějakém turnaji i hrot. 
Pak jsme přešli do dorostu, kde jsem začal hrávat kro-
mě křídla i beka. To jsem byl o rok ostaršený a trenér 
Adler mě chtěl vidět na beku. Od té doby jsem se tam 
asi našel a jinde už nehraju.

Vydržet v Baníku tak dlouho a dostat se nakonec do 
prvního mužstva, to je asi pro kluka z Poruby splně-
ný sen?

Přesně tak, bylo to splnění cíle a snu, když jsem tam 
byl takovou dobu. Mým cílem bylo do áčka se probo-
jovat, což se povedlo.

První zápas si vybavíš?

Bylo to v Mladé Boleslavi. Pamatuju si to dobře, pro-
hráli jsme 0:3 a proti nám hrál Milan Baroš. Naskako-

vali jsme i s Ondrou Šašinkou, kdy si nás vyžádal tre-
nér Petržela, protože se už sestavoval tým pro druhou 
ligu. Prvních devadesát minut si tak dobře vybavím.

V té sezóně jsi hrál i proti Zbrojovce, že?

Ano, v posledním kole. Vím, že nás fanoušci i v tom 
utkání hnali, věřili jsme, že je to opravdu jen na rok a 
že se hned vrátíme. Což se také povedlo.

Ovšem nebyla to snadná sezóna, jestli si dobře vzpo-
mínám. Druhá liga byla našlapaná.

To je pravda, snadné to nebylo. Dole hrála taky Sigma 
Olomouc a Opava. Sigma skončila první, my druzí a 
Opava byla snad o bod za námi. Ještě byly dole České 
Budějovice, kterým ale nevyšlo příliš jaro a vypadly z 
toho. Ale fanoušci nás hnali, všude za námi jezdili a 
zvládli jsme to.

A hned v premiéře vás po návratu čekalo Brno.

Jasně, to jsem nastoupil tady na stadionu v poločase 
za stavu 1:1. Přihrál jsem pak na gól Milanu Barošovi, 
to byl první zápas, kdy jsem s ním byl v týmu. A pokud 
si dobře pamatuju, byla to i moje první asistence. Se 
Zbrojovkou jsme pak i končili, tam se situace měnila 
každou minutu. Nedali jsme penaltu, chvíli to vypa-
dalo na sestup, nakonec jsme ale vyhráli a dolů šla 
Jihlava.

Hrával jsi i v mládežnických reprezentačních vý-
běrech, vybavíš si některé tehdejší spoluhráče ze 
Zbrojovky? Třeba Dominika Janoška, který je stejný 
ročník?

S Dominem jsme hrávali hodně. Shodou okolností 
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jsme se pak těsně minuli v Baníku, kdy přišel loni na 
jaře a já jsem zrovna hostoval v Maďarsku. Později 
jsem se pak potkával i s Laďou Krejčím a Tondou Růs-
kem, kteří byli o rok mladší. Dominika bych označil za 
kamaráda, byli jsme spolu dlouho, i s Laďou se znám 
dobře, s Michalem Sadílkem k nám skvěle zapadli. 
Neměli jsme špatný tým, hrávali jsme na závěrečných 
turnajích. A Laďa s Michalem jsou ostatně aktuálně i 
členy kádru reprezentačního áčka.

Co bys kromě zmíněných momentů ze své kariéry 
doposud vypíchl jako nějaké pomyslné vrcholy?

Určitě bych vyzdvihl finále poháru se Slavií, kdy jsme 
sice prohráli, ale atmosféra a vše okolo toho bylo 
nezapomenutelné. Hezký zážitek. V Olomouci byla 
vyprodaná tribuna našich fanoušků, skvělá atmosfé-
ra, dobrý zápas. Samozřejmě ten postup z druhé ligy 

mám taky hodně vysoko. Oslavy a všechno, to byl zá-
žitek.

Zkušenosti máš i z Nizozemí či Maďarska. Když po-
mineme fotbal, jaký tam byl život?

Na Emmen vzpomínám v tomhle ohledu rád. Lidi tam 
oproti naší zemi jsou trošku, no trošku… Dost jiní. Při-
šlo mi, že tam každý každému přeje, všichni jsou na 
sebe hodní, spokojení se svým životem. Když jsem 
přišel do obchodu, všichni se hned usmívali, ptali se, 
jestli nepotřebuju s něčím pomoci. U nás to tak úplně 
není. Jinak jsem tam ale byl v době, kdy byla korona, 
takže bylo všechno zavřené, půl roku jsem byl na ho-
telu a půl roku doma. Chodil jsem na trénink a zase 
domů, takže zemi jako takovou jsem úplně poznat ne-
měl možnost. Ale cítit tu pozitivní energii, to nebylo 
na škodu.
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Byl jsi tam nonstop, nebo se ti dařilo občas odskočit 
do Ostravy?

Bylo to asi devět hodin cesty, takže domů jsem jel asi 
jen na vánoce. A na Silvestra už jsem byl zpátky, začí-
nali jsme sedmého ledna, tak jsme měli hned trénink.

A co pak Maďarsko?

Mezőkövesd je spíš menší město, v uvozovkách dědi-
na. Bydlel jsem v Egeru, což je asi dvacet minut ces-
ty. Menší město, lázeňské, termály a tak. Když přijeli 
naši za mnou, tak si hnedka zašli. Párkrát jsem byl 
na výletě v Budapešti, kde bylo krásně. Asi hodinka 
a něco cesty, to jsem se domluvil s Patriziem Stro-
natim, který je v Puskási, zašli jsme na kávu a strávili 
jsme tam pár chvil.

Teď je tu tedy Zbrojovka a nové angažmá. Jak to za-
tím hodnotíš?

Už jsem zmiňoval, že jsem hlavně rád, že konečně ně-
kam patřím a nechodím po hostování. Začátek vyšel 
i nad očekávání, sám jsem nečekal, že do toho takhle 
vletím a že se bude dařit i týmu. Jsem za to rád, i za 
to, že jsem si se všema sedl. Parta je tu dobrá. Mám 
z toho jenom radost.

Boj o místo v sestavě je i díky tvému příchodu po-
řádně ostrý. O dvě pozice krajních beků se rvou čtyři 
hráči.

Je to motivace. Říkal jsem si, že když šanci dostanu, 
musím ji chytit a už nepustit. Dělám pro to všechno a 
budu doufat, že to tak vydrží co nejdéle.

Před vámi jsou teď atraktivní zápasy. Slavia, tam je 
to jasné, a pak přijde Baník. Dá se specifikovat, na 
co se těšíš víc?

Těším se strašně, fotbal se dělá kvůli takovým zápa-
sům, kvůli lidem. Slavia táhne, teď postoupili, bude 
plný dům. A v Ostravě dojde taky hodně lidí, i když se 
jim teď třeba nedaří. Je to ve středu, ale i tak dojde 
dost lidí, i když i pro naše fanoušky to taky asi není 
optimální termín. Teď mám ale v hlavě především Sla-
vii. Sledujeme, jak lístky rychle mizí (rozhovor vznikal 

v pátek ještě před vyprodáním stadionu – pozn. red.). 
Je to pro nás motivace a výhoda, když nás táhne celý 
stadion, můžeme určitě překvapit.

Atmosféra byla výborná už v minulých duelech. Tře-
ba zápas s Mladou Boleslaví byl pro fanoušky ideál-
ní. Co vás vlastně tak nakoplo k té euforii ve druhé 
půli?

Už v šatně jsme si říkali, že to je hratelné. Boleslav se 
na nás připravila, věděli, co nám nevoní, dali nám gól, 
ale říkali jsme si, že na to máme. Rychlý gól nás na-
kopnul, fanoušci nás hnali, to byla obrovská podpora. 
A nakonec se to podařilo.

Byla oslava druhého gólu hodně emotivní? I tím, že 
proběhla de facto pod kotlem fanoušků?

Jednoznačně. Když dáte gól blíž ke kotli a na straně s 
fanoušky, je to vždycky lepší oslava a euforie. Bylo to 
dobré, víc takových momentů (úsměv).

Máš mimo fotbal nějaké další koníčky?

Moc jich nemám. V Nizozemí jsem si trochu zvykl na 
klid, odpočinek. Zapnu si fotbal, zahraju si PlaySta-
tion, snažím se zkrátka být spíš doma, odpočívat, ať 
jsem připravený na trénink a zápasy. 

Míval jsi v dětství nějaký vzor?

Vzhlížel jsem k Danu Holzerovi, který byl taky odcho-
vancem Baníku, naskočil brzo do áčka, pak byl kapi-
tán. Měl jsem to štěstí, že jsem mohl hrát s ním. Když 
vyhrál Baník titul, bylo mi asi šest, pamatuju si, že 
jsem byl na ochozech a sledoval Radka Slončíka, Mar-
ka Heinze a další. A samozřejmě Milan Baroš, který 
vylétl do ciziny jak raketa, taky jsem k němu vzhlížel. 
Bylo dobré, že jsem s ním potom mohl být v kabině a 
poslouchal jeho rady a názory.

A bydlení už jsi pořešit zvládl?

Už jsem si sehnal, nedaleko Futura. Vše je v pohodě a 
nemusím dojíždět.

Díky za rozhovor a ať se daří!
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BRANKY, BODY NA BLOCKCHAINU
Zdravím Zbrojováky a Zbrojovačky, 

jistě jste si všimli, že kryptoměny jsou poslední dobou čím dál popu-
lárnější. Potvrzuje to i regulace přicházející z Evropské unie. Jejím 
cílem je rozšíření kryptoměn i mezi širší veřejnost. Proto jsme se i 
my rozhodli přinášet krátkou edukační rubriku, kde vám budeme kryp-
toměny přibližovat. Věřím, že i díky ní budete ve světě krypta o krok 
napřed.

Adam Neuberger, spoluzakladatel projektu Probinex

Krypto ve sportu

Kryptoměny se rychle rozšiřují a technologie blockchain se pomalu ale jistě stává nedílnou součástí našich životů. Není 
proto divu, že si našly i ve sportovním odvětví své místo do sportovního odvětví a mnohé sportovní kluby již dávno po-
chopili potenciál tohoto dynamického odvětví. Ve světě už proto existují desítky klubů, jež se rozhodly s kryptoměnami 
nějakým způsobem fungovat.

Svou důvěru v klesající kryptoměnový trh ukázala například portugalská Benfica Lisabon, jejíž vedení se rozhodlo akcep-
tovat platby digitálními měnami. Za vstupenky na zápasy slavného klubu, tak můžete zaplatit například bitcoinem či ethe-
reem. Na začátku srpna pak oznámil akceptaci plateb v kryptoměnách i mnohem menší klub, kterým je anglický Oxford 
City. Účastník jedné z tamních nižších soutěží pojmenované National League South, v této sezoně nově dává příležitost 
návštěvníkům jeho domácích utkání platit bitcoinem za vstupenky, jídlo a pití. Oxford City se tímto krokem přidal mezi 
průkopníky akceptace kryptoměn, jelikož se jednalo o první klub mimo nejvyšší soutěž, jež se k tomuto kroku odhodlal.

Kouzlu kryptoměn však nepodléhají jen fotbalové kluby a blockchain se šíří i do ostatních odvětví. Zřejmě nikoho nepře-
kvapí, že mezi nejprogresivnější organizace v této oblasti patří především americké týmy. Digitální mince už tak našly vy-
užití na basketbale, hokeji či americkém fotbale. Litecoin, bitcoin či jiné kryptoměny tak můžete použít například v Miami 
při návštěvě NFL zápasů tamních Dolphins. Stejně se rozhodli i Žraloci ze San José. Fanouškem krypta je také majitel 
Dallas Mavericks, který umožnil fanouškům jeho klubu platby pomocí populární kryptoměny DOGE.

Sportovní kluby se však neomezují jen na přijímání plateb v kryptoměnách. Spousta z nich se rozhodla pro založení své 
vlastní kryptoměny. Tyto klubové mince jsou známé pod souhrnným názvem fan tokeny. O nich vám přineseme krátký 
článek zase příště.

Co jste možná o kryptu nevěděli? 

Jak vlastně vypadá těžba kryptoměny? 

Těžba je proces, při kterém úplně nové bitcoiny vstupují do oběhu. Probíhá s pomocí vysoce sofistikovaných počítačů, 
které kalkulují složité matematické rovnice. Ten počítač, který rovnici vypočítá jako první, následně dostane odměnu v 
podobě tokenů. 

Těžba slouží kromě emise k udržování řetězce. Každá rovnice odpovídá jednomu bloku, který v sobě nese nové transakce 
na síti. Jeden blok trvá vytěžit 10 minut bez ohledu na to, jak velký výkon na síti v tu chvíli je. 

Doma bitcoiny už nevytěžíte. Používají  se na to speciální zařízení zvaná ASIC.
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„Dnes jsme zápas začali celkem slušně, byli jsme 
dobře organizovaní, ale úplně nám nevyhovovalo tem-
po zápasu. Potřebovali jsme hrát spíše hurá fotbal 
nahoru dolů, úplně jsme se do toho nedostali a samo-
zřejmě nás hodně ovlivnila branka po standardce. Po 
zbytek poločasu už jsme neplnili nastavený plán. Udě-
lali jsme o pauze dvě personální změny, malinko jsme 
pozměnili taktiku bránění soupeřových středových 
hráčů. Tím pádem jsme se dostávali do zajímavých 
prostorů před šestnáctkou, měli jsme podstatně větší 
počet střel a z toho ve finále vyústily góly. Potřebovali 
jsme hráče zklidnit. Víme, že zápasy umíme otáčet, že 
poločasový stav 0:1 není finální. Hráče jsme nabádali, 
že se zápas dá vyhrát, abychom hlavně obsadili střed 
pole, sbírali odražené míče. Hráče jsme se snažili mo-
tivovat, k tomu samozřejmě přispěla i ta personální 
změna, kdy Fous s Hláďou do toho vstoupili dobře 
a pomohli nám. Opakuji, že mužstvo funguje skvěle 
jako celek. Důležitý je týdenní tréninkový proces, i 
kluci, kteří nedostávají příležitost, vytvářejí na ostatní 
tlak a všechny to posouvá. I proto patří pochvala a po-
děkování opravdu všem hráčům, nejen těm jedenácti, 
kteří měli to štěstí a slízli na hřišti smetanu.“

3. kolo F:L, sobota 13. 8. 2022, 16:00

Adax Invest Arena

 FC Zbrojovka Brno 3  (0)

 FK Mladá Boleslav 1  (1)

Branky: 49. Souček (Fousek), 79. M. Ševčík (Hladík), 
90+4. Matejov (Hladík) – 26. Mil. Škoda (Matějov-
ský).
Rozhodčí: Proske – Kotík, Bureš; Diváci: 6218.
Žluté karty: 31. Granečný, 75. Šural – 38. Suchý , 44. 
Donát, 75. Mil. Škoda.

Sestava FC Zbrojovka Brno:

Berkovec – Hrabina, Šural, Endl, Granečný – Texl, 
Souček (80. Blecha) – Alli (46. Hladík), M. Ševčík 
(90. Matejov), Přichystal (46. Fousek) – Řezníček (C) 
(90+4. Hlavica).

Sestava FK Mladá Boleslav:

Polaček – Pech, D. Šimek, Suchý, Karafiát – D. Ma-
reček (57. Mašek), Matějovský (C) (87. Stránský), 
Donát (70. Dancák), Fulnek (70. Skalák) – Ladra (87. 
Krobot), Mil. Škoda.

Trenér FK Mladá Boleslav:

Pavel Hoftych
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TRENÉR B - TÝMUTRENÉR B - TÝMU

„Utkání, hrané v poměrně ostré atmosféře a na umělé 
trávě, nám výsledkově nevyšlo. Nedokázali jsme op-
tickou převahu proměnit ve více branek, kdybychom 
zvýšili náskok, sebrali bychom tím domácím vítr z 
plachet. Bohužel jsme před odchodem do kabin po 
chybě inkasovali a ani ve druhé půli se nám nepodaři-
lo duel rozhodnout, naopak se domácí po standardce 
trefili podruhé.“

3. kolo Divize E, pátek 19. 8. 2022, 18:00

Sportovní areál Baťov

 SK Baťov 1930        2  (1)

 FC Zbrojovka Brno „B“       1  (1)

Branky: 45. (pen.) a 67. Žáček - 32. Vantuch.
Rozhodčí: Slováček - Janeček, Malý.
Žluté karty: 73. Žáček, 90. Kadlec - 45. Formánek, 73. 
Vantuch.
Počet diváků: 200.

Sestava SK Baťov 1930:

Vitásek - Zapletal, Krajča (78. Bína), Skyba (78. Kravá-
ček), Gojš (90. Kozubík), Sotolář, Žáček (85. Lendler), 
Ondráš, Bršlica (85. Kadlec), Kašík, Šiška.

Trenér SFK ELKO Holešov:

Petr Zapletal

Sestava FC Zbrojovka Brno „B“:

Formánek - Vit, Němec (68. Yosi), Šmid, Rogožan, 
Kohoutek, Peška, Lhotecký (75. Džavoronok), Purrini 
(75. Kocůrek), Vantuch, Zbudila.
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MARTIN MAŠAMARTIN MAŠA
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FOTOGALERIEFOTOGALERIE

ZBROJOVKA BRNO - MLADÁ BOLESLAV
3. KOLO F:L, 13. 8. 2022, ADAX INVEST ARENA
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FOTOGALERIEFOTOGALERIE



28ZÁPASOVÝ PROGRAM  |  WWW.FCZBRNO.CZ

DNEŠNÍ SOUPEŘDNEŠNÍ SOUPEŘ
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OBLÍBENÁ ČTYŘKAOBLÍBENÁ ČTYŘKA
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ZA POSTUPEMZA POSTUPEM

JIHLAVA A LÍŠEŇ
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 Jihlavou a v Líšni.

Po dvou výhrách přišla studená sprcha v podobě prohry v Prostějově. Do Brna navíc přijela Jihlava, která měla 
na kontě sedm bodů a doposud neprohrála. Obavy byly na místě, odválo je nicméně probuzení kanonýra. Kuba 
Řezníček si totiž zápas s Jihlavou doslova pronajal.

Doposud střelecky mlčel, ale nehodlal čekat sedm kol, jako při minulém angažmá. Skóre otevřel po parádním 
Ševčíkově rohu už ve třinácté minutě, po půlhodině hry pak využil chyby Jihlavy a zvýšil na 2:0. Brňané, v jejichž 
sestavě se kromě Ševčíka objevil i další mladík Endl, zkrátka vládli.

Tento scénář se opakoval i ve druhé půli. Nejprve další úspěšná hlavička po Ševčíkově rohu, pak čtvrtá branka 
po Texlově přihrávce. A to ještě jeden gól sudí neuznali pro ofsajd. David Kostelecký, který se ujal role čestného 
hosta, musel mít z takové střelby radost. Na druhé straně se Berkovec spíše nudil, byť za stavu 1:0 pro Brno mu-
sel jako obvykle tasit důležitý zákrok, když se Jihlava dostala do velké šance. Byla z toho druhá nula v sezóně.

Brňané se po výhře posunuli na druhou příčku v tabulce. Ale mířili výš…

V cestě ovšem stála nevyzpytatelná Líšeň. Pravda, minulé dva zápasy Zbrojovka vyhrála, ale pokaždé to byl boj. 
A ten se čekal i nyní. V sestavě chyběl zraněný Zavadil, Hrabinu pak nahradil Bariš.

První půle byla spíše oťukávací – na jedné straně pálil nebezpečně Rolinek, na druhé moc nechybělo Řezníčkově 
patičce. Když pak v závěru půle minul Málek, šlo se do kabin za stavu 0:0.

Po změně stran rozjásal početný sektor hostujících fanoušků Hladík, který se trefil po parádní Přichystalově 
akci. Zvýšit mohl Řezníček, byl ale v brejku odzbrojen. A přišel trest – po standardce z pravé strany hřiště se 
trefil Ondřej Ševčík a bylo srovnáno.

Pro Zbrojováky začaly krušné chvilky, ovšem byl tu Berkovec, který si svou schopnost minimálně jednoho klíčo-
vého zákroku na zápas potvrdil proti Kučerovi. Vedení mohl hostům vrátit Čermák, odražený míč ale napálil nad 
odkrytou bránu. O minutu později pak došlo k přerušení hry, když na hrací plochu vnikli dva fanoušci.

Incident odnesl červenou kartou domácí Silný. Skóre se mohlo měnit po zajímavě rozehrané standardce, na 
jejímž konci vychytal Přichystala Veselý. Rozhodnutí nakonec padlo v samém závěru – Barišův parádní centr 
poslal do sítě kapitán Řezníček a pátým gólem trefil výhru.

Dalším soupeřem pak byl doma Varnsdorf, ale o tom zase až příště…
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HISTORICKÉ OKÉNKOHISTORICKÉ OKÉNKO

Stalo se 28. srpna

28. srpna 1974 – narodil se Petr Baštař, někdejší obránce Bobíků. V nejvyšší soutěži debutoval v roce 1995, celkem za náš 
klub v první lize odehrál 87 zápasů.

28. srpna 1977 – Zbrojovka ve třetím utkání mistrovské sezóny porazila Lokomotívu Košice 5:1. Základ k výhře položili v 
první půli Kopenec, Pešice a Janečka, po pauze se trefili Kotásek s Kroupou. 

Prošli oběma kluby

Ota Hemele - Slavný útočník a člen Klubu ligových kanonýrů hrával po Bicanově boku v pražské Slavii, bojoval i za repre-
zentaci. V letech 1946-47 oblékal dres Židenického SK. Zemřel v roce 2001 ve věku 75 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 vedla Brňany i do posledního vzájemného duelu, který skončil remízou.

Tomáš Došek – spolu s bratrem Lukášem byl dlouho hráčem Plzně, v jejím dresu zahájil ligovou kariéru. 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 prvoli-
gových startů v sešívaném dresu. Od ledna 2021 je součástí Zbrojovky, které pomohl zpět do první ligy.

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.

23. října 1977, Zbrojovka – Slavia 5:2. Zbrojováci si v 9. kole upevnili první příčku vysokou výhrou. Do karet jim nahrál 
i Peter Herda, který se ve 14. minutě nechal vyloučit. Tou dobou už Brňané po Janečkově trefě vedli, pak přidal Kroupa 
hattrick a poslední gól obstaral Bureš.

2. října 1996, Boby Brno – Slavia 1:1. Tento zápas ve výčtu nemůže chybět. Před rekordní návštěvou ligy (44120 diváků) 
se urodila remíza – na gól Novotného odpověděl současný trenér Zbrojovky Dostálek.

22. března 2015, Zbrojovka – Slavia 3:0. Po venkovní výhře uspěli Brňané i doma v odvetě. Soupeře nalomil po pauze 
Pašek, další zásahy přidali Čtvrtníček a Sýkora.

POHLED DO HISTORIE
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TABULKATABULKA

         Z V R P S B

1         SK SLAVIA PRAHA      4 3 0 1 14:4 9 

2         AC SPARTA PRAHA      4 3 0 1 8:3 9

3         1. FC SLOVÁCKO       4 2 2 0 7:5 8 

4         FC SLOVAN LIBEREC      4 2 1 1 9:5 7 

5         FC ZBROJOVKA BRNO     3 2 1 0 7:3 7 

6         FC BOHEMIANS 1905     4 2 1 1 8:5 7 

7         FC VIKTORIA PLZEŇ      3 2 1 0 6:4 7 

8         FC HRADEC KRÁLOVÉ     4 2 0 2 4:4 6 

9         SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE   4 1 2 1 5:5 5

10         FC BANÍK OSTRAVA      4 1 1 2 7:9 4 

11         FK TEPLICE        4 1 1 2 5:9 4 

12         SK SIGMA OLOMOUC     4 1 0 3 4:6 3 

13         FK PARDUBICE        4 1 0 3 3:12 3

14         FK JABLONEC        4 0 2 2 6:10 2

15         FK MLADÁ BOLESLAV     4 0 2 2 4:8 2

16         FC TRINITY ZLÍN       4 0 2 2 4:9 2

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

5. KOLO FORTUNA:LIGY

   28. 8. 2022 - sobota

16:00   Jablonec - Baník Ostrava 
16:00   České Budějovice - Viktoria Plzeň 
16:00   Teplice - Zlín  
16:00   Pardubice - Mladá Boleslav
19:00   Sparta Praha - Bohemians Praha

 

     29. 8. 2022 - neděle

16:00   Hradec Králové - Sigma Olomouc 
16:00   Slovácko - Slovan Liberec  
19:00   Zbrojovka Brno - Slavia Praha
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ZBROJOVÁCKÝ DOTAZNÍKZBROJOVÁCKÝ DOTAZNÍK

1. Jaký je tvůj nejoblíbenější klub?
FK Hvězda Cheb.

2. Jakou knihu jsi naposledy přečetl?
To už si nepamatuji, ale naposledy jsem četl Svět 
motorů. :)

3. Jaký fotbalový zápas ti utkvel nejvíc v pa-
měti?
Asi vítězné derby.

4. Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo?
Trojboj.

5. Kde si nejlépe odpočineš od fotbalu?
V posteli, když spím.

6. Na který gól nejraději vzpomínáš?
Nevzpomínám si na žádný, ale to bude tím, že jsem 
žádný nedal :)

7. Jaká je tvoje nejoblíbenější hudební skupina 
nebo interpret?
Kabáti.
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PARTNEŘIPARTNEŘI
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PARTNEŘIPARTNEŘI




