DNEŠNÍ SOUPEŘ

FK varnsdorf
Náš třetí letošní soupeř leží na fotbalové mapě od roku 1938, před
třemi lety tak oslavil kulaté osmdesáté výročí. Pro začátek si zdejší
funkcionáři nevybrali zrovna nejlepší dobu, v neklidném pohraničí byla
činnost českého klubu záhy přerušena a znovu se rozjela až po konci
druhé světové války.
Varnsdorf hrál nejprve dvakrát třetí ligu, v roce 2010 pak administrativně postoupil do druhé nejvyšší soutěže. A v ní si Severočeši nevedou úplně zle. Pětkrát skončili v horní polovině tabulky, senzací bylo
zejména druhé místo v roce 2015. Jen vinou nevyhovujícího stadionu
se vedení klubu vzdalo historické šance okusit první ligu, místo Varnsdorfu postupoval třetí Zlín. Od té doby byli Severočeši nejlépe šestí, v
minulém ročníku obsadili dvanáctou příčku.
Letos se ovšem rozjeli solidně, ba dokonce nejlépe v dosavadní historii
– za pět kol si připsali deset bodů a jsou čtvrtí. Vstřelili deset branek,
čtyři z nich obstaral navrátilec Dordič. Ten je zároveň jedním z nejzkušenějších hráčů, spolu s dvojicí Zbrožek – Rudnytskyy.
Co se týče vzájemných duelů, v předminulé sezóně Brňané dvakrát
zvítězili – doma 4:1 a venku 1:0, když se před koncem po sólu trefil
Hladík. Rok předtím jsme naopak vyválčili jen bod, celkově je bilance
nicméně na straně Zbrojovky.
Vzájemná bilance v soutěžních zápasech
6 zápasů (4 – 1 – 1), skóre 10:5
Nejlepší střelec vzájemných zápasů: Přichystal (2 branky)
Prošli oběma kluby: nikdo
Poslední vzájemný zápas: 24. 6. 2020, Varnsdorf – Zbrojovka 0:1 (Hladík)
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DNEŠNÍ SOUPEŘ
Brankáři
1
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Adam Richter
Martin Vaňák
Tomáš Hladík
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Obránci
2
3
4
13
17
22

Václav Penc
Abneet Bharti
Petr Heppner
Lukáš Hušek
Kristián Zbrožek
Martin Kouřil

Záložníci
6
7
10
11
12
14
19
21

Tomáš Lauko
Dennis Pajkrt
Ondřej Bláha
Dominik Breda
Dominik Žák
Adam Ondráček
Pavlo Rudnytskyy
Matěj Kubista

Útočníci
5
9
10
15
16
20

Jan Kubr
Marek Richter
Matěj Šimon
Patrik Schön
Bojan Dordič
Oliver Velich
Ondřej Kocourek

Realizační tým
Hlavní trenér:
Asistent trenéra:
Trenér brankářů:
Vedoucí mužstva:
Masér:		
Lékař:		

Pavel Drsek
Petr Papoušek
Radek Porcal
Zbyněk Přibyl
Milan Tajnert
MUDr. Martin Nácovský

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

MICHAL ŠEVČÍK
#19 | ZÁLOŽNÍK | 13. 8. 2002

B r n o – Je druhým nejmladším
hráčem na soupisce, nedávno
oslavil devatenácté narozeniny. Na hřišti se ale neztratí,
naskočil do všech pěti zápasů
a přihrál na dva góly. Ve středu zálohy sbírá zkušenosti od
Pavla Zavadila, který má doma
jen o dva roky mladšího syna.
V dnešním rozhovoru se vám
představí rodák z Třebíče Michal Ševčík.
Michale, jaké byly tvoje první
fotbalové krůčky?
Začínal jsem v rodné Třebíči v
pěti letech. Taťka i děda hráli fotbal taky, měli jsme to v
rodině, dodnes si občas ještě
kopneme. Náš ročník a ročník
2001 jsme byli prvními ročníky třebíčské FOŠky (Fotbalové
školy – pozn. red.), začínalo se
a postupně se přicházelo na to,
co bude fungovat a co ne.
Fotbalová škola a HFK Třebíč
jsou dva rozdílné kluby? A jsi
ještě stále v kontaktu s mateřským klubem?
Ze začátku to bylo něco úplně
jiného, pořád jsou to rozdílné
subjekty, ale nějaká lehčí spolupráce už se navazuje. V kontaktu stále jsme, můj devítiletý
bratr hraje za přípravku, chodím
se dívat na tréninky a zápasy,
když je možnost.
10

Kdy jsi přešel do Brna?
Lehce před čtrnáctými narozeninami jsem šel nejprve do akademie, kde jsem byl asi půl roku
a pak mě Zbrojovka definitivně
koupila. Bydlel jsem na intru, teď
už mám řidičák a dojíždím.
Ještě pořád si plníš školní povinnosti?
Ano, teď naskočím do třetího
ročníku, ještě mám před sebou
dva roky. Chodím na ELDO, režim je samozřejmě s ohledem na
fotbal specifický, ale učitelé nám
naštěstí docela vycházejí vstříc.
Mají pochopení pro sportovce,
přece jen nejsem první ani poslední, kdo tam studuje.
Kromě studia válčíš i se soupeři
v druhé lize. Jak náročná soutěž
to je?
I když mám nějakou zkušenost z
minulé sezóny, pořád si zvykám.
Je něco jiného hrát doma, kde
jsme víc dominantní, a na hřišti
soupeře, které je kolikrát opticky
menší, zápasy jsou soubojovější.
V tom je to specifické, že i když
už člověk nějaké zkušenosti má,
každý zápas je opravdu jiný. Ale
co mi sedí a nesedí, to tolik neřeším, podle mého si hráč má projít
vším. Každý zápas beru jako zkušenost. Je jasné, že každý fotbalista chce minimálně v koutku
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duše hrát Premier league a podobné soutěže, ale na začátku
je potřeba si projít nižšími soutěžemi, a až pokud je zvládáte, je
možnost se případně posunout
výš. Ale je jasné, že doma se mi
hraje lépe, hřiště tu znám, je tu
jiná atmosféra, cítím se tu doma.
Venku jsou na nás nahecovaní,
pro každý tým je to zápas roku.
Takže zápas v Líšni asi bolel víc,
než střetnutí s Jihlavou?
Jasně. Tam je to navíc dané tím,
že hodně hráčů prošlo Zbrojovkou. O to větší měli motivaci.
Znal jsem je všechny spíš jako
soupeře, proti kterým jsem minulý rok hrál. Osobně jsem stihl poznat asi jen Davida Kršku, se kterým jsme se tak v kádru minuli.
Debut sis nicméně odbyl v první
lize, že?

Bylo to proti Olomouci, kdy jsem
střídal. Nás mladých hrálo víc,
hodně hráčů chybělo. Byl to trochu zápas blbec, kdy jsme nebyli
horší, ale dost nešťastně jsme
prohráli a ten zápas celkovému
rozpoložení týmu moc nepomohl.
Kromě ligových duelů jsi naskočil i do těch pohárových, v každém se ti povedlo skórovat. Na
svůj věk jsi ovšem s přehledem
zvládl především penaltu v závěrečném rozstřelu v Kroměříži.
Byl jsi dopředu rozhodnutý, co
uděláš?
Věřil jsem si, penalty kopu odmalička. Trenér se ptal, kdo si věří,
první si řekl Čermus a já jsem
si vzal penaltu po něm. Je jiné
penalty kopat ve hře a po utkání

v rozstřelu, kdy máte v nohách
zápas, člověk víc přemýšlí, kam
to kopne, třeba podle toho, kdo
a jak kopal před ním. Nebývám
rozhodnutý dopředu, většinou
se rozhodnu pár sekund před
kopem. Snažím se to zahrávat
spíš na jistotu, neumím to úplně
narvat pod břevno.
Ještě před penaltami to vypadalo, že tvůj gól rozhodne, ale
soupeř zase srovnal. To asi zamrzelo.
Za gól patří obrovská zásluha
Přichymu. A taky Texlíkovi, který
předtím udržel balon. Stál jsem
na správném místě a trefil jsem
to. Je jen škoda, že soupeř zase
rychle reagoval, něco jsme budovali a přišlo to vniveč. Na gól
jsme se hrozně nadřeli a pak
strašně lacině inkasovali.

Dost zápasů jste zlomili v závěru, svědčí to o síle týmu? Byť
byste si asi sami představili dominantnější herní projev?
Věřím, že nějaká vnitřní síla a
týmovost tam je, hrajeme do poslední minuty a vrací se nám to.
Je tam vůle ty zápasy zvládat,
kromě Jihlavy jsme to lámali v
závěru, i když se ne vždy herně
daří tak, jak bychom si představovali.
Jak náročný byl definitivní přechod do dospělého fotbalu?
Náročné to je, ale v této fázi kariéry už to beru tak, že nic jednoduchého už nebude (smích). Pokud
člověk dost dbá na regeneraci a
soustředí se na to, není to problém. Tohle naštěstí odmalička

ZÁPASOVÝ PROGRAM | WWW.FCZBRNO.CZ

11

TITULNÍ ROZHOVOR
vím a snažím se to plnit.
S kým si v týmu nejvíce rozumíš?
Ne že bych měl jednoho, každý
den si mám co říct s kýmkoliv.
Dobře se znám s Danem Koskem,
takže to bude hlavně asi on, pak
mladší kluci, Barny, Enďa, s těmi
se znám už delší dobu z mládeže. Ale nemám problém se pobavit s kýmkoliv i ze starších kluků.
Co Zavoš? Jaké to je, hrát vedle
takhle zkušeného borce?
O fotbale mluvíme hodně. I když
spolu hrajeme, jako třeba s Jihlavou, řešíme pořád fotbalové
věci. Říká mi, kde mám stát, kam
odskočit, koho mít a koho nemít,
řídí si mě. Takže ačkoliv zájmy a
problémy máme asi s ohledem
na věk každý jiné, fotbalově si
máme co říci.
Řešíte i standardky? Třeba kdo
půjde kopat roh, jako s Jihlavou?
Primárně šlo o to, že jsme chtěli,
aby se balon točil do brány, takže na leváka jsem to kopal já, z
druhé strany Zavoš, chodil i na
standardky z hloubi pole. Ale to
se liší zápas od zápasu, není to
pravidlo. Vždycky je lepší, když je
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víc variant, kopat to může i Fous
a další kluci. Po tréninku zůstáváme, zkoušíme přímáky, každý
už ví, co potřebuje trénovat. A
vím, že když za Zavošem půjdu,
bez problémů mi všechno řekne
a poradí, to je fajn.
Máš mimo fotbal i nějaký speciální koníček?
Odmalička rybařím. Od doby, co
jsem začal chodit, jsem tomu
propadl. Máme to v rodině, chodím s tatínkem, s bráchou i sám.
Kousek od baráku máme řeku
Jihlavu i Dalešickou přehradu,
takže když je chvilka volna, vyrazím. Z Brna to mám domů čtyřicet minut, to se dá zvládnout,
zaběhnout na ryby můžu v podstatě kdykoliv, stačí mi hodina
nebo dvě.
A největší úlovek?
Sumec z Dalešické přehrady, 111
centimetrů, vážil tak k patnácti
kilům.
Co s úlovky děláš?
Většinou pouštím, nedělám to
kvůli jídlu, ale pro zážitek.
Díky za rozhovor a ať se daří!
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A-TÝM

RICHARD DOSTÁLEK
HLAVNÍ TRENÉR A-TÝMU

„Utkání bylo plné emocí, soubojů, mělo podle mého slušné tempo.
To, co se očekávalo, zápas přinesl, věděli jsme, že to bude hodně
náročné. První poločas byl ještě klidnější, spouštěčem událostí byla
první branka. Bohužel jsme po ní nedokázali udržet míč na kopačkách, být dominantnější. Soupeř skvěle zahrál standardní situaci
a tím se trochu dostal na koně, nás pak stálo enormní množství
sil, abychom zápas dovedli k vítězství. Kuba Řezníček navázal na
skvělý výkon z minulého týdne, zápas skvěle odpracoval. Taky ho
to stálo hodně sil, ale on je přesně ten hráč, který takový zápas umí
rozhodnout, těší se na to a užívá si to. Šel si skvěle pro Baryho centr
a uklidil ho do sítě. O Zavošově absenci jsme věděli po utkání s
Jihlavou, že to nebude jen na den nebo dva. Zvolili jsme raději tuhle
variantu, že Pavla pošetříme, aby byl nachystaný na další utkání a
aby nám třeba nevypadl na delší dobu. Jeho stav se pořád zlepšoval
a příště už by měl být v pořádku.“
5. kolo FN:L, neděle 22. 8. 2021, 10:15, Areál SK Líšeň
SK Líšeň -

FC Zbrojovka Brno 1:2 (0:0)

Branky: 57. O. Ševčík – 49. Hladík, 90+3. Řezníček.
Žluté karty: 22. Lutonský, 31. Kučera, 73. Silný, 80. Málek, 88. Otrísal – 16. Řezníček, 63. Texl, 66. Endl, 90+4. Čermák.
Červené karty: 79. Silný.
Rozhodčí: Dubravský – Dresler, Bureš; Diváci: 1985.
Sestava SK Líšeň:
Veselý – Pašek, Otrísal (90+4. Chwaszcz), O. Ševčík (C), Lutonský –
Kučera (69. Krška) – Jeřábek, Málek, Rolinek (69. Matocha), Stáňa
(85. Bednář) – Silný.
Trenér SK Líšeň: Milan Valachovič
Sestava FC Zbrojovka Brno:
Berkovec – Moravec, Endl, Štěrba, Bariš – Fousek (72. Štepanovský), M. Ševčík (61. Texl), Čermák (90+6. Hlavica), Hladík (90+6.
Kosek), Přichystal – Řezníček (C) (90+6. M. Sedlák).
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TABULKA
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

FK DUKLA PRAHA
FC ZBROJOVKA BRNO
FC SELLIER&BELLOT VLAŠIM
FK VARNSDORF
AC SPARTA PRAHA „B“
FC MAS TÁBORSKO
FK VIKTORIA ŽIŽKOV
1. SK PROSTĚJOV
FC VYSOČINA JIHLAVA
FK ÚSTÍ NAD LABEM
SLEZSKÝ FC OPAVA
SK LÍŠEŇ 2019
MFK CHRUDIM
1. FK PŘÍBRAM
FK FOTBAL TŘINEC
MFK VYŠKOV

Z

V

R

P

S

B

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0

1
0
1
1
0
0
1
1
1
3
2
2
1
1
0
1

0
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
3
3
4
4

10:3
9:4
13:7
10:7
8:6
5:3
8:5
7:9
4:7
5:5
6:8
6:9
6:10
5:9
6:12
3:7

13
12
10
10
9
9
7
7
7
6
5
5
4
4
3
1

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

6. KOLO F:NL
27.8. - 17:00

FK Dukla Praha - Slezský FC Opava		
27.8. - 18:00

FK Ústí nad Labem - 1. FC Příbram
28.8. - 10:15		
MFK Vyškov - 1. SK Prostějov
		
FK Fotbal Třinec - SK Líšeň
MFK Chrudim - FC Vysočina Jihlava		
29.8. - 10:30

AC Sparta Praha „B“ - FC MAS Táborsko 		
 29.8. - 17:00
FC Sellier&Bellot Vlašim - FK Viktoria Žižkov
 29.8. - 20:00
FC Zbrojovka Brno - FK Varnsdorf
		
7. KOLO F:NL
10.-12. 9. 2021

FC Vysočina Jihlava - Slezský FC Opava
1. SK Prostějov - MFK Chrudim
AC Sparta Praha „B“ - FK Ústí nad Labem
FK Viktoria Žižkov - MFK Vyškov
SK Líšeň - FK Dukla Praha
FK Varnsdorf - FC Sellier&Bellot Vlašim
1. FC Příbram - FC Zbrojovka Brno
FC MAS Táborsko - F K Fotbal Třinec
16
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STALO SE

Stalo se 29. srpna
29. srpna 1971 – V pátém kole se Zbrojovka představila v Košicích.
Záhy prohrávala 0:2, jenže nakonec vybojovala bod. Postarali se o to
Kukla a Kroupa, pro budoucího kanonýra a Zbrojováka století to byl
vůbec první brněnský prvoligový gól. Kdyby tehdy gólman Švajlen
tušil, že od Karla inkasuje ještě tři branky a zdaleka v tomto ohledu
nebude nejhorší…
29. srpna 1976 – Zbrojovka hostila na lužáneckém stadionu Slovan
Bratislava. Tradičně vypjaté utkání rozhodl už v sedmé minutě Kotásek, další zásah nepřišel a Brňané proti čerstvým mistrům Evropy
Vencelovi, Göghovi, Čapkovičovi, Masnému a Pivarníkovi oslavili
cennou výhru.
29. srpna 2005 – Brňané cestovali na Spartu po třech porážkách
a bez bodu. V 67. minutě zajistil domácím vedení Sivok, ovšem o
tři minuty později se trefil Jaroslav Černý a duel skončil poměrně
překvapivou remízou 1:1.
Prošli oběma kluby
Aleš Křeček – že tato rubrika nezeje prázdnotou, o to se postaral
někdejší asistent (a krátce i hlavní trenér) brněnských fotbalistů
Aleš Křeček. Ten po svém prvním angažmá v Brně vedl i Varnsdorf,
do Brna se pak ještě krátce vrátil jako asistent kouče Grmely.
Památné zápasy
29. dubna 2012, Varnsdorf – Zbrojovka 1:2. Vůbec první výjezd do
neprobádané destinace se nevyvíjel nejlépe, Brňané po hodině hry
prohrávali 0:1. Pak svým prvním gólem ve Zbrojovce srovnal Pašek
a výhru trefil v samém závěru Chigou.
18. října 2019, Zbrojovka Brno – Varnsdorf 4:1. První zápas pod
koučem Machálkem vyšel Zbrojovce solidně. Po brankách Přichystala, Růska a Vaňka ovládla první půli, na kontaktní gól soupeře
odpověděl znovu Přichystal a nový kouč mohl oslavit v premiéře
výhru.

ZÁPASOVÝ PROGRAM | WWW.FCZBRNO.CZ

19

PARTNEŘI KLUBU

PARTNEŘI FCZB:
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