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TEPLICE
Stadion:  AGC Aréna Na Stínadlech
Kapacita stadionu:  18 221
Klubové barvy:  žlutá a modrá
Umístění v sezóně 2021/22:  12.
Trenér A-týmu:  Jiří Jarošík
Kapitán týmu:  Tomáš Vondrášek

Dalším domácím soupeřem Zbrojovky jsou severo-
české Teplice! Teplický FK byl založen v roce 1945, 
nejvyšší soutěž se v severočeském městě ovšem 
hrála už dřív, konkrétně pod hlavičkou německého 
oddílu Teplitzer FK. O ligové body zde bojovali i hráči 
židenického SK. Nově zřízený klub se po třech letech 
probil do nejvyšší soutěže, kde vydržel pět let, než byl 
vinou nechvalně proslulé reorganizace soutěží dle so-
větského vzoru vyřazen.

Do nejvyšší soutěže se Tepličtí vrátili v roce 1964, a to 
na dlouhých patnáct let. Třetí návrat pak přišel v roce 
1996, a ten byl prozatím trvalý. Tři roky poté dokráče-
ly Teplice k největšímu úspěchu, kterým bylo druhé 
místo a následná účast v předkole Ligy mistrů proti 
Borussii Dortmund. Třikrát tým skončil třetí a rovněž 
třikrát vyhrál národní pohár.

V posledních letech se už ovšem Teplicím až tak ne-
daří. V minulém ročníku museli Severočeši zachra-
ňovat ligu až v úspěšné baráži proti Vlašimi. Letos 
by výběr kouče Jarošíka rád prožil klidnější sezónu, 
což by se mohlo podařit. Tepličtí mají na kontě devět 
bodů a jsou jedenáctí, za sebou ovšem už mají duely 
se silnou trojkou. A dva její členy (Plzeň a naposledy 
Spartu) obrali o body po remízách 2:2. To jasně na-
značuje, že na družinu trenéra Dostálka nečeká nic 
snadného.

V kádru soupeře najdeme i hráče, kteří prošli Zbro-

jovkou. Odchovance klubu Lukáše Marečka a obrán-
ce Aloise Hyčku doplnil nedávno Daniel Fila, který do 
Teplic přišel na hostování ze Slavie. Zkušenosti z Tep-
lic naopak má Kuba Řezníček, který tu působil před 
svým návratem do Brna.

Ve vzájemných duelech mají Teplice navrch jen díky 
skóre, oba soupeři nasbírali po patnácti výhrách. V 
předminulém ročníku skončil domácí duel bezbranko-
vou remízou.

Vzájemná bilance v prvoligových zápasech:

44 zápasů (15 – 14 – 15), skóre 50:55

Nejlepší střelec vzájemných zápasů:

Milan Pacanda (5 branek)

Prošli oběma kluby: 

Libor Došek (vedoucí mužstva), Jakub Řezníček – 
Alois Hyčka, Lukáš Mareček, Daniel Fila.

Poslední vzájemný zápas: 

25.4.2021, Zbrojovka – Teplice 0:0
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B r n o – Rozhovor do dnešního bulletinu opravdu 
speciální! Jak by také ne – ve středu oslavil krásné 
sedmdesáté narozeniny jeden ze slavných Zbrojová-
ků, mistr ligy a olympijský vítěz, pan Jindřich Svo-
boda. V rozhovoru se ohlíží za kariérou a prozrazuje, 
čím tráví volný čas dnes! Dozvíte se například, jaký 
velký a úspěšný turnaj Jindřichovi smolně unikl.

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

Jaké byly vaše fotbalové začátky? 

Odmalička jsem žil v Adamově, a to až do vojny. Tam 
jsem taky hrával fotbal, poté jsem šel na vojnu do 
Dukly Brno.

V Adamově jste dodnes velkou osobností, jmenuje 
se po vás i stadion. Jak jste se dostal do Zbrojovky?

Hráli jsme letní turnaj, v němž jsme byli ve finále. Za 
Zbrojovku hrálo béčko, doplněné o kluky z áčka, a my 
jsme je porazili. Franta Harašta za mnou přišel, jestli 
bych nechtěl do Zbrojovky. Řekl jsem, že jo, a upeklo 
se to do béčka. Bylo mi řečeno, že když budu mít vý-
konnost, mám šanci se dostat do prvního mužstva. 
Potom jsem se musel ještě krátce vrátit do Adamova 
do dalšího přestupního období, následně jsem ode-
hrál za béčko snad tři zápasy a už mi řekl trenér Ha-
vránek, že jedu v zimě na soustředění s áčkem.

Tehdejší zimní soustředění, to si asi dnešní hráči do-
vedou těžko představit, že?

Byla to klasika, hodně byly na programu běžky 
(smích). Trenér byl běžkař, snad dokonce i závodil, 
perfektně lyžoval, jezdili jsme hodně za sněhem. Tre-
nér si zakládal na kondici, měli jsme dost dlouhé tré-

ninky, dvě hodiny dopoledne i odpoledne. Je to dost 
velký záběr, třeba deset nebo patnáct dvoukilometro-
vých okruhů, to nebyl žádný med. Dnes je to jiné, už se 
ví, že to není moc dobré. Tréninky se zkrátily, jde se do 
intenzity. Hráčům se měří všechno, i to, kolik naběhají 
ve sprintu, podle toho se trénuje. Ani běžky už nejsou, 
jezdí se za teplem.

Nelitujete, že jste se nenarodil o pár let později?

Ani ne, tak to zkrátka bylo. Tehdy nám trochu chy-
běla při utkáních třeba technika, dnes se na to dbá 
víc. Doháněli jsme to týmovostí. Ale pak přišel trenér 
Masopust, který měl zkušenosti z ciziny, a právě on 
tréninky zintenzivnil. Hodně věcí jsme dělali s míčem. 
Už za pana Havránka jsme postupně těžili z toho, 
že se tým stabilizoval a doplnil. Karel Jarůšek, Ka-
rel Kroupa, další mladí kluci k těm zkušenějším. Byli 
jsme pohromadě a měli jsme hru založenou na práci 
a tvrdosti. Pak za pana Masopusta se nám zlepšila 
technika a byli jsme rázem schopní konkurovat i vel-
kým týmům.

To ano. Ostatně fakt, že Zbrojovka byla po čtyřech 
zápasech neporažena v Poháru mistrů, hovoří jasně.

Hrát do dnes s takovou bilancí, měli jsme zaděláno 
na postup ze skupiny (úsměv). Proti Ujpesti se náš 
postup bral jako překvapení, taky to tam fanoušci 
těžce nesli. Pak v Poháru UEFA jsme porazili Lutych, 
plný belgických reprezentantů, doma jsme porazili i 
Frankfurt.

Roli v tom asi hrálo i doplnění mužstva před mistrov-
skou sezónou, že? Citlivé, ale vesměs šlo o klíčové 
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hráče.

Ano, tehdy se vrátil Honza Kopenec, přišli Karel Dvo-
řák, kterého trenér taky znal, a Peťa Janečka. Sedli 
jsme si, Karel Jarůšek se posunul do zálohy, skvěle si 
s Karlem Kroupou rozuměli.

Jen vy jste z toho na nějakou dobu vypadl.

V létě jsem se zranil, v Německu na přípravě s Frank-
furtem jsem si urval koleno. Psali dokonce, že už 
nebudu ani hrát, urval jsem si šlachu, křížové vazy, 
kloubní pouzdro. Doktor Pokorný mi to dal dohro-
mady a říkal, že snad za rok, rok a něco by to šlo. A 
v zimě už mi trenér Masopust řekl, jedeš s námi na 
Slavii. Já jsem měl ještě dráty v koleni, ale on že si 
musím zvykat. Hrozně mi pomohl. A v zápase kopli 
Karla Jarůška, otřes mozku a v patnácté minutě volal 
trenér – dej si dva sprinty a jdeš na plac. Prvním zá-
krokem po průniku na křídle mě Franta Cipro nakopl, 
že jsem vylítl až ta lajnu, a noha vydržela. Pak už jsem 
si rázem věřil a bylo to dobré. Jeli jsme do Plzně, tam 
jsem dal gól a už to jelo.

Venku bod či dva, doma vždycky dva, až na poslední 
zápas, kdy už o nic nešlo. Přiznám se, že vaše jízda 
za titulem mne nepřestává fascinovat.

Doma bychom klidně vyhráli i s Duklou, ale asi všichni 
vědí, jak to vypadalo (smích). Šli jsme do toho rovnou 
z oslav. I tak jsme mohli vyhrát, ale měli jsme smůlu, 
Karel Kroupa nedal penaltu. Tyč, tyč, ven z brány.

Následovaly pak i další oslavy? A co případné pré-
mie za titul?

Jo, oslavy se pak dorazily (smích). Prémie jsme ne-
měli, jen to, co jsme měli slíbené za zápas. Za titul 
nic. Za medaili z olympiády jsme pak něco dostali, za 
to jsem si koupil barevnou televizi.

Olympijskou medaili jste do sbírky přidal dva roky po 
titulu. Ještě předtím jste ale nasbíral první starty za 
dospělé áčko, že?

Ano, a měl jsem docela smůlu. Tehdy jsme jezdili jako 
tým U23 a trenér Ježek si mě jednou nechal tady. Na 

Kypru jsem byl na lavičce a doma proti Portugalsku 
jsme vyhráli 5:0, to už jsem hrál druhý poločas. Pak 
byl poslední zápas ve Skotsku nebo kde a já s Laco 
Petrášem jsme se zranili. Přišli jsme tak o EURO v Ju-
goslávii, které bylo nakonec zlaté.

Co se týče olympiády, tam jste opět spojil síly s tre-
nérem Havránkem. A nebyl jste sám – skoro to vypa-
dá, že měl pro hráče Zbrojovky slabost?

Ano, byli tam ještě Rosťa Václavíček a Pepa Mazura. 
Tehdy se trenéři shodli, že nebudou brát hráče Sparty, 
Slavie a podobně. Zjednodušeně řečeno vzali pravou 
stranu z Brna, střed z Baníku a levý kraj z Dukly.  Byli 
jsme sehraní, což se umocnilo ještě měsíčním sou-
středěním v Mexiku. Skupinu jsme hráli v Leningradě, 
kde bylo bohužel velké horko a navíc bílé noci, moc 
jsme se nevyspali a tak tak jsme to prolezli. Ale čtvrt-
finále jsme pak už hráli v Moskvě, kde byly podmínky 
jiné a to už jsme vyhrávali s přehledem.

Často se zmiňuje bojkot olympiády ze strany západ-
ních zemí, ale soupeři byli i tak silní, že?

Nebrali jsme to tak, je to olympiáda, svátek sportu. 
Pak se bojkotovalo zase naopak a taky se nikdo ne-
bavil, že by medaile měla menší cenu. Soupeři byli 
kvalitní, Jugoslávie, domácí tým, týmy z Jižní Ameri-
ky, Španělsko. A NDR, které pár let předtím dokázalo 
Západní Německo na mistrovství světa porazit.

Medaili ještě doma máte?

Mám, pokud se zrovna někde nepotuluje. Nedávno 
byla na výstavě na Petrově, kde byly stovky medailí 
všech možných sportovců.

Mluvil jste o Mexiku, to ale nebyla nejexotičtější de-
stinace, kam jste se s fotbalem podíval.

Se Zbrojovkou jsme byli v Jihovýchodní Asii, Indoné-
sie, Malajsie. Taky jsme tam byli zhruba měsíc a co 
chvíli jsme měli zápas, bylo to hodně náročné. První 
zápas jsme hráli proti domácím, kteří porazili Ajax, 
snad den po příletu. Paradoxně jsme ještě nebyli una-
vení, dolehlo to na nás až potom. Došlo devadesát ti-
síc lidí, neskutečné. Zájem tam byl obrovský, i kdesi v 
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pralese v Bandungu byl nádherný stadion pro 35 tisíc 
lidí. A bylo plno. Tribuny byly částečně z bílých mušlí, 
nádhera. O evropský fotbal tam byl zájem.

Stihli jste si města i projít?

Moc ne. Nikdo nevědě, co a jak, jak se tam žije a jak 
to tam chodí. Jen nás varovali, abychom nikam dál 
moc nechodili, že je všude velká bída. Lidé spali na 
ulici. Střed byl pěkný, ale dál to bylo horší. TeĎ už je 
to tam taky jiné.

Byl jste se tam podívat i později?

Ne, jen s fotbalem. Sám jezdím k moři spíš blíž, Itálie, 
Řecko nebo Chorvatsko.

Když jsme u cizích zemí, vy jste si na stará kolena 
zahrál v Rakousku, jiné možnosti ve hře nebyly?

Ale byly, jen jsem nedostal možnost, neuvolnili mě. 
Měl jsem nabídku z Panathinaikosu, ale svaz to ne-
schválil. Tehdy ty podmínky byly složité. Reprezentač-
ní zápasy nebo medaile, to jsem splňoval, ale neměl 
jsem tehdy potřebný věk. Do Rakouska jsem pak šel 
až po angažmá ve Zlíně, hrál jsem postupně ve třech 
klubech a končil jako hrající trenér, než si mě ve 43 
letech stáhl Karel Kroupa jako kustoda do Zbrojovky.

Trenéřina vás nelákala?

Ale jo, trénoval jsem pak třeba mládež ve Zbrojovce, 
přípravku, pak žáky. Měl jsem slušné kluky, byli jsme 
vicemistři republiky. Město a kraj jsme vyhráli bez po-
rážky, pak nás porazila až ve finále Sparta.

Čím trávíte čas teď? Býval jste správcem tenisových 
kurtů, platí to pořád?

Platí, je to jediný sport, který aktuálně můžu dělat. Byl 
jsem na umělém koleni, dávali mi titanové, měl jsem 
už velké bolesti. Teď pár měsíců zase hraju tenis. 
Možná se i vrátím k nohejbalu, který jsme s partyjou 
hrávali předtím.

A sport, předpokládám, sledujete i pasivně?

Jsem velký fanda motorek, vyrůstal jsem na Velké 
ceně, můj otec dělal na starém okruhu traťového ko-

misaře. Motorky mám v krvi odmalička, mockrát jsem 
se na nějakých silných povozil.

A co Zbrojovka? Na tu chodíte pravidelně, takže ak-
tuálně vám asi dělá radost?

Přiznám se, že jsme hodně příjemně překvapení. Ba-
vili jsme se o tom a měli jsme trochu obavy z losu, 
ale kluci překvapili. Je to dobré, hlavně nás překvapil 
Kuba Řezníček. Říkali jsme si, že první liga je přece 
jen něco jiného, ale on se prosazuje a vypadá velmi 
dobře. K tomu Michal Ševčík je výborný, mladý Souček 
hraje dobře. Mužstvo je dobře doplněné, budeme dr-
žet palce dál.

Díky za rozhovor a ať zdraví dále slouží!
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BRANKY, BODY NA BLOCKCHAINU
Jsou sportovní události a kryptoměny propojeny?
V posledním textu jsme se s vámi podělili o to, co jsou to fan tokeny a jaké výhody přináší svým držitelům. Dnes se pojďme 
podívat na to, jak dění ve sportovním světě hýbe s jejich cenami. 

Ke dni psaní článku držel aktuálně největší objem obchodovaných prostředků token římského Lazia. V den začátku italské Serie 
A, kdy začíná i náš graf, byla jeho cena těsně pod 3,5$ za kus. V prvním zápase zaznamenali Římané vítězství nad Bolognou 
a poté už začala cesta tokenu vzhůru až do současných intencí okolo 7,5$. Zajímavé však je sledovat, jak se cena tokenu prů-
běžně pohybovala. Po úvodní výhře totiž vyskočila cenovka o více než 2 dolary nahoru, přičemž následoval propad po venkovní 
remíze s Turínem. S blížícím se utkáním proti Interu Milán však znovu přišel vzestup umocněný domácí výhrou nad úřadujícím 
vicemistrem. Právě tehdy zaznamenal token římského klubu největší hodnotu, a to více než 8 dolarů. Od té doby více méně 
kopíruje to, jak se celku daří. Největší zářijový propad například přišel po porážce v Neapoli. Vrcholy pak celkem pochopitelně 
následovaly před dvěma vítěznými zápasy s nizozemským Feyenordem či Veronou.

Ještě lépe je vidět příklad významu událostí na tokenech klubů, které v nedávné době zaznamenaly nějaký opravdu výrazný 
úspěch. Například token madridského Atlética, který nyní pořídíte za méně než 5 dolarů vystřelil během svojí existence i na 
desetinásobek. Bylo to přesně 21.5.2021 a jeden token se tehdy obchodoval za 52,26 dolarů. Někoho už možná napadlo, proč 
cena takto vystřelila. Někomu možná v přemýšlení pomůže malá nápověda. Hned následující den odehráli Atleti vítězný zápas 
ve Valladolidu a definitivně potvrdili zisk titulu španělského mistra. Hned poté nastal masivní výprodej tokenů a cena šla vý-
znamně dolů.

I na těchto dvou příkladech tedy lze vypozorovat, že i dvě zdánlivě nesouvisející věci, jako jsou fotbalová utkání a ceny někte-
rých kryptoměn spolu nakonec mohou být úzce provázány. Přijďte o těchto tématech i o mnohých jiných diskutovat do naší 
telegramové skupiny.
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„S dnešním výsledkem panuje maximální spokoje-
nost, je to další venkovní zápas, který jsme zvládli za 
tři body. Za to musím hráčům poděkovat a pochválit 
je. Zápas nebyl takový, jaký jsme si představovali. V 
první půli jsme sice měli celkem slušné přechody do 
protiútoků, ale nebyli jsme ve finální fázi tak úspěšní, 
jak bychom chtěli. Šli jsme do vedení, to jsme navý-
šili, ale v ten moment jsme trošku přestali hrát. Zlín 
do toho vstoupil velmi dobře střídáním, dostal nás 
pod tlak. Tady to beru sám na sebe, měl jsem do toho 
vstoupit aktivněji, měl jsem střídat. Na hráčích byla 
vidět chuť, každý chce odehrát celý zápas a nikdo 
nechtěl ze hřiště jít, proto jsem jim nechal prostor a 
málem se nám to nevyplatilo. Díky střídání jsme to 
nakonec korigovali a jsme rádi za tři body, ale byly to 
nervy.“

8. kolo F:L, středa 10. 9. 2022, 16:00

Letná

 FC Trinity Zlín  2  (0)

 FC Zbrojovka Brno 3  (1)

Branky: 68. Janetzký, 82. Dramé – 19. Řezníček, 51. 
Řezníček (pen.), 59. Didiba vlastní.
Rozhodčí: Hocek – Šimáček, Novák; Diváci: 3209.
Žluté karty: 49. Didiba, 90. Silný – 27. Řezníček, 62. 
Granečný, 66. Souček, 84. Berkovec.

Sestava FC Trinity Zlín:

Rakovan – Čanturišvili, Procházka (K), Kolář, Reiter 
(86. Kovinić) – Didiba – Vukadinović (61. Silný), Ja-
netzký (79. Hloušek), Hrubý, Fillo (61. Dramé) – Jawo.

Trenér FC Trinity Zlín:

Jan Jelínek

Sestava FC Zbrojovka Brno:

Berkovec – Granečný, Endl, Šural, Hrabina – Souček, 
Ševčík (87. Hlavica) – Hladík (90. Matejov), Falta (75. 
Texl), Alli (75. Přichystal) – Řezníček (K) (87. Fousek).
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TRENÉR B - TÝMUTRENÉR B - TÝMU

„Utkání nebylo zdaleka tak snadné, jak výsledek na-
značuje. První půle byla vyrovnaná, soupeř měl taky 
své šance a podržel nás i brankář Formánek. Byli 
jsme mírně lepší, což jsme dokázali vyjádřit i gólo-
vě. Rychlé góly ve druhé půli pak soupeře zlomily a 
už částečně rezignoval. Individuálně byli hodně vi-
dět Yosi s Rogym, první dal tři góly a na dva nahrál, 
druhý se trefil čtyřikrát. Pro kluky je cenné, že takový 
zápas odehráli bez více posil z áčka, mohlo by jim to 
pomoci. Jen nás mrzí, že jsme některé z gólů raději 
nevstřelili už ve Slavičíně, kde jsme mohli v první půli 
odskočit a rozhodnout. Ale takový je fotbal a popere-
me se o první místo dál.“ 

6. kolo Divize E, neděle 11. 9. 2022, 10:15

Bystrc

 FC Zbrojovka Brno „B“       9  (3)

 1. FC Viktorie Přerov       2  (1)

Branky: 36., 53., 60. a 67. Rogožan, 25., 44. a 90. 
Yosi, 40. Šmid, 62. Adamec, 78. Kanabe - 28. Masný, 
74. Kocian.
Rozhodčí: Štipčák - Svoboda, Zelený.
Žluté karty: 12. Peška, 62. Yosi - 45. Kratochvíl, 50. 
Šišlák.

Počet diváků: 10.

Sestava FC Zbrojovka Brno „B“:

Formánek - Vit, Peška (74. Dedek), Džavoronok, Zbu-
dila, Purrini, Němec (63. Vantuch), Yosi, Šmid, Rogo-
žan (68. Kanabe), Adamec (68. Kocůrek).

Sestava 1. FC Viktorie Přerov:

Mikeš - Javora, Řezník, Kašpárek (74. Kytlica), Repček 
(63. Caletka), Matušík (63. Kocian), Šišlák (63. Zim-
čík), Kratochvíl, Mirvald, Masný (74. Pistovčák), 
Koplík.

Trenér 1. FC Viktorie Přerov:

David Rojka
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MARTIN MAŠAMARTIN MAŠA



26 ZÁPASOVÝ PROGRAM  |  WWW.FCZBRNO.CZ

FOTOGALERIEFOTOGALERIE

TRINITY ZLÍN - ZBROJOVKA BRNO
8. KOLO F:L, 10. 9. 2022, LETNÁ
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FOTOGALERIEFOTOGALERIE
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DNEŠNÍ SOUPEŘDNEŠNÍ SOUPEŘ
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OBLÍBENÁ ČTYŘKAOBLÍBENÁ ČTYŘKA
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ZA POSTUPEMZA POSTUPEM

ŽIŽKOV A ÚSTÍ N. LABEM
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 Žižkovem a v Ústí.

Po výhře v Příbrami čekal na Zbrojovku duel se Žižkovem. V předcházejících domácích zápasech z toho poka-
ždé byla šestigólová výhra, také tentokrát to vypadalo na jasnou záležitost. Řadu šancí ještě Soukup pochytal, 
Ševčíkův gól neuznal sudí pro ofsajd, ale Jakub Přichystal už byl po rohovém kopu úspěšný, když dorazil do sítě 
Řezníčkovu hlavičku. Pak ovšem Bazal vypálil tak šikovně, že si Endl jeho ránu srazil smolně do vlastní sítě, a 
bylo srovnáno. Následně se zranili Štěrba s Čermákem a rázem měli trenéři starostí až nad hlavu.

Vzpruhu jim naštěstí dodal hned úvod druhé půle. Ševčík si pohrál s protihráči, předal míč Přichystalovi a po 
jeho asistenci prostřelil Soukupa Fousek. 2:1! Další možnosti měli Hladík s Barišem, do černého už ale nezamí-
řili. Zbrojovka tak zvítězila tentokrát jen těsně. To ale nevadilo – výhrou se posunula na první příčku!

„Dnešní vítězství se nerodilo lehce. Během první půle jsme měli jednu slabší pasáž, v níž jsme inkasovali vy-
rovnávací branku. Chvilku nám trvalo, než jsme se z toho dokázali dostat. Pak přišla poločasová pauza, která 
nám hodně pomohla. Museli jsme střídat dva hráče kvůli zranění, což nebylo příjemné, ale v půli jsme udělali 
malinkou taktickou změnu, s hráči jsme se pobavili, jakým způsobem do hry vstoupíme, a vyšlo nám to. Závěr 
byl zbytečně nervózní, ale myslím, že jsme dnes vyhráli zaslouženě,“ shrnul průběh duelu kouč Dostálek.

Před výjezdem do Ústí čekali fanoušci leccos, ale to, co se nakonec stalo, asi ne. Skladba sestavy totiž byla 
těžká, kromě Štěrby chyběl i Endl. Ústí navíc mělo druhou nejlepší obranu v soutěži. V sedmé minutě udeřil Při-
chystal, na což nalezl odpověď Ogiomade. 1:1, čtvrthodina za námi, doposud nic zvláštního.

Jenže pak smetl krušnohorské nadšení červený brněnský vichr. Po parádní Hladíkově akci se patičkou trefil 
Ševčík, následně se prosadil sám Hladík a do kabin tak šli Brňané poměrně spokojení.

Ve druhé půli se pak Přichystal s Řezníčkem prohodili v roli střelců a asistenců – Přichy zvýšil na 4:1, Řezňa 
přidal pátý zásah. Poslední slovo pak měl v závěru Sedlák – podruhé v kariéře se trefil, podruhé to byl gól na 
6:1. Vysoká výhra potěšila slušně zaplněný sektor hostujících fanoušků i zbylé diváky doma u monitorů. „Hrá-
čům jsme v kabině poděkovali a pogratulovali za práci, kterou dnes odvedli. Výsledek vyzněl jednoznačně v náš 
prospěch, byl to jeden z mála zápasů, které jsme odehráli od začátku v klidu. Malinko jsme si to zkomplikovali 
obdrženou brankou po zaváhání v obranné činnosti, ale do poločasu jsme dokázali znovu udeřit tak, abychom ve 
druhé půli mohli hrát víc s klidem a hráči si dokázali zápas užít,“ hodnotil Dostálek duel na pozápasové tiskovce.

Díky výhře Brňané navýšili náskok na čtyři body. A na Srbskou měla přijet druhá Sparta B.
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HISTORICKÉ OKÉNKOHISTORICKÉ OKÉNKO

Stalo se 17. Září
17. září 1978 – Zbrojovka hostila jako obhájce trofeje Trenčín a potřebovala zvítězit, aby napravila dvě prohry z úvodu 
soutěže. To se povedlo, i díky dvěma gólům Jarůška. Jednou se trefil Janečka a jeden gól si hosté vstřelili sami. První 
ligový zápas tehdy odehrál Augustin Košař.
17. září 1980 – narodil se Pavel Košťál, pozdější opora zadních řad Zbrojovky. S fotbalem začínal na východě Čech, 
parádní roky prožil v Liberci, kde získal titul. Ve Zbrojovce odehrál v letech 2013 až 2016 70 zápasů a přispěl k šestému 
místu v roce 2016.
17. září 1989 – v Třebíči se narodil Michael Rabušic. Přes Náměšť a Jihlavu se dostal do Zbrojovky, kde během tří sezón 
odehrál šest desítek zápasů a desetkrát skóroval. Dále působil v Liberci, v Maďarsku či v Itálii, nakoukl také do reprezen-
tace.
17. září 1995 – Zbrojovka zajížděla do Opavy, se kterou měla shodně osm bodů. Brankami Kuklety a Dostálka zde doká-
zala zvítězit 2:0.
Prošli oběma kluby
Libor Došek – člen Klubu ligových kanonýrů přišel do Teplic v lednu 2010 a strávil zde rok a půl. Byla to Liborova poslední 
destinace před Slováckem a svou sbírku tu rozšířil o čtyři ligové branky, ve vzájemném utkání si zahrál i proti současnému 
trenéru Dostálkovi.
Jaroslav Vojta – rodák ze Svitav působil ve Zbrojovce v letech 1964 až 1967, odehrál tu 82 ligových zápasů. Ještě o šest 
víc jich pak nastřádal v Teplicích, kde si zahrál také v Poháru UEFA proti Walbrzychu.
Pavel Holomek – většinu kariéry spojil s Brnem, kde v letech 1990 až 1999 vstřelil ve 183 zápasech 36 branek, zahrál si 
(a dvakrát skóroval) také v PVP a Poháru UEFA. Dvojnásobný nejlepší střelec Zbrojovky následně přešel do Teplic, kde 
strávil dva a půl roku.
Josef Masopust – legenda tuzemské kopané okusila v Teplicích poprvé první ligu, než přišel povolávací rozkaz do ATK 
(pozdější Dukly). Do Brna přišel Masopust v roce 1976 a co bylo dál, to není třeba připomínat. Titul, PMEZ a nejlepší čtyři 
roky v historii brněnské kopané.
Alois Hyčka – rodák z Chebu hrál první ligu poprvé za Ústí, v létě 2012 přišel do Zbrojovky a s krátkou přestávkou tu pů-
sobil do zimy 2017. V 88 zápasech vstřelil sedm branek, čtyři z nich během jara 2016, kdy rozhodl i bitvu proti Spartě před 
vyprodaným stadionem. V Teplicích přidal 121 zápasů.
Josef Pešice – jeden ze členů mistrovské sestavy přišel do Brna v roce 1975, v mistrovském ročníku nechyběl ani v jed-
nom utkání a pomohl k titulu čtyřmi góly. V Teplicích působil jako trenér, dovedl tým k druhému místu a do předkola Ligy 
mistrů proti Borussii Dortmund.
Michal Kolomazník – v Brně působil s krátkou pauzou do roku 1999, v 83 duelech vstřelil 19 branek. Další čtyři roky v Tepli-
cích pak přetavil ve 108 zápasů a 22 tref. Za oba kluby si zahrál i v evropských pohárech proti Rapidu, Borussii či Mallorce.
Památné zápasy
6. května 1934, SK Židenice – Teplitzer FK. Druhý vzájemný zápas a první výhra. Cenný výsledek pro nováčka znamenal 
v posledním kole pojištění záchrany.
12. srpna 1966, Spartak Brno ZJŠ – Sklo Union Teplice 3:0. Pět zápasů čekali Brňané proti Teplicím v šedesátých letech 
na výhru. Dvěma prvními góly kariéry k výhře přispěl Petr Svoboda, nastoupil i výše zmíněný Vojta.
1. dubna 1978, Zbrojovka – Teplice 4:0. V mistrovské sezóně si Brňané z Teplic dovezli bod, doma pak zvítězili 4:0. Dva-
krát skóroval Kroupa, jednou Pešice a Janečka. Gólman Hron ozdobil čistým kontem sté ligové utkání.
21. října 2013, Zbrojovka – Teplice 3:2. Divoký zápas – trenér Kotal zaskočil soupeře hrou na tři obránce. Prvním ligovým 
gólem k výhře přispěl výše zmíněný Hyčka.

POHLED DO HISTORIE
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TABULKATABULKA

         Z V R P S B

1         SK SLAVIA PRAHA      8 6 1 1 31:6 19 

2         FC VIKTORIA PLZEŇ      7 6 1 0 14:6 19

3         FC SLOVAN LIBEREC      8 4 2 2 14:8 14 

4         AC SPARTA PRAHA      8 3 4 1 12:7 13 

5         FC ZBROJOVKA BRNO     7 4 1 2 13:12 13 

6         FC HRADEC KRÁLOVÉ     8 4 1 3 7:8 13 

7         FC BOHEMIANS 1905     8 3 2 3 12:11 11 

8         1. FC SLOVÁCKO       8 2 4 2 10:12 10 

9         FC BANÍK OSTRAVA      8 2 3 3 12:12 9

10         FK MLADÁ BOLESLAV     8 2 3 3 11:11 9 

11         FK TEPLICE        8 2 3 3 10:19 9 

12         SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE   8 2 2 4 8:15 8 

13         FK JABLONEC        8 1 4 3 13:15 7

14         SK SIGMA OLOMOUC     8 2 1 5 9:11 7

15         FC TRINITY ZLÍN       8 1 4 3 8:13 7

16         FK PARDUBICE        8 1 0 7 4:22 3

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

9. KOLO FORTUNA:LIGY

   17. 9. 2022 - sobota

16:00   Slovan Liberec - Mladá Boleslav 
16:00   České Budějovice - Sigma Olomouc 
16:00   Zbrojovka Brno - Teplice  
19:00   Sparta Praha - Baník Ostrava
 

     18. 9. 2022 - neděle

16:00   Slovácko - Jablonec 
16:00   Hradec Králové - FC Trinity Zlín 
16:00   Pardubice - Bohemians Praha
19:00   Viktoria Plzeň - Slavia Praha
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ZBROJOVÁCKÝ DOTAZNÍKZBROJOVÁCKÝ DOTAZNÍK

1. Jaký je tvůj 
nejoblíbenější klub?
PSG.

2. Jakou knihu jsi 
naposledy přečetl?
Ja jsem Zlatan.

3. Jaký fotbalový zápas 
ti utkvel nejvíc v paměti?
Na Realu Madrid.

4. Jaké je tvoje nejoblíbenější 
jídlo?
Guláš.

5. Kde si nejlépe odpočineš od fotbalu?
U moře.

6. Na který gól nejraději vzpomínáš?
Nejradši vzpomínám na hattrick na Dukle.

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