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Zpravodajství

FOTBALOVý speciál
Začíná první fotbalová liga
Poprvé v historii s naší účastí
Tým 1. SC Znojmo

Spodní řada zleva: Trenér brankářů Josef Hanzálek, Vlastimil Hrubý, David Helísek, sportovní manažer Michal Sobota, kapitán Todor Yonov,
trenér Leoš Kalvoda, Marek Heinz, technický manažer Karel Hodák, Matúš Lacko, Petr Drobisz, asistent trenéra Tibor Duda.
Prostřední řada: masér Libor Palička, Josef Hnaníček, Emir Zeba, Miloš Reljič, Jiří Doleček, Radim Nepožitek, Radek Buchta, Bronislav Stáňa,
vedoucí mužstva Jiří Podzemský. Horní řada: Tomáš Cihlář, Jiří Zifčák, Roman Hříbek, Tomáš Okleštěk, Daniel Odehnal, Dominik Simerský,
Jan Mudra, Václav Tomeček, Patrik Hrošovský.

89 let čekalo Znojmo na postup do nejvyšší fotbalové soutěže
V sezóně 2013/2014 si znojemští fotbalisté splní svůj velký sen. Zlí jazykové sice tvrdí, že se
tento sen brzy promění v noční můru, ale znojemští fotbalisté si nadcházející rok chtějí pořádně
užít. „Víme, že každý soupeř bude těžký a každý bod pro nás zlatý,“ míní brankářská jednička
mezi tyčemi Vlastimil Hrubý. Přesto se na první ligu těší. Měli bychom si ji užít i my ostatní. Kdo
ví, zda po této sezóně nebudeme zase muset čekat na naši účast v první lize dalších 89 let.
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Trenér Leoš Kalvoda:
Chceme držet krok s ostatními

Trenér Leoš Kalvoda je jedním
z hlavních strůjců znojemského zázraku. S podceňovaným
celkem vyhrál druhou nejvyšší soutěž a zajistil poprvé
v historii postup Znojma mezi
fotbalovou elitu. Ještě před
začátkem soutěže nám odpověděl na několik otázek.
Jaká byla příprava na nejvyšší soutěž?
Připravovali jsme v domácích podmínkách. Měli jsme k dispozici nějaká
hřiště v okolí, využívali jsme posilovnu, tartan, který hráči hrozně milují,
a hlavně jsme odehráli devět přípravných utkání, ve kterých jsme čtyřikrát
vyhráli, třikrát remizovali a dvakrát
prohráli. Byly to zápasy s kvalitními
soupeři, takže si myslím, že nás to
dost prověřilo. Ale dobře víme, že to
byla jen příprava a liga je o něčem jiném.
Jak jste spokojený s posilami?
Hlavně jsme chtěli udržet ten stávající
kádr. Hráči, kteří vykopali první ligu,
jsou, myslím, kvalitní, takže jsme ho
chtěli spíše doplnit pro případ, že se
někdo zraní nebo vypadne z důvodu
karetního trestu, abychom za něj měli
adekvátní náhradu. To si, myslím, ti
hráči, kteří přišli, ať už ze zahraničí
nebo z naší ligy, splňují.
V přípravě jste se potkali se dvěma
účastníky evropských poháru, bulharským Botevem Plovdiv a řeckým
PAOK Soluň. S prvním jste 1:1 re-

mizovali, druhého dokonce 1:0 porazili...
Jednalo se o kluby, které na tom jsou
ekonomicky někde jinde než my a mají
kvalitní evropské hráče. Co se týče individuální techniky, byli ti hráči na
úplně jiné úrovni, než my, ale zvládli
jsme to disciplinovaností a takovou
tou českou povahou s trochou vyčůranosti, že jsme ty jejich přednosti
eliminovali. A jakmile jsme se třeba s
PAOK Soluň zbavili té počáteční dvacetiminutové ostýchavosti, kdy pro
některé hráče to byl vůbec první zápas
s takhle silným evropským mužstvem
v životě, tak pak už jsme byli rovnocenným soupeřem. A dokázali jsme si
vytvořit proti takovému soupeři čtyři
vyložené šance. Ale proměnili jsme
jen jednu. Věřím, že se ale naši střelci
v lize probudí.

děl a nikdo tu hru neotevírá. Všichni
hrají ze zajištěné obrany a na brejky.
Až potom padne branka, je ten zápas
o něčem jiném.

jsou natolik zkušení, že ví, že i od papírově slabšího soupeře hrozí nějaké
nebezpečí a vždycky ten svůj manšaft
na to připraví.

Můžete naopak jako nováček spoléhat na to, že vás soupeři občas podcení?
Možná tam někdy k nějakému tomu
podcenění dojde, ale moc tomu nevěřím. Trenéři ostatních ligových klubů

Na závěr, jaké máte cíle pro podzim?
Abychom byli pořád s ostatními mužstvy v kontaktu a pořád bylo o co
hrát.

Budete podobnou taktiku jako proti
Soluni uplatňovat i v lize? Asi se nedá
předpokládat, že budete válcovat jako
nováček soupeře nátlakovou hrou.
To samozřejmě ne. Nějaké ty zápasy
ligových soupeřů mezi sebou jsem vi-

Kompletní soupiska 1. SC Znojmo pro sezonu 2013/2014
Číslo
23
22
1
20
18
17
12
5
3
8
6
14
19
15
9
10
2
11
4
21
16
7

Post
B
B
B
O
O
O
O
O
O
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
U
U
U

Jméno
Jiří DOLEČEK
Petr DROBISZ
Vlastimil HRUBÝ
Josef HNANÍČEK
Roman HŘÍBEK
Jan MUDRA
Daniel ODEHNAL
Dominik SIMERSKÝ
Todor YONOV
Radek BUCHTA
Tomáš CIHLÁŘ
David HELÍSEK
Patrik HROŠOVSKÝ
Matúš LACKO
Radim NEPOŽITEK
Tomáš OKLEŠTĚK
Miloš RELJIĆ
Bronislav STÁŇA
Václav TOMEČEK
Emir ZEBA
Marek HEINZ
Václav VAŠÍČEK
Jiří ZIFČÁK

Narození
17.4.1992
14.7.1976
21.2.1985
28.12.1986
1.11.1988
22.1.1990
3.9.1992
29.9.1992
11.5.1976
22.4.1989
24.6.1987
4.9.1982
22.4.1992
13.4.1987
26.6.1988
21.2.1987
20.6.1989
12.11.1993
24.8.1991
10.6.1989
4.8.1977
10.2.1991
7.1.1989

Věk
21 let
37 let
28 let
26 let
24 let
23 let
20 let
20 let
37 let
24 let
26 let
30 let
21 let
26 let
25 let
26 let
24 let
19 let
21 let
24 let
35 let
22 let
24 let

Výška
184 cm
188 cm
187 cm
182 cm
174 cm
182 cm
180 cm
190 cm
181 cm
180 cm
173 cm
171 cm
172 cm
173 cm
175 cm
183 cm
176 cm
168 cm
180 cm
175 cm
184 cm
187 cm
173 cm

Váha
74 kg
80 kg
88 kg
79 kg
68 kg
72 kg
78 kg
78 kg
80 kg
72 kg
70 kg
70 kg
64 kg
69 kg
70 kg
82 kg
70 kg
50 kg
74 kg
74 kg
78 kg
81 kg
67 kg
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Každý soupeř bude v lize těžký
říká znojemská opora mezi tyčemi Vlastimil Hrubý.
Už toho má za sebou dost.
Šest let v dresu Znojma, dvojí postup o soutěž výše, titul
nejlepšího brankáře druhé
ligy i čisté konto proti účastníkovi Ligy mistrů. Přesto ho
nejtěžší zkouška teprve čeká.
Vlasta Hrubý se na podzim
postaví se tváří v tvář nejlepším fotbalitům v zemi. Než se
tak stane, udělal si chvilku pro
čtenáře Znojemských listů.

kratší, protože začínáme hodně brzo.
Ale ten obsah a objem tréninků byl
stejný jako minulý rok.

Vlasto, můžete na úvod zrekapitulovat vaše znojemské působení?
Začínal jsem tady v třetí nejvyšší soutěži, tedy v Moravskoslezské fotbalové lize. Hrál jsem ji tady tři roky, pak
jsme byli tři roky ve druhé a teď začínáme první rok v první. Doufám, že
nebude poslední.
No spíš by to chtělo naplnit tu tříletou periodu...
Je pravda, že ten třetí rok je vždy nějak
úspěšný. Takže to můžeme naplánovat
na dva roky záchrany a pak teda ten
titul (smích).

Přesto jste je o gól porazili a vy jste
vychytal nulu...
Zachytal jsem si, pravda, dost a doufám, že se to přenes i do naší ligy a že
těch gólů moc dostávat nebudeme a
nějaké budeme dávat.

Teď vážně. Lišila se nějak příprava
na první ligu od těch předchozích?
Tak už loni tady byl trenér Kalvoda,
takže ta příprava byla hodně podobná, akorát si myslím, že byla o něco

Absolvovali jste přípravu s řadou
kvalitních mužstev. Kromě jiného i s
účastníkem předkol Ligy mistrů řeckým PAOK Soluň. Jak se vám proti
jeho hráčům chytalo?
Šlo vidět, že jsou trochu někde jinde.
Je to řecký vicemistr, bude hrát Ligu
mistrů a je to tam samý reprezentant,
takže nám to ukázalo hodně o tom, v
jakém stylu a rychlosti se asi bude hrát
ta liga.

To snad ani ne. Pro nás bude dostatečná motivace každý zápas v první lize.
Ale je pravda, že jsem na ten stadion
zvyklý, takže si tam lépe najdu nějaká
ta místa, podle kterých se jako brankář mohu orientovat. Uvidí se teprve
po pár kolech, zda nám brněnský azyl
prospěje nebo uškodí. Bohužel je to
tak dané, my se s tím musíme porvat a
porveme se s tím a já věřím, že v tom
problém nebude.
Na brankářském postu vám příchodem zkušeného Petra Drobisze
vznikla velká konkurence. Jak to
vnímáte?
Já nemám v brance žádnou definitivu
napořád, ať už tady Petr je nebo není.
Já jsem rád, že přišel, protože mi po-

máhá. Je to velmi zkušený gólman a
na tu pozici musel někdo přijít, protože ve dvou jsme do té ligy nemohli jít.
A že přišel Petr, to je jedině plus.
Připravoval jste se už nějak na prvoligové útočníky?
Zatím ani ne. Nechávám to na videa s
trenéry. Myslím, že se to nemá nějak
moc přehánět.
S čím byste byl po podzimu spokojený?
Kdybychom si nahráli dost bodů, abychom to jaro, doufám už ve Znojmě,
mohli odehrát s nějakým klidem. Ale
uvidíme. Každý soupeř bude těžký a
každý bod bude zlatý.

Byl jste nejlepším brankářem Fotbalové národní ligy. Asi o vás byl zájem
i z jiných prvoligových klubů...
Nějaká jednání lehce proběhla. Ale já
už jsem dopředu avizoval, že když se
podaří postoupit do první ligy a hrát
ji, že zůstanu ve Znojmě, protože už
je pro mne Znojmo srdeční záležitost.
Minimálně na podzim budete hrát
domácí zápasy v Brně, kde jste nějakou dobu také strávil. Budete mít proto speciální motivaci?

Vlastimil Hrubý

Todor Yonov

Josef Hnaníček
Jan Mudra

David Helísek
Matúš Lacko

Radek Buchta
Tomáš Okleštěk

Patrik Hrošovský

Radim Nepožitek
Marek Heinz
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Nejlepší ligový fotbalista v historii se
narodil jen 89 kilometrů od Znojma
Znojemské listy se u příležitosti vstupu našich fotbalistů do nejvyšší soutěže pokusily najít největší osobnost
ligy v celé její historii. Během 89 let
se na našich fotbalových stadionech
objevila celá řada skvělých fotbalistů.
Za všechny jmenujme brankáře Pláničku, Viktora, Čecha, obránce Burgra, Čtyřokého, Pluskala či záložníky
jakými byli Josef Masopust, Antonín
Panenka nebo Pavel Nedvěd. Nejvíce
cenění však bývali útočníci. Asi je to
přirozené, protože góly jsou kořením

Zajímavosti z první
fotbalové ligy
Nejvyšší fotbalová soutěž se v
Česku hraje od roku 1925. Během
89 let se několikrát změnil název i
formát soutěže. V prvních letech
hrály naši nejvyšší domácí soutěž
pouze kluby z Prahy a Středočeského kraje.
První tým z Moravy – SK Židenice
- se první fotbalové ligy zúčastnil
poprvé v sezoně 1933/34. Tedy
přesně před 80 lety.
Prvním ligovým šampionem se
v roce 1925 stala Slavia Praha. V
celkovém součtu získala Slavia 16
titulů a zařadila se na druhé místo
historických tabulek hned za svého největšího rivala Spartu Praha,
která si připsala dvakrát tolik prvenství.
Od založené nejvyšší fotbalové
soutěže Sparťané vyhrávají ligu
přibližně každý třetí rok.
Z aktuálních účastníků nejvyšší fotbalové soutěže se ze zisku mistrovského titulu radovalo 8 mužstev,
tzn. polovina všech týmů: Sparta,
Slavia, Dukla, Baník, Liberec, Plzeň, Brno a pražští Bohemians.
Nejdéle na další pohár pro šampiony čekají v Brně. Dlouhých 35
let.
Loni k titulu stačilo 64 bodů a k
záchraně naopak bodů 27, tzn. například 9 výher.
Nejlepší útok v posledním ročníku
ligy měla Sparta (55 vstřelených
branek), nejlepší obranu měla Plzeň (21 obdržených gólů).

fotbalu a jsou vyvrcholením útočné
snahy celého týmu. Z tohoto pohledu
můžeme označit za nejlepšího hráče v
historii muže, který se narodil pouze
89 kilometrů od Znojma. Jeho jméno
budilo na světových trávnících stejný
respekt, jakému se dnes těší Lionel
Messi.
Za nejlepšího hráče naší nejvyšší fotbalové soutěže vybraly Znojemské
listy Slávistu Josefa Bicana. Všem,
kterým připadalo předchozí srovnání
s Messim přehnané, je potřeba připo-

menout, že Bican hrál ve Slavii takřka
totožnou úlohu jako Messi v Barceloně. V 241 utkáních ligy vstřelil v sešívaném dresu 416 gólů. V roce 1938
přivedl Bican Slavii k vítězství v Lize
mistrů (tehdy se jmenovala Středoevropský pohár) a on sám se stal nejlepším střelcem milionářské soutěže. Jeho
gólový potenciál byl neuvěřitelný. Za
sezónu dával Bican běžně 40 branek.
Novodobý rekord Gambrinus ligy drží
David Lafata s 25 góly. Josef Bican jich
ve své rekordní sezóně nasázel 57! Ani

Messi v Barceloně zatím nikdy nedal
v lize za sezónu více branek než Josef
Bican (v sezóně 2011/2012 jich dal
49). V historii světového fotbalu existuje pouze jeden střelec, který byl stejně střelecky produktivní jako nejlepší
český fotbalista všech dob. Legendární
Brazilec Pelé. O zářivé hvězdě našeho
nejlepšího fotbalisty svědčí i fakt, že v
roce 1998 po něm byla pojmenována
ve vesmíru planetka číslo10634. Nese
jméno Pepibican.

Přijeďte povzbudit naše
hráče do Brna i do Jihlavy
Jsou fanoušci, kteří jsou z účasti našich fotbalistů v první lize nadšení a
už se těší, až uvidí naše fotbalisty v
akci. A pak jsou tací, kteří brblají, že
je to sice prima, ale že na zápasy jezdit
nebudou, protože Brno je prý strašně
daleko.
Pro ty první bude klub organizovat
dopravu autobusy na zápasy v Brně za
režijní cenu. Cesta až k fotbalovému
stadionu na Srbské a zpět do Znojma
vyjde včetně vstupenky na zápas na
150 Kč, což je tolik, kolik zaplatíte za
lístek na tribunu na Letnou.
Těm druhým, kteří tvrdí, že je Brno z
ruky, bychom rádi připomněli, že cesta na brněnský stadion trvá přibližně
60 minut. To znamená přibližně tak
dlouho, jak dlouho cestují fanoušci
za fotbalem ve větších městech zcela
běžně.
Co z toho vyplývá?
Že bychom se neměli na nic vymlouvat a vydat se na fotbal do Brna. Odjezdy dvou autobusů budou v případě
zápasů hraných v 16 hod. ve 13.30
hod. z autobusových zastávek na náměstí Svobody ve Znojmě (před pneuservisem Kárník) se zastávkou na
křižovatce u Miroslavi ve 14.10 hod.
Třetí autobus vždy pojede po trase
Suchohrdly (13.00) – Těšetice (13.10)
– Prosiměřice (13.20) - Hostěradice (13.30) – Mor. Krumlov (13.45)
– Ivančice (14.00) – Rosice (14.15) –
Brno.
Čtvrtý autobus pojede po trase Tasovice (13.00) – Hodonice (13.05) –
Jaroslavice (13.15) – Hrádek (13.20)
– Dyjákovice (13.30) – Hevlín (13.40)
– Hrabětice (13.45) – Hrušovany n.

Jev. (13.40) - Brno.
V případě jiného začátku zápasu budou autobusy vyjíždět ze Znojma
vždy dvě a půl hodiny před utkáním,

ze Suchohrdel a Tasovic tři hodiny
před utkáním.

5 zápasů, které byste si neměli nechat ujít:
2.8. Derby s Jihlavou v Jihlavě

První zápas s charakterem derby. Kdysi jsme se s Jihlavou potkávali v
druhé nejvyšší soutěži a byly to napínavé souboje. Jihlava má sice nyní
více ligových zkušeností, ale ani my nejsme v tomto souboji bez šancí na
vítězství. Proto byste v Jihlavě neměli chybět.

10.8. Zápas proti Pavlovi Horváthovi a spol.

Vidět Viktorii Plzeň na vlastní oči si v posledních letech nenechaly ujít
desítky tisíc diváků po celé Evropě. Dokonce i v Barceloně chtělo Pavla
Horvátha a spol vidět přes šedesát tisíc lidí. Jakou rošťárnu Horvi provede tentokrát? Uvidíte v sobotu 10. srpna.

24.8. Zápas proti sešívaným Slávistům

Slávisté zůstanou navždy týmem, který jako první dokázal získat titul
šampiónů. Vždy platili za fotbalové básníky, kteří vyznávají útočný a
otevřený fotbal. Na jaře Slávisté dobyli třeba Plzeň. I proto nás v sobotu
24.srpna může čekat nejkrásnější zápas podzimu.

14.9. Zápas proti obávané SpartěŽádný jiný tým
nevyhrává českou ligu s tak železnou pravidelností jako železná Sparta.
A žádný jiný tým také nevzbuzuje tak velké emoce. Každý chce Spartu
porazit. A každý má strach, ať od ní nedostane výprask. Jak to bude
tentokrát?
22.9. Derby s Brnem

V neděli 22.9. bude stadion v Brně jistě praskat ve švech. Čeká nás
úžasná atmosféra prvního jihomoravského derby v Gambrinus lize.
Právě kvůli takové atmosféře, jaká nás čeká při tomto zápase, se chodí na
fotbal. Tohle by si nechal ujít jen naprostý fotbalový ignorant.

