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1.SC ZNOJMO FK DĚTEM - 1.SC NENÍ JEN FOTBAL



  

SPOLEČNĚ BOJUJEME! SPOLEČNĚ VÍTĚZÍME! 

ROZHOVOR MĚSÍCE 
 

LUBOŠ ILIZI: ZNOJMO JE PŘÁTELSKÉ MĚSTO, NIKDO SI TU NA NIC NEHRAJE 

Luboši už od prvních fotbalových krůčků si chtěl být fotbalovým brankářem? 

Bavilo mě to hned od první chvíle. Do brány jsem se postavil asi v sedmi letech. Domníval jsem se, že 

tam je to místo, kde by mě to bavilo. Nikdy jsem nepřemýšlel, že bych se tím mohl do budoucna živit. 

Bavilo mě to a časem jsem zjistil, že je to, co chci dělat možná celý život. 

Děti většinou chtějí bývat útočníky, kteří střílí spousty gólů. Hrají si na Ronalda, Messiho… 

Já jsem právě chtěl gólům zabránit a chytat je. Chtěl jsem být slavný v tom ne branky dávat, ale za-

bránit těm nejlepším hráčům, aby dali gól. Byl jsem ta druhá skupina. (s úsměvem) 

Čistě hypoteticky, kdybys nehrál profesionálně fotbal, jakým směrem by ses ubíral? 

Kdybych nehrál profesionálně fotbal, bavilo by mě trénování. Pokud bych si úplně odmyslel fotbal, 

tak by to bylo určitě něco do sportu. Ať je to oblast zdravé výživy, fitness poradenství. Já sám pro svo-

je tělo dělám maximum a někteří lidé si s tím neví rady. Proto, když někomu mohu poradit, rád to 

udělám a jsem vděčný, že mohu někomu pomoci. 

Já o tobě vím, že nejsi zastáncem populárních fast foodů McDonald, KFC… 

Je pravda, že nejsem zastánce takového stravy. Jak už jsem zmiňoval, svému tělu se snažím dávat ma-

ximum a čekám maximum i od něj, to je spojené. Nejsem nejmladší mám 32 let, ale takto se snažím 

chovat celý život. Snažím se, aby při těžkých tréninkách nejen při fotbale , ale i individuálně, tělo 

správně fungovalo. Tato nezdravá strava McDonaldy, Coca-Coly, tomu tělu vůbec neprospívá. 
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SPOLEČNĚ BOJUJEME! SPOLEČNĚ VÍTĚZÍME! 

Stačí vám s Lubošem jen krátký rozhovor 

a hned poznáte, že je to velký fotbalový 

profesionál v každém koutku. Zdravý 

životní styl, fitness, zdravá strava. 

Slovenský brankář dbá na každý detail a 

aspekt ve svém fotbalovém životě. V 

kabině velmi komunikativní, přátelský 

člověk. 

VELKÝ PROFESIONÁL 

Takže by se dalo říct, že je i tvé hobby? 

Právě, že tohle mě opravdu hodně baví. Celkově 

starost o tělo, aby bylo zdravé v pohodě. Nejde 

jen o to, že člověk přijde někam nabušený a ně-

kdo řekne ty máš svaly. Jsou i starší lidé nebo 

lidé, kteří mají sedavou práci a bolí je například 

záda. Jsem rád, pokud mohu někomu poradit. 

Člověk si cítí po nějaké době lépe a přijde mi po-

děkovat, čehož si cením a naplňuje mě to. 

Ty jsi měl několik zahraničních angažmá. Hod-

ně mě zaujalo Maďarsko. Jak ses vypořádal s 

tímto komplikovaným a těžkým jazykem? 

Měl jsem velmi krátký čas na to, abych se naučil 

základy. Nejdůležitější samozřejmě byla komuni-

kace na hřišti. Měl jsem tam pár kamarádů, s 

kterými jsem se bavil chorvatsky, srbsky, proto-

že těmito jazyky se domluvím. Byli tam i maďar-

ští hráči, kteří uměli slovensky, konkrétně napří-

klad David Radvaň, který hrával v Dunajské Stre-

dě. Sedli jsme si na večeři a napsal mi nějaká 

důležitá maďarská slovíčka, které patří k základ-

ním na hřišti - vpravo, vlevo, pozor, za tebou 

atd. To všechno jsem se naučil a pochopitelně to 

byla velká výhoda, protože za pár dní se hrál zá-

pas a rozuměl jsem. Když jsem něco náhodou 

nevěděl maďarsky, tak přišla na řadu angličtina. 

Bylo to celkem jednoduché i v tom, že jsem vel-

mi komunikativní člověk.  Veškerá sranda atd., 

všeho jsem se účastnil, neznamená, že když člo-

věk neumí dobře daný jazyk, netýká se ho týmo-

vý život. 

A jak to bylo v běžném životě, obchody, naku-

pování, mluvil si maďarsky? 

Anglicky, ale byly obchody, kde paní prodavačky 

anglicky neuměly. V tu dobu už jsem však něja-

ké maďarské slovíčka pochytil, většinou jsem ale 

naložil věci do košíku, přešel přes pokladnu a 

zaplatil. (smích) Když se něco ptali, tak jsem jim 

řekl, že neumím dobře maďarsky, ať se nezlobí. 
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SPOLEČNĚ BOJUJEME! SPOLEČNĚ VÍTĚZÍME! 

Teď už pojďme čistě na hřiště. Stála proti tobě v kariéře řada nebezpečných útočníků, který byl nej-

nebezpečnější? 

Odchytal jsem hodně zápasů, ať už to bylo ve slovenské nebo české lize, kde byla řada kvalitních fot-

balistů. Ale chytal jsem například i proti AS Řím a tam už byli opravdu hráči světové extratřídy - Fran-

cesco Totti, Bojan Krkić. To jsou hráči, kteří když si vezmou míč, nikdy nevíte, co vymyslí, to je vteřina. 

Pokud vzpomenu na maďarskou ligu, i zde bylo hodně dobrých hráčů. V Debrecínu byl jeden hráč, 

jmenoval se Adamo Coulibali, měl dva metry, 95 kilo. Jakákoliv standardka, tak jsme se vždy srazili, 

vletěl do brankáře a vůbec to neřešil, byl hodně nebezpečný. 

Zmiňoval si přátelský zápas s AS Řím, plné tribuny. Jak na tebe působí, když poté chytáš Fotbalovou 

národní ligu, kde tolik fanoušků do ochozů nechodí? 

Je možné náročnější chytat zápasy proti Mostu, Varnsdorfu atd., protože na tyto utkání se musím při-

pravit absolutně zodpovědně a extrémně se koncentrovat. V těchto utkáních se někdy koncentrace 

ztrácí z toho důvodu, že tu není tolik fanoušků. V anglické lize jsou hráči devadesát minut v úplném 

varu, vyprodané stadiony, kamery, ve FNL je problém kontakt s divákem. Hráč musí být v tomto velký 

profesionál, že se bude devadesát minut sám nutit do toho, aby byl stoprocentně koncentrovaný. 

Ve Znojmě jsi zhruba půl roku, jak se ti město líbí? 

Znojmo sice není velké město, ale je takové přátelské, rodinné. Lidé jsou tu v pohodě, nikdo si na nic 

nehraje, žádní mistři světa. Libí se mi tu. 

A teď k fotbalové stránce, jak bys zhodnotil půlrok ve Znojmě? 

Měl jsem zde cíl pravidelně chytat a udržovat nějakou výkonnost. Nelétat od zápasu k zápasu, jednou 

chytám dobře, jednou špatně, zkrátka výkonost držet na nějaké hladině. Bylo pár zápasů, kde bych si 

svůj výkon dokázal představit o hodně lepší. Neříkám, že to bylo špatné, ale jsem maximalista a chci 

od sebe maximum. Ale ve fotbale se to nedá nikdy vrátit, daný zápas je jen jeden, potom přijde druhý 

a tam se musím poučit. Takže dokázal bych si představit za ten půl rok od sebe i lepší zápasy, ale za 

některé zákroky a minuty, kdy jsem mohl mužstvo podržet, jsem rád. Chtěl bych mu dát ale určitě ví-

ce. 

Jaká bude tvoje budoucnost, zůstaneš ve Znojmě nebo jsou ve hře nějaké nabídky z jiných klubů? 

Uvidíme, co bude po skončení sezóny. Nebránil bych se tomu ve Znojmě zůstat, je tu dobrý kolektiv, 

krásné město, libí se mi tu. Ale teď nejsem schopný říct, jak to vše bude, uvidíme, zda budou nějaké 

nabídku, co se bude dít. 
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SPOLEČNĚ BOJUJEME! SPOLEČNĚ VÍTĚZÍME! 

Vzhledem ke svému bydlišti to máš blízko do 

Jihlavy, Č. Budějovic. Proč nakonec Znojmo? 

Když jsem ještě hrál za Jindřichův Hradec za 

starší žáky, hráli jsme přátelák proti Znojmu. 

Tady si mě vyhlédl trenér Václav Dvořák a dal 

mi nabídku zkusit to ve Znojmě, za což jsem 

byl rád, protože to byl posun do vyšší soutěže 

a tudíž nebylo co řešit, takže největší podíl na 

tom má určitě pan Dvořák. 

V závěru sezóny jsi proti Mostu absolvoval 

debut ve FNL. Byl to pro tebe zatím největší 

fotbalový zážitek, nebo řekněme úspěch? 

Zatím to byl jasně můj největší úspěch kariéry. 

V někdejší anketě na webu si zmínil jako ob-

líbený tým Liverpool. Pořád to platí a jestli 

ano, proč zrovna tento slavný anglický klub? 

Liverpoolu fandím už dlouho a také dlouho 

budu. Líbí se mi jeho práce s mládeží a přede-

vším patří mezi mé oblíbené kvůli Stevenovi 

Gerrardovi, to je pro mě velká osobnost a ta-

ké můj vzor. 

Podobná otázka jako ta předchozí. Fotbalo-

vým vzorem Steven Gerrard. Mě by spíš zají-

mal Royston Drenthe, kterého si uvedl jako 

druhého. Proč právě tento hráč? 

Drenthe mě zaujal v době, kdy působil v Realu 

Madrid. Byl to malý rychlý štírek s brilantní 

technikou, a proto mě v mládí oslnil, dnes už 

ho moc nesleduju. 

V juniorce sis tuto sezónu hojně vyzkoušel i 

pro tebe netradiční roli stopera. Dalo ti to 

nový rozhled pro pozici středopolaře? 

Ačkoli post stopera moc nemám rád, tak se 

snažím čerpat zkušenosti v každém zápase, ať 

je to na postu stopera nebo středního záložní-

ka. 

Roman Nehyba zažil stejně jako někteří 

jeho spoluhráči z juniorky zajímavou 

sezónu, která byla korunována jeho 

debutem ve FNL Teprve devatenáctiletý 

střední záložník také prokázal velkou míru 

universálnosti. Několikrát totiž zaskakoval 

na pozici stopera 

ROMAN NEHYBA 

MLADÉ PUŠKY 
 

ZÁLOŽNÍK SE ZKUŠENOSTÍ STOPERA ROMAN NEHYBA 

Teď pojďme tradičně k zálibám, jaké jsou pochopi-

telně krom fotbalu ty tvoje? 

Mám rád sporty všeobecně, ale jelikož většinu času 

věnuji fotbalu nejen mému, ale rád se chodím kou-

kat na zápasy bráchy nebo na utkání mojí vesnice 

Třebětice, kde je ta správná atmosféra, dobrá klo-

báska (smích), tak na jiné záliby moc času nezbývá. 

Ale určitě bych ještě zmínil kafe se spoluhráči a ka-

marády s týmu. 
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Záliby jsme probrali, teď zkusme jídlo, tvrdíš, že jíš všechno. Je ale přece jen něco, co máš nejraději? 

Životosprávu se snažím dodržovat, ale jednou za čas si zajdu ve Znojmě s Kiršou (Petr Kirschner pozn. 

red.) na pečené koleno. Nejradši ale mám kačenu se zelím a knedlíkem. 

Ve fotbale se vždy probírají chvíle, na které hráč nejraději vzpomíná, je ale pro tebe nějaká negativ-

ní, na kterou bys opravdu nejraději zapomněl? 

Každou prohru beru jako negativní vzpomínku, ale nejhorší fotbalovým zážitkem bylo určitě zranění 

kolene v zápase za U19, které vedlo k téměř roční fotbalové absenci. Což pro mě byla nejhorší fotba-

JUNIORSKÁ LIGA 2014/15 
KONEČNÁ TABULKA 
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FOTBAL NENÍ JEN MÍČ 
 

1.SC ZNOJMO FK DĚTEM 

1.SC Znojmo FK to není jen hřiště a míč. Náš klub se snaží působit i mimo fotbalová kolbiště. Ke spolu-

práci z let minulých se přidaly svazky nové. O čem je řeč? O návštěvách v Dětských domovech, ve ško-

lách, zkrátka akce s jedním cílem - udělat dětem radost. 1.SC již tradičně navštěvuje Mikulášskou be-

sídku pro děti z internátu na Veselé ulici.  

Nově se k tomu také přidala spolupráce s Dětským domovem ve Znojmě. Již minulý rok přišli trenéři a 

hráči A-týmu pozdravit děti a dovést jim řadu dárků. V této krásné činnosti jsme pokračovali o Váno-

cích, kdy jsme navštívili Vánoční besídku a připravili pro děti spoustu sladkostí a dárků. Na jaře pak 

právě děti z Dětského domova mohly navštívit některé z našich domácích zápasů Fotbalové národní 

ligy. 

Tento rok se pak přidala úplně nová záležitost. Svým rozměrem pak zřejmě největší akce. 1.SC Zno-

jmo FK uspořádalo 2. června pro děti ze školní družiny ZŠ Mládeže Dětský fotbalový den. Zabrousíme 

ještě jednou na chvíli do minulosti. Pokud se vrátíme ještě do naší prvoligové sezóny, tak právě v této 

době jsme v rámci Trophy Tour navštívili s pohárem pro mistra ligy Dětské oddělení Nemocnice Zno-

jmo. Fotbal zkrátka není jen o zápolení na hřišti. Cítíme povinnost, alespoň malým dílem přispět k to-

mu, abychom rozdávaly radost druhým nejen na fotbalovém trávníku. 

Na závěr se sluší poděkovat mnoha lidem, kteří se starají o organizaci zmíněných akcí, sponzorům a 

partnerům. V neposlední řadě pak Vlastimilu Vošmerovi. 
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DOTAZNÍK 
 

BRANKÁŘ JIŘÍ DOLEČEK 

 

  Oblíbené číslo:     22 

  Oblíbený tým:     Barcelona 

  Oblíbený hráč:     Casillas-Messi 

  Sportovní cíl:     Zachytat si Synot ligu 

  Nejhorší fotbalový zážitek:   Mnoho obdržených branek za Juniorský tým na Spartě 

  Oblíbené jídlo:     Kuřecí řízek s bramborovým salátem 

  Největší sportovní úspěch:   Když jsem nastoupil jako jednička ve Fotbalové národní lize 

  Oblíbené pití:     Pivo :), Coca-Cola 

  Záliby:      Kamarádi a spánek :) 

  Hudba, film, kniha:    Z hudby všechno možné, z filmů horory a komedie 

  Rituál:      Nasazuji si jako první levou rukavici 

  Nejoblíbenější stadion:   Městský stadion v Horním parku Znojmo 

  Životní motto:     Nemám 




