
„Společně bojujeme!           
   Společně vítězíme!“

Středa 2. 9. 2020 od 17.30

vs.

Rozhodčí: Křepský Michal - Zaoral Vít, Nápravník Jan                 Delegát: Volf Rudolf

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA 2020/2021

5. kolo Fortuna MSFL 



Vážení sportovní příznivci.

Vítáme vás na dalším domácím utkání, kdy hostíme jednoho z favoritů soutěže MFK 
Frýdek-Místek, jehož hráče, funkcionáře i fanoušky  také u nás ve Znojmě vítáme. Po 
Dolním Benešovu nás čeká těžký soupeř, který naposledy rozdrtil Odru Petřkovice na jeho 
hřišti 0:3. Naše pozice v tabulce po domácí remíze s Dolním Benešovem není příznivá a 
tak každý bodový zisk z dnešního utkání by měl obrovskou cenu. 

Soupiska mužstva 1. SC Znojmo - A tým
číslo dresu Jméno post odkud

1 Koukal Jiří brankář

93 Záleský David brankář Blansko hostování do 30.6.2020

10 Zedníček Martin obránce Sigma Olomouc zapůjčen do 30.6.2021

13 Malár František obránce

15 Vocílka Tomáš obránce přeřazen z U19

19 Prokeš Tomáš obránce z Rakouska přestup

21 Pacula Patrik obránce

22 Krakovčík Martin obránce Baník Ostrava zapůjčen do 30.6.2021

5 Contreras Stefano záložník First Vienna, Rakousko přestup, volný hráč

6 Poláček David záložník Moravan Lednice zapůjčen do 30.6.2021

7 Moravec Milan záložník

8 Okleštěk Tomáš záložník

12 Goncalves Matheus záložník Šamorín, Slovensko přestup, volný hráč

14 Garčic Michal záložník

20 Longo Mathias záložník Španělsko přestup, volný hráč

17 David Štrombach záložník z Blanska přestup

9 Pohanka Radim útočník

11 Řehola Martin útočník 1.FC Slovácko přestup

18 Bašič Mirza útočník Rakousko přestup, volný hráč

Volf Milan hlavní trenér
Kirschner L. asistent trenéra
Elis V. asistent trenéra
Vozábal P. kustod

Realizační tým
Malý P. masér
Hýbner R. vedoucí mužstva
MUDr. Komzák 
Martin

lékař



post Jméno rok narození věk

Brankáři Michal Bárta 23.12.1989 30

Matěj Zouhar 10.3.2000 20

Obránci Josef Bystřičan 12.5.2002 18

Filip Drozd 26.2.1996 24

Jakub Dudek 26.2.2001 19

Vojtěch Hajnoš 5.1.2000 20

Tomáš Hammer 1.3.2002 18

Adam Kebísek 9.3.1998 22

Petr Literák 7.10.1981 38

Daniel Packo 28.8.2002 18

Dominik Straňák 9.10.1999 20

Soupiska MFK Frýdek-Místek

Představení soupeře:
Historie
FK Válcovny plechu Frýdek - Místek jsou klubem s bohatou tradicí.. Rok 1921 
je oficiálně považován za rok založení klubu. Od roku 1922 hráli v různých 
soutěžích i různých názvů od III.třídy až po divizi, od roku 1973 již hráli III. ligu. 
To už se v klubu začal formovat kvalitní hráčský i funkcionářský kolektiv, který 
táhl za jeden provaz s cílem dalšího postupu. Ve třetí lize se zdrželi pouze jeden 
rok. Pod vedením trenéra Jána Zachara v ročníku 1974/75 zvítězili, když závěr 
soutěže byl nanejvýš dramatický. Finišující VP a Bohumín vpadli do cíle téměř 
současně. O postupu Valcířů do II.ligy rozhodlo skóre šesti branek. Postup do 
II.ligy byl velikým překvapením pro celou československou fotbalovou veřejnost. 
A to ještě nikdo netušil co provedou válcovenští fotbalisté v této soutěži. 
Nezalekli se zvučných jmen a suverénně prošli celou II.ligou. Obsadili v ročníku 
1975/76 první příčku s 38 body před Spartou, která měla o bod méně, a vstoupili 
mezi prvoligovou elitu. Závěr II.ligy již sehráli na novém pěkném stadionu ve 
Stovkách, který byl postaven za vydatné pomoci mateřského podniku a celé řady 
válcovenských příznivců. V první lize v žádném případě nehráli podřadné housle. Vybojovali množství vyrovnaných 
zápasů se soupeři zvučných jmen. Mnohdy jim chybělo trochu fotbalového štěstíčka nebo více prvoligových 
zkušeností. V konečném účtování ligy 1976-1977 obsadili 15.místo s 23 body a to znamenalo sestup do II.ligy, která 
byla při reorganizaci přejmenována na Národní fotbalovou ligu a rozdělena na dvě skupiny. Soutěžní ročník 1989/90 
je jednou ze smutných kapitol válcovenské kopané. Hráči stabilního kádru obdrželi individuální disciplinární tresty 
od nadřízených fotbalových orgánů a náhradníci, dorostenci i bývalí fotbalisté jako např. Vojáček, Mička, Dobýval, 
Schäfer, Martaus a další pod vedením trenéra Petra Žemlíka 2.ligu neudrželi. Nedobrá ekonomická situace od 
roku 2003 se promítla do výkonů mužstva dospělých, které se již nestačilo odpoutat ode dna tabulky a sestoupilo 
dokonce do divize. Fotbalový klub Frýdek-Místek se v roce 2004 dostal do velmi svízelné jak sportovní, tak i 
finanční situace. Klub neměl prakticky žádné sponzory, kdy příděl dotací byl zastaven i o od MěÚ Frýdek-Místek. 
Silně zadlužený klub byl zároveň na posledních místech mistrovských tabulek a hrozil mu totální kolaps.Po vyřešení 
převodu práv na nový subjekt v soutěžním roce 2005/2006 muži skončili v divizi na 2. místě a využili nabídky ČMFS 
na postup do III. ligy z 2. místa. Dalším významným mezníkem frýdecko-místeckého fotbalu byla sezona 2012/2013, 
která byla nakonec postupová. Valcíři totiž po dlouhých třinácti letech vybojovali kýžený postup do druhé nejvyšší 
soutěže v republice (FNL). Poslední dvě sezony v druhé nejvyšší fotbalové soutěži patří spíše k těm smutným v 
bohaté historii. Valcíři totiž dvakrát spadli. V sezoně 2016/17 je v soutěži udržely administrativní záležitosti (tým 
na 15. místě nemusel sestupovat, jelikož celky z ČFL a MSFL o postup neprojevily zájem). Další ročník hráči  bez 
fyzické kondice, posbírali na podzim pouhých 11 bodů., docházelo k trenérským výměnám, nakonec z toho bylo ale 
poslední místo a po pěti letech ve FNL sestup o soutěž níže. Od té doby se Frýdečtí marně snaží  probojovat zpět 
do 2. ligy. Jak podobný příběh našeho klubu 1.SC Znojmo FK.

Záložníci Martin Bzirský 18.5.1995 25

Denis Dziuba 26.5.2000 20

Michal Hladík 27.1.1999 21

Tomáš Hykel 23.11.1996 23

Dan Ožvolda 11.10.1996 23

Robert Russmann 24.11.1999 20

Michal Skwarczek 5.4.1994 26

Jan Šohaj 20.1.1999 21

Útočníci Jakub Teplý 29.9.1993 26

Adam Varadi 30.4.1985 35

Libor Žondra 22.6.1989 31

Roman Hubník hlavní trenér
Josef Sláma asistent trenéra
Jan Žižka asistent trenéra
David Arabasz kondiční trenér
Pavel Bardoň Trenér brankářů
Ladislav Krabec Masér
Tomáš Žáčik Vedoucí mužstva
MUDr. Ilja 
Černoevič

Lékař

Realizační tým



Ohlédnutí za 4.kolem

1.SC Znojmo-FC Dolní Benešov 0:0

Branka: 
Koukal-Zedníček, Malár, Krakovčík, Pacula-Maveritt-Garčic(64. Goncalves), Okleštěk(76´Longo), 
Moravec, Štrombach-Bašič(56´Pohanka)

Hodnocení trenéra Milana Volfa: 
„Potřebovali jsme vyhrát a tato skutečnost možná některým hráčům svazovala nohy. Obranná činnost 
byla ještě celkem v pořádku, ale hra směrem dopředu byla pomalá, postupem času zbrklá, bez nápadu 
a bez podpory většího počtu hráčů v blízkosti soupeřovy branky. Pokud se nezbavíme strachu hrát, 
nebudeme mít šanci na úspěch.“

Ostatní výsledky 4.kola:

Otrkovice Uherský Brod 0:3

Jihlava B Vrchovina 1:4

Petřkovice Frýdek-Místek 0:3

Kroměříž Hlučín 1:5

Ostrava B Uničov 3:1

Olomouc Rosice 1:2

Slovácko B Vyškov 4:1

Meziříčí Zlín B 2:0

PÁ  04.09.2020 17.00 Hlučín vs. Velké Meziříčí

SO 05.09.2020 10.15 Vyškov vs. Jihlava B

SO 05.09.2020 15.00 Uherský Brod vs. Baník Ostrava B

SO 05.09.2020 16.00 Rosice vs. Otrkovice

SO 05.09.2020 16.00 Vrchovina vs. Kroměříž

SO 05.09.2020 16.00 Dolní Benešov vs. 1. FC Slovácko B

NE 06.09.2020 10.15 Uničov vs. Petřkovice

NE 06.09.2020 10.30 Zlín B vs. Sigma Olomouc B

Ostatní zápasy 5.kola



Tabulka po 4.kole

Rozpis zbylých domácích utkání 1.SC Znojmo
6.k. Fortuna MSFL so 12.9. 1.SC Znojmo FK 1. FC Sovácko B 19:00

8.k. Fortuna MSFL pá 25.9. 1.SC Znojmo FK FC Vysočina Jihlava B 19:00

10.k. Fortuna MSFL pá 9.10. 1.SC Znojmo FK SK Hanácká Slavia Kroměříž 19:00

12.k. Fortuna MSFL pá 23.10. 1.SC Znojmo FK FC Velké Meziříčí 19:00

14.k. Fortuna MSFL pá 6.11. 1.SC Znojmo FK SK Sigma Olomouc B 19:00

18.k. Fortuna MSFL pá 20.11. 1.SC Znojmo FK FC Baník Ostrava B 19:00

Rozhodčí:: Kulička Radek - Páral Roman, Řezníček Tomáš      Delegát: Rabušic Radek

Středa 9. 9. 2020 od 18.00

vs.

Příští kolo



Představujeme nové tváře 1.SC Znojmo FK
Martin Řehola, 19 let, na přestup z 1.FC Slovácko

Jak jsi se dostal k nám do Znojma a jak se ti ve Znojmě líbí?
Do Znojma jsem se dostal ze Slovácka, s trenérem jsme byli spolu delší 
dobu v kontaktu, lidsky jsme si sedli a když projevil zájem bylo mi hned 
jasné, že Znojmo je tým kde chci hrát. Ve Znojmě se mi líbí moc. Kluci  
v kabině jsou super, myslím, že jsme si sedli. Myslím, že časem si sednem 
i na hřišti a půjdeme v tabulce nahoru.

V kolika letech jsi začal hrát fotbal a kde jsi všude působil?
S fotbalem jsem začal ve svých 7 letech v Hrušovanech u Brna kde jsem po roce hrál pravidelně už za mnohem 
starší a díky tomu jsem se dostal do Zbrojovky Brno. Tam jsem působil 2 roky. Poté jsem šel do Kohoutovic, 
odkud jsem se po pár sezonách stěhoval do Vyškova. Ve Vyškově jsem působil 4 sezóny, 3 z toho na střídavý 
start. V poslední sezóně projevilo zájem Slovácko, kde jsem byl celý dorostenecký věk a jeden rok v dospělém 
fotbale. Poté už jsem šel do Znojma.

Na jakém postu se cítíš nejlépe?
Na otázku kde se mi hraje nejlépe nedokážu tak úplně odpovědět, protože se mi hraje dobře prakticky na 
jakémkoliv postu v útoku, ale preferuji podhrot, kde mám poziční volnost.

Víme,že jsi student, tak co studuješ?
Teď jsem dodělal střední školu ve Starém městě. Na vysokou školu jdu do Brna na Masarykovu univerzitu, kde 
mě mimo jiné bude učit Adam Kyselica, který působí také ve Znojmě jako výkonný manažer klubu.

Preferuješ studium nebo fotbal?
Velice těžká otázka, vždy pro mě byl hlavní fotbal, ale teď v momentální době chci dodělat vysokou školu, 
postoupit se Znojmem do druhé ligy. Takže na tuto odpověď asi taky nemám úplně jasnou odpověď. Chci 
obětovat fotbalu i škole 100%.

Co bys chtěl v budoucnu dělat?
Určitě bych se chtěl pohybovat ve sportu. Ať už jako hráč nebo jako trenér nebo třeba manager

Co děláš ve volném čase, jaké máš záliby?
Svůj volný čas trávím se svojí přítelkyní. Je z Hradiště, takže teď spolu moc nebudeme. Jezdíme spolu na různé 
výlety, naposled jsme byli před koronavirem v Paříži. Jinak si rád něco zahraju na PlayStationu, například FIFU 
nebo NBA. Také mě dost baví tenis. Čemu jsem v poslední době hodně propadl, jsou seriály.

Komu fandíš?
Od malička fandím Arsenalu a nejoblíbenější hráč a fotbalový vzor je Antoine Griezmann.

Čeho by jsi chtěl ve fotbale dosáhnout? 
Ve fotbale bych se chtěl dostat co nejvýš. Nemůžu přímo specifikovat kam. Rozhodně, jako každý, bych si chtěl 
zahrát první českou ligu nebo se dostat někam dál, ale uvidíme, jak to bude.

Martine, děkujeme za rozhovor a přejeme ti, ať se ti daří nejen na hřišti, ale i v soukromém životě.

MLÁDEŽNICKÉ OKÉNKO
Rozhovor se šéftrenérem přípravek s Liborem Paličkou

Kdy jsi začal s trénováním a jaké celky jsi vedl či vedeš?
Trenérské práci jsem se začal věnovat asi před 22 lety kdy jsem byl ještě 
sám aktivním hráčem a ve Znojmě mě poprosili abych pomáhal s trénováním 
přípravek.



Za tuto dobu jsem vedl ve Znojmě všechny žákovské kategorie a asi 3 roky 
působil i u A mužstva jako asistent. Momentálně mám na starost celou 
přípravku a zároveň trénuji s Laďou Kirschnerem U14.

Jak získáváš děti do přípravek v dnešní době, když mají tolik možností vyžití 
ve volném čase?
Přinutit děti sportovat je v dnešní době celkem složité .Hodně důležitá je 
komunikace s rodiči a hlavně kvalita tréninkového procesu,aby to kluky 
bavilo a těšili se na další trénink a zápas. 
Každý rok v květnu a září pořádáme měsíc náborů kdy může rodič s dítětem přijít a fotbal si u nás vyzkoušet.
Ještě bych chtěl touto cestou moc poděkovat všem našim trenérům přípravek,protože si myslím,že trénovat 
takto malé děti je u mládeže to nejnáročnější.

Kolik dětí máme v přípravkách?
U přípravek máme cca 50 hráčů registrovaných a dále asi 20-25 dětí zatím bez registrace.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Jak často trénujete?
Starší a mladší přípravka tz. kategorie U8 - U11 trénuje třikrát v týdnu a naši nejmenší 2x. Zároveň připravujeme 
ve spolupráci se školou na ulici Mládeže pohybové hry pro naše nejmenší abychom si děti už pomalu nachystali 
ke sportu a popřípadě k fotbalu.

Co je třeba trénovat u malých dětí, na co se nejvíce zaměřujete v družstvech přípravek?
U přípravek se nejvíce zaměřujeme na pohybové schopnosti a hlavně na práci s míčem. Nejdůležitější je v tomto 
věku u dětí co nejvíce doteků s balónem a samozřejmě zábava spojená s fotbalovými dovednostmi. Jak nás učili 
na školeních trenérů tak 8-12 let je zlatý věk učení, takže se snažíme podle toho pracovat.

Jaký máš trenérský cíl a krédo?
Žádné velké cíle si nedávám. Pro mě je nejdůležitější, abychom mohli nadále vychovávat co nejvíce kvalitních 
fotbalistů jak pro profesionální tak amatérský fotbal, což se nám zatím 
celkem daří.
Za to bych chtěl moc všem trenérům mládeže 1.SC Znojmo poděkovat.

Libore, děkujeme ti za rozhovor a ať se vám daří vychovávat co nejvíce  
hráčů pro profesionální fotbal.

U19-Moravskoslezská fotbalová liga
trenér František Havlík
asistent Zdeněk Adamov
Zbrojovka Brno - 1.SC Znojmo 8:1
Branka: Stanislav Kohoutek
Umístění v tabulce-16.místo

U18-Moravskoslezká divize
trenér David Pazdera
asistent Miroslav Steinhauser
1.SC Znojmo - Břeclav 2:1
Branka:Rehberger Aleš,Březina Martin
Umístění: 10.místo

U17-Moravskoslezská fotbalová liga
trenér Karel Bečka
Zbrojovka Brno - 1.SC Znojmo 3:0
Umístění: 4.místo

U16-Moravskoslezká divize
trenér Miroslav Steinhauser
asistent David Pazdera
1.SC Znojmo - Břeclav 8:2
Branky: Ďurko Adam2x,Nezveda David2x,
Čížek Ondřej2x,Žižka David,Bakaj Petr
Umístění: 11.místo

U15-Moravskoslezská žákovská divize
trenér Dvořák Václav
asistent Dítě Marek
1.SC Znojmo - Sparta Brno 0:0
Umístění: 2.místo

U14--Moravskoslezská žákovská divize
trenér Ladislav Kirschner
asistent Libor Palička
1.SC Znojmo - Sparta Brno 3:1
branky:David Matula,Peca Adam2x
Umístění: 1.místo

U13-SpSM Jih
trenér Zdeněk Mička
asistent Adam Papoušek
Zbrojovka Brno - 1.SC Znojmo-  6:3
branka:Kříž David,Vünsch Kamil,Vorlický Jakub
Umístění:11.místo

U12-SpSM Jih
trenér Helebrant Oldřich
asistent Turek Miroslav
Zbrojovka Brno - 1.SC Znojmo 17:1
Branky: Olej Patrik
Umístění: 10.místo

Jak si vedly naše mládežnické celky v uplynulém víkendu

Okresní soutěž mladších žáků 8+1
trenér Palička Libor
Přímětice - 1.SC Znojmo 1:9
Buršík3x,Bíza2x,Kazdera2x,Šeiner,Šabata

Okresní soutěž st.přípravek 5+1
trenér Fousek František,Konvalina Jakub
1.SC Znojmo - Tasovice 19:5

Okresní soutěž ml.přípravek 4+1
trenér Knötig Tomáš,Kirschner Ladislav
Blížkovice - 1.SC Znojmo bílá 1:16, 0:21
Trenér Balta Petr,Šereda Alex
1.SC Znojmo žlutá - Práče 13:5, 11:4



digitální tiskové centrum
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