
„Společně bojujeme!           
   Společně vítězíme!“

Sobota 12.9.2020 od 19.00

vs.

Rozhodčí: Mrázek Peter - Vostrejž Ivan, Pochylý Stanislav                   Delegát: Beneš Jaroslav

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA 2020/2021

6. kolo Fortuna MSFL 



Vážení sportovní příznivci.
Po dvou dnech vás opět vítáme na domácím utkání, kdy hostíme  rezervu 1.FC Slovácko, jehož 
hráče, funkcionáře i fanoušky  také u nás ve Znojmě vítáme. Dnešním utkáním tak zakončujeme 
šňůru čtyř po sobě jdoucích domácích utkání a středeční výhru bychom rádi potvrdili dalšími třemi 
body, které by nás vynesly do klidného středu tabulky. Ovšem nečeká nás dnes snadný soupeř. 
Momentálně hosté okupují 5.místo. 

Soupiska mužstva 1. SC Znojmo - A tým
číslo 

dresu Jméno post

1 Koukal Jiří brankář

93 Záleský David brankář

10 Zedníček Martin obránce

13 Malár František obránce

15 Vocílka Tomáš obránce

19 Prokeš Tomáš obránce

21 Pacula Patrik obránce

22 Krakovčík Martin obránce

5 Contreras Stefano záložník

6 Poláček David záložník

7 Moravec Milan záložník

8 Okleštěk Tomáš záložník

12 Goncalves Matheus záložník

14 Garčic Michal záložník

Volf Milan hlavní trenér
Kirschner L. asistent trenéra
Elis V. asistent trenéra
Vozábal P. kustod
Malý P. masér
Hýbner R. vedoucí mužstva
MUDr. Komzák 
Martin

lékař

Realizační tým

20 Longo Mathias záložník

17 David Štrombach záložník

9 Pohanka Radim útočník

11 Řehola Martin útočník

18 Bašič Mirza útočník

3 Blažík Dominik obránce

číslo 
dresu Jméno post

Ostatní zápasy 6.kola



post Jméno

Brankáři 1-Borek Jiří

29-Trčka Adam

hráči do pole 3-Suchý Michal

4-Srubek Jaromír

7-Polášek Marek

9-Olšanský Radim

6-Vychodil Lukáš

10-Juroška Pavel

11-Pernica Libor

14-Tomaštík Miroslav

Soupiska 1.FC Slovácko“B“

Představení soupeře:

Historie klubu z Uherského Hradiště
Fotbal v Uherském Hradišti se začal hrát kolem roku 1894, první organizovaný klub, Český fotbalový klub Uherské 
Hradiště, byl založen na začátku století. Po několika letech změnil název na AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště, 
který mu vydržel až do roku 1948, kdy se přejmenoval na SK Slovácká Slavia Uherské Hradiště a následně na 
Sokol Slovácká Slavia Uherské Hradiště. Další změna názvu se uskutečnila o pět let později, a to na TJ Spartak 
Hradišťan Uherské Hradiště. V roce 1961 přišel úspěch v podobě postupu do 2. ligy, kde klub vydržel 4 roky, během 
nichž se přejmenoval na TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště. Následujících 28 let s výjimkou let 1981–1983 hrál 
3. nejvyšší soutěž. V roce 1993 vystoupil fotbalový oddíl z TJ a vznikla akciová společnost FC TIC Slovácká Slavia 
Uherské Hradiště. V následujícím roce se podařilo postoupit do druhé ligy, kterou Slovácká Slavia hned v první 
sezóně vyhrála a zaznamenala tak historický úspěch v podobě postupu do 1. ligy. Tam však skončila poslední 
a sestoupila. Protože firma TIC měla finanční problémy, odstoupila z fotbalového klubu a místo ní přišla v roce 1995 
firma JOKO, což znamenal změnu názvu na FC JOKO Slovácká Slavia Uherské Hradiště. Ani té se však nepodařilo 
finančně stabilizovat klub, a tak následoval sestup až do divize, od roku 1997 už bez „JOKO“ v názvu, a sloučení se 
staroměstským klubem.

Společná historie
Hned první sezónu po postupu do první ligy nový klub 1. FC Synot vybojoval místo v Intertoto Cupu, v němž došel 
do 2. kola. Synot měl ambice bojovat o nejvyšší příčky v lize. V říjnu roku 2003 byl otevřen nový stadion (Městský 
fotbalový stadion Miroslava Valenty) s kapacitou 8 121 (6 371 krytých) míst. Moderní stadion v Uherském Hradišti tak 
nahradil malý zastaralý stadion Širůch, na kterém se hrálo ve Starém Městě. Po korupční aféře v českém fotbale 
v sezóně 2003/04 ale klub opustila firma Synot, ten se přejmenoval na 1. FC Slovácko a v roce 2005 se probojoval 
do finále poháru. Následně však s finančními problémy v sezóně 2006/07 sestoupil z 1. Gambrinus ligy. Ihned po 
sestupu, v červnu 2007, klub znovu změnil majitele. V květnu roku 2009 se tým probojoval až do finále poháru, 
když jako druholigový tým Slovácko zdolalo ligové kluby Kladna, Brna, Baníku Ostrava, mistrovské Slavie Praha 
a nestačilo až na Teplice. V červnu pak klub koupil licenci na 1. ligu od Čáslavi a po dvou sezónách se tak znovu vrátil 
mezi českou fotbalovou elitu. Dres Slovácka oblékli hráči jako Aleš Urbánek, Tomáš Abrhám, Lukáš Zelenka, Petr 
Švancara nebo Libor Došek, který v dresu Slovácka vstoupil do Klubu ligových kanonýrů a stal se zároveň nejlepším 
střelcem v historii klubu, když v dresu Slovácka nastřílel 52 ligových branek...  

20 Longo Mathias záložník

17 David Štrombach záložník

9 Pohanka Radim útočník

11 Řehola Martin útočník

18 Bašič Mirza útočník

3 Blažík Dominik obránce
Historie klubu ze Starého Města
Klub ve Starém Městě byl založen v roce 1927 jako SK Staré Město. Ve 30. letech pak ve městě působily celkem 
4 kluby: SK, Orel, Rudá hvězda a Viktoria. V roce 1948 se klub přejmenoval na Sokol Staré Město, o 5 let později 
pak na Jiskra Staré Město. Do roku 1978, kdy postoupil do divize, se klub pohyboval v krajských soutěžích. V roce 
1993 opustil klub Jiskru a přejmenoval se na SFK Staré Město, o rok později se ve staroměstském fotbale začala 
angažovat firma Synot a po fúzi občanského sdružení s ní, dostal klub název FC Synot Staré Město. Od začátku 80. 
let až do postupu do 2. ligy v roce 1997 působil klub na 3. nejvyšší úrovni, ať už to byla II. ČNL nebo MSFL. V roce 
2000 potom Synot postoupil do 1. ligy a došlo k sloučení se Slováckou Slavií Uherské Hradiště.

Jiří Saňák Hlavní trenér
Pavel Němčický Asistent trenéra
Josef Horák vedoucí mužstva

Realizační tým:

16-Kostka Dominik

20-Vincour Martin

21-Janás Robert

22-Vecheta Filip

23-Řihák Adam

post Jméno



Ohlédnutí za 16. kolem
1.SC Znojmo-Viktoria Otrokovice 3:1(2:0)
Branky:24´Okleštěk,29´Moravec,79´Řehola-82´Kiška

Záleský- Malár, Blažík, Krakovčík, Zedníček-Moravec,Maveritt,Longo(87´Bašič), Štrombach(84´Garčic)-
Okleštěk(80´Pacula)-Pohanka(74´Řehola)

Hodnocení trenéra Milana Volfa: „Jsem rád, že kluci navázali na výkon s Frýdkem. Byli jsme po drtivou většinu 
zápasu lepší, měli jsme vstřelit více branek a utkání rozhodnout dříve. Po vstřelení druhé branky jsme začali hrát 
trošku lehkovážně a soupeře tak pustili do několika šancí. Konec utkání jsme si zkomplikovali. Měli jsme jej dohrát v 
klidu, s míčem v naší moci. Chválím  celé mužstvo za výkon, zvláště pak nově příchozího z Rosic, Dominika Blažíka, 
který po jednom společném tréninku výborně zvládl utkání  a Davida Záleského, který skvěle zastoupil zraněného 
Jirku Koukala.“který podával výborné výkony.”

Ostatní výsledky 5.kola:

Tabulka po 16. kole

Baník Ostrava B 2:2 Sigma Olomouc B
Petřkovice 1:0 Velké Meziříčí

Frýdek-Místek 1:2 Kroměříž
Uničov 8:0 Jihlava B

Uherský Brod 0:0 1.FC Slovácko B
Rosice 2:0 Dolní Benešov
Zlín B 2:2 Vyškov



Rozpis zbylých domácích utkání 1.SC Znojmo

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: Rosický Jakub - Pfeifer Michal, Richtár Jaromír                  Delegát: Prokop Jan.

Neděle 20. 9. 2020 10:15 

vs.

Příští kolo



P Ř E D S T A V U J E M E  N O V É  T V Á Ř E  1 . S C 
Dominik Blažík, 21 let, zapůjčen ze Slovanu Rosice do konce podzimní sezóny
Dominiku, můžeš nám říci, jak se zrodil tvůj příchod k nám, do Znojma?
Dostal jsem nabídku a tím, že jsem nehrál v Rosicích, cítil jsem příležitost 
nastupovat v MSFL, tak jsme se domluvili, za což jsem moc rád.
Jak se ti ve znojemském klubu zatím líbí?
Líbí se mně moc, je tu nádherné zázemí, prostředí a kluci v kabině jsou také 
fajn.
Od kolika let hraješ fotbal a kde jsi všude působil?
Fotbal hraji od 4 let, a do léta jsem hrál ve Zbrojovce Brno. Od června jsem 
hráčem Rosic.
Kdo tě přivedl k fotbalu?
K fotbalu mě přivedli rodiče. Byl jsem hyperaktivní a někdo jim poradil, ať mě 
zkusí šoupnout na fotbal :-) .Tak už jsem u fotbalu zůstal.
Na jakém postu se cítíš nejlépe?
Nejlépe se cítím na stoperovi, konkrétně z pravé strany, protože si s levou 
nohou někdy nerozumíme
Studuješ nebo jaké máš zaměstnání?
Momentálně studuji závěrečný ročník na bakalářském studiu.
Jaké máš fotbalové cíle?
Zatím krátkodobé. Hlavně teď pomoci znojemskému týmu dostat se co 
nejvýše v tabulce a přispět k tomu kvalitními výkony. Dlouhodobější si již moc 
nedávám. Co se má stát, stane se:-).
Prozradíš nám, co děláš ve volném čase?
Svůj volný čas netrávím nijak zvláštně. Když nejsem s přítelkyní, tak se dívám 
na seriály nebo hraji počítačové hry s kamarády.
Jakému mužstvu fandíš a kdo je tvůj fotbalový 
vzor?
Od malička fandím Liverpoolu, můj vzor je s 
tímto klubem spojený a je to Steven Gerrard. 
Ale také jsem měl rád Paola Maldiniho z AC 
Milán.

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



Představujeme  nadějného hráče našeho klubu, Tomáše Vocílku,17 let, který věkem stále patří 
do dorostenecké kategorie, ale v létě  byl přeřazen do „A“ týmu
 
Tomáši, od kolika let hraješ fotbal?
Fotbal hraji od 6 let.
Kde jsi začínal?
Začínal jsem u nás na vesnici, v Mramoticích. Moc rád na 
to vzpomínám.
Jak jsi se ocitl v “A” týmu?
Dostal jsem nabídnuto od asistenta trenéra, Ladi 
Kirschnera, zkusit se porvat o místo v kádru. S tím, že 
jeden stoper odchází a byla by možnost se uchytit.
Hrál jsi od začátku přípravy,měl jsi trému před prvním 
tréninkem či zápasem?
Určitě ano, spíše před tím tréninkem, netušil jsem, 
jaké bude tempo a co kluci, ale vše bylo super. První 
zápas jsem také nevěděl co čekat, ale kluci mě i po pár 
nezdařených přihrávkách podpořili a podrželi.
A co první mistrovský zápas na Baníku,hned vítězný?
Můj první mistrovský zápas po třičtvrtě roce kvůli nucené pauze. Bylo krásné si opět po zápase 
zakřičet a zase si uvědomit, proč to hraji.
Nejtěžší utkání V MSFL bylo pro tebe jaké?
Nejspíše to byl Frýdek-Místek. Bránil jsem velmi důrázného útočníka Žondru, kde každý souboj 
bolel. Nejen fyzicky, ale i emočně, kdy se nám zápas nepodařilo dotáhnou do vítězného konce.
Kdo z útočníků ti dal nejvíce zabrat?
Jednoznačně Žondra a Simr. Oba vysocí, siloví a výborní hlavičkáři. Také už velmi zkušení.
Je MSFL v mužích velký rozdíl oproti 2. dorostenecké lize?
Ano je, především v důrazu a rychlosti. Taky už musím více přemýšlet takticky, což je také důležité.
Jsou náročnější tréninky oproti dorostu?
Cvičení děláme podobné, ale ve vyšší intenzitě a důrazu na správné provedení.
Jaký máš fotbalový cíl?
Aby mě fotbal především bavil a hrál co nejdéle. To je pro mě hlavní.
Co preferuješ, fotbal nebo studium?
Chtěl bych zkombinovat obojí. Ve škole se mi vychází vstříc a lze zvládat oboje. Do budoucnosti 
chci pokračovat v oblasti sportu. Takže se ze školy a fotbalu stane jedna věc.
Co děláš ve volném čase?
Trávím čas s kamarády a přítelkyní. V poslední době zkouším postupně navštívit co nejvíce 
fotbalových utkání u nás na okrese. Hraji dost i jiné míčové sporty. Rád se taky zajdu podívat na 
florbal.
Komu fandíš a kdo je tvůj vzor?
 Odmalička je to Manchester United. Hlavně se mi jako malému líbil jejich dres. A jako hráč Wayne 
Rooney. Líbí se mi jeho touha po vítězství. 

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

M L Á D E Ž N I C K É  O K É N K O
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