
„Společně bojujeme, 
        společně vítězíme!“

Sobota 7. 3. 2020 od 14.30

vs.

Rozhodčí: Drozdy Luboš - Ogrodník Vlastimil, Vostrejž Ivan             Delegát: Vacula Stanislav

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA 2019/2020

32. kolo Fortuna MSFL 



Vážení fotbaloví příznivci,

sešli jsme se dnes na domácím stadionu téměř po čtyřech měsících zimní 
přestávky. Jsem rád, že jste si opět našli cestu na stadion, protože jste 
to právě vy, příznivci znojemského fotbalu, kterým bychom rádi ukázali 
naše zlepšení. Rádi bychom navázali na poslední, vítězné domácí utkání se 
Zlínem. Dnes nás čeká opět silný, rezervní tým, tentokráte Baníku Ostrava, 
kterému máme co vracet, protože na podzim jsme na jeho hřišti utrpěli 
debakl 0:4. Věřím, že naši hráči v zimní přestávce kvalitně potrénovali, 
hráčský kádr jsme o něco více zkvalitnili a tak očekávám zajímavý zápas. 
I když se nám v přípravných zápasech výsledkově nedařilo, budu optimista 
a věřím v příznivý výsledek.

Dále jsme udělali změny i ve vedení klubu a věřím, že jsme se vydali 
opačným, ale konečně správným směrem a že vás o tom přesvědčíme. 
Všechny změny, které jsme v zimě udělali, by měly vést ke stabilizaci klubu 
a v budoucnu i k vyšším příčkám.

Na závěr bych vám chtěl poděkovat za vaši přízeň a poprosit vás o podporu 
našich kluků, kdyby se nám třeba nedařilo. Bez vaší podpory  se týmu hraje 
špatně. Přízeň od vás budou jistě kluci potřebovat. 1.SC Znojmo do toho.

 Jiří Tunka
Prezident 1.SC Znojmo



Tabulka

Ostatní zápasy 32. kola



Soupiska mužstva 1. SC Znojmo - A tým



Rozhovor s trenérem A-týmu  
Milanem Volfem

Jak jste spokojen se zimní přípravou?
S přípravou jako takovou jsem spokojený 
byl. Na jednu stranu jsme trénovali hodně, 
na druhou stranu jsme skoro celou zimní 
přípravu postrádali zraněného Milan Moravce 
a delší dobu i Františka Malára, který začal 
s tréninkem teprve tento týden po zranění 
v přípravném utkání v Humpolci. Čtrnáct dní 
byl mimo přípravu i kapitán Muamer Avdič. 
Samostatnou kapitolou byly výsledky v přípravě. Ani jedno utkání jsme nevyhráli, 
byt´ jsme jich měli hodně nadějně rozehraných. Ale připravenost týmu se ukáže 
až v mistrovských utkáních.
Jak jste spokojen s hráčským kádrem na jarní část?
Celou zimní přípravu jsme hledali a zkoušeli. Spokojen jsem s tím, že až na málo 
odchodů se nám podařilo udržet klíčové hráče a kádr naopak ještě rozšířit. Ještě 
očekáváme příchod čtyř hráčů.
Jaký máte cíl pro jaro?
Máme jediný cíl a to zachránit se v MSFL. Věřím, že se nám to podaří, protože 
hned od začátku jarní části soutěže máme konkurenceschopný kádr. Jediné, co 
nás limituje, je velký počet hráčů mimo EU. K zápasu jich může být na soupisce 
maximálně pět.

Rozhovor s kapitánem A- týmu
Muamerem Avdičovem

Jak jste přežili neoblíbenou zimní přípravu?
Dobře a kvalitně potrénovali včetně regenerace 
a nachystali se naplno do sezóny. Je to hlavně 
o hráčích a musíme vše předvést na hřišti a co 
nejvíc zápasů vyhrát.
Jaký máte cíl?
Cíl máme zachránit se , ale myslím si, že kádr 
máme kvalitní a že bychom mohli stoupat 
tabulkou vzhůru. Důležité bude doma vyhrát 
první utkání.



Brankáři
Vít Baránek  17 let
Lumír Číž  19 let
Radovan Murin  20 let
 
Obránci
Jarmil Blahuta  18 let
Dominik Hasala 19 let
Ondrej Jakubov 22 let
Jan Kuběna  20 let
Lukáš Lehnert  21 let
Michal Velner  28 let
Roman Zálešák 19 let

Záložníci
David Buchta  20 let
Jakub Drozd  16 let
Martin Foltyn  26 let
Filip Kaloč  20 let
Jan Martiník  18 let
Aleš Mooc  21 let
Miroslav Pak  20 let
Daniel Smékal  18 let
Milan Urban  19 let
Adam Zajíček  20 let

Útočníci
Martin Krakovčík 19 let
Radovan Lokša  30 let  

Rezalizační tým:   
Hlavní trenér: Daniel Tchuř
Asistenti trenéra: Ivo Staš, Karel Krakovčík
Vedoucí mužstva: Jaroslav Janoš

Soupiska mužstva FC Baník Ostrava “B”

Rozpis utkání jaro 2020

A - tým 1. SC Znojmo



Rozpis utkání jaro 2020

A - tým 1. SC Znojmo



Generální partneři:

Hlavní partneři:

Oficiální partneři:

Partneři:

Mediální partneři:


