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SPOLEČNĚ BOJUJEME! SPOLEČNĚ VÍTĚZÍME! 

ROZHOVOR MĚSÍCE 
 

MATÚŠ LACKO BURCUJE! DOMA MUSÍME BODOVAT ZA KAŽDOU CENU! 

Po posledním utkání podzimu s Ústí nad Labem jsi v rozhovoru říkal, že pokud dáte do přípravy vše, 

jaro může být jen lepší. Tak tedy, nyní už máte zimní přípravu za sebou, povedla se?  

Příprava byla kvalitní a myslím, že ji všichni odmakali. Každý si uvědomuje, v jaké jsme situaci a tomu 

jsme to podřídili. Akorát škoda  zranění a nemocí na konci přípravy. 

Když vezmeš přípravu, která z činností je směrem do ligy potřeba vylepšit?  

Musíme vylepšit organizaci hry, aby si každý nedělal na hřišti, co chtěl. Když bude hrát každý, to co 

má, tak bychom neměli mít problém. 

Půl roku nosíš kapitánskou pásku. Cítíš na sebe větší tlak vzhledem k této roli?  

Zatím nevím, zda budu kapitán i nadále, v přípravě jsme dávali pásku novým hráčům, abychom měli 

něco do kasy. Tlak jsem necítil větší, spíš jsem na hřišti začal ještě více hrabat.  

Změnila se kapitánskou páskou nějak tvoje stupnice emocí? Prožíváš zápasy více?  

Výhry prožívám stále stejně, ale prohry si beru nyní o mnoho více! 

Po loňské sezóně odešel Vlastimil Hrubý, po zimě už není v kádru ani Todor Yonov.  

Jak vnímáš to, že jsi nyní v kádru služebně nejstarším hráčem?  

Nějak to nevnímám. Ani se tak nechovám, aby si potom o mě někdo nemyslel, že se chovám jako kdy-

by mi to tu patřilo. Ale když za mnou někdo přijde a chce v něčem poradit, jsem jen rád. 
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SPOLEČNĚ BOJUJEME! SPOLEČNĚ VÍTĚZÍME! 

Když se chceš odreagovat a odpočinout 

si od fotbalu, co je tvůj hlavní recept? 

Mám pejska Ellie, tak procházka s ní je 

asi TOP. Když mě i ona štve, tak se doma 

zavřu a pustím film.  

ELLIE 

Probíral už s tebou někdo jako s kapitánem tý-

mu nějaké konkrétní záležitosti? 

Spíše jsou to informace, jak to chodí v klubu. Na 

hřišti jsme si všichni rovni a já si také chodím 

pro radu ke spoluhráčům. 

Posledních šest utkání v přípravě jsme vyhráli, 

byť to bylo v uvozovkách proti třetiligovým tý-

mům. Může mít tato série nějaký psychologic-

ký vliv do začátku Fotbalové národní ligy? 

Výhry by nám měly dodat sebevědomí. Někdy 

jsou zápasy proti papírově slabším těžší, jak pro-

ti papírově silnějším. 

Je nějaký konkrétní soupeř nebo zápas, na kte-

rý se na jaře těšíš nejvíce? 

Těším se na každý zápas! Každý z nás má určitě 

týmy, proti kterým se jim daří, těší se na ně a 

jsou pro něj specifické. 

Vlašim, Olomouc, Táborsko. Velice těžký los, 

dá se na tomto rozlosování najít i nějaká výho-

da? 

Každý zápas je těžký. Budeme se snažit vytěžit 

co nejvíce bodů. Po zápasu uvidíme, zda byl los 

výhodou. (s úsměvem) 

Občas padaly otázky, zda mají hráči raději letní 

nebo zimní přípravu. Já se zeptám jinak, máš 

raději podzimní nebo jarní část sezóny? Nebo 

to u tebe nehraje roli a nerozlišuješ to? 

Co se týče přípravy, tak ta mi snad nikdy zápaso-

vě nevyšla. Co se týče sezóny, raději mám jarní 

část. 

Změnilo se příchodem nových hráčů nějak kli-

ma v kabině? 

Klima v kabině je super. Došly vítězné typy, kte-

ré jsou pro každou srandu, ale na tréninku a v 

zápasu jdou za každou cenu za vítězstvím a není 

jim jedno, jak to tu dopadne. Takové hráče po-

třebujeme! 

Znojmo nyní trénuje Ludevít Grmela, jak se pod 

ním trénuje, co především po hráčích vyžadu-

je? 

Vyžaduje po nás hlavně disciplínu. Musíme být 

zodpovědní vůči týmu. 
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Co bude dle tebe na jaře nejvíce rozhodovat, samozřejmě je to zdraví, bude to ale také především 

to, sbírat body doma, což se nám v podzimní části příliš nedařilo? 

Musíme doma bodovat za každou cenu. To jediné nám chybělo. Když budeme tohle zvládat, tak vě-

řím, že i hra bude vypadat jinak. 

Při pohledu na aktuální tabulku FNL, s jakým místem by jsi byl osobně spokojený po skončení sezó-

ny? 

Budu trošku realista, takže by jsem se chtěl přiblížit k 5. místu. 
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SPOLEČNĚ BOJUJEME! SPOLEČNĚ VÍTĚZÍME! 

Vím o tobě, že jsi fanoušek Evertonu. Je pro 

tebe Premier League tou vysněnou ligou, ne-

bo máš v obzoru i nějakou jinou? 

Pro fotbalistu je Premier League asi nejvíc če-

ho může dosáhnout. Ale já mám rád celkem 

teplo, takže kdybych hrál v Itálii nebo ve Špa-

nělsku, tak bych se nezlobil. (s úsměvem) 

Někteří fotbalisté si chtějí ve svém volnu od 

fotbalu odpočinout. Jak to máš ty, sleduješ 

fotbal i  v  televizi pokud můžeš? 

Když je nějaká možnost, tak se na fotbal rád 

podívám. Nejvíce sleduji Everton v Premier 

League. Pak ale docela hodně sleduji i českou 

a slovenskou ligu. 

Hodně hráčů hraje Fifu a jiné hry na Xboxu, 

Playstationu. Patříš mezi vášnivé hráče? 

Někdy si Fifu zahraji, ale spíše jsem na aktivní 

sport. Baví mě snad všechny sporty, co existu-

jí. Rád hraji tenis, volejbal, když jsem byl malý, 

rok jsem závodně plaval, hrál basketbal. 

Když jsem u koníčků, co hudba nebo film? 

Nemám nějaký vyhraněný styl, poslouchám co 

se mi zalíbí. A u filmu vedou asi nejvíce kome-

die. 

Ty jsi ve třetím ročníku střední školy. Přijde 

taková záludná otázka. Těšíš se na maturitu? 

Trochu to hlodá. Těším i netěším, spíše to chci 

mít už za sebou. (s úsměvem) 

Co myslíš, že je lehčí. Tvůj debut v Juniorské 

lize nebo zmíněná blížící maturita? 

Asi ten debut. (smích) Říkám si, že když už bu-

de  nejhůře, maturitu s odřenýma ušima nějak 

udělám. 

Když jsme u školy, jaký předmět máš nejra-

ději? 

Tělocvik (smích) 

Talentovaný brankář se na podzim 

výrazně zapsal do podvědomí fotbalové 

veřejnosti, když obdržel cenu Hráč kola 

Juniorské ligy za svůj výkon v utkání proti 

Liberci. Osmnáctiletá jednička juniorky a 

obdivovatel brankáře Tima Howarda má 

před sebou jistě zajímavou budoucnost. 

JAKUB KONVALINA 

MLADÉ PUŠKY 
 

BRANKÁŘ JAKUB KONVALINA 

To mě moc nepřekvapuje. A mimo tělocviku? 

To bude těžší. Když jsme byl menší, tak jsem měl 

hodně rád zeměpis a dějepis, ale tyto předměty ne-

máme. Na základce jsem měl rád matematiku, ale 

čím jsem výše, tím obliba klesá. (smích) 

Obdržel jsi cenu Hráče kola Juniorské ligy, píše se o 

tobě v médiích, u nás na webu. Jak to berou spolu-

žáci?  

Je tam nějaké popichování, ale vše v legraci. Přejí mi 

to, není tam vyloženě někdo, kdo by mi to nepřál.  
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MLÁDEŽNICKÉ OKÉNKO 
 

TRENÉRSKÉ VAVŘÍNY VÁCLAVA DVOŘÁKA 

Mládežnický trenér 1.SC Znojmo FK a bývalý skvělý hráč našeho klubu Václav Dvořák do-

sáhl za rok dvou významných ocenění. V anketě Sportovec okresu Znojmo 2014 byl zvo-

len Osobností roku a v anketě Grassroots Žákovským trenérem roku. Právě kolem těchto 

ocenění se také točil následující rozhovor.  

Vy jste získal za rok 2014 dvě významná ocenění. Grassroots Žákovský trenér roku 2014 a Sportovní 

osobnost okresu Znojmo 2014. Které si vážíte více? Nebo pro vás mají obě stejnou hodnotu? 

Co se týče ocenění Grassroots Žákovského trenéra roku za uplynulý rok, nesmírně si ho vážím. Je to 

samozřejmě zásluha celého trenérského kolektivu v čele s  Liborem Paličkou a Miroslavem Stei-

nhauserem. Co se týče Sportovní osobnosti okresu, možná mnozí přihlédli k tomu, že jsem trenér, ale 

bylo to ocenění charakterizované trochu jinak. Pochopitelně i této ceny si nesmírně vážím, je to oce-

nění v uvozovkách takové dlouhověkosti. Společně s kolegou Liborem Paličkou jsme ve Znojmě u mlá-

deže asi šestnáct let. 

Na klubové úrovni působím jako trenér šestnáct let. Čtyři, pět let zpátky jsem využil nabídku Stanisla-

va Schwarze z Brna, abych se stal trenérem mládežnických reprezentací pro Jižní Moravu, jde o čtr-

náctileté, patnáctileté kluky. Samozřejmě to stojí spoustu času a úsilí, ale tuto práci dělám rád. Mož-

ná i to, že trénuji i reprezentaci Jihomoravského kraje, tak jsem více na očích a přispělo to k ocenění 

pro Žákovského trenéra roku 2014. 
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Máte doma nebo třeba i jinde nějaké místo, kde jste si obě ocenění vystavil? 

Mám na chatě sklípek a mám v něm takovou síň slávy už jako hráč. Dávám si tam na poličku veškeré 

ceny.  

Nakousnu trochu vaši bohatou hráčskou kariéru. Získal jste někdy podobné ocenění i v této době? 

Ano. V roce 2001 i 2002 jsem byl na okrese Znojmo oceněn jako Nejlepší fotbalista a tuším jako třetí v 

anketě Nejlepší sportovec. Když jsem ještě hrával fotbal v Tatranu Poštorná v druhé lize, byl jsem tam 

asi dvakrát nebo třikrát oceněn jako jeden z nejlepších sportovců a fotbalistů okresu Břeclav. To bylo 

zhruba v letech 1993 až 2000. 

Kdyby jste se vrátil v čase a měl si vybrat - trenér, hráč, jakou profesi byste zvolil? 

Určitě bych se znovu rozhodl pro kariéru hráče, protože pokud je hráč zdravý a musí si toho vážit, je 

po pětatřicítce na trénování stále dost času. Z hráčské kariéry si člověk odnese do trénování spoustu 

poznatků, ať už je to stránka mezilidských vztahů, sportovní etiky. 

Trénuje žákovské kategorie, můžete prozradit, jaká je vaše trenérská filozofie? 

Myslím, že osobnost každého trenéra, pokud to byl bývalý hráč, do určité míry ovlivní, pod jakými tre-

néry on hrával. Z hlediska sportovního tréninku se to dá nastudovat. Ale takovou tu osobnostní, cha-

rakterovou stránku si nese na hřiště každý trenér sám. Můžu říct, že vesměs na všechny svoje trenéry 

vzpomínám rád. Byly to velké fotbalové osobnosti, dovolím si tvrdit, že z každého trenéra jsem si něco 

odnesl. V Poštorné trénoval Josef Koten, pak Jiří Dunaj, jenž léta koučoval Vítkovice. Petr Pakert, který 

je velmi známý a vedl Bohemku, Panathinaikos Atény.  

Potom už to byli trenérští doyeni - pan Antonín Juran, Franta Komňacký, Radek Rabušic. Nemůžu za-

pomenout na Slovensko, když jsem hrál v Rimavské sobotě tak mě vedl pan Andrej Daňko, který hrá-

val i za národní mužstvo. Z těchto lidí  jsem si určitě do trenérského života něco odnesl. 

Podotkl bych také, že člověk nemůže mít patent na rozum a pořád se učí. Zejména v trenéřině je to 

markantní. Trenér musí mít sebereflexi. Momentálně mám možnost spolupracovat na projektu Létají-

cí trenéři s kluky ze Zbrojovky Brno - s Láďou Chaloupkou, s Martinem Janásem a Jirkou Vorlickým. 

Musím říct, že tato spolupráce mě hodně obohacuje a dodává mi novější rozhled. Tak, jak jsem si bral 

to dobré z trenérských veličin, které mě vedly jako hráče, tak si beru i ze svých nynějších kolegů a spo-

lupracovníků. S Jirkou Vorlickým jsem hrával ještě za Tatran Poštorná. Oni jsou trenéři ve sportovních 

třídách Zbrojovky Brno a já jích poznatky načerpávám, vstřebávám a snažím se je i přenášet do 

Znojma a v rámci projektu i do ostatních klubů. Myslím, si že kluci jdou správným směrem. 
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DOTAZNÍK 
 

NOVÁ JEDNIČKA A-TÝMU LUBOŠ ILIZI 

 

  Oblíbené číslo:     1 

  Oblíbený tým:     FC Liverpool 

  Oblíbený hráč:     Pepe Reina (brankář), Lionel Messi (hráč) 

  Sportovní cíl:     Chytat finále Ligy mistrů 

  Nejhorší fotbalový zážitek:   Zápas, v kterém jsem utrpěl zranění  

  Oblíbené jídlo:     Kuřecí steak s rýží 

  Největší sportovní úspěch:   Dlouhá série bez inkasovaného gólu v Maďarsku 

  Oblíbené pití:     Voda 

  Záliby:      Plavání, fitness 

  Hudba, film, kniha:    Žánr electro house (hudba), Seven Pounds (film) 

  Rituál:      Nemám 

  Nejoblíbenější stadion:   Anfield Road (FC Liverpool) 

  Životní motto:     Buď profesionál, i když se nikdo nedívá 


