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PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY
20.7. Radslavice - FKD 0:6 (0:2)
branky: Pytela 3, Jiříček, Rogožan R., Slezák M.
Sestava FKD: Brtníček D. (46.Brtníček L.) - Brunclík (46.Jelínek P.), Slavíček, Jelínek O., Jiříček - Jelínek M., Švanda, Pytela, Böhm - Brtníček M. (46.Rogožan R.),
Slezák M.

22.7. Pustiměř - FKD 1:2 (0:1)
Sestava Pustiměř: Uhlíř (46.Kotulán) - Novák, Spodný, Adamec, Spáčil - Smejkal,
Lamkaš, Slavíček, Ambroz - Kudýn (46.Barát), Bartoněk
Sestava FKD: Brtníček D. - Brunclík (70.Jelínek O.), Lecián, Drbal I., Jiříček - Drbal
J. (46.Kolečkář), Švanda, Pytela, Böhm - Zbořil Z., Rogožan R.

Ve velmi kvalitním utkání zvítězil nováček IV. třídy v Pustiměři.

29.7. Velešovice - FKD 3:3
branky: Slezák M., Pytela, Böhm
Sestava FKD: Brtníček L. - Zbořil V., Lecián (65.Jelínek P.), Slezák D., Jiříček - Jelínek M., Hrubša, Pytela, Böhm - Slezák M. (70.Jelínek O.), Rogožan R. (82.Dvořák)

Špatný terén technickým hráčům Drnovic nevyhovoval a utkání skončilo
zaslouženou remízou.

2.8. Pačlavice - FKD 4:3
branky: Slezák M. 2, Zbořil Z.
Sestava FKD: Drbal - Jelínek P., Hrubša, Kedzior (70.Jelínek O.), Zbořil V. - Jelínek
M. (80.Dvořák), Švanda, Pytela, Böhm - Zbořil Z., Rogožan R. (46.Slezák M.)

V rekonstruovaném areálu s krásným hřištěm se hrál pohledný fotbal se
šťastnějším koncem pro domácí.

5.8. Křižanovice - FKD 2:3
branky: Rogožan R. 2, Zbořil V.
Sestava: Vít - Kroutilík, Slezák D., Jelínek O., Jiříček - Jelínek M., Švanda, Pytela,
Böhm - Zbořil V., Rogožan R. (65.Dvořák)

Po dobrém výkonu zasloužené vítězství Drnovic.

ROZHOVOR
Na tomto místě vám budeme přinášet rozhovory, dnes
jsme požádali o několik odpovědí předsedu FKD pana Daniela Brtníčka.
První otázka musí samozřejmě směřovat k tomu jak klub
vznikal a jak těžké je navazovat na tradici fotbalu v Drnovicích?
První snahy o obnovení fotbalu byly už vloni v létě. Bohužel z různých důvodů
se to nedotáhlo do konce a tak se začíná hrát až letos. Samozřejmě nemáme
ambice navazovat na několikaletou prvoligovou tradici, naším cílem je hrát
fotbal především s místními fotbalisty a fotbalem bavit nás a diváky. Myslím
si, že odpovídající soutěží pro Drnovice by mohla být nějaká krajská soutěž.
V první řadě by se zde měly ale vyjasnit vlastnické vztahy v areálu, a také si
myslím, že část areálu ( např. zadní hřiště, kurty, asfaltové hřiště) by měla přejít na OBEC, která by byla dle mého názoru nejlepším vlastníkem a správcem.
Fanoušky bude jistě zajímat jakým způsobem klub funguje a snad bys je mohl
seznámit s představiteli této organizace.
Oﬁciální název klubu je FKD, o.s. Jeho předsedou , jak jsi již výše uvedl, jsem
byl zvolen já, místopředsedy byli zvoleni Oldřich Jelínek a Vítěslav Zbořil.
Dalšími členy výboru jsou Miroslav Jiříček a Pavel Holub.
Pro naši činnost využíváme kabiny pod tělocvičnou, hlavní a treninkové hřiště.
Zde bych rád vyzdvihl velký podíl klubu SK ROSTEX Vyškov, který převzal
drnovickou mládež a zabezpečuje údržbu hřišť.
Naše mužstvo podporují ﬁrmy KAFISTAV, AUTOJEŘÁBY PYTELA, IZ SPORT
a RESTAURACE SPORT, za což jim patří naše poděkování.
Do Drnovic se vrátila řada hráčů, jak těžké bylo sestavit tak kvalitní kádr s tím
že se bude hrát nejnižší soutěž.
Pro mnoho drnovických odchovanců je velkou motivací si zahrát na hlavním
hřišti před drnovickým publikem.
Převážně díky této skutečnosti se nakonec podařilo sestavit poměrně kvalitní
tým.

Největší překážkou v našem snažení byly ﬁnanční požadavky některých klubů za přestupy hráčů. Snažili jsme se i o získání vyšší soutěže, ale nebyli jsme
úspěšní.
Jak se můžu stát členem FKD a jaké výhody mi to přinese?
Členem FKD se může stát každý, kdo si zakoupí klubovou kartu a vyplní přihlášku.
Tyto karty je možné zakoupit v CUKRÁRNĚ u p. Zbořila nebo v RESTAURACI
SPORT, příp. na našich utkáních. Zakoupení karty a vyplnění přihlášky bereme
jako pomoc do našich začátků (všem, kteří si kartu již zakoupili, děkujeme).
Držitel karty má volný vstup na všechna naše domácí utkání, a například na
dnešním zápase dostane pivo zdarma. O nějaká další zvýhodnění se budeme
snažit i na jiných zápasech.
Závěrem ti položím poněkud fádní otázku, co bys chtěl vzkázat fanouškům?
Budeme rádi, když budou chodit v co největším počtu na doufám, že dobrý
fotbal.
A dále, že uvítáme jakoukoliv formu pomoci v našem snažení o zachování
fotbalu v Drnovicích.
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Fotbal v Drnovicích ožívá
Když v roce 1932 nadšenci z Drnovic zakládali v hospodě u Adlerů fotbalový klub,
jistě nikdo z nich netušil, že stojí na počátku fenoménu, kterým se drnovická kopaná v budoucnu stala. Během příštích roků znamenal fotbal v Drnovicích spousty
práce, útrap, odříkání, ale také radosti, úspěchů a slávy. Zvláště v posledních dvaceti letech, kdy se místní klub zapsal do podvědomí fanoušků z celé republiky a snad
i Evropy. Historicky první předseda pan Bartošek by měl jistě obrovskou radost,
kdyby věděl, že se jeho Drnovice jednou zapíší do Guinessovi knihy rekordů, že
klub u jehož zrodu byl, bude hrát evropský fotbalový pohár, že v jeho Drnovicích se
vystřídá řada vynikajících hráčů, kteří budou bavit tisíce diváků.
Jenže, jakou by měli tehdejší funkcionáři asi radost, kdyby věděli, že se fanoušek
přejí úspěchů a v krizi dokáže rozdávat rány pod pás. V době velké slávy se na stadionu scházelo několik tisíc diváků, kteří překypovali pýchou a hrdostí z toho, že patří
k drnovické kopané od pradávna. Když však přišel pád do třetí nejvyšší soutěže, mimochodem pro okres Vyškov stále nejvyšší, ztratily se tisíce fanoušků v propadlišti
fotbalového stadionu a už se nikdy nenašly. I když se Drnovice vzchopily k návratu
do I. ligy. Diváci se do ochozů nevrátili, možná jim to nedovolil stud, možná měli
jiné důvody.
Fotbal je divadlo, divadlo o dvou dějstvích a s dvaadvaceti herci. Stejně tak jako
divadlo je odkázáno na diváky, závislý je na nich i fotbal. Zvláště ten vrcholový.
Dlužno dát za pravdu dlouholetému prezidentovi klubu panu Gottvaldovi, že fotbal bez diváků se dělat nedá. A že nadšení z práce pro fotbal z vás opadne příčinou
nezájmu fanoušků.
Stalo se co se stalo a již nejde odestát. Drnovický klub se v sezoně 2006/07 ocitl
bez dospělého mužstva a po 75 letech nestartoval v žádné soutěži. Vzbudit fotbal
v Drnovicích se rozhodlo několik místních milovníků této hry, složených především
z bývalých hráčů tohoto oddílu. Stejně tedy jako v roce 1932, začíná kopaná ve
slávou ověnčené vesnici od píky. Pro ročník 2007/08 byla přihlášena IV. třída
okresního soutěže. Tedy nejnižší možná soutěž. Reprezentovat Drnovice v této
soutěži se rozhodla řada odchovanců a hráčů, kteří v minulosti oblékali dres ať už
Béčka či Áčka. Nově vzniklý klub je registrován pod hlavičkou FKD, občanské sdružení. Do této organizace má možnost vstoupit každý nadšenec či fanoušek, čímž
získá jisté klubové výhody.
Těšme se tedy na lepší časy. Možná, že stejně jako první funkcionáři, netušíme co
drnovický fotbal v budoucnu čeká. Možná, že přijde znovu doba kdy se budeme
bít v hruď a hrdě volat do prostor zaplněného stadionu svá bojovná hesla. Možná,
že Drnovice budou hrát vesnický fotbal na okresní úrovni. Ale to nejdůležitější ze
všeho je, že těm našim předkům co zakládali klub, desítkám funkcionářů a dobrovolníků, kteří se dřeli a nechali ve fotbale kus svého života a také těm stovkám
věrných fanoušků, všem těm můžeme vzkázat, ať už na svět nebo do fotbalového
nebe, FOTBAL V DRNOVICÍCH ŽIJE.

HRÁČI FK DRNOVICE
Prvním registrovaným hráčem 1.FK Drnovice se stal Vítězslav Zbořil mladší,
který přichází na hostování do 30.6.2008 ze Sokola Ježkovice. Vedle toho, že
je aktivním hráčem, tak i rozhoduje zápasy Moravskoslezské Divize.
Na přestup do Drnovic přicházejí další hráči. Návrat z Bohdalic ohlásili otec
a syn. Michal Jelínek a jako hrající trenér i jeho otec Oldřich Jelínek.
Svoji fotbalovou kariéru si prodlouží o další rok čtyřicetiletý Oldřich Böhm.
I on se vrací do rodných Drnovic a to na roční hostování z Lysovic, kterým
letos pomohl k postupu do Okresního přeboru.
Dalším odchovancem, který se vrací vzkřísit fotbal v Drnovicích, je vysoký stoper David Slezák. Dosavadní opora Dědic, který má zkušenosti i z působení
v divizním Vyškově, přichází do FKD na přestup.
Další obrovskou posilu do svých řad získal nový klub na fotbalové mapě FKD.
Do Drnovic se vrací po působeních v Dědicích a ve Vyškově Radek Pytela.
Přichází na přestup z mužstva Krajského přeboru Sokola Dědice.
Na půlroční hostování z Křenovic přichází do Drnovic i Dušan Švanda, který
působil v Drnovicích při každoročních postupech o třídu výš až do tehdejší
II.NFL. Měl by se stát špílmachrem nově tvořícího se týmu, od kterého se můžou jeho o hodně mladší spoluhráči co učit.
Další hráč, který prošel mládežnickou základnou v Drnovicích a nyní se vrací
na „místo činu“ je brankář Daniel Brtníček. Přichází na přestup z Lysovic. Současně se stal předsedou občanského sdružení FKD.
Na přestup z Bohdalic přichází do FKD i další drnovický odchovanec Zbyněk
Zbořil. Současně působí jako trenér třetiligové FC Dosty Bystrc a tak až dle
rozlosování obou soutěží zjistíme v kolika zápasech pomůže Drnovicím s postupem do vyšší třídy.
Dalším hráčem, který s fotbalem začínal v Drnovicích a nyní se vrací je Miroslav „Fija“ Jiříček. Přichází na přestup z Chválkovic u Bučovic a současně
bude působit i ve výboru FKD, o.s.
Na post stopera získal nováček IV.třídy Okresní soutěže FKD velezkušeného
Miroslava Leciána. Přichází na přestup z Pozořic.

NAŠI SPONZOŘI

s.r.o.
Firma KAFIstav s.r.o. je zaměřena na výstavbu rodinných domů,
průmyslových objektů a dokončení staveb.
Adresa: KAFIstav s.r.o., Revoluční 44, 682 01, Vyškov
Telefon: +420 724 170 875, +420 728 100 560, kaﬁstav@seznam.cz

Radoslav Pytela, Drnovice 628, 683 04
Tel. + fax: 517 / 353 491, Mobil: 602 774 043
Mail: rapytela@quick.cz, autojeraby@autojeraby-pytela.cz

Restaurace

SPORT
Drnovice

Teplá jídla po celý den. Svatby, oslavy, ﬁremní akce. Tel: 777 105 694

TIPSPORT BAR HOTEL DUKLA
izsport@izsport.cz

www.izsport.cz
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Pozn. Termíny utkání hran�ch na h�i�tích soupe�� budou dopln�ny po zaslání hlá�enek od soupe��

Najdete nás na www.izsport.cz a www.drnovice.eu
Případné názory a komentáře nám můžete psát
na e-mail: zpravodaj.fkd@seznam.cz

