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MINULÉ UTKÁNÍ
12.8.2007 - I. kolo IV.třídy: FKD - Milonice 10:2
Před neskutečnou návštěvou se Drnovicím vstup do soutěže povedl.
branky: Rogožan R. 4, Zbořil Z. 2, Švanda 2, Böhm, Brtníček D.
Sestava FKD: Brtníček D. - Brunclík, Lecián (25.Kroutilík), Slezák D.,
Jiříček (46.Zbořil V.) - Jelínek M., Švanda, Pytela, Böhm - Zbořil Z.,
Rogožan R. ( 75.Dvořák)
Do Drnovic se po roce vrátil mužský fotbal a i když to bude jen IV.třída, tak tento
okamžik si nenechalo ujít na 600 diváků. Na tuto soutěž zcela nevídaná návštěva
viděla 12 branek.
Utkání předcházelo představení hráčů a slavností výkop provedla starostka obce
Drnovice p. Hermanová a předseda OFS Vyškov p. Baláž.
Samotné utkání se vyvíjelo v režii domácích hráčů, ale ti dlouho překonávali svoji
nervozitu a ta jim v úvodu utkání viditelně svazovala nohy. Milonice hrozily z rychlých brejků a tak se diváci určitě nenudili. První branku v novodobé historii vstřelil
nestárnoucí Bob Rogožan, který důrazně zakončil centr Z. Zbořila. Druhou branku
opět vstřelil Rogožan a tentokráte ho ideálně uvolnil Švanda. Na 3:0 zvyšoval Zbyněk
Zbořil, který nadvakrát usměrnil do brány přihrávku Böhma. Pak se prosadili i hosté,
kteří nejdříve proměnili pokutový kop a vzápětí snížili po rychlé akci Paculy na 3:2.
Očividně nervozní hráče Drnovic uklidnil do šatny gól Zbyňka Zbořila z penalty na
4:2. Po změně stran se už hrálo jen na jednu bránu a skóre narůstalo. Dušan Švanda
proměnil krásnou střelou trestný kop ze 20 metrů. Pak ještě jednou zazlobili hosté,
ale svou druhou penaltu už neproměnili a tak přišel trest na druhé straně. Nepřesný
odkop od brány vystihl Z. Zbořil, předložil míč Robertu Rogožanovi a ten zvýšil na
6:2. Následně znovu uvolnil střelecky disponovaného Rogožana Švanda a ten svým
čtvrtým gólem završil svůj den. Na 8:2 zvyšoval Dušan Švanda chytrým lobem přes
brankáře hostí, na 9:2 pak chytře využil další pobídky od Z. Zbořila Oldřich Böhm a
na konečných 10:2 upravil v závěrečné minutě z penalty brankář Daniel Brtníček.
Drnovičtí rázně vykročili za svým cílem postupem do vyšší soutěže a kdo strávil
příjemné dopoledne v Drnovicích na fotbale, tak určitě nelitoval. Mluveným slovem
fotbalem provázel a mistrně ho komentoval pan Jiří Dvořák.
Současně hráči děkují za skvělou podporu divákům.

ROZHOVOR
Dnes vám přinášíme rozhovor s hrajícím trenérem a prvním
místopředsedou FKD o.s., panem Oldřichem Jelínkem.
Čtenáře zpravodaje by jistě zajímalo, jak jsi se ocitl v Drnovicích a jak vypadala tvoje hráčská a trenérská kariéra ?
V Drnovicích a asi i jinde se tomu říká tzv. náplava, když
jsem si tady namluvil ženu a 22 let už tady bydlím. Moje fotbalové kroky začínají ve Velešovicích a dodnes rád vzpomínám na žákovské a
dorostenecké období, když jsme hráli krajskou soutěž. V roce 1986 přestupuji
do Drnovic a hned se zapojuji do záchrany B mužstva mužů v okresním přeboru. Další rok Béčko postupuje do krajských soutěží, kde nám několikrát o
fous unikl postup, protože vedení oddílu nemělo zájem si přidělávat starosti
k stále postupujícímu A mužstvu. Z tohoto důvodu na začátku 90. let přestupuji do Hoštic, kde časem hrajeme I. A. První trenérská štace byla v Hošticích,
protože jsem si v r. 1996 zlomil nohu a zapojil jsem se v oddílu jako trenér.
Potom mě předal Zbyňa Zbořil dorost Drnovic, který byl velmi dobře hráčsky poskládán a hrál o postup v KP. Moje žena si prostě se mnou „fotbalově“
užila a užívá, protože jak srostli kosti, ke hraní přidávám i trénování. Abych
to shrnul, v dalších letech hraji ještě za Velešovice, Bohdalice 2x, Dědice B a
Ježkovice. Trenérsky jsem působil buď v roli trenéra nebo asistenta u žáků B a
mužů B v Drnovicích a u mužů v Dědicích a Bohdalicích.
Jak vzpomínáš na svoji funkci vedoucího mužstva v prvoligových Drnovicích ?
Tak to byla taková třešnička za moje fotbalové snažení a jsem vděčný lidem,
kteří mě umožnili tímto způsobem nakouknout do vrcholového fotbalu. Zkušenost k nezaplacení, protože kdo může vidět ligové trenéry při práci, stadiony a zázemí zevnitř.
První mistrák pod tvým vedením vyhrály Drnovice 10:2. Jak hodnotíš tento
důležitý výsledek ?
Výsledek samozřejmě moc dobrý, ale já podobný po přípravných zápasech
očekával. Nebo lépe řečeno, že můžeme vstřelit hodně branek. I po takovém
výsledku musím být na toto mužstvo přísný v hodnocení defenzivy, protože
způsob jakým jsme ty branky dostaly, se mi vůbec nelíbil. A to ještě Dan chytil

penaltu za stavu 5:2. Asi to bylo nervozitou, protože tolik nepřesností ve hře
jsem v přípravě se silnějšími soupeři neviděl.
Ty jsi stál u zrodu nového fotbalového klubu. Můžeš čtenářům přiblížit jak se
takový klub rodí ?
Bylo nás víc, kterým nebylo lhostejné, že se v Drnovicích nehraje fotbal. Po
počáteční euforii, kdy jsme tento zrod nápadu i oslavili, tak mě napadlo: „to
jsme začali dobře“. Nebudu vypočítávat čas a úsilí nás všech tomu věnovaný,
ale Drnovice jsou pro tento počin speciﬁcké. Není jednoduché nějakým způsobem navazovat na tradice jaké Drnovice mají.
Proto bych chtěl poděkovat úplně všem, kteří nám pomohli a umožnili zahájit
sezónu 2007/2008.
Chtěl bys něco vzkázat fanouškům a divákům v Drnovicích ?
Nejprve poděkovat v jakém počtu přišli na I. kolo. Celkem mě to vzalo a myslím, že i naše hráče. Škoda, že nebyl čas o poločasu přeměřit, kdo má z hráčů
nejvíc roztřesený kolena. Věřím, že se budeme snažit nejenom výkony, ale i
vytvořením co nejlepších podmínek pro sledování této krásné hry. Taky bychom byli vděční za jakoukoliv pomoc, která pomůže fotbalu v Drnovicích..
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Něco o vzniku klubu
Když v loňském roce přišel úpadek fotbalu v Drnovicích, bylo mi z toho smutno a
věřím že jsem v tom nebyl sám. Co se stalo? Proč to tak dopadlo ? Tisíce podobných
otázek se mi honilo v hlavě. Vzpomínky na zašlou slávu se vracely a já přemýšlel
co bude dál. Velice rychle se ovšem zformovala skupina lidí, do jejichž společnosti
jsem byl přizván, s nápadem a ochotou zachránit v naší obci fotbal. Prvotní nadšení
bylo tak veliké, že jsme si absolutně nepřipustili možnost že Drnovice nenastoupí
v novém ročníku v jakékoliv soutěži. Dnes už nejen já ale i ostatní aktéři pochopili,
že za jeden měsíc fotbalový klub nevznikne. Práce, která čekala na dnešní představitele klubu, byla nezměrná, vyčerpávající a vyžadovala spoustu ochoty a loajality.
Musím přiznat, že jsem před rokem ani netušil co fotbal v zákulisí vyžaduje. Spousta
zdánlivých detailů, které se vzájemně prolínají a navazují na sebe, vyžaduje soustředění a dobrou přípravu. I tak přišel první mistrovský zápas a na spoustu věcí se
zapomnělo, nefungovalo všechno tak jak má, ale postupem času se pokusíme tyto
mouchy vychytat a přiblížit se k dokonalosti.
Vznikl fotbalový klub, který je založen na dobré partě, také mužstvo se rekrutovalo
většinou z drnováků. Když se přidají ještě dobří fanoušci (ti bezesporu v Drnovicích
jsou) můžeme se těšit na skvělou budoucnost a radovat se z toho, že kopaná v naší
vesnici zůstala zachována.
V závěru bych se chtěl vrátit k pouťovému utkání a jménem celého klubu vám
poděkovat za podporu.
�
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SOUPISKA HRÁČŮ FK DRNOVICE
Jméno

předchozí klub

rok narození

číslo dresu

Böhm Oldřich

z Lysovic na Hostování

1967

7

Brtníček Daniel

z Lysovic na Přestup

1973

25

Brunclík Tomáš

z Lysovic na Přestup

1981

2

Dvořák Ladislav

z Opatovic na Hostování

1968

14

Farkaš Martin

z FKD a.s. na Přestup

1989

Jelínek Michal

z Bohdalic na Hostování

1985

21

Jelínek Oldřich

z Bohdalic na Přestup

1963

3

Jiříček Miroslav

z Chválkovic u Buč. na Host.

1976

18

Kedzior Petr

z Dědic na Přestup

1963

Kroutilík David

z FKD a.s. na Přestup

1988

23

Lecián Miroslav

z Pozořic na Přestup

1969

13

Pytela Radek

z Dědic na Přestup

1975

22

Rogožan Robert

z Radslavic na Přestup

1963

10

Slezák David

z Dědic na Přestup

1976

6

Švanda Dušan

z Křenovic na Hostování

1964

19

Vít Darek

1978

Zbořil Vítězslav

z Ježkovi na Hostování

1975

24

Zbořil Zbyněk

z Bohdalic na Přestup

1973

8

Čísla dresů souhlasí jen u bílých.

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

ROZLOSOVÁNÍ
FKD - IV. T�ída "A"

sezóna 2007/2008
Kolo

Datum

�as

Soupe�

1

12.8.2007

10,15

FKD - Sokol Milonice

2

19.8.2007

10,15

FKD - Moravské Málkovice

3

26.8.2007

4

2.9.2007

5

9.9.2007

6

16.9.2007

10,15

FKD - Sokol Pustim�� B

7

23.9.2007

10,15

FKD - Sokol Bohdalice C

8

30.9.2007

10,15

FKD - Sokol Krou�ek B

9

7.10.2007

10

14.10.2007

11

21.10.2007

12

28.10.2007

13

4.11.2007

Sokol Ho�tice B - FKD

14

11.11.2007

Sokol Milonice - FKD

Sokol Opatovice B - FKD
10,15

FKD - Sokol Brankovice
Sokol Lysovice B - FKD

Sokol Dra�ovice C - FKD
10,15

FKD - Sokol Hamiltony
Sokol Ra�ice - FKD

14.00

FKD - Sokol �vábenice

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

