V
ALO Ý

UB
KL

FOTB

Z P R AV O D A J
FK
DR D E
NOV IC

11. kolo
S E ZÓ N A 2 0 0 8 / 2 0 0 9

I I I . T Ř Í DA O K R E S N Í S O U T Ě Ž E

FK DRNOVICE A

-

HOŠTICE
Rozhodčí: M. Novotný

19. 10. 2008
Sponzor tomboly:

1015 hod.

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE, VÝŠKOVÉ PRÁCE
VÝROBA VCHODOVÝCH STŘÍŠEK,
MONTÁŽ HROMOSVODŮ ...
MICHAL SLEZÁK: 774 939 610
JAN ZOUHAR: 773 591 777

č.

MINULÁ UTKÁNÍ
5. 10. 2008 - 9. kolo III.třídy: FKD A - KOMOŘANY 7:1 (3:0)
Branky:
Novotný 3, Zbořil Z. 2, Švanda, Slezák
Sestava FKD: Brtníček D. – Slezák D (80.Jelínek O.), Kedzior, Slezák M. (70.Jelínek M.)
Farkaš – Zbořil V. (43. Kroutilík), Pytela, Švanda, Lecián – Novotný, Zbořil
Ve slunečném nedělním dopoledni začínalo utkání s malou časovou prodlevou. Hned od
začátku střetnutí bylo jasné, které mužstvo drží opratě ve svých rukou. Přesto se domácím
nedařilo proměňovat vyložené příležitosti a dvakrát se míči postavila do cesty tyč branky
hostí. Poprvé se podařilo Drnovicím skórovat ve 26. minutě, z kopačky Novotného. Tentýž
hráč se za chvíli trefil znovu a do poločasu přidal třetí gól Zbyněk Zbořil. Poločasové vedení
3:0, jakoby naše hráče ukonejšilo a po přestávce to bylo trochu vidět. Hosté snížili a zdálo se,
že nabývají dojmu, že by mohli něco uhrát. V 65. minutě si však k trestnému kopu postavil
míč Švanda a tak jako již mnohokrát ho poslal za záda protivníkova brankáře. O pět minut
později napřáhl ke střele z dvaceti metrů Michal Slezák a nechytatelnou střelou zvýšil na
5:1. Po jedné brance přidali ještě Zbořil Z. a Novotný a tak se zrodilo vítězství Drnovic 7:1.
Jedinou kaňkou na kráse nedělního dopoledne bylo zranění Slávy Zbořila, tak doufejme, že
se dá brzy do pořádku.

12. 10. 2008 - 10. kolo III.třídy: HABROVANY - FKD A 0:5 (0:3)
Branky:
Pytela 2, Švanda, Novotný, Slezák D.
Sestava FKD: Brtníček M. – Lecián (21.Hudec), Slezák M., Kedzior, Slezák D. (77.Jiříček) – Žalud
Pytela, Švanda, Kroutilík (68. Raška) – Zbořil, Novotný
Na hřiště posledních Habrovan se jelo s obavou, jak bude vypadat herní terén. Obavy se naplnily, protože hřiště bylo ve stavu, který nepřeje kombinační hře. Přesto panovala v mužstvu
pohoda a dobrá nálada. Uběhlo teprve pět minut hry, když vhazoval aut Lecián, odražený
míč se dostal ke Švandovi a ten ho s přehledem a klidem poslal mezi tři tyče. Do dalších šancí
se dostávali oba útočníci Zbořil i Novotný. A právě Radek Novotný zužitkoval Kedziorův centr
a zvýšil na 2:0. To bylo v 21. minutě a v téže minutě musel z důvodu zranění opustit hřiště
Lecián, kterého nahradil Hudec. Ve 32. minutě naservíroval Dušan Švanda gólovou přihrávku Radkovi Pytelovi a ten ji stoprocentně využil ke vstřelení třetí branky Drnovic. Po změně
stran sice šance přicházely, ale na nerovném hřišti se je nedařilo proměňovat. Až v 68. minutě
napřáhl ke střele z 25 metrů David Slezák a překvapil nejen domácího brankaře. Osm minut
do konce utkání upravil výsledek na konečných 0:5 opět Radek Pytela. Tak trochu povinné
vítězství, přesto si hráči za předvedený výkon a tři body zaslouží poděkování.
Oldřich Jelínek, trenér mužstva: „Brzy vstřelenou brankou jsme zápas ideálně rozehráli a
s přehledem dovedli do jasného vítězství. I když terén v Habrovanech nenahrává kombinační
hře, tak naše technická převaha v utkání dominovala. Zvlášť chválím hráče, kteří měli v nohách náročný dopolední zápas za B mužstvo a odmakali to i odpoledne.“

Kompletní výsledky 10. kola:

Pozvánka na odpolední zápas

NEDĚLE 19.10.

15:00

BRANKOVICE B - FKD B

Pozvánka na zápasy 12. kola:
NEDĚLE 26.10. 10:15
NEDĚLE 26.10. 14:00

FKD B - ŠVÁBENICE
M. MÁLKOVICE - FKD A

ROZHOVOR
Do dnešního zpravodaje nám poskytnul rozhovor
šéf fanklubu FKD FANS Antonín Srna.
Mohl by ses čtenářům zpravodaje představit?
Jmenuji se Antonín Srna. Jsem z Pístovic, je mi 17 let a studuji
třetí ročník SPŠ Jedovnice, obor Elektronické počítačové systémy. Za Drnovice hraju již několikátým rokem stolní tenis.
Mé záliby jsou wrestling, ping-pong, fandění, sudoku, počítač,
klavír, hudba (metal, rock, pop).
Jinak na stránkách FKD a i jinde např. na diskuzích se vždy prezentuji pod přezdívkou Tonick.
Ty jsi z Pístovic, co tě přivedlo k fotbalu v Drnovicích ?
To bylo tak. Je to čtyři roky zpátky, co jsem pořád všude četl o fotbalových Drnovicích, hodně často jsem viděl i záběry drnovických zápasů v televizi a přišlo mi divné,
že chodím na ZŠ Drnovice, v hraju tady i pinec a v životě jsem se nebyl podívat v
Drnovicích na fotbale. A tak jsem dne 29. května 2004 v 17.00 hodin poprvé navštívil
stadion, abych shlédl zápas FK Drnovice vs. HFK Olomouc, s tím, že pokud naši neprohrají, postoupí opět do první ligy. Zápas byl vcelku nudný (nakonec skončil remízou 0:0) a tak jsem si šel o poločase sednout mezi místní fanklub, který tehdy ještě
čítal kolem třiceti členů, abych viděl zápas i z jiného úhlu, než má klasický tichý divák,
který pouze sleduje fotbal, bez jakéhokoliv většího nadšení pro hru. Na konci zápasu
byla velká oslava postupu zpět mezi elitu. Tak jsem tam s nimi začal„vyřvávat“ (fandit)
a to mi zůstalo až dodnes. Je jen škoda, že po první lize v sezoně 04/05 a druhé lize v
sezoně 05/06 tým nezvládl finanční situaci a musel vrcholový fotbal na rok opustit.
Ovšem teď už se naštěstí zase v Drnovicích fotbal hraje a chce po vzoru svého předchůdce 1. FK Drnovice postupovat sezonu po sezoně, až tam, kam to bude možné.
Jak tipuješ výsledek letošní sezóny? Mám na mysli áčko i béčko.
Ze začátku, po nějakých dvou třech kolech, to vypadalo s oběma týmy vcelku rozpačitě. Ale naštěstí se vše vrátilo do správných kolejí a áčko i béčko už si drží vítěznou řadu. Proto si myslím, že áčko půjde stoprocentně na postup a béčko pokud si
udrží formu, tak bude na postup taky. I když to u obou našich mužstev, jak jsem již
zmiňoval, ze začátku tak nevypadalo.
Jak hodnotíš výsledky a celkový chod klubu ?
Výsledky obou našich mužstev patří k nejlepším v jejich soutěžích, co k tomu
víc dodat. S výkony může být každý návštěvník našich utkání nadmíru spokojen.
A celkový chod klubu hodnotím taky pozitivně. Myslím si, že mezi hráči panuje
přátelská atmosféra, ale samozřejmě i přirozená mírná rivalita o boj o základní sestavu v týmu, což je jedině dobře, protože každý musí hrát na plno, aby si udržel
místo v základní sestavě. Jediná věc, co je podle vadou na kráse je část drnovické
mládeže, která má zapotřebí si stále něco dokazovat a tak jen tak rozkopávají

dveře nad hlavní tribunou, čas od času se po nich musí uklízet na stadionu, ničí
plastová okna na stadionu, vytrhávají sedačky apod.. Ovšem jak se říká na každého jednou dojde a až je jednou někdo přistihne při činu, tak jsem zvědavý, jak se
projeví jejich hrdinství a jejich odvaha tváří v tvář zákonu.
Prozraď nám, jak funguje fanklub FKD FANS a jaká je vnitřní atmosféra ?
Tak tady je odpověď velice jednoduchá. Atmosféra ve vztahu je velice přátelská.
A k tomu, jak fanklub FKD FANS funguje? Na domácí zápasy se prostě sejdeme až
na tribuně, s tím, že někdy nás přijde méně, někdy více. Na zápasy venku jezdíme
většinou v 5-8 lidech, ale jak já říkám: “Čím méně nás je, tím víc budeme fandit“.
Za odvoz na zápasy venku bych chtěl poděkovat Tomáši Kroutilíkovi a Mirce Mačkalové s Laďou Brtníčkem. Na důležité zápasy (souboje s konkurenty o postup
apod.), nás většinou jezdí o pár lidí víc. Jinak fanklub FKD FANS má dveře, pro
případné další zájemce vždy otevřeny.. Za každý nový hlas jsme vděčni.
Chtěl bys něco vzkázat hráčům ?
Otázka sice zní jestli chci něco vzkázat hráčům, ale já bych začal trošku jinak. V
prvé řadě bych chtěl vzkázat velké díky všem, kteří se podíleli na opětovném
založení klubu a udělali tím všem lidem nesmírnou radost, že se do Drnovic opět
vrátí fotbal na úrovni. Myslím, že by byla škoda, kdyby Drnovice měli takový stadion a tolik talentovaných hráčů a nehrála by se tady žádná mužská soutěž. Dále
bych chtěl samozřejmě poděkovat všem drnovickým fotbalistům za skvělé výkony a za maximální nasazení, které při každém zápase předvádějí. Vzhledem
k tomu, že máme jeden z „nejvyšších“ věkových průměrů v soutěži je až obdivuhodné, s jakou vervou naši hráči hrají. Klobouk dolů. Vzkaz všem hráčům od
celého fanklubu FKD FANS:
„Jen tak dál !!!“.
Chceš něco vzkázat ostatním fanouškům ?
Určitě. A tady budu velice konkrétní, protože bych nerad na někoho zapomněl.
Díky za to, že podporujete a fandíte FKD a doufám, že tomu tak bude i nadále.
Toto poděkování patří lidem:
Tomáš Kroutilík & Maruška Müllerová, Peťa Polách, Laďa Čejka, Pepa Kummer,
Mira Lecián ml., Mirka Mačkalová & Laďa Brtníček, pí. Burianová & p. Burian, Fana
Jaroš, Radek Nevrkla, Aleš Burian, Kuba Jindra, Zdenda „Komeťák“ Ševčík, Luboš
Filip, Ondra Mačkal a mladým fanouškům (např. Kuba Raška, Lukáš Rogožan, Peťa
Balog, nebo Matěj Brtníček a další).
A dále chci poděkovat těm, kteří jezdí na každý zápas FKD a tím vyjadřují týmu
podporu. A v neposlední řadě chci vyjádřit velký obdiv paní Matuškové, která
je věrná fanynka týmu. A nakonec vzkaz pro celé FKD, jak se zpívá v jednom z
chorálů: „Hóši my Vás nikdy neopustíme (3x), my jsme fanklub FKD, hej hej“ a
tak to i bude!!!
Mám tu ještě vzkaz pro všechny, kteří by chtěli fandit s námi:
„Přijďte za námi mezi sektory E a F a povzbuďte s námi tým FKD“.
Lidé, co na to nemají kuráž, ať aspoň zpívají s námi tuto asi nejstarší a nejznámější
hymnu FKD:
„Nedaleko od Vyškova, je vesnice fotbalová, slavné mužstvo má, Manchesteru
se podobá, jeho jméno rve nám plíce, je to FK Drnovice“

TABUKA STŘELCŮ
„A“
Novotný Radek
15
Zbořil Zbyněk	  9
Švanda Dušan	  5
Pytela Radek	  5
Slezák Michal	  4
Pytela Radek	  5
Kedzior Petr	  1
Sýkora Petr	  1
Žalud Petr	  1
Böhm Oldřich	  1
Slezák David	  1

„B“
Jelínek Michal
Rogožan Robert
Sýkora Petr
Böhm Oldřich
Hrubša Štefan
Olejníček Zbyněk
Račanský Pavel
Raška Miroslav
Matula Petr
Jiříček Miroslav

7
5
4
2
2
1
1
1
1
1

MINULÉ UTKÁNÍ našeho „B“ mužstva
12. 10. 2008 - 10. kolo IV.třídy: FKD B - BOHDALICE C 5:4 (5:1)
Branky:
Rogožan, Hrubša 2, Jelínek M. 2 - Frydrýšek, Kolečkář 2, Pacula
Sestava FKD: Brtníček M. - Olejníček (78 min. Zbořil Z.), Polišenský, Hudec, Hynšt, (62 min.
Jiříček), - Matula, Hrubša, Böhm, Raška (65min. Otevřel) - Rogožan, Jelínek M.

V neděli 12. října, naše béčko sehrálo domácí utkání s těžkým soupeřem z Bohdalic. První poločas se
nám vydařil, soupeře jsme suvereně přehrávali, a v 17 minutě hry jsme vedli již 4 :0. V závěru první půle
jsme sice inkasovali branku, ale vzápětí jsme na ni odpověděli a do kabin se odcházelo za jednoznačného stavu 5:1. O výsledku utkání se zdálo být rozhodnuto. Jenže po poločase se obraz hry změnil,
soupeř brzy vstřelil druhý gól, a začal nás přehrávat. Výsledkem byly další dvě branky v naší síti, a my
se museli bát o výsledek. Naštěstí hosté své další příležitosti neproměnili, a tak jsme se mohli radovat
z dalšího vítězství.

NAŠI SPONZOŘI:

ELEKTROMONTÁŽE

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

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

TIPSPORT BAR HOTEL DUKLA
zbynek.zboril@izsport.cz

www.izsport.cz
Restaurace

SPORT
Drnovice

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

Případné názory a komentáře nám můžete psát do návštěvní knihy na uvedených internetových stránkách.
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