






TRENÉR SMETANA:
HRÁČI CHTĚJÍ DOKÁZAT, ŽE VÝSLEDKY NEODPOVÍDAJÍ HŘE

Ani další dvě utkání body nepřinesla, byť v obou to bylo těsně. Jak viděl vítkovický 
trenér prohru 1:2 na půdě vedoucích Pardubic? "Na to, v jakém jsme postavení my a 
v jakém soupeř, jsme předvedli slušnou a vyrovnanou partií. Vycházeli jsme z pevné 
defenzívy a chtěli čekat na naše šance a okna v soupeřově defenzívě. To se dařilo, leč 
pak nás z ničeho nic zasáhla penalta, ani nechci komentovat, jestli byla přísná nebo 
sporná. Prostě byla. Měli jsme plán o poločase prostřídat a vystřídáním křídel dát hře 
nový impulz. Byli jsme v tom úspěšní, jenže opět jsme bohužel doplatili na naší 
naivitu a po rohu inkasovali. Takové situace musíme zvládat," začal s hodnocením. 

"I přesto hráči věřili, že jsou vyrovnaným soupeřem, mají šancí a 

dali gól, což se nakonec také podařilo. Jenže další ranou pro tým 

byla červená karta, která také přišla z ničeho nic. V deseti už to 

bylo těžké, třebaže nějaké náznaky tam ještě bylo a dařilo se 

nám držet soupeře daleko od naší brány. Na body už to nestačilo. 

Stále se opakuje, že předvedeme dobrý výkon, leč nejsme za něj 

bodově odměnění. Naopak pykáme, za každý náznak naivity nebo 

sebemenší chybu. To se musí změnit," pokračoval. 

"Pozitivem bylo, že jsme u prvního týmu nepropadlí i s hráči, kteří toho ještě tolik 
neodehráli. Někteří kluci kroutili hlavou, když jsme je do Vítkovic vzali, ovšem v 

Pardubicích se ukázalo, že jsme udělali dobře a předvedli dobrý výkon, určitě 
nepropadlí. Počínaje Tomášem Netoličkou, který působil jistě, neudělal chybu a s 
ledovým klidem vyřešil řadu situací. To je určitě příslib do budoucna. To samé krajní 

bek Russmann, hrál po delší době od zranění, ale vydržel celých devadesát minut 
fyzicky i fotbalově. Dziuba netrénoval v karanténě, ovšem připojil se k nám před 

nějakým měsícem. Tak bych mohl pokračovat dál a dál. .. ," dodal na adresu nováčků. 
Ke změně došlo také na pozicí útočníka. "Martín Macej byl pod velkou zátěží, 
odehrál všechno, odpracoval si to, jen mu chyběla produktivita. Což sráželo jeho i 

celý tým. Odpočinul si, naskočil z lavičky a ukázal, že má chuť. Gól mu jistě pomůže." 
Boj o remízu až do konce ovšem trenéra Smetanu zdaleka neuspokojil: "Nemáme 
body, takže jestli jsme prohráli 0:1 nebo 0:5 je jedno. Samozřejmě na psychiku to má 

vliv, ale my prostě potřebujeme body. Pří hře zatím obstojíme, ale bohužel prozatím 
nejsme schopní uspět v obou šestnáctkách. Věřím, že teď budou chtít kluci ukázat, 

že prozatímní výsledky neodpovídají jejích výkonům. Potvrdit to ale musí na hřišti." 
A to už ve čtvrtek, kdy přijede Vlašim. "Připravujeme se stejně jako proti komukoliv 
jinému. Hlavně se chceme prezentovat naší hrou, nejinak to bylo proti Brnu čí 

Pardubicím. Na tom se nic nemění. Kluci hlavně musí mít důvěru, že to zvládnou," 
vysvětluje trenér Ondřej Smetana a doplňuje: "Klíčové jsou pro nás všechny utkání, 
leč některé jsou ještě klíčovější a tohle je jedno z nich." 
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Trenér Smetana nechal řadu hráčH základní sestavy pouze na lavičce, tudíž příležitost se 
ukázatod úvodních minutdostali premiérově Netolička, Russmann, Dziuba, Martišiak 
anebo třeba na jaře premiérově matador Motyčka. 

Hned v první minutě si vítkovická družina vybojovala rohový kop, Holišova hlavička mezi 
tyče nezamířila. Totoohrožení branky Boháče bylo na dlouhé minuty jediné, protože 
domácí měli územní převahu a hosté se často osvobozovali jen za cenu odkopH. První 
velkou šanci obstaral povedenou ranou Ewerton, jenž překvapivě trefil břevno. Mladý 
brankářještězasahovatnemusel, ovšem vytáhnoutsemusel proti hlavičce Hlavatého. 
Ze vzduch u b}'.,1 po pH I hod i ně nebezpečný i Ewerton, tentokrát však rybičkou brazilský 
křídelník zam1ril těsněvedle. 

Přestoseexotický hráč veslužbách prvn íhocelku tabu I ky dočkal trefy z P,Okutového 
kopu nařízeném po faulu na Proska, proti ráně pod břevno neměl Netolicka Šanci. Ve 
zbyvajících minutách první pH lese Vítkovičtí na kloudnou akci směrem dopředu 
nezmohli, atakdokabin šli spokojenější domácí. 

Poslední celek tabulky chtěl po přestávcezá pasještězd ramatizovata přida I na aktivitě, 
jenže přišlasb.Jdenásprcha v podobě inkasované branky po rohovém kopu, šťastným 
střelcem byl Martin Tomi. Přesto na drama došlo, když po hodině hry sehrálo vítkovické 
mužstvo skvělý protiútok, na jehož konci byl Martin Macej. Pardubiceseovšem 
nenechaly vyvést z míry ,a i nadále pokračovaly ve své nastavené hře,aktivní byl 
zejména Ewerton, několikrát se pokusil zakončit sám či vypracoval střeleckou pozici pro 
spoluhráče. 

Nešťastněpakskončilo utkání proDeniseDziubu atrenérSmetana hojistěnepochválil. 
Dvě žluté karty za fauly během dvou minut znamena!J. vyloučení a oslabení vítkovického 
celku. Poslední celek F: N Lpa kieště znov usrdnate bojoval a převzal aktivitu, leč 
pozorněbránicíVýchodočesi užzádnéd ramanedopustilia připsali si načeletabulky 
další tři body. Pro Vítkoviceje po vítězstvíVlašim i nad Duklou bohu žel situacej iždoslova 
kritická. 

FKPARDUBICE-MFKVÍTKOVICE 2:1 (1:0) 

Branky: 37.PaixaodaSilya(pen.),57. Toml-61. Macej.ŽK: 45. Holiš,68. a69. 
Dziuba, 90 + 2. Martiš ia k. CK: 69. Dziuba. Rozhodčí: Hocek - Poživil, Ratajová. 

Pardubice: Bolláč-Prosek, Šejvl, T oml, T. ČelHstka-Jeřábek ({;)-PFeiferj78. Lee), 
Hlavatý (84. F. Ci hák), Tischler, PaixaodaSilva (84. Surzyn )-P. Cerný (71. Splíchal). 

Vítkovice: Netolička-Bolf, Plesník, Holiš, Russmann-Putyera (52. Macej)t Chvěja ( 6 7. 
Martiník), Motyčka (C) (52. Ožvolda), Dziuba, Matoušek (46. Kania)- Martisiak. 



VIZITKA NAŠEHO SOUPEŘE - FC SellieT & Bellot Vlašim 

Rok založení: 1922 
BaTvy: modT á a bílá 

FC SELLIER & BELLOT 

Klub, který vznikl v roce 1922 pod názvem SK Vlašim, se ve druhé nejvyšší soutěži na českém 
či československém území objevil během své historie hned několikrát, leč vždy jen o krátkou 
epizodu. Druhou ligu se podařilo udržet na delší čas až v novodobé historii, kdy v roce 2009 
středočeský celek vyhrál ČFL a od té doby pravidelně působí mezi profesionálními kluby. 

Po několika sezónách v klidnějším či méně klidnějším středu tabulky dosáhl vlašimský fotbal 
historického úspěchu v podobě 4. místa ve FNL v sezóně 2016/2017. Poté však přišly střídání 
trenérů a postupné poklesy o čtyři příčky v tabulce rok co rok. Aktuálně je tým vedený 
Danielem Šmejkalem na dvanácté příčce, na stejné pozici skončil také loni. 

Po prvních dvou kolech měli Středočeši 4 body, jenže pak pětkrát za sebou prohráli a 
záchranářské starosti byly na světě. FC S&B ovšem poté prožil slušnou přípravu, po které sice 
prohrál s Pardubicemi, leč po pauze způsobené pandemii pravidelný účastník druhé nejvyšší 
soutěže již podává dobré výkony a ve čtyřech zápasech získal slušných sedm bodů. 

Vlašim překvapivě oloupila v minulém kole pražskou Duklu, jenže bojuje o postup. Gály se o
vítězství lepšího týmu zapříčinili Dias a Svoboda. Nebyl u toho ovšem Jiří Januška, který dříve 
ve Vítkovicích působil. I tak má náš nedělní soupeř ve svém týmu několik zajímavých 
osobností jako například obránce Jakub Štochl, záložník Ladislav Janda nebo v útoku 
Alexandr Jakubov. Nejvíce minut pak odehrál obránce Petr Breda. 

STŘELCI: 5 - Janda; 4 - Januška; 3 - Fotr, Svoboda, Dias; 1 - Breda, Pilík.

POSlEDNf CH PĚT ZÁPASŮ VE F:NL: 

Vlašim - Dukla Praha 2:0, Ústí. N. Labem -Vlašim 2:0, Vlašim - Sokolov 1:1, Líšeň -Vlašim
0:2, Přátelský zápas: Vlašim - Táborsko 3:1

DOMINIK MARTIŠ/AK: GÓL POTĚŠIL, ALE S LEPŠÍM VÝSLEDKEM BY CHUTNAL LÉPE 

Loni v létě podepsal Baník Ostrava zajímavou posilu ze Senice, mladého Dominika 
Martišiaka, jenž ovšem obratem zamířil na hostování do MFK. ,,Baník o mě měl už delší 
dobu zájem, a navíc právě ostravskému klubu Senica v té době dlužila peníze. Jedinou 
možností, jak jej aspoň nějakým způsobem uhradit, byl můj přestup jako jeho částečná 
kompenzace. Vlastně jsem tím Senicu zachránil, poněvadž jinak by se jen těžko vyhnula 
problémům a možná i existenci v nejvyšší soutěži," vysvětlil na úvod mladý slovenský 
útočník a dodal: "Od přestupu sliboval posun vpřed a zisk zkušeností v mužském fotbale, i
když už jsem měl i nějaké ty start v nejvyšší slovenské lize." 

Pod trenérem Balcárkem mu ovšem pšenka nekvetla. "Není jednoduché někam přijít a 

hned se prosadit do hlavní sestavy, ještě navíc v mém věku. Tím pádem jsem s tím 

počítal a věděl, že na sobě musím makat a být trpělivý tak, abych dostal prostor 

možnost ukázat se i v zápase." 

Poté, co se týmu ujal Ondřej Smetana, dostal Dominik novou šanci se porvat o místo v 

základu, jenže po prvním jarním kole přišla pandemie. "Určitě to byla komplikace, 

ovšem všechno se zvládlo a jsem velmi rád, že můžeme zase trénovat a hrát fotbal. 

Během pandemie jsem se nejvíce věnoval rodině a snažil jsem se udržet v dobré 

fyzické kondici. Doma se navíc pracuje na veteránu Jaguar M KV Drophead coupe, takže 

jsem snažil pomáhat," svěřil se s netradičním koníčkem 19-letý fotbalista. 

Ten dostal větší šanci proti Brnu a důvěru po pár minutách na hřišti splatil gólem. 

"Když se hráči podaří vyrovnat zápas, tak si vždy přeje, aby tým alespoň neprohrál. Leč 

bohužel tentokrát se tak nestalo, což mě následně mrzelo. Gól samozřejmě potěšil, ale 

s dobrým výsledkem by chutnal o mnoho lépe." 

Dobrý výkon však slovenskému útočníkovi zajistil místo v základní sestavě v neděli v 

Pardubicích "Potěšilo mě, že jsem se dostal do základní sestavy. Chtěli jsme uhrát co 

nejlepší výsledek, bohužel se to opět nepodařilo. Šlo však o velmi náročné utkání a 

většina lidí asi očekávala naši prohru rozdílem třídy, nakonec jsme až do konce bojovali 

o body. Bohužel jsme těsně prohráli. Na druhou stranu jsme ukázali, že dokážeme hrát

s kýmkoliv."

Po čtyřech dnech vítkovické mužstvo čeká další duel F:NL, a to velmi důležitý.

"V každém zápase jde o všechno a každý se snaží podat stoprocentní výkon. Ve čtvrtek

to nebude jediné. Atmosféra v kabině je dobrá, ono i při špatných výsledcích musí

kabina držet při sobě a myslet pozitivně, jen to nás může posílit. Osobně věřím, že ve

čtvrtek zůstanou všechny tři body doma," přeje si Dominik Martišiak.
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