
ROZHOVOR S TOMÁŠEM HLOBILEM 

Devatenáctiletý Tomáš Hlobil se stal těsně před startem jarní části novou posilou našeho týmu. 

Přestoupil k nám z MFK Vyškov. Ihned se zabydlel na místě stopera a na svůj věk podává velmi zkušené 

výkony. Více se nám představí v krátkém rozhovoru. 

Můžeš nám Tomáši na úvod popsat svoji fotbalovou kariéru? 

S fotbalem jsem začínal v Drnovicích zhruba v 6 letech. Už od malička jsem hrával s o rok staršíma 

klukama. Po rozpadu Drnovic jsem přestoupil do MFK Vyškov. V kategorii U19 jsem hrál druhou nejvyšší 

soutěž v republice a v mužích „B“ I. A třídu. 

Jakým způsobem si se dostal do Pustiměře? 

Jelikož jsem ve Vyškově toho v podzimní časti moc neodehrál, rozhodl jsem se změnit působiště. 

Bavil jsem se s Davidem Kudýnem o tom, že bych chtěl jít hrát do Pustiměře. Ten o tom řekl svému otci, 

panu Kudýnovi, který mi za pár dní zavolal a já se s ním domluvil. On pak vyřešil vše potřebné ve Vyškově a 

tím byl můj přestup realizován. 

Úvod sezóny nám příliš nevyšel, ze čtyř utkání jsme získali pouze 1 bod. Jak bys okomentoval 

tyto utkání? 

Ve Švábenicích to byl zápas dvou poločasů. První půle byla z naší strany opravdu strašná. Dostali 

jsme zbytečný gól ze standartní situace, který vždy zamrzí. V druhé půli jsme byli lepší než soupeř, ale 

bohužel jsme neproměnili šance, které jsme si vytvořili.  

V Křižanovicích na nás soupeř vletěl hned od začátku. :emít Honzu Kotulána v brance, tak 

prohráváme už od začátku zápasu.  

Doma proti Otnicím jsme začali celkem dobře. Dostali jsme se po proměněné penaltě do vedení, což 

nás jistě povzbudilo. Jenomže jsme nezvládli konec prvního a začátek druhého poločasu, kde jsme dvakrát 

inkasovali. V 70. minutě jsme dokázali zásluhou Daniela Martíneze srovnat stav utkání. V 90. minutě běžel 

Michal Smejkal od půlky sám na brankáře a tento únik dokázal proměnit v naše vedení. Mysleli jsme si, že 

jsme vyhráli. Ale závěr utkání jsme nezvládli a v poslední vteřině ztratili vedení.  

V Brankovicích rozhodla zase naše chyba v posledním pěti minutách. Do příštích zápasů se musíme 

vyvarovat těchto chyb.  

7astupuješ na pozici stopera, což je ve tvém věku celkem rarita, protože v ostatních 

mančaftech zde hrají většinou nejzkušenější hráči. Jak jsi spokojen s tímto postem? 

Ve Vyškově jsem hrával stopera, takže jsem rád, že zde můžu hrát i v Pustiměři. Když bude potřeba 

tak odehraju zápas i na jiném postu, ale na stoperovi se cítím nejlépe. 

Děkuji za rozhovor a přeji hodně nejen sportovních úspěchů.  

Vlastimil Smékal 


