
MARTIN POSPÍŠIL: „MUSÍME ODČINIT VÝKON Z NESOVIC“ 

Martin Pospíšil je pustiměřským odchovancem. Ve svých 31 letech k nám přestoupil 

z Dražovic. Během kariéry vystřídal úctyhodných 13 klubů včetně tří zahraničních angažmá. 

Mančaft bude spoléhat především na jeho zkušenosti a vytříbenou techniku. Více se 

dočtete v tomto rozhovoru. 

Po 19 letech ses k velké radosti všech našich 

příznivců vrátil do Pustiměře. Byl jsi rozhodnut, že se do 

svého mateřského klubu někdy vrátíš? 

„Co se týče mého návratu do Pustiměře, tak určitě jsem 

počítal s tím, že se jednou vrátím tam, kde jsem s 

fotbalem začínal. Akorát jsem nepočítal s tím, že to bude 

tak brzy, ale můj zdravotní stav mi bohužel nedovoluje 

pokračovat na vyšší úrovni. Na druhou stranu nelituji 

toho, že jsem se vrátil, ačkoliv jsem svůj návrat dlouho 

zvažoval. Je tu spousta kluků, které znám od mala a se 

kterými jsem vyrůstal a jsem i překvapený, že je tu řada 

hráčů, kteří jsou na velmi solidní úrovni. Můžu upřímně 

říct, že jsem tu spokojený.“ 

Během kariéry jsi prošel početnou řadou klubů. Na 

které štace nejraději vzpomínáš? 

„Je pravda, že klubů jsem během svojí kariéry vystřídal 

podstatně dost. Na některé mám lepší vzpomínky a na 

některé ty horší, ale abych byl konkrétní, tak rád vzpomínám na svoje působení v FK Senica, 

FK Mutěnice a dá se říct, že i v České Lípě jsem byl spokojený. Pamatuji si, že když jsem tam 

jel poprvé, tak se mi tam vůbec nechtělo, protože to byla hrozná dálka, ale když jsem vešel 

do kabiny, tak jsem byl příjemně překvapený, protože jsem tam potkal dva bývalé 

spoluhráče a kamarády z bývalých působišť a tím pádem to pro mě bylo jednodušší.“ 

Jako velký mládežnický talent sis určitě zahrál s řadou současných profesionálních hráčů. 

Můžeš některé jmenovat? 

„Michal Kadlec, Milan Petržela, Ondřej Kúdela. Je jich asi víc, ale momentálně už mě nikdo 

nenapadá :)“ 

První tři kola jsme zvládli bez ztráty bodu, ale naposledy přišla facka v Nesovicích. Jak jsi 

viděl tento zápas? 

„Já jsem toho za ty tři kola moc neodehrál, ale kluci ty zápasy zvládli výborně. Co se týče 

těch Nesovic, mám takový pocit, že jsme šli na hřiště s tím, že to půjde jak se říká samo, ale 

všichni víme, že to tak nefunguje a na tohle jsme určitě doplatili. Máme bez pochyby 

kvalitnější tým než oni, ale v tomhle zápase jsme pro vítězství neudělali vůbec nic. Možná 



tomu trochu přispělo i to, že den před zápasem proběhla nějaká oslava. Doufám, že se na 

mě budoucí ženich (Michal Beneš) nebude moc zlobit, že jsem to tady takhle zmínil, ale je 

potřeba to trošku zlehčit a on to vezme určitě sportovně :)“ 

Dnes nás čekají Drnovice, kde jsi během jejich prvoligové éry působil jako mládežník. 

Budeš mít na toto utkání větší motivaci a jak ho tipuješ? 

„Já osobně budu mít zvýšenou motivaci určitě, ale ne pro to, že hrajeme proti Drnovicím, 

ale proto odčinit ani ne ten výsledek, ale hlavně výkon z Nesovic. Doufám, že tento zápas 

bude úplně o něčem jiném a uděláme všechno proto, aby jsme ho zvládli jak herně, tak i 

výsledkově, ke spokojenosti našich fanoušků.“ 

Děkuji za rozhovor. 

Vlastimil Smékal 

 


