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FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2018/2019 (jaro)
21. kolo

Dnešní utkání:
1.SK Prostějov – Sokolov

24. kolo
25. kolo
26. kolo
27. kolo
28. kolo
29. kolo
30. kolo

Následující utkání:
Pardubice – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – Táborsko
Vítkovice – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – Jihlava
Varnsdorf – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – Chrudim
Vlašim – 1. SK Prostějov

-:- (-:-)
-:- (-:-)
-:- (-:-)
-:- (-:-)
-:- (-:-)
-:- (-:-)
-:- (-:-)

17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo

Odehraná utkání:
Žižkov – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov - České Budějovice
FC Hradec Králové – 1.SK Prostějov
Zbrojovka Brno – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – Znojmo
Ústí nad Labem – 1.SK Prostějov

4:1 (3:1)
0:1 (0:1)
3:0 (1:0)
1:0 (0:0)
5:1 (3:0)
2:1 (1:1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

TABULKA FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 2018/2019
SK Dynamo České Budějovice 22
17
2
3
FC Vysočina Jihlava
22
14
4
4
FC Hradec Králové
22
11
5
6
FK Varnsdorf
22
10
8
4
FC Zbrojovka Brno
22
10
6
6
FK Ústí nad Labem
22
11
3
8
FK Pardubice
22
9
8
5
MFK Vítkovice
22
8
6
8
FC Sellier & Bellot Vlašim
22
5
10
7
FK Baník Sokolov
22
7
4
11
1.SC Znojmo FK
22
6
6
10
FK Fotbal Třinec
22
6
5
11
MFK Chrudim
22
6
4
12
1. SK Prostějov
22
5
6
11
FC MAS Táborsko
22
4
6
12
FK Viktoria Žižkov
22
3
5
14

- : - (- : -)

40:17
34:16
26:12
22:16
39:25
28:26
35:22
23:33
25:27
21:28
31:33
20:29
28:40
19:32
26:36
22:47

53
46
38
38
36
36
35
30
25
25
24
23
22
21
18
14

Oficiální magazín klubu 1.SK Prostějov k utkání 23. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ■ Autor textů: Tomáš Kaláb ■ Foto: Josef Popelka, Tomáš Kaláb,
Tomáš Čepa, www..fksokolovcz ■ Zlom a sazba: Josef Popelka ■ Tisk: TISKÁRNA JOLA v.o.s. ■ Připomínky či náměty piště na kalab70@seznam.cz

2

JARO 2019

1.SK Prostějov
Za Místním nádražím 4536
796 03 Prostějov

Tel.: 582 334 795
email: sekretariat@1skprostejov.cz
web: www.1skprostejov.cz

SOUPISKA
Brankáři
1
Mucha Filip
27 Bréda Miloslav
89 Le Giang Patrik

1992
1994
1992

Obránci
4
Slaninka Martin
13 Janíček Tomáš
14 Biolek Matěj
16 Machynek Lubomír
21 SchusterAleš
23 Pernackij Alexandr
24 Sus Martin

1996
1982
1991
1994
1981
1995
1989

REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní trenér:
Asistent trenéra:
Trenér brankářů:
Vedoucí mužstva:
Masér:

Machala Oldřich
Aleksijević Petar
Aleksijević Petar
Musil Martin
Marek Roba

Záložníci
7
Koudelka Jan
8
Jan Polák
9
Pančochář Josef
12 Šteigl Jan
17 Fládr Zdeněk
19 Lutonský Milan
22 Zapletal Michal
29 Žikol Dmytro

1992
1981
1991
1995
1994
1993
1998
1995

Útočníci
3
Kroupa Karel
10 Ševčík Adam
18 Vošahlík Jan
99 Píchal David

1980
1993
1989
2000

Více o klubu na www.1skprostejov.cz

1.SK PROSTĚJOV

FK Baník Sokolov, a.s.
Jednoty 1628
356 01 Sokolov
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Tel.: +420 775 668 710
email: banik@fksokolov.cz
web: www.fksokolov.cz

SOUPISKA
Brankáři
1
Belaň Jaroslav
22 Dvořák Jakub I.

1981
1987

Obránci
3
Mišůn Milan
5
Stropek Daniel
8
Beránek Adam
14 Mejdr Jan
19 Ševčík Ondřej
23 Ruml Ondřej
24 Čihák Adam

1990
1998
1991
1995
1995
1996
1995

REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní trenér:
Asistent trenéra:
Trenér brankářů:
Vedoucí mužstva:

Hejret Vítězslav
Vaněček David
Vahala Stanislav
Zíma Václav

Záložníci
6
Novák Daniel
7
Machek Vojtěch
9
Vávra Stanislav
10 Glaser Petr
11 Kosak Jan
12 Štípek David
17 Dvořák Jakub II.
20 Hlavatý Michal
21 Liener Erik

1998
1990
1993
1988
1992
1992
1989
1998
1994

Útočníci
15 Voleský Patrik
16 Holek Martin

1998
1989

Více o klubu na www.fksokolov.cz
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JARO 2019
OKÉNKO DO MINULÉHO KOLA

FK Ústí nad Labem – 1.SK Prostějov 2:1 (1:1)
Branka: 7. a 69. Brak – 40. Vošahlík
1.SK Prostějov: Le Giang – Machynek (76. Biolek), Janíček, Schuster, Slaninka – Sus (48. Koudelka) –
Píchal, Vošahlík, Polák, Lutonský – Ševčík (72. Kroupa). Trenér: Oldřich Machala.

Přes snahu navázat na první jarní body z domácího utkání tahali naši fotbalisté na severu Čech
evidentně za kratší konec. Zejména první poločas byl v režii domácích a bylo jen jejich chybou,
že si nevypracovali vyšší náskok. Absolutorium si v těchto pasážích zasloužil brankář Le Giang,
který tým jednoznačně podržel. Srovnání hry ke konci prvního poločasu a z toho pramenící
Vošahlíkovo vyrovnání však v druhém poločase smazal druhý gól domácího stopera Braka.
„Zápas jsme začali špatně, úvodních dvacet minut měl soupeř velký tlak a kopal několik rohových kopů. Na inkasovanou branku se nám
podařilo do poločasu odpovědět, do přestávky
od vyrovnání jsme byli lepší. Ve druhé půli jsme
obdrželi druhou branku, ale jsem hrubě nespokojen s tím, jak utkání řídili rozhodčí. Není
to první střetnutí, křivdu jsem cítil i v duelu
s Českými Budějovicemi. Zákroky, za které dostáváme karty, tomu neodpovídají. První žlutou
kartu jsme vyfasovali již v páté minutě, metr
rozhodčích je strašný,“konstatoval na tiskové
konferenci trenér Oldřich Machala.
MINULÉ KOLO
MFK Vítkovice – SK Dynamo Č. Budějovice
FC Hradec Králové – FC Vysočina Jihlava
1. SC Znojmo FK – FC Vlašim
FK Ústí nad Labem – 1. SK Prostějov
FK Baník Sokolov – FK Fotbal Třinec
FK Pardubice – FK Viktoria Žižkov
FC MAS Táborsko – FC Zbrojovka Brno
FK Varnsdorf – MFK Chrudim
AKTUÁLNÍ KOLO
1. SK Prostějov – FK Baník Sokolov
FC Vlašim – FC Vysočina Jihlava
SK Dynamo Č. Budějovice – FC MAS Táborsko
MFK Chrudim – MFK Vítkovice
FK Viktoria Žižkov – FC Hradec Králové
FK Fotbal Třinec – FK Varnsdorf
FK Ústí nad Labem – 1. SC Znojmo FK
FC Zbrojovka Brno – FK Pardubice

1:2
0:1
1:1
2:1
1:0
2:1
1:2
2:2

-:- (-:-)
-:- (-:-)
-:- (-:-)
-:- (-:-)
-:- (-:-)
-:- (-:-)
-:- (-:-)
-:- (-:-)
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„Kéž bychom naskočili na vítěznou vlnu,“
přeje si sokolovský asistent trenéra David Vaněček

SOKOLOV/PROSTĚJOV Pro oba kluby byl
začátek jarní sezóny noční můrou. Čtyři zápasy s nulovým bodovým ziskem znamenaly
posun v tabulce směrem dolů. Zatímco Sokolov z posledních dvou kol vydoloval čtyři
body, eskáčko pouze tři. Pro oba aktéry tak
bude úterní zápas kromobyčejně důležitý.
Sokolov vstoupil do jarní sezóny podobně špatnou nohou jako Prostějov, čím to
podle vás bylo způsobeno a jak na situaci
reagujete?
„Kdybychom věděli, čím to bylo způsobeno,
tak asi neprohrajeme čtyři zápasy a nebodujeme až v pátém zápase na Žižkově. Takže jsme pořád hledali nějaké řešení, dost se
nám měnila sestava, nebyla ustálená. Herně
to nevypadalo úplně špatně, ale nedařilo
se nám proměňovat šance a nedávali jsme
góly. Tam byl asi hlavní problém. Navíc jsme
byli potrestaní za každou chybu, kterou jsme
udělali. Proto jsme ty výsledky neměli.“
Předpokládám, že nejvíc vás asi mrzela domácí porážka s Chrudimí, v níž šlo
o oněch pověstných šest bodů?

„Přesně tak. Už předtím jsme měli tři porážky
a věřili jsme tomu, že to zlomíme. Měli jsme
nějaké šance na začátku zápasu do patnácté
minuty, pak jsme dostali gól, a v druhé lize je
pro každého těžké otáčet zápas. Není to jen
tak, málokomu se to podaří.“
Na druhou stranu o síle týmu vypovídá
zápas na Žižkově, který byl také klíčový,
a který jste nakonec zvládli...
„Ten byl pro nás hodně klíčový, navíc jsme
tam dostali v sedmé minutě gól. Kluci se ale
nepoložili, dokázali jsme vyrovnat ještě do
poločasu. Bylo to pak z naší strany hodně
bojovné, nebyl to nijak líbivý fotbal, to samé
dnes proti Třinci. Začátek byl herně slušný,
pak jsme se dostali do vedení a možná se
pod dojmem předchozích výsledků trochu
lekli. Bylo to výborně odbojované, ale o tom
to teď v naší situaci bohužel je.“
Do Prostějova asi po domácí výhře pojedete v psychické výhodě?
„Viděli jsme na týmu, že už po tom bodě na
Žižkově se zvedáme. Věřili jsme, že to dnes
doma potvrdíme, to se stalo, a teď bychom
podle našich představ měli najet na nějakou
tu vítěznou vlnu. Viděl jsem Prostějov v pátek v Ústí nad Labem, je to tým plný zkušených, bojovných hráčů. Minule jste proazili
Znojmo 5:1, čekáme určitě velice těžký zápas. Určitě chceme vyhrát, ale máme respekt
k soupeři a pokoru. Hráči prošli ligou, jsou
zkušení, nečeká nás nic lehkého, ale chceme
bodovat.“
Můžeme prosím ještě na závěr vysvětlit, proč
se zápas po dohodě přesunul na úterý?
„Oba týmy hrají hned v sobotu dopoledne
a jeden den navíc k regeneraci je pro oba
týmy dobrý. Navíc jsme hráli Prostějov v pátek večer, my v sobotu dopoledne, takže byla
naprostá shoda, pokud by jeden z nás hrál
v neděli, nebylo by to samozřejmě možné.“
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DNES NÁS ČEKÁ...

FK Baník Sokolov

PROSTĚJOV První ze dvou tzv. „anglických“ týdnů čeká všechny účastníky
Fortuna:Národní ligy v předvelikonočním týdnu. Naši fotbalisté budou hrát
nejprve doma proti Sokolovu, v sobotu se pak představí na hřišti Pardubic. Zadání je jasné, doma porazit Sokolov a případně přívézt nějaký ten bodík z města
perníku.
Sokolovu máme oplácet těžkou podzimní porážku 0:3 ze zápasu, který se nám na
západě Čech vůbec nepovedl. Před dvěma lety jsme v prvním jarním kole Baník porazili
1:0 brankou Sečkáře a právě tento jediný zápas to vypadalo, že bychom snad i mohli
pomýšlet na záchranu.
Baník přišel přes zimu o čtyři hráče, přičemž Jakubov se vrátil zpět do slavnějšího Baníku
na Moravě, Vašíček do Sigmy a Ševčík hostuje právě v dresu Prostějova. Přišli Holek jako
volný hráč a Novák z Mladé Boleslavi.
Sokolov zažil stejně mizerný vstup do jarní části jako eskáčko. V prvních čtyřech zápasech nebodoval, prohrál postupně v Hradci Králové, doma s Varnsdorfem, v Jihlavě
a především doma s Chrudimí, což bylo hodně nečekané a tato porážka asi nejvíc
mrzela. První bod vydolovali baníkovci na Žižkově a o víkendu porazili doma Třinec
nejtěsnějším rozdílem 1:0. Do utkání nastoupili Belaň – Mejdr, Čihák, Ševčík, Dvořák II.
– Machek, Glaser – Štípek (86. Ruml), Novák (78. Beránek), Liener (73. Hlavatý) – Vávra.
Právě v domácím zápase se Sokolovem bude trenéru Machalovi chybět na stoperu
zkušený Janíček, do základu by se měli vrátit Kroupa s Koudelkou. Vše ale bude záležet
od aktuálního zdravotního stavu jednotlivých hráčů.

POSLEDNÍ VZÁJEMNÝ ZÁPAS
22.9.2018: FK Baník Sokolov – 1. SK Prostějov 3:0 (2:0)
Branka: 2. A. Ševčík, 25. a 81. Liener
Rozhodčí: Váňa – Kubec, Kožár
ŽK: 11. Čihák, 47. Glaser, 61. Štípek – 56. Žikol, 60. Polák, 67. Sus, 80. Slaninka, 85. Koudelka.
Diváci: 545.
FK Baník Sokolov: Belaň – Mišůn, Mejdr, O. Ševčík, A. Čihák – Glaser, Štípek (78. Ruml),
Liener (86. Hlavatý), Vávra – Jakub Dvořák II., A. Ševčík (74. Voleský). Trenér: Pavel Horváth.
1.SK Prostějov: Bréda – Machynek, Sus, Schuster, Slaninka – Koudelka, Pančochář (46. Pernackij), Polák, Žikol (71. Kovařík), Píchal (58. Hapal) – Kroupa. Trenér: Oldřich Machala.
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„Doma musíme opět bodovat,“
ví kapitán týmu Karel Kroupa
PROSTĚJOV V severočeském Ústí se objevil na lavičce a do zápasu střídal až ve druhém poločase. Co bylo příčinou a jako vidí
nadcházející duel se Sokolovem, to byla
hlavní témata pozápasového rozhovoru.
Proti Ústí nad Labem jsi chyběl v základní sestavě, z jakého to bylo důvodu?
„Trenér si mě před zápasem zavolal, bavili
jsme se o tom, že máme v nejbližším týdnu
hodně nahuštěný program, za druhé mám
tři žluté karty a hrozil mi trest v případě
udělení čtvrté. Z obou těchto důvodů se
trenér rozhodl postavit do základní sestavy Adama Ševčíka a myslím, že on sám si
tuto šanci hrát od začátku zasloužil.“
Jak jsi viděl ze svého pohledu průběh
utkání?
„Bohužel jsme měli nástupy do obou poločasů nepovedené, bylo to z naší strany
pomalé. Soupeř si vytvořil spoustu standardních situací. Hru jsme postupem času
vyrovnali, srovnali jsme i skóre, a byl to už
v podstatě vyrovnaný zápas. V úvodu druhého poločasu jsme opět trochu zůstali
v kabině, škoda druhé branky. Nebýt vstupů do obou poločasů, byl by to jednoznačně vyrovnaný zápas.“
V prvním poločase ovšem mohl být
náskok domácích ještě vyšší?
„V této sezóně funguje to, že se můžeme
spolehnout na brankáře, jak Bréda, tak teď
Le Giang nás fantasticky drží, to je určitě
naše silná stránka.“
Naopak stinnou stránkou zápasu je kromě vlastní porážky i opětovné vyloučení Tomáše Janíčka...
„Tady se nedá Tomášovi nic vytýkat, hráli jsme vabank, snažili jsme se vyrovnat,
on hasil situaci jako poslední hráč. Nelze

mu za zákrok nic vyčítat, smůla je, že nám
bude chybět do takového zápasu, jako je
ten se Sokolovem.“
Opět se bude hrát se Sokolovem o pomyslných šest bodů?
„Nedovezli jsme žádné body zvenku, takže zase budeme mít tak trochu nůž na
krku, jenom doufám, že k zápasu všichni
přistoupíme jako k tomu poslednímu domácímu se Znojmem. Nemá cenu koukat
doprava, doleva, co soupeř, je důležité,
abychom se na zápas správně nastavili my.
Pokud zopakujeme stejně precizní výkon,
věřím, že vítězství urveme.“
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„Na koncentraci jsou tyto zápasy
nejsložitější,“ upozornil brankář
Patrik Le Giang
PROSTĚJOV Na Žižkově jej nechali spoluhráči na holičkách, takže úvodní zápasy v novém
dresu neprožíval v nejlepším rozmaru. Postupně ale začal brankář Patrik Le Giang prokazovat své kvality, podržel tým na Zbrojovce
a kulminací mohlo být čisté konto a vychytaná penalta proti Znojmu. To první nevyšlo,
druhé ano, nejdůležitější ale byly tři body.
Máš pro sebe vysvětlení pro natolik zlepšený výkon týmu, kterému jako by narostla křídla?
„Já jsem už po prvním zápase, kdy jsme prohráli na Žižkově, říkal, že toto mužstvo má určitě svoji sílu a má na čem stavět. Jsem moc
rád, že po těcj čtyřech nepovedených výsledcích jsme to konečně zlomili, toto vítězství
jsme opravdu potřebovali jako sůl. Dnes jsme
to zvládli, myslím si, že i diváci si přišli na své,
byla to fantazie.“
Znojmo sice příliš vyložených šancí nemělo, přesto bylo třeba ve stěžejních situacích
podržet tým. Jak vidíš svým pohledem takové zápasy?
„Začátek jsme měli přímo pohádkový, jenže
právě v takových případech se tým nemůže
zbláznit. Takové zápasy jsou co do koncentrace pro mě nejsložitější. Říkám si, že když k nějaké soupeřově situaci dojde, musím ji vyřešit
a podržet mužstvo. Jsem rád, že se to podařilo. Musím pochválit kluky, že zápas odjezdili a
byl to plně týmový výkon, což mluví za vše.“
Jak moc mrzí zmařené čisté konto, když jsi
ještě navíc chytil penaltu?
„Chtěl jsem dnes už konečně vychytat nulu,
ale říkal jsem si, že nejdůležitější jsou tři body.
I kdybychom vyhráli 5:4, byl bych šťastný za
ty tři body, protože prvořadé je mužstvo. Ví-

tězství má pro nás cenu zlata a mělo by nás
odrazit k lepším výsledkům. Gól samozřejmě
mrzí, ale jdeme dál.“
Při tom přímém kopu jsi toho asi moc neviděl?
„Neviděl jsem vůbec balón, byla tam spousta
hráčů ve zdi a já jsem čekal do poslední chvíle,
protože za svou stranu jsem zodpovědný já.
Kopal to můj bývalý spoluhráč z reprezentace
Šimon Šmehyl, trefil to krásně a nezbývá, než
mu pogratulovat.“
Čelil jsi v prostějovském dresu třetí penaltě
a potvrdil platnost rčení ‚do třetice všeho
dobrého‘...
„Jestli si pamatujete, po té druhé jsem říkal, že
třetí už chytím. Věděli to i kluci. Opět to kopal
můj bývalý spoluhráč z nároďáku i Michalovců Dominik Kunca. Věřil jsem si, šel jsem na
jistotu na zvolenou stranu a jsem rád, že to
vyšlo. Dodá to sebevědomí nejen mně, ale i
mužstvu, a takto úspěšně jsme zakončili vydařený zápas.“

