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

Dnešní utkání:
1.SK Prostějov – Táborsko

26. kolo
27. kolo
28. kolo
29. kolo
30. kolo

Následující utkání:
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
23. kolo
24. 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
1.SK Prostějov – Sokolov
Pardubice – 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)
2:1 (1:0)
2:1 (0:0)

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

TABULKA FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 2018/2019
SK Dynamo Č. Budějovice
24
19
2
3
FC Vysočina Jihlava
24
15
5
4
FC Hradec Králové
24
12
6
6
FK Varnsdorf
24
11
8
5
FC Zbrojovka Brno
24
11
6
7
FK Ústí nad Labem
23
12
3
8
FK Pardubice
24
10
8
6
MFK Vítkovice
23
9
6
8
FK Baník Sokolov
24
8
4
12
FC Sellier&Bellot Vlašim
24
5
11
8
FK Fotbal Třinec
24
7
5
12
1.SC Znojmo FK
24
6
6
12
1.SK Prostějov
24
6
6
12
MFK Chrudim
24
6
4
14
FC MAS Táborsko
24
5
6
13
FK Viktoria Žižkov
24
3
6
15

- : - (- : -)

49:19
37:18
30:14
24:18
42:28
30:27
38:26
25:34
24:30
26:30
23:31
34:40
22:35
30:45
28:41
24:50

59
50
42
41
39
39
38
33
28
26
26
24
24
22
21
15
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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
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FC MAS Táborsko a.s.
Kvapilova 3075,
390 03 Tábor
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Tel.: +420 773 654 362
email: info@fctaborsko.cz
web: www.fctaborsko.cz

SOUPISKA
Brankáři
1
Zadražil Adam
30 Šiman Jakub
33 Němeček Luděk

2000
1995
1999

Obránci
2
Dressler Patrik
3
Navrátil Jakub
4
Hasil Karel
6
Ngimbi Martin
7
Zárybnický Vojtěch
16 Klusák David
20 Březina David
22 Šandera Vojtěch

1990
1984
1998
1997
1999
1994
1997
1990

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

Mikolanda Petr
Kmoch Jan
Klíma Jan
Kolář Jiří

Záložníci
8
Kučera Martin
10 Pilík Pavel
11 Valenta Jiří
14 Vandas Pavel
17 Vozihnoj Leoš
18 Schramhauser Patrik
19 Pfeifer Lukáš
21 Berešík Martin
23 Čermák Andrian
25 Kopřiva Jakub
27 Frýdek Christian
28 Gebert Vojtěch
29 De Almeida Stephano

1990
1999
1988
1995
2000
2000
1999
1998
1993
1998
1999
1993
1993

Útočníci
13 Musiol Zbyněk
45 Martins Toutou Mpondo

1991
1996

Více o klubu na www.fctaborsko.cz
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OKÉNKO DO MINULÉHO KOLA

FK Pardubice – 1.SK Prostějov 2:1 (0:0)
Branka: 52. (p) a 73. Fousek – 71. Píchal
1.SK Prostějov: Le Giang – Slaninka (60. Zapletal), Schuster, Janíček, Biolek (68. Pančochář) – Píchal,
Sus, Polák (79. Ševčík), Machynek – Koudelka, Lutonský. Trenér: Oldřich Machala.

S odhodláním potvrdit konečně doma získané body i na hřišti soupeře odcestovali už na Velký
pátek odpoledne naši fotbalisté do města perníku. Pardubičtí si mezitím lízali rány po středeční
porážce na Zbrojovce, i den navíc měla být pro eskáčko výhoda. Jenže brzká penalta v druhém
poločase poslala domácí do vedení. Na vydařený Píchalův brejk znamenající kýžené vyrovnání
takřka vzápětí odpověděl opět Fousek, a přes veškerou snahu se nám už srovnat nepodařilo.
„Jsem nespokojený, že jsme tady prohráli.
Nemuselo se to stát, bohužel jsme se opět
dopustili zbytečného faulu v pokutovém
území. Podobná situace může mít přece
spoustu řešení, hráč příležitost nepromění
nebo brance jinak zabráníme. Pak vyrovnáme na 1:1, jenže za chvíli dostaneme
gól po autovém vhazování a triviální
chybě. Nespokojenost pramení z faktu, že
jsme místy byli lepší mužstvo než domácí,
ale bod opět nemáme,“posteskl si na tiskové konferenci trenér Oldřich Machala.
MINULÉ KOLO
FK Baník Sokolov – FC Vlašim
FK Pardubice – 1. SK Prostějov
FC Hradec Králové – MFK Chrudim
FC MAS Táborsko – FK Viktoria Žižkov
1. SC Znojmo FK – SK Dynamo Č. Budějovice
FK Varnsdorf – FC Zbrojovka Brno
FC Vysočina Jihlava – FK Fotbal Třinec
MFK Vítkovice – FK Ústí nad Labem
AKTUÁLNÍ KOLO
FK Fotbal Třinec – FC Hradec Králové
1. SK Prostějov – FC MAS Táborsko
FK Viktoria Žižkov – FK Varnsdorf
MFK Chrudim – FC Vysočina Jihlava
SK Dynamo Č. Budějovice – FK Baník Sokolov
FC Vlašim – MFK Vítkovice
FC Zbrojovka Brno – 1. SC Znojmo FK
FK Ústí nad Labem – FK Pardubice

2:0
2:1
3:1
2:1
2:5
2:0
2:1
hráno po uzávěrce 25. 4.

-:- (-:-)
-:- (-:-)
-:- (-:-)
-:- (-:-)
-:- (-:-)
-:- (-:-)
-:- (-:-)
-:- (-:-)
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„Nemůžeme se rovnat s nejlepšími, o to víc
musíme bojovat,“ říká o kádru Táborska
trenér Petr Mikolanda

Shodou okolností pracujete v týmech,
které musí řešit otázku udržení se v soutěži. V čem je to v Táborsku jiné?
„Práce je úplně jiná, ale ať jste v jakémkoli
týmu, vždycky chcete vyhrát každý zápas.
Když jsme přijeli k vám se Žižkovem ve třetím kole, tak všichni měli maximálně šest,
ale také třeba tři body. My jsme k vám přijeli
jako k nováčkovi, my jsme byli také hodně
mladý tým. Teď je to úplně něco jiného.“
Po posledním kole je bodový odstup pouhé tři body a o nich to také v sobotu bude...
„Zápas bude velice těžký jak pro vás, tak i pro
nás. Tomu, kdo vyhraje, se budem mnohem
lépe dýchat. My k vám jedeme s respektem,
určitou úctou, samozřejmě uděláme všechno
pro to, abychom u vás uspěli. Jestli to bude za
tři body, za jeden nebo také za nula, to se uvidí po devadesáti minutách. Víme, že Prostějov
nechal vykartovat Vošahlíka a Kroupu, takže
nehráli v Pardubicích, kteří budou připravení,
nechali jste vystřídat Poláka, který bude jistě
také ready. S největšími oporami to u vás nebude jednoduché, ale my k vám nejedeme
s poraženeckou náladou.“

PROSTĚJOV/TÁBOR Když se trenér Petr
Mikolanda loni v létě těšil s Viktorií Žižkov
na start nového ročníku, nemohl samozřejmě tušit, že si zatrénuje hned ve dvou
klubech. S oběma také přijel do Prostějova, s Žižkovem uhrál bod za bezbrankovou
remízu, s Táborskem by nutně potřeboval
i víc. Aby s týmem unikl ze sestupových
pozic.
Táborsko před lety hrávalo o nejvyšší příčky, v čem tkví problémy posledních let?
Do Prostějova jedete v jednom ročníku
už podruhé, v srpnu to bylo s týmem „Táborsko se zachraňovalo poslední dva
Žižkova, jak jste se vlastně ocitl na lavič- roky na poslední chvíli, ti hráči, kteří tady
ce Táborska?
tenkrát byli, jsou o pět let starší, což je trochu vidět. Táborsko teď má svoji kvalitu,
„Dostali jsme nabídku jít do Táborska samozřejmě se nemůžeme rovnat těm nejv prosinci, protože tam skončil Kamil Tobi- lepším, Budějovicím, Brnu a spol., ale o to
áš, takže jsme tým od ledna převzali.“
více musíme bojovat.“
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DNES NÁS ČEKÁ...

FC MAS Táborsko

PROSTĚJOV Vzájemně si kluby nic špatného neudělaly, přesto má náš klub na
svého nadcházejícího soupeře tak trochu „žízeň“. V utkání před dvěma lety na
domácím stadionu došlo totiž na nedůstojný závěr v režii rozhodčího Dreslera,
který prodlužoval až do kýženého odpískání penalty, po níž si soupeř odvezl tři
body za vítězství 3:2. V zatím posledním měření sil na podzim se oba soupeři
rozešli smírně 1:1, za Prostějov vyrovnával Hapal.
Do Tábora dorazil v zimě podzimní trenér Žižkova Petr Mikolanda, který dostal navlas stejný úkol, jaký by ho čekal u pražského týmu – záchrana soutěže. S tou mají v tomto klubu
zkušenosti už z minulé sezóny, kdy se definitivně zachránili v předposledním kole. Zatím
to ovšem nijak optimistické není, Táborsko figuruje na sestupové, předposlední příčce.
Tým v zimě opustil dlouholetý brankář Toma, na hostování přišel z Plzně Šiman. I další hráči
přišli většinou na hostování z prvoligových klubů. Táborsko si zatím na jaře připsalo jediné
vítězství 3:2 na půdě Vlašimi, doma zvládlo pouze dvě remízy. Z hlediska záchrany jsou
aktuální dvě kola pro klub zásadní, v neděli večer hrálo Táborsko v přímém záchranářském
souboji doma s Žižkovem a v sobotu hraje rovněž se sestupem ohroženým Prostějovem.
Na něj díky nedělnímu vítězství ztrácí pouhé tři body, motivace uspět na Hané tedy
bude velká. Rozhodčí Nenadál se nerozpakoval odpískat Táborsku hned dvě penalty,
které Musiol proměnil. Jen díky nim tým z jihu Čech uspěl, čehož si trenér Mikolanda
velmi cenil. Táborsko nastoupilo v sestavě Šiman – Březina, Hasil (32. Kopřiva), Navrátil,
Šandera – Čermák, Frýdek, Kučera (46. Gebert), Pilík – Valenta (60. Pfeifer), Musiol.
Ať už dá trenér Oldřich Machala důvěru jakékoli sestavě, bude nutné si pohlídat zákroky
v pokutovém území, protože se dá očekávat, že rozhodčí nebudou ani v tomto zápase
váhat s nařízením penalty.

POSLEDNÍ VZÁJEMNÝ ZÁPAS
7.10.2018: FC MAS Táborsko – 1.SK Prostějov 1:1 (0:0)
Branka: 54. Musiol – 78. Hapal
Rozhodčí: Jílek – Pečenka, Leška. Žluté karty: 72. Slaninka, 85. Šteigl (oba Prostějov).
Diváci: 819.
FC MAS Táborsko: Toma – Hasil, Navrátil, Zárybnický, Šandera – Březina, M. Kučera,
Ch. Frýdek, Pfeifer (76. Prošek), P. Pilík (81. Ndiaye) – Musiol. Trenér: Kamil Tobiáš
1.SK Prostějov: Bréda – Slaninka (75. Píchal), Janíček, Schuster, Machynek – Koudelka,
Žikol (65. Hapal), Sus (36. Pernackij), Polák, Šteigl – Kroupa. Trenér: Oldřich Machala
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„Nelze se spoléhat jen na domácí výhry,“

upozorňuje kapitán Karel Kroupa
PROSTĚJOV Domácí zápas se Sokolovem
si viditelně užíval, po vydařené kombinaci
s Koudelkou vstřelil parádní branku, energií
sršel i v závěrečných pasážích zápasu. Vzhledem ke karetnímu trestu v Pardubicích nehrál, ale na Táborsko už bude opět připraven.
V Pardubicích jsi nehrál, pojďme tedy
okomentovat poslední domácí zápas se
Sokolovem. Úvod se opět vydařil...
„Od začátku utkání jsme kombinovali, drželi jsme míč na zemi, naskočili jsme do
utkání dobře. Podařil se nám krásně vykombinovaný gól, je vidět, že umíme střílet i krásné góly. (úsměv) Narážečka vyplynula z akce samotné, to je právě to, co se
nedá natrénovat.“
Čtvrtá žlutá karta byla na spadnutí,
doma jsi sice hrál, ale nakonec ses stop- Hluboko ve druhém poločase jsi předce v Pardubicích nevyhnul. Za co jsi ji vedl několik brejkových sprintů, cítil ses
vlastně dostal, za dohrání akce po od- mimořádně dobře?
mávání ofsajdu?
„Při zápase jsem se cítil normálně, nic speci„Žlutou kartu jsem obdržel za řeči, emoce álního jsem před ním nedělal, co by vysvětuž musely ven, Zdena (Fládr – pozn. red.) lilo moje sprinterské souboje ve druhé půli.“
mě hned zkasíroval.“
Na co se musíme soustředit ve zbývajíKe konci první půle viselo vyrovnání ve cích šesti kolech?
vzduchu...
„Jsem rád, že jsme tento zápas zvládli, vě„Sokolov si vypracoval koncem prvního děli jsme, že po třech utkáních s mančafty
poločasu velký závar, byly to pasáže, kdy ze špice tabulky přijdou ty, v nichž musíjsme se trochu začali bát o výsledek. Na- me bodovat. Zatím se nám to se Znojmem
štěstí jejich tlak rozdělila přestávka, kdy i Sokolovem daří. Musíme se ale posunout
jsme si řekli, že takhle to dál nejde. Pak v tom, že přivezeme nějaké body zvenku.
jsme přidali druhý gól a zápas už zvládli. Nemůžeme se spolehnout pouze na to, že
Škoda penalty v samotném závěru, že jsme týmy z okolí v tabulce porazíme doma, to
by nám nemuselo stačit.“
neudrželi čisté konto.“
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„Góly dávám zásadně levačkou,“
směje se pravý obránce
Lubomír Machynek
PROSTĚJOV Je to trochu paradox, ale pravý
obránce či záložník, který těží ze silnější pravé nohy, se jí ještě mezi tři tyče netrefil. Zato
levačku Lubomíra Machynka bylo třeba po
zápase se Sokolovem pozlatit, protože v konečném účtování zajistila velmi důležité tři
body.
Jsi autorem vítězné branky, nebýt této
střely, tři body by v Prostějově nezůstaly.
Jak si branky ceníš?
„Je pravda, že penalty v poslední minutě už
patří k našemu koloritu. (úsměv) Zaplaťpánbu, že se po ní hned pískal konec, soupeř by
Vypadalo to, jako by tě trenér Machala vysnad byl schopen ještě vyrovnat.“
táhl coby žolíka z rukávu?
Ocitl ses ve správný okamžik na správ„Při rozcvičování jsem si dělal legraci s klukaném místě?
ma, že půjdu na hřiště a dám gól, za pět minut
„To bych neřekl, po rozehraném nepřímém mě volal asistent trenéra, že jdu do hry a za
kopu Honzou Polákem mi ze vzduchu skle- deset minut jsem gól opravdu dal. Takže to
pl míč Karel Kroupa, je pravda, že míč jsem vyšlo. I kdybych hrál jen dvacet minut a dal
dostal na levačku a ještě mírně za sebou. vždycky gól, stojí to za to.“
Jsem rád, že to tam spadlo a hlavně máme
tři body doma. A co se týče levačky, já jsem V Pardubicích bude kvůli čtyřem žlutým
ještě jinou nohou gól nedal... Možná to dělá kartám chybět Kroupa s Vošahlíkem, jak
velká to bude ztráta?
ten zatejpovaný kotník. (smích)“
Zápas měl zásadní důležitost pro oba „To je naše svízel pro tuto sezónu, že každý má
spoustu karet, Susák (Martin Sus – pozn. red.)
týmy...
jich už má asi patnáct (smích). Je to pro nás
„Byl to těžký zápas, soupeř musí také vyhrá- každý zápas komplikace, když nemohou hrát
vat, jenže my jsme také prostě museli. Na- vykartovaní hráči. Věřím, že to zase dokážeme
štěstí to přesně takhle dopadlo. Bylo pro nás nějak nahradit, a zkusíme tam urvat nějaký
opět velmi důležité, že jsme vstoupili úspěš- bod. Potřebovali bychom teď už doopravdy
ně do zápasu, a že vedeme. Dotahování vý- body z domácího hřiště potvrdit. Řekl bych,
že Pardubice by mohly být hratelné.“
sledku se v druhé lize příliš nedaří.“

