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FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2018/2019 (podzim)
5. kolo

1.SK Prostějov
Za Místním nádražím 4536
796 03 Prostějov

6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo

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

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo

SOUPISKA
Brankáři
1
Jícha Filip
27 Bréda Miloslav

1996
1994

Obránci
4
Slaninka Martin
13 Janíček Tomáš
16 Machynek Lubomír
18 Rus Aleš
21 Schuster Aleš
23 Pernatskyi Oleksandr
24 Sus Martin

1996
1982
1994
1994
1981
1995
1989

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

Machala Oldřich
Aleksijevič Petar
Aleksijevič Petar
Musil Martin
Marek Roba

Záložníci
6
Verčimák Jakub
7
Koudelka Jan
9
Pančochář Josef
12 Šteigl Jan
14 Biolek Matěj
17 Fládr Zdeněk
22 Langer Tomáš
29 Zhykol Dmytro

1993
1992
1991
1995
1991
1994
1994
1995

Útočníci
3
Kroupa Karel
11 Hapal Lukáš
25 Kovařík Marián
99 Píchal David

1980
1992
1992
2000

Více o klubu na www.1skprostejov.cz

Dnešní utkání:
1.SK Prostějov – Hradec Králové
Následující utkání:
1.SK Prostějov – Zbrojovka Brno
Znojmo – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – Ústí nad Labem
Sokolov – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – Pardubice
Táborsko – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – Vítkovice
Jihlava – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – Varnsdorf
Chrudim – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – Třinec
Odehraná utkání:
1. SK Prostějov – FC Vlašim
Třinec – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – Žižkov
České Budějovice – 1.SK Prostějov

- : - (- : -)
25. 8. 2018 (17:00)
31. 8. 2018 (19:00)
15. 9. 2018 (16:30)
22. 9. 2018 (10:15)
29. 9. 2018 (16:30)
7. 10. 2018 (16:00)
20. 10. 2018 (15:30)
26. 10. 2018 (18:00)
3. 11. 2018 (14:00)
10. 11. 2018 (10:15)
24. 11. 2018 (13:30)

TABULKA FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 2018/2019
1 FC Vysočina Jihlava
4
4
0
0
9:2
2 SK Dynamo Č. Budějovice
4
4
0
0
9:3
3 FK Ústí nad Labem
4
4
0
0
8:4
4 FC Hradec Králové
4
3
1
0
6:2
5 FK Pardubice
4
2
1
1
5:3
6 FK Varnsdorf
4
1
3
0
2:1
7 1.SK Prostějov
4
1
2
1
5:5
8 FK Viktoria Žižkov
4
1
2
1
5:5
9 FC Zbrojovka Brno
4
1
1
2
8:8
10 MFK Chrudim
4
1
1
2
7:8
11 MFK Vítkovice
4
1
1
2
5:7
12 FC MAS Táborsko
4
1
0
3
5:6
13 FC Sellier&Bellot Vlašim
4
0
2
2
5:7
14 FK Baník Sokolov
4
0
1
3
2:7
15 1.SC Znojmo FK
4
0
1
3
3:10
16 FK Fotbal Třinec
4
0
0
4
2:8

2:2 (1:1)
0:2 (0:0)
0:0 (0:0)
3:1 (1:1)
12
12
12
10
7
6
5
5
4
4
4
3
2
1
1
0

Oficiální magazín klubu 1.SK Prostějov k utkání 5. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ■ Autor textů: Tomáš Kaláb ■ Foto: Josef Popelka, Tomáš Kaláb,
www.fchk.cz ■ Zlom a sazba: Josef Popelka ■ Tisk: TISKÁRNA JOLA v.o.s. ■ Připomínky či náměty piště na kalab70@seznam.cz
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OKÉNKO DO MINULÉHO KOLA
SK Dynamo České Budějovice - 1.SK Prostějov 3:1 (1:1)
Branky: 14. Ledecký, 76. Wermke, 84. Týborský – 22. Píchal
Rozhodčí: Váňa - Černý, kožár; ŽK: 77. Wermke, 85. Táborský, 90+3 Mršič – 75. Hapal, 90+3 Sus. Diváci:
1721.
1.SK Prostějov: Bréda – Biolek, Janíček, Schuster, Machynek – Sus – Píchal, Fládr (80. Langer), Žikol (90+3.
Pančochář), Hapal – M. Kovařík (85. Šteigl). Trenér: Oldřich Machala

Ve čtvrtém kole nás čekal první ze čtveřice týmů aspirujících na postup do první ligy. Přesto
viděl Střelecký ostrov téměř osmdesát minut vyrovnaného souboje, i když pravda ve druhém
poločase tlak domácích narůstal. Ti se dostali do rychlého vedení brankou Ledeckého, brzy
však srovnal Píchal. Dynamo navíc „do šatny“ neproměnilo penaltu. Zbytečná ztráta míče
a brejk soupeře stál u rozhodující branky zápasu, v závěru Dynamo potrvdilo vítězství třetí
brankou.
„Soupeře jsme potrápili. Za stavu 1:1 jsme přežili
penaltu, pak jsme odolali i tlaku Dynama. Gól
jsme inkasovali po vlastní chybě, což nás mrzí.
Nepodrželi jsme nahoře balón, pak se nám míče
stále vracely k obráncům. Ale máme pět bodů,
jsme pokorní, jedeme dál. Budějovice byly lepší,
měly víc šancí, vyhrály zaslouženě,“ hodnotil utkání trenér Oldřich Machala.
MINULÉ KOLO
FC Hradec Králové – MFK Vítkovice
FC Vysočina Jihlava – FC MAS Táborsko
FK Fotbal Třinec – FK Pardubice
MFK Chrudim – 1. SC Znojmo FK
FK Viktoria Žižkov – FC Zbrojovka Brno
FK Varnsdorf – FK Baník Sokolov
FC Vlašim – FK Ústí nad Labem
SK Dynamo České Budějovice – 1.SK Prostějov
AKTUÁLNÍ KOLO
FK Ústí nad Labem - FK Viktoria Žižkov
FC Zbrojovka Brno – SK Dynamo Č. Budějovice
1. SC Znojmo FK – FK Fotbal Třinec
FK Pardubice – MFK Chrudim
FK Baník Sokolov – FC Vysočina Jihlava
MFK Vítkovice – FK Varnsdorf
1. SK Prostějov – FC Hradec Králové
FC MAS Táborsko – FC Vlašim

0:0
2:1
1:2
4:1
3:2
0:0
1:2
3:1

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

FC HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
Úprkova 473,
500 09 Hradec Králové

Tel.: 495 515 532
email: fchk@fchk.cz
web: www.fchk.cz

SOUPISKA
Brankáři
12 Ottmar Radim
20 Stejskal Jan

1983
1997

Obránci
4
Urma Otto
15 Kvída Jan
18 Funda Jiří
21 Martinec Jakub
23 Finěk Daniel
24 Trávníček Michal
25 Plašil Marek
26 Čech František

1994
1991
1995
1998
2000
1998
1985
1998

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

Frťala Zdenko
Prášil Ondřej
Poštulka Tomáš
Jiřík Jiří

Záložníci
3
Martan Ladislav
7
Zorvan Filip
8
Vlkanova Adam
10 Matoušek Martin
11 Černý Milan
13 Janoušek Jiří
14 Hynek Tomáš
16 Ďurděvič Fahrudin
27 Jukl Robert

1989
1996
1994
1995
1988
1989
1997
1992
1998

Útočníci
6
Miker Jiří
17 Kropáček René

1998
1995

Více o klubu na www.fchk.cz
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„Dvakrát jsem míč zasekl

a vystřelil,“ popsal gól
Dynamu David Píchal
mnou šel do skluzu další soupeřův obránce, tak jsem míč ještě jednou zasekl a vystřelil k tyčce. Snaha o uvolnění se vyplatila, gólman na míč nedosáhl.“
Jak důležitá to za daných okolností byla
trefa?
„Samozřejmě nás to vyrovnání povzbudipovzbu
lo, naopak České Budějovice až téměř do
konce prvního poločasu nevěděly, co mají
hrát. Úplně vypadly z tempa, bály se. Navíc
jim spadlo sebevědomí po neproměněné penaltě.“
Nedlouho po začátku druhé půle
nás soupeř zatlačil na naši polovinu a čekalo se na gól. Co bylo
možné proti tomu dělat?
ČESKÉ BUDĚJOVICE Tenhle zápas mu
vyšel. Na Střeleckém ostrově patřil David Píchal k našim nejaktivnějším hráčům
a branka byla zaslouženou odměnou.
Chvilku to vypadalo, že by to na favorita
mohlo stačit, zvlášť po neproměněné penaltě. Jenže zkušené Budějovice si tři body
nakonec stejně zajistily.

„Bylo potřeba podržet víc balón
vpředu a hrát poněkud taktičtěji. Vypracovali jsme si ještě dvě nebo tři brejkové
situace, je škoda, že tam ta moje druhá
střela nespadla. Jenže jsem netrefil ideálně balón. Dostali jsme druhou branku a to
byla v podstatě tečka za utkáním.“

Hráli jsme s prvním favoritem na poČeským Budějovicím jsme dali aspoň stup do první ligy, jak z tohoto pohledu
jeden gól, jak jsi situaci viděl svýma oči- utkání hodnotíš?
ma? Ono to totiž vypadalo, že na střelu
„Na jihu Čech jsme neměli co ztratit, mohli
už bude pozdě...
jsme pouze překvapit. Do poločasu jsme
„Dostal jsem balón od Žykola, zpracoval myslím hráli dobrý fotbal, poté jsme už jen
jsem si jej na střelu, přede mnou byl ještě bránili. Defenziva se nám vcelku daří, je co
jeden hráč, tak jsem míč zasekl. Jenže za zlepšovat směrem dopředu.“
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Hradecký trenér Zdenko
Frťala ví: „V Prostějově
to s fotbalem myslí vážně“
HRADEC KRÁLOVÉ/PROSTĚJOV Jeho jméno
bylo v posledních letech spojeno s Varnsdorfem.
Klub v sezóně 2014/2015 dotáhl až na postupové
místo do první ligy, v zimě 2016/2017 se k týmu
vrátil. A právě tehdy se poprvé potkal s prostějovskou kopanou. V březnu 2017 ovšem jeho Varnsdorf eskáčko přejel 7:2.

Jako jeden z mála týmů jste nedeklarovali
konkrétní cíl na tuto sezónu, začátek sezóny vám ale vyšel hodně dobře?
„Určitě nejsme nespokojeni, ale po posledním utkání s Vítkovicemi nás mrzí, že jsme
dobrý vstup do sezóny nedokázali potvrdit
vítězstvím. Celkově jsme ale se startem sezóny spokojeni a ze ztráty prvních dvou bodů
neděláme žádnou tragédii.“
Hradec Králové patří ke čtveřici adeptů na
tři místa ve hře o postup do první ligy, cítíte se připraveni na boj o postup?
Poslední soutěžní kontakty s Hradcem
„Nepasujeme se sami do role favoritů. Z his- Králové proběhly v sezóně 2000/2001,
torického hlediska je Hradec Králové klub, takže Prostějov je pro hradecký klub pokterý by měl mít ty nejvyšší ambice, určitě měrně neznámý. Co o něm soudíte a jak
se na zápas připravujete?
chceme hrát v horní polovině tabulky.“
Z vašeho kádru si získává dobré jméno „Přiznám se, že moje zkušenost s Prostějostřelec Vlkanova, máte v týmu další vý- vem je spíše sporadická, v sezóně, kdy jste
spadli, to byla moje první zkušenost s tímrazné individuality?
to klubem. Vím, že momentálně tam je jiná
„Já bych úplně nejraději pozval fanoušky nálada, jiná atmosféra, jiný trenér, jiní hráči.
na dobrý fotbal. Nespecifikoval bych nějaká Myslím si, že Prostějov je kompletně jinak
konkrétní jména, pro nás je důležité, aby- nastavený od sportovního vedení až po hráchom se prezentovali kvalitní hrou. Co se če, takže je vidět, že s fotbalem to tam myslí
týče individuálních výkonů, víme, že ne vždy vážně. Není náhoda, že Prostějov postoupil
všichni zahrají ideálně, v prvé řadě se chce- a posílil a domácí určitě budou chtít hrát tuto
me prezentovat jako tým.“
sezónu důstojnou roli.“
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FC Hradec Králové

Osmnáct let dělí poslední konfrontaci prostějovského a hradeckého fotbalu. Ve
stejné soutěži se oba týmy potkaly naposledy v ročníku 2000/2001, kdy se LeRK
sotva udržel v druhé lize, zatímco Hradec Králové ji vyhrál a vrátil se zpět do Gambrinus ligy.
Prostějov tenkrát pod vedením trenéra Karla Trnečky získal dvaatřicet bodů za sedm
výher a jedenáct remíz. Nejlepším střelcem týmu byl tenkrát Michal Spáčil, který
v devětadvaceti utkáních zaznamenal 6 branek. Poslední vzájemný mistrovský zápas 3.
června 2001 v Hradci Králové skončil remízou 1:1, na státní svátek 28. října předešlého
roku jsme doma podlehli Východočechům 0:2.
Hradec Králové kraloval českému fotbalu v sezóně 1959/1960. Od vzniku České republiky hrál nejvyšší soutěž právě do přelomu tisíciletí, kdy v sezóně 1999/2000 poprvé sestoupil. Od roku 2003 hrál nepřetržitě až do roku 2010 druhou ligu. V posledních letech
alternuje mezi první a druhou ligou.
Každopádně jde o tým, který jsme na Hané už dlouho neviděli a který patří ke špičce
české kopané. Řadí se k favoritům tohoto ročníku druhé ligy s jasnými ambicemi poprat
se o postup zpět do elitní soutěže. První tři kola se mu dařilo, v tom čtvrtém poprvé
lehce klopýtl.
Hradec Králové kope druhou ligu už druhou sezónu po sobě a za tu dobu si dobře
ověřil, že vrátit se okamžitě zpět mezi elitu není tak jednoduché. Zatímco Příbrami se
to podařilo, Východočechy předběhla nejen Opava, jednoznačný vítěz ročníku, ale dokonce i rival ze sousedních Pardubic.
Pro tuto sezónu si klub jako cíl konkrétní umístění nedal. Má sice prvoligové ambice, ale
chce je vhodně skloubit s tříletým plánem obnovy týmu, do něhož by se měly zapojovat
především domácí odchovanci a hráči, kteří za Hradec opravdu chtějí bojovat. Velkou
motivací pro hráče je schválená výstavba nového stadionu.
„Votroci“ nejtěsnějším výsledkem porazili Táborsko, doma 2:1 přehráli Znojmo a vyhráli
i v Sokolově. První zakolísání přišlo doma s Vítkovicemi, s nimiž uhráli pouze bezbrankovou remízu. Domácí sice měli více ze hry, stačilo to ale pouze na nastřelené břevno.
„Prostě jsme nedonutili soupeře k chybám,“ přiznal renomovaný trenér Zdenko Frťala,
který do zápasu poslal sestavu Ottmar – Finěk, Kvída, Plašil, Urma – Janoušek M. Černý
(69. Zorvan) - Martan (77. Miker), Vlkanova, Ďurděvić (58. Hynek) – Kropáček.
Klub FC Hradec Králové pořádá pro své fanoušky autobusový zájezd, takže se dá
předpokládat, že atmosféra na zápase bude vskutku fotbalová. Pro naše příznivce o to
větší výzva, aby se nenechali od fanoušků Východočechů zahanbit.

7

Prostějov posílil
Jan Polák

PROSTĚJOV Tak přece jen! Dosud to vypadalo, že největší přestupovou událostí
počátku druholigové sezóny bude příchod
zkušeného stopera Tomáše Janíčka. Trenér
Oldřich Machala sice avizoval ještě další
možný příchod významné posily do středu
zálohy, ale vše vázlo hlavně na zdravotních
problémech. Ty ještě Jan Polák nemá úplně
vyřešeny, takže do zápasů zatím nezasáhne.
Náš klub svolal 7. srpna mimořádnou tiskovou konferenci, na níž byl téměř šedesátinásobný reprezentant oficiálně představen. Sedmatřicetiletý záložník působil
po návratu z Bundesligy dva roky v Brně,
Zbrojovka však už o jeho služby ztratila
zájem. „Můj odchod z Brna rozhodně nebyl
ideální, možná se k tomu ještě v budoucnu
vrátím. Nikdo tam se mnou nekomunikoval, tak jsem využil nabídky z Prostějova,“
nechtěl příliš rozebírat odchod ze svého
mateřského klubu.
V tom se tak trochu protínají osudy dvou
bývalých spolužáků. A Karel Kroupa byl
pochopitelně jedním z relevantních zdrojů informací o prostějovském fotbalovém
prostředí. „Samozřejmě jsme byli s Karlem
v kontaktu a jeho znalost prostředí měla na
rozhodování určitý vliv,“ připustil Polák, který neopomněl zmínit i další důležité osoby
ve vyjednávání, Miroslava Černoška a agenta Pavla Pasku.
„S Honzou jsme se několikrát potkali
i mimo stadion a jeho příchodu do Prostějova si velice vážíme. Jde mimo jiné i o jasný
signál soupeřům, že to s druhou ligou u nás
myslíme vážně a že Prostějov je klubem,

který dokáže oslovit i takovou fotbalovou
osobnost,“ zdůraznil předseda klubu František Jura.
Po takové posile samozřejmě touží každý
trenér. „Jsem velmi rád, že se náš tým rozrostl o zkušeného záložníka. Budeme se mu na
hřišti snažit vytvořit takové podmínky, aby
využil své zkušenosti a profitoval ze spolupráce s Karlem Kroupou,“ zmínil vytvoření
nové osy mužstva trenér Machala.
Jenže to vše bude ještě nějaký čas trvat.„Znám
své tělo a před plnohodnotným naskočením
do hry musí všechny‚kontrolky‘ zhasnout, jako
v autě,“ přiblížil situaci Polák. Dosud trénoval individuálně, teď se sice zapojí do týmového tréninku, ale pořád bude podle svých slov prostor
i pro individuální přípravu.
K otázkám ke svému zapojení do hry se zatím nechtěl konkrétněji vyjadřovat. Je tedy
pouze spekulací, jestli stihne být v pořádku
na zápas se Zbrojovkou Brno.

