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FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2018/2019 (podzim)
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo

1.SK Prostějov
Za Místním nádražím 4536
796 03 Prostějov

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo

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

SOUPISKA
Brankáři
1
Jícha Filip
27 Bréda Miloslav

1996
1994

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

1996
1982
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
8
Polák Jan
9
Pančochář Josef
12 Šteigl Jan
14 Biolek Matěj
17 Fládr Zdeněk
22 Langer Tomáš
29 Zhykol Dmytro

1993
1992
1981
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

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

Dnešní utkání:
1.SK Prostějov – Pardubice
Následující utkání:
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
1.SK Prostějov – Hradec Králové
1.SK Prostějov – Zbrojovka Brno
Znojmo – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – Ústí nad Labem
Sokolov – 1.SK Prostějov

- : - (- : -)
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
FC Hradec Králové
9
6
2
1
SK Dynamo Č. Budějovice
9
6
1
2
FC Vysočina Jihlava
9
5
2
2
FK Ústí nad Labem
9
5
1
3
FK Pardubice
9
4
3
2
FK Varnsdorf
9
4
3
2
1.SK Prostějov
9
4
3
2
MFK Vítkovice
9
4
2
3
FC Zbrojovka Brno
9
3
3
3
FK Baník Sokolov
9
3
2
4
1.SC Znojmo FK
9
2
3
4
FC Sellier&Bellot Vlašim
9
1
4
4
MFK Chrudim
9
2
1
6
FK Fotbal Třinec
7
2
1
6
FK Viktoria Žižkov
9
1
4
4
FC MAS Táborsko
9
1
3
5

2:2 (1:1)
0:2 (0:0)
0:0 (0:0)
3:1 (1:1)
0:0 (0:0)
2:1 (0:1)
0:1 (0:0)
1:0 (0:0)
3:0 (2:0)
14:4
16:8
16:8
14:13
16:10
5:4
9:9
14:14
18:15
10:12
11:14
12:17
10:17
7:14
11:19
10:15

20
19
17
16
15
15
15
14
12
11
9
7
7
7
7
6

Oficiální magazín klubu 1.SK Prostějov k utkání 10. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ■ Autor textů: Tomáš Kaláb ■ Foto: Josef Popelka, Tomáš Kaláb,
www.fkpardubice.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
FK Baník Sokolov – 1. SK Prostějov 3:0 (2:0)
Branky: 2. A. Ševčík, 25. a 81. Liener
1.SK Prostějov: Bréda – Machynek, Sus, Schuster, Slaninka – Koudelka, Pančochář (46. Pernackij), Polák,
Žikol (71. Kovařík), Píchal (58. Hapal) – Kroupa. Trenér: Oldřich Machala.

Druhá mise na opačný konec republiky vyšla opět bodově na prázdno. Ráz utkání dala
brzká branka domácích, z takového úvodu se eskáčko nedokázalo vzpamatovat. Baník byl
lepší ve všech herních činnostech a utkání měl jasně pod kontrolou. Všechny branky padly
po chybách, Sokolovu stačilo pouze je využít. Prostě nepovedený zápas se vším všudy.
„Byli jsme svědky našeho zatím nejhoršího výkonu. Když jsem se podíval znovu na
obdržené branky, šlo o situace, kterým šlo jednoznačně lehce zabránit. Všechno
triviální chyby. Jenže my do zápasu
vůbec vstoupili špatně, dostali jsme
v druhé minutě gól a pak je celá taktika, kterou máme, vlastně zbytečná.
Domácí byli jednoznačně agresivnější,
to, co nás zdobilo předchozích osm
zápasů, kdy jsme vyhrávali souboje,
tam bohužel nebylo. Většina hráčů
podala podprůměrný výkon, s tím se
samozřejmě nedá vyhrávat,“ nešetřil po
zápase kritikou Oldřich Machala.
MINULÉ KOLO
MFK Vítkovice – MFK Chrudim
1. SC Znojmo FK – FK Ústí nad Labem
FC Vysočina Jihlava - FC Vlašim
FK Pardubice – FC Zbrojovka Brno
FK Baník Sokolov – 1. SK PROSTĚJOV
FC Hradec Králové – FK Viktoria Žižkov
FC MAS Táborsko – SK Dynamo Č. Budějovice
FK Varnsdorf – FK Fotbal Třinec
AKTUÁLNÍ KOLO
FK Fotbal Třinec – FC Vysočina Jihlava
MFK Chrudim – FC Hradec Králové
1. SK PROSTĚJOV – FK Pardubice
FK Viktoria Žižkov – FC MAS Táborsko
FC Zbrojovka Brno – FK Varnsdorf
FC Vlašim – FK Baník Sokolov
SK Dynamo Č. Budějovice – 1. SC Znojmo FK
FK Ústí nad Labem – MFK Vítkovice

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

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

FK Pardubice
K Vinici 1901,
530 02 Pardubice

Tel.: 724 092 917
email: info@fotbalpardubice.cz
web: www.fkpardubice.cz

SOUPISKA
Brankáři
1
Knobloch Milan
22 Letáček Jiří
30 Šmíd Nicolas

1992
1999
1998

Obránci
2
Prosek Jan
3
Čelůstka Tomáš
4
Zukal Lukáš
5
Březina Jakub
11 Kopřiva Filip
12 Klíma Jakub
13 Šejvl Martin
23 Čmelík Vojtěch

1995
1991
1997
1999
1993
1998
1992
1997

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

Novotný Jaroslav
Krejčí Jiří
Shejbal Martin
Císař Jan

Záložníci
6
Kühnel Lukáš
8
Tischler Emil
24 Solil Tomáš
14 Jeřábek Jan
15 Kovář Daniel
16 Mužík Ladislav
17 Fousek Adam
20 Sokol Pavel

1997
1998
2000
1984
1996
1998
1994
1996

Útočníci
7
Kašiar Roman
9
Černý Pavel
10 Fusek Dominik
18 Petráň Michal
19 Šafařík Dan
21 Huf David

1998
1985
1994
1992
1999
1999

Více o klubu na www.fkpardubice.cz
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Co by mělo v zanedbaném areálu vzniknout? Jak si představujete financování obnovy?
„Především bude nutné zbourat budovy,
které už nemohou sloužit svému účelu
a jsou pro návštěvníky spíše nebezpečím.
Pak by měla sportu začít sloužit sama plocha.
V budoucnu by kolem fotbalového hřiště
mohla vzniknout atletická dráha. Čekají nás
samozřejmě také tribuny a veškeré potřebné
zázemí.“

„Myslím, že tady bude muset spojit síly město,
kraj i stát. Není možné, aby obnovu Železáren
financovalo jen město Prostějov. Budeme potřebovat pomoc. Ale právě multifunkční využití areálu nám dává šanci dosáhnout na více
dotačních titulů. Už jsem v tomto směru vedl
jednání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou, který se byl společně s vládním zmocněncem pro sport na
Takže na„Želízka“ se vrátí fotbal a atletika? ploše i podívat. S našimi plány jsem seznámil
i premiéra Andreje Babiše. Právě využití areálu
„Rozhodně ano, ale nejen ony. Potenciál vidím k více účelům předsedu vlády zaujalo.“
také ve využití hasiči. Myslím, že by mohl velmi
dobře sloužit pro dobrovolné i profesionální Máte nějaký sen spojený právě s areálem
hasiče jako výcvikový areál včetně cvičné stěny. „Želízek“?
Mohli by se zde zdokonalovat ve svých doved„Sama obnova tohoto stadionu je samozřejmě
nostech i měřit síly v hasičských soutěžích.
velký sen. A mým dalším snem je hrát v Prostějově první ligu fotbalu. V obou případech je
před námi spousta práce. Ale od toho jsou sny,
aby za nimi člověk šel.“

1.SK PROSTĚJOV
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František Jura: Do areálu
Železáren vrátíme sport
PROSTĚJOV Sportovní areál bývalých Železáren ve Sportovní ulici by mohl znovu ožít. Šéf fotbalového klubu 1.SK Prostějov, městský zastupitel a lídr kandidátky hnutí ANO pro komunální
volby František Jura se domnívá, že když spojí
síly město, kraj a stát, bude možné legendární
stadion obnovit. Položili jsme mu proto několik
otázek.
Jaká je historie areálu na Sportovní ulici?
„Historie stadionu je spojena především s historií fotbalu v Prostějově. První klub zde vznikl už
v roce 1904, ve 30. letech se mu pak podařilo
dostat do nejvyšší soutěže. V tabulce před ním
často končily jen Sparta a Slavia, tehdy takřka
neporazitelné pražské kluby. A právě meziválečná první liga byla i vrcholem pro areál Železáren.
Jezdila sem hrát ta nejlepší mužstva z celé země,
v Prostějově byla k vidění skvělá kopaná. Naposledy se zde ovšem hrála první liga už v sezóně
1945/1946. Poté se diváci museli smířit s nižšími
soutěžemi.
Řada lidí si samozřejmě pamatuje druholigové
sezóny po listopadu 1989 a pozdější administrativní sestup do třetí ligy vynucený nedostatečným vybavením stadionu a později i úplný pád
fotbalu až do krajského přeboru. Mládež později
převzal nově vzniklý klub 1.SK Prostějov, který
v současné době vedu, ale to už je jiná historie.“
Stadion dříve sloužil i atletům, že?
„Ano, připravoval se zde například legendární desetibojař Robert Změlík, který vybojoval
zlato na olympiádě v Barceloně v roce 1992.
A nebyl samozřejmě sám. Vyrostla zde spousta vynikajících atletů.“

Jaké jsou vaše plány pro nadcházející
období?
„Především bude nutné areál vykoupit od
soukromého vlastníka, případně jej s ním
vyměnit za jinou nemovitost. Věřím, že se
nám to podaří. Signály od současného majitele naznačují, že se takovému kroku nebrání. Model ale bude muset být zajímavý pro
obě strany, město se kvůli stadionu nemůže
vzdát pomyslného rodinného stříbra. Ale jak
říkám, jsem optimista a doufám, že najdeme
společnou řeč. ‚Želízka‘ i občané Prostějova
si to zaslouží.“
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FK Pardubice

„Chceme navázat na loňský

S koncem měsíce září se také uzavírá první třetina programu aktuálního ročníku
Fortuna:národní ligy. A naši fotbalisté si v ní nevedou vůbec špatně. Naposledy sice zaváhali v Sokolově, ale chuť si budou moci napravit doma s fotbalisty z města perníku.
O jedno kolo později svedl oba týmy dohromady předloňský ročník. Na pardubickou
návštěvu vzpomínáme v dobrém, protože šlo o první tým, s kterým tehdejší eskáčko uhrálo tři body. Průběh utkání byl překvapivě jednoznačný, už do poločasu si připsali branky
Machynek a Skwarczek. Hosté se po přestávce mohli dostat do zápasu, jenže Kofroň chytil
penaltu, a Machálek pak pečetil výsledek. Venku na jaře to ovšem byla v Polabí jiná káva,
domácí vedli po deseti minutách 3:0 a byl z toho nakonec pětibrankový debakl.
Loni, kdy jsme hráli MSFL, se Pardubicím povedl majstrštyk v podobě historicky
nejlepšího umístění, v tabulce totiž obsadili za postupujícími Opavou a Příbramí hned
třetí místo. I v letošním ročníku Pardubice vůbec nevypadají špatně, drží se v horní
polovině tabulky a odehrály některé velmi vydařené zápasy.
Ceněné je zejména domácí vítězství nad Českými Budějovicemi, vítězství v Třinci nebo
domácí remíza se Zbrojovkou Brno, nad níž po prvním poločase perníkáři vedli. Pardubice si
tak udržely domácí neporazitelnost, přestože hrály téměř celý druhý poločas v deseti. Víc než
jednu branku ale sestava Letáček – Prosek, Šejvl, Klíma, T. Čelůstka – Kovář, Jeřábek, Tischler
(84. Mužík), A. Fousek – P. Černý (90+3. Kopřiva), Petráň (52. Čmelík) soupeři nepovolila.

historický úspěch,“ věří trenér

DNES NÁS ČEKÁ...

Právě obránce Prosek tak bude Pardubicím určitě chybět, u domácích se otazník vznáší
nad připraveností stopera Tomáše Janíčka. Důležitější ale bude poučení ze zápasu
v Sokolově.

Jiří Krejčí
třetímu místu a samozřejmě bychom na
něj rádi navázali. Víme, že tento ročník je
extrémně vyrovnaný, a udržet se na horních příčkách bude hodně složité. Nic
to nemění na tom, že bychom se chtěli
prezentovat dobrým fotbalem. Ruku
v ruce by s tím měly korespondovat
i výsledky.“
V předminulé sezóně byl výraznou postavou týmu Tomáš Ladra, hrající nyní
v Mladé Boleslavi. Máte v kádru podobnou vycházející hvězdičku?
„Podobným typem je náš odchovanec
Láďa Mužík. Odchod Tomáše Ladry nás na
jednu stranu samozřejmě oslabil, na druhou stranu to znamenalo šanci pro našeho
PROSTĚJOV/PARDUBICE Loni byl u his- odchovance, který má příležitost prokázat
toricky nejlepšího umístění pardubické- své kvality.“
ho fotbalu, který nejenže skončil těsně
před odvěkým rivalem z Hradce Králové, Na domácí utkání před dvěma lety Proale především obsadil první nepostupové stějov rád vzpomíná, připsal si tenkrát
místo ve Fortuna:národní lize. A zkušený první vítězství. Teď je situace úplně jiná.
trenér Jiří Krejčí ví, že obhajovat takový Jak vnímáte současný kádr Prostějova
úspěch bude nesmírně těžké, vždyť třetí a co od utkání očekáváte?
místo bude tentokrát znamenat vstupenku do baráže o první ligu!
„Očekával jsem, že mužstva, která třeba
před dvěma lety soutěž nezachránily, se
Od počátku sezóny se pohybujete ko- z toho určitě poučily. To je evidentně váš
lem pátého místa, jak to koresponduje případ. Přes léto a ještě v průběhu podzis vašimi představami a cílem pro tento mu jste hodně posilovali, třeba v podobě
soutěžní ročník?
Jana Poláka. Situace je jiná a očekáváme
v Prostějově těžké utkání, vzhledem k po„Cíle jsme si nijak nestanovili. Minulý roč- stavení obou mužstev v tabulce vyrovnané
ník jsme udělali historický úspěch díky a pro diváky jistě atraktivní.“
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„Létalo nám to do vápna
ze všech stran,“ přiznává
stoper Martin Sus
PROSTĚJOV Utkání v Sokolově bylo co do
defenzivy poměrně složité, obrana byla
pod neustálým tlakem a stoperům museli
vypomáhat také krajní obránci. Domácí využili své převahy a nabídnutých příležitostí
a jednoznačně vyhráli. Pro Martina Suse
byl zápas náročný hned dvakrát.

Lítalo to do vápna ze
všech stran. Utkání se
nám prostě nepovedlo od začátku až do
konce.“

Přes nepříjemné zranění v obličeji v domácím utkání s Ústím nad Labem jsi nastoupil bez chrániče nosu. Bylo to tvoje
rozhodnutí?
„Měl jsem na výběr nějaké tři masky. Jednu
mám dokonce svoji, kterou mně dělali ještě
v Brně, když jsem si také zlomil nos. Jenže
tu když si nasadím, tak špatně vidím. Raději
jsem tedy hrál bez žádné masky, protože ty
další také nebyly úplně ideální. Nechtěl jsem
to ani tejpovat, protože by to soupeř mohl
okamžitě využít. Naštěstí se nic nestalo.“

Sokolov se evidentně prezentoval lepší
hrou, než by se dalo podle dosavadních
výkonů očekávat?

„Myslím si, že domácí byli v tomto utkání
tak trochu pod tlakem, protože už museli
Přesto chodit do častých hlavičkových sou- udělat nějaký výsledek, což se jim povedbojů s rizikem asi nebylo moc příjemné?
lo. Hráli to, co jsme jim dovolili, a my jim
v tomto případě dovolili strašně moc, za„Když jdu do hlavičkového souboje, tak se tímco dopředu jsme si nevytvořili nic.“
soustředím na balón, a když mě do nosu
někdo nedrbne, nebo já do tohu nejdu ně- Může být takové jedno nepovedené
jak špatně, tak to vůbec nebolí.“
utkání v něčem pozitivní?
K zápasu s takovým průběhem a výsled- „Je pravda, že kdybychom uhráli výhru
kem se asi mnoho říci nedá?
v Sokolově, sahali bychom doslova po čelu
tabulky, což před sezónou opravdu nikdo
„Sokolov byl od začátku až do konce jasně nečekal. Teď je důležité se vrátit ke hře,
lepší, my jsme si v podstatě nevytvořili je- kterou jsme praktikovali na začátku, poctidinou šanci, zatímco soupeř dal tři branky. vý, agresivní fotbal, který nám jde.“

KONTO INZULÍNEK
7 utkání zbývá do konce podzimu - PARDUBICE , VÍTKOVICE, VARNSDORF , TŘINEC, to je výčet soupeřů, které v podzimní části FNL ještě přivítáme na stadionu
v Prostějově. Klub se rozhodl, že z každé zakoupené vstupenky na výše uvedené
zápasy daruje 7 Kč, hráči za každý vybojovaný bod z uvedených utkání darují 777
Kč a celá vybraná částka poputuje na konto o.s. INZULÍNEK.
Ptáte se proč zrovna 7 Kč a 777 Kč – důvod je jednoduchý, tváří celé akce je totiž
Jan Koudelka, který nosí dres s číslem 7.
Je to jedna z prvních akcí, kterými chceme pomáhat těm, kteří to potřebují, řekl
k připravované akci předseda klubu František Jura. Ke klubu se nepřímo přidá
každý z diváků návštěvou utkání a zakoupením vstupenky, čím více lidí na zápasy dorazí, tím více peněz na konto Inzulínku poputuje. Před velkou návštěvou
určitě vzroste i motivace hráčů na zisk bodů a s tím spojené další peníze na konto
o.s. INZULÍNEK Proto neváhejte a v hojném počtu přijďte podpořit jak naše fotbalisty, tak dobrou věc.
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„V Sokolově to bylo z naší strany

neslané, nemastné,“ potvrdil
kapitán Karel Kroupa
PROSTĚJOV Náš kapitán byl v Sokolově
na hrotu poměrně osamocen, na útočné
hrátky nebylo na západě Čech příliš pomyšlení. Zápas, který začíná brankou ve
vlastní síti, už pochopitelně ve své kariéře
nejednou zažil.
Předpokládám, že stěžejním momentem utkání byla brzy obdržená branka?
„Do Sokolova jsme samozřejmě jeli s jakousi taktikou, která v druhé minutě, kdy
jsme dostali branku, vzala za své. Domácí
to samozřejmě nakoplo a nám se zápas se
vším všudy nepovedl. Jednou za čas takový zápas asi přijde, my jsme přece jen měli
tři vítězství za sebou. Teď to možná na nás
trochu dopadlo.“
Bylo možné za stavu 0:2 ještě s utkáním
něco udělat?
„O poločasu jsme se ještě snažili hecovat,
že s tím něco uděláme, možná se i druhý
poločas malinko zlepšil, jenže naše snaha
nevyprodukovala žádnou šanci, bylo to
z naší strany tentokrát takové nemastné,
neslané. K zápasu si musíme počátkem
týdne něco říci, rozebrat si jej, aby se něco
podobného už neopakovalo a domácí zápas s Pardubicemi zvládli.“

kterou jsme předvedli třeba proti Ústí.
Pardubice loni dosáhli nejlepšího umís- S výkonem proti Sokolovu bychom ani
doma neuspěli. Pokud jsme třeba trochu
tění v historii, daří se jim i letos...
létali krapet nad zemí, mělo by nás to vrá„Přijede totiž zase jeden z nejkvalitnějších tit k tomu, co nás zdobilo v předchozích
soupeřů, takže je potřeba se vrátit ke hře, zápasech.“

