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1.SK PROSTĚJOV

1

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2018/2019 (podzim)
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
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. 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
7
Koudelka Jan
8
Polák Jan
9
Pančochář Josef
12 Šteigl Jan
14 Biolek Matěj
17 Fládr Zdeněk
22 Langer Tomáš
29 Zhykol Dmytro

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

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

- : - (- : -)
10. 11. 2018 (10:15)
24. 11. 2018 (13:30)

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

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)
2:2 (0:2)
1:1 (0:0)
0:0 (0:0)
1:0 (0:0)
22:9
24:13
16:9
10:6
24:13
19:17
18:16
20:15
12:13
11:17
16:19
13:21
10:18
14:23
13:21
14:26

29
26
23
23
22
22
21
20
18
15
12
12
11
11
10
10

Oficiální magazín klubu 1.SK Prostějov k utkání 14. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ■ Autor textů: Tomáš Kaláb ■ Foto: Josef Popelka, Tomáš Kaláb,
www.fkvarnsdorf.cz ■ Zlom a sazba: Josef Popelka ■ Tisk: TISKÁRNA JOLA v.o.s. ■ Připomínky či náměty piště na kalab70@seznam.cz
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1.SK PROSTĚJOV
OKÉNKO DO MINULÉHO KOLA

FC Vysočina Jihlava – 1.SK Prostějov 1:0 (0:0)
Branka: 90.+5 Zoubele
1.SK Prostějov: Bréda - Slaninka, Schuster, Janíček, Machynek - Koudelka (88. Kovařík), Žikol (80. Fládr),
Pernackij (73. Pančochář), Polák, Hapal - Kroupa. Trenér: Oldřich Machala.

Na Vysočině jsme sehráli zápas, který vůbec neodpovídal konfrontaci s lídrem tabulky. Domácí
se k optickému tlaku vzmohli až po změně stran, jenže právě v té době přicházely naše největší
šance. Jenže když neproměníte ani nájezd dva na nikoho, nemůžete neúspěch svalovat na
nikoho jiného. V závěru nastevného času přišel trest a tak jsme se vraceli domů s prázdnou. Bod
by však za předvedený taktický a vysoce zodpovědný výkon rozhodně slušel.
„Utkání se mi nemůže hodnotit dobře, protože jsme prohráli gólem v nastaveném čase. Myslím,
že jsme si takový výsledek nezasloužili, protože si troufnu tvrdit, že 70% zápasu jsme byli lepším
týmem než domácí. Vypracovali jsme si hodně brankových příležitostí, ale pokud zahodíme i ty
nejvyloženější, tak se strachujeme o výsledek a potrestání přišlo až v nastavení. Odehráli jsme
z mého pohledu velmi dobrý zápas, domácí jsme skoro do ničeho nepustili. Porážku jsme si
opravdu nezasloužili,“ konstatoval po zápase Oldřich Machala.

Fotbalový klub Varnsdorf a.s.
Moravská 3351,
407 47 Varnsdorf

Tel.: +420 412 372 495
email: tisk@fkvarnsdorf.cz
web: www.fkvarnsdorf.cz

SOUPISKA
MINULÉ KOLO
MFK Vítkovice – FK Viktoria Žižkov
FC Vysočina Jihlava - 1. SK PROSTĚJOV
FK Baník Sokolov – FK Pardubice
FK Fotbal Třinec – FC Vlašim
MFK Chrudim – SK Dynamo Č. Budějovice
FC Hradec Králové – FC Zbrojovka Brno
FC MAS Táborsko – 1. SC Znojmo FK
FK Varnsdorf – FK Ústí nad Labem
AKTUÁLNÍ KOLO
FK Ústí nad Labem – FC Hradec Králové
1. SC Znojmo FK – FK Baník Sokolov
FK Pardubice – FC MAS Táborsko
1. SK PROSTĚJOV – FK Varnsdorf
FK Viktoria Žižkov – FK Fotbal Třinec
FC Vlašim – MFK Chrudim
SK Dynamo Č. Budějovice – FC Vysočina Jihlava
FC Zbrojovka Brno – MFK Vítkovice

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

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

Brankáři
1
Samoel Miroslav
27 Vaňák Martin
28 Porcal Radek

1986
2000
1988

Obránci
4
Heppner Petr
5
Dvořák Miroslav
11 Richter Marek
17 Zbrožek Kristián
22 Kouřil Martin

1997
1998
1998
1990
1991

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

Oulehla David
Macháček Libor
Macháček Libor
Přibyl Zbyněk

Záložníci
2
Bielesz Lukáš
3
Kodeš Petr
6
Novák Lukáš
8
Bláha Ondřej
10 Dordič Bojan
14 Ondráček Adam
18 Kubista Matěj
19 Rudnickij Pavlo

1999
1996
1996
1996
1994
1995
1996
1988

Útočníci
7
Kozma Daniel
9
Dzaba Nathan Christián
12 Schön Patrik
15 Barac Jakub
20 Kocourek Ondřej
21 Votava Matěj

1995
1995
1998
1996
1996
1997

Více o klubu na www.fkvarnsdorf.cz
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DNES NÁS ČEKÁ...

1.SK PROSTĚJOV

FK Varnsdorf

PROSTĚJOV Podzimní program fotbalových soutěží, i těch profesionálních, se
pomalu chýlí ke svému závěru. V předposledním kole první poloviny soutěže uvítáme na svém hřišti Za Místním nádražím soupeře z dalekého severu Čech, z Varnsdorfu.
Před dvěma lety byly oba zápasy s Varnsdorfem pro náš celek velmi nešťastné. Ten
domácí rozhodl nešťastný a v dané situace zbytečný skluz Schustera, který si míč srazil
do vlastní branky. Typicky remízový zápas s naší mírnou převahou tak skončil s nulovým
ziskem, stejně jako jarní odveta na severu Čech. Tam absolvovala naše výprava dlouhou
a náročnou cestu, aby si ze Šluknovského výběžku odvezla sedmibrankový „nářez“. Zápas tenkrát rozhodl za stavu 2:1 pro domácí jejich třetí branka těsně před koncem první
půle.
Máme tedy tomuto soupeři co vracet. Varnsdorf si v aktuální sezóně připsal také hodně
remíz, o jednu méně než Prostějov. Dosáhl ale pěti vítězství, čtyři z nich s nejtěsnějším
rozdílem 1:0. Mezi ně patří důležité domácí výhry nad Hradcem Králové či Jihlavou.
Všechny body naopak doma přepustil Třinci. Třiadvaceti bodů dosáhl velice úsporně,
vstřelil v třinácti zápasech pouhých deset branek, ovšem také jen šest obdržel.
To by mohlo cosi svědčit o taktice, kterou týmu ordinuje mladý trenér David Oulehla,
a na kterou se budeme muset připravit, budeme-li chtít doma konečně plně bodovat.
Práce to věru nebude lehká, navíc při výpadku distancovaných hráčů v defenzivě. Dá
se předpokládat, že obranná čtveřice nastoupí ve složení zprava Biolek, Sus, Janíček
a Machynek, pokud se ovšem prvně jmenovaný stačí uzdravit.
V
zatím
posledním
vítězném utkání proti
Ústí nad Labem nastoupil
Varnsdorf v sestavě Porcal
– Zbrožek, Kozma, Kouřil,
Heppner – Rudnickij,
Bláha, Kocourek, Kodeš,
Dordić (80. Schön) –
Ondráček (88. M. Kubista).
Hráči se připravují na
náročné utkání proti
soupeři, který bude myslet
především na obranu, ale
s vědomím, že by už byla
zase doma vhodná výhra
za tři body.
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„V Jihlavě jste se sehráli vynikající
zápas,“ uznává trenér Varnsdorfu

David Oulehla

VARNSDORF/PROSTĚJOV Za poslední tři sezóny se Prostějov potkává s týmem Varnsdorfu
potřetí, pokaždé jej ovšem trénoval jiný trenér.
Pro Romanu Veselém a Zdenko Frťalovi, který
aktuálně pracuje s týmem Hradce Králové, přijede do Prostějova o víkendu David Oulehla, který
v minulém ročníku působil jako asistent trenéra
Pilného ve Viktorii Žižkov. Pětatřicetiletý trenér
fotbalem žije a na výsledcích jeho týmu je to znát.
Blížíme se k polovině soutěžního ročníku,
jak hodnotíte ze svého pohledu uplynulých
třináct kol?
„Momentálně se nacházíme na čtvrtém místě,
máme třiadvacet bodů, takže za tyto výsledky
jsme samozřejmě rádi. Nicméně jsme nevěděli, co od tohoto soutěžního ročníku očekávat,
takže umístění v první polovině tabulky nás těší.
Důležité je, že se nás netýkají boje o záchranu.
Celkově tedy naše dosavadní působení hodnotíme pozitivně, máme ale před sebou na
podzim ještě tři kola, takže uvidíme, jestli se nám
ještě nějaké body získat podaří nebo nepodaří.“

Z týmů soutěže máte nejméně vstřelených
i inkasovaných branek, čemu tuto statistiku
přisuzujete?
„Na tuto otázku jsem už hodněkrát odpovídal.
Není to určitě o tom, že bychom hráli na 1:0
nebo nějakou tvrdou defenzívu. V utkáních si
vypracujeme poměrně hodně šancí, ale máme
špatnou efektivitu zakončení nebo předfinální
či finální přihrávky. Je to věc, která se dá ještě
dotrénovat, zapracujeme na tom a doufám,
že se zlepšíme. Určitým limitujícím faktorem je
absence klasického hrotového hráče. Ten nám
chybí.“
Jak můžete představit kádr, který máte
v současné době k dispozici, a jeho pojetí
hry?
„My se snažíme pracovat, být poctiví, nic nevypustit, chceme být pro soupeře nepříjemní. To
se nám myslím vcelku daří. I za tento způsob hry
jsme bodově odměněni.“
Co před utkáním víte o svém soupeři a jaké
v sobotu očekáváte utkání?
„Na rozdíl od nás máte v týmu výrazné individuality, hráče, kteří mají obrovské zkušenosti s profesionálním fotbalem, ať to je Honza Polák, ať to
je Schuster nebo Kroupa, jsou to hráči, kteří něco
dokázali. Jsou sice už v nějakém věku, ale zkušenosti fotbalista potřebuje a jsou pak na hřišti
znát. Váš tým hodnotím velice pozitivně, protože
máte dobrou organizaci hry, dobře víte, co hrát,
trenér Machala u vás udělal obrovský kus práce.
Mužstvo se už jakýmsi způsobem usadilo, působíte velice dobrým dojmem. I teď v Jihlavě jste
odehráli vynikající utkání a nebudu daleko od
pravdy, že jste si možná i zasloužili vyhrát. Očekáváme těžké utkání na horké půdě, doufám, že
bude dobré počasí, přijde hodně diváků a že to
bude fotbal nahoru, dolů, který se bude líbit.“
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„Asi jsme urazili Pána Boha,“
komentoval výsledek v Jihlavě

Karel Kroupa
JIHLAVA Takto reagoval na množství šancí,
které zůstaly nevyužité, a gól v posledních vteřinách zápasu kapitán Prostějova Karel Kroupa.
O tom, že jsme jako tým zanechali v Jihlavě ten
nejlepší dojem, nemůže být pochyb. Jenže ten
výsledek...
V Jihlavě to byl jeden z našich nejlepších výkonů, co k zápasu říci?
„Těžko se mi to hodnotí. Měli jsme čtyři nebo
i pět vyložených šancí. Asi jsme urazili Pána
Boha, že jsme ty šance zahazovali, tak nás nakonec potrestal, že si neodvážíme ani ten bod.
Celý zápas jsme byli lepší, alespoň na ty šance,
bohužel Vysočina má tři body, my nemáme
nic.“
Hráli jsme na půdě prvního týmu tabulky,
myslíš, že domácí předvedli adekvátní výkon?
„Oni měli snad jenom jednu střelu mezi tři
tyče a bohužel to tam padlo. Trenéři nás upozorňovali na to, že spousta mužstev tady měla
hodně šancí, byť to potom vždycky Jihlava vyhrála. Nebylo to nikdy tak jednoznačné, jak by
vyplývalo z postavení v tabulce. Kdybychom
dali z těch pěti šancí jeden, dva góly, tak se tady
nemáme vůbec o čem bavit a zaslouženě jsme
měli vyhrát.“
Co se podle tebe podepisuje na nevyužití
šancí, nevydržela forma, jak individuální,
tak týmová?
„Prostě nám to tam teď přestalo padat poslední dva zápasy, nesváděl bych to na pokles formy. Šancí jsme měli za dva zápasy sand deset,

ale bohužel máme dva zápasy s nulou. Musíme
to prostě zlomit nějakou‚šmudlou‘. Já sám jsem
měl dnes tutovku, člověk to chce vždycky proměnit, ale bohužel to tam někdy nespadne.“
S Varnsdorfem budou role zase obrácené,
my se budeme snažit tvořit hru, soupeř bránit...
„Od zápasu s Varnsdorfem očekávám podobný průběh jako s Vítkovicemi, ale věřím tomu,
že si šance zase vypracujeme a konečně je
i proměníme.“

7

„Chytat proti bývalému prvoligistovi

je motivace,“ připustil brankář

Miloslav Bréda
PROSTĚJOV Ještě před nějakými pěti měsíci chytal Miloslav Bréda druhou slovenskou ligu a netušil, že si brzy zachytá proti
českým prvoligovým celkům. Pravda Jihlava se po sestupu už tímto statutem pyšnit
nemůže, ale má docela solidně našlápnuto
k návratu do nejvyšší soutěže. Přesto Bréda
držel po celý zápas čisté konto. Až do poslední minuty nastavení...
Dostal jste příležitost chytat proti nedávno ještě prvoligovému týmu, jak
jste viděl zápas z brankové čáry?
„Na zápas jsem se těšil, protože potkat
bývalé české prvoligové mužstvo je bezesporu motivace. Navíc jsme hráli na pěkném stadionu pod umělým osvětlením,
takže do zápasu jsem šel s chutí. Myslím,
že i ostatní bylo dostatečně namotivovaní
a připravení. Na to, že jsme hráli s prvním
týmem tabulky na jeho hřišti, jsme myslím
sehráli dobrý zápas. Škoda, že jsme neproměnili šance, které mohly skončit brankami, a zápas by byl úplně jiný. Možná bychom i vyhráli. Jenže v samotném závěru
přišla standardní situace a bohužel pro nás
dopadla smolně.“
Jak se to vůbec seběhlo, Zoubele tam
zůstal úplně sám?
„Přesně tak, byla to standardka z mé levé
strany, míč se vrátil zpět před bránu a soupeř se tam ocitl úplně sám proti mně. Trochu jsem proti němu vystoupil, ale on míč
z našeho pohledu smolně trefil, takže mi
prošel mezi nohama, pozdě jsem na to reagoval.“

Hráli jste proti vedoucímu týmu tabulky, jaký na vás udělala Jihlava dojem?
„Na Jihlavu a její způsob hry jsme byli připravení, takže jsme vycházeli z bloku, byli
kompaktní vzadu a hráli zodpovědně.
Dělali jsme, co jsme mohli, ale bohužel
nám to nevyšlo. Soupeř byl silný ve standardních situacích a centry z křídelních
prostorů, což potvrdil. Žádnou vyloženou
gólovou příležitosti si ale Jihlavané nevytvořili. Ta branka byla spíše otázkou šťastných odrazů.“
Domácí zápas s Varnsdorfem se asi
bude hodně podobat tomu s Vítkovicemi. Věříte v úspěch?
„Varnsdorf je na tom v tabulce zhruba podobně, jako my. Dávají hodně málo gólů,
ale také málo dostávají, takže budou asi
také hodně zalezlí. Budeme hrát do plných,
ale nějaký ten gól už musíme vstřelit.“

10 836Kč

je celková částka,
kterou už nyní díky
další domácí návštěvě
a zisku jednoho bodu
získal INZULÍNEK.

KONTO INZULÍNEK
3 utkání zbývají do konce podzimu - VARNSDORF a TŘINEC, to jsou soupeři, které
v podzimní části FNL ještě přivítáme na stadionu v Prostějově. Jak už dobře
víte, 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 již probíhající 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 i na poslední zápas
podpořit jak naše fotbalisty, tak dobrou věc.

