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1.SK PROSTĚJOV

1

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2018/2019 (podzim)
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
10. kolo
11. 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 – Vítkovice
Následující utkání:
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
1.SK Prostějov – Pardubice
Táborsko – 1.SK Prostějov

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

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)
20:9
15:5
19:10
20:12
8:5
16:16
16:16
12:12
19:15
13:16
10:17
15:18
11:19
14:23
12:18
8:17

23
23
22
19
19
19
17
17
16
12
11
10
10
10
7
7

Oficiální magazín klubu 1.SK Prostějov k utkání 12. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ■ Autor textů: Tomáš Kaláb ■ Foto: Josef Popelka, Tomáš Kaláb,
www.mfkv.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 MAS Táborsko – 1.SK Prostějov 1:1 (0:0)
Branky: 54. Musiol – 78. Hapal
1.SK Prostějov: Bréda – Slaninka (75. Píchal), Janíček, Schuster, Machynek – Koudelka, Žikol (65. Hapal),
Sus (36. Pernackij), Polák, Šteigl – Kroupa. Trenér: Oldřich Machala.

Zápas proti poslednímu týmu tabulky má svá úskalí a naši fotbalisté to v posledním utkání před
reprezentační přestávkou opět poznali na hřišti Táborska. Domácím šlo o hodně a průběh zápasu tomu odpovídal. Jihočeši se sice po bezbrankovém poločase dostali do vedení, dvanáct
minut před koncem však Hapal srovnal na konečných 1:1.
„Začali jsme aktivněji než v Sokolově, tam nám začátek vůbec nevyšel. Měli jsme několik
brejkových situací, ale ty jsme bohužel nedohráli. V obranné fázi jsme ale obstáli, nedělali jsme
takové chyby jako v Sokolově. Domácí měli jednu šanci, kterou neproměnili. My jsme měli dvě,
tři situace, které jsme mohli zahrát úplně do koncovky, ale bohužel se nám to nepodařilo, nebyli
jsme dostatečně přesní a důrazní. V druhém poločase jsme byli více na míči, pak jsme ale dostali
gól ze standardní situace. Museli jsme znovu zvolit riskantní variantu a stáhnout hru na tři obránce. Vyplatilo
se to, Hapal dal gól a zápas skončil myslím spravedlivou
remízou. Jsem rád, že jsme opět neprohráli, otočili
jsme zápas, takže se opět projevil charakter týmu. Bod
je velmi cenný i z toho hlediska, že jsme jej ubojovali,
byl to bojovný zápas s množstvím soubojů,“ konstatoval po zápase Oldřich Machala.
MINULÉ KOLO
MFK Vítkovice – FC Vlašim
1. SC Znojmo FK – FC Zbrojovka Brno
FC Vysočina Jihlava - MFK Chrudim
FK Pardubice – FK Ústí nad Labem
FK Baník Sokolov – SK Dynamo Č. Budějovice
FC MAS Táborsko – 1. SK PROSTĚJOV
FC Hradec Králové – FK Fotbal Třinec
FK Varnsdorf – FK Viktoria Žižkov

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

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

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

MFK Vítkovice
Závodní 2992/86D,
703 00 Ostrava - Vítkovice

Tel.: 777 597 689
email: info@fotbal-vitkovice.cz
web: www.mfkv.cz

SOUPISKA
Brankáři
1
Květon Josef
25 Šustr Martin
30 Simkanič David
50 Netolička Tomáš

1989
1990
2000
2001

Obránci
2
Cverna Ondřej
5
Cverna Václav
12 Hýbl Matěj
15 Drapák Tomáš
24 Celba Josef
28 Holiš Roman
31 Mikula David

1990
1988
1994
2000
1995
1998
1983

REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní trenér:
Balcárek Jiří
Asistent trenéra:
Paul Miroslav
Trenér brankářů: Řehulka Radovan
Vedoucí mužstva:
Galač Roman

Záložníci
4
Matěj Jan
6
Končal Matěj
7
Ožvolda Dan
8
Praus Matěj
9
Pašek David
10 Vasiljev Tomáš
11 Macej Martin
14 Súkenník Igor
16 Moučka Ondřej
17 Motyčka Martin

1996
1993
1996
2000
1989
1994
1997
1989
2000
1985

Útočníci
21 Mišinský Vladimír
27 Bzirský Martin
77 Mrázek Tomáš

1986
1995
1986

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

1.SK PROSTĚJOV

MFK Vítkovice

Vítkovice jsou naším nejčastějším soupeřem posledních několik sezón. Oba týmy
se potkávaly na různých kolbištích, třetiligových, druholigových i v přátelských
utkáních. A bilance pro nás příznivá rozhodně není!
První sezónou v naší novodobé historii, kdy oba týmy hrály stejnou soutěž, byla ta první
„postupová“ v letech 2015/2016. Vítkovice tehdy jako nováček postoupily z divize a netajily se dalšími postupovými ambicemi. Ty jsme jim zchladili na podzim, když na úvodní
branku domácích odpověděl z penalty Kroupa a Machálek v druhé půli zvrátil vítězství
na naši stranu. To bylo ale všechno. Na jaře bylo třeba přiblížit ve vzájemném duelu postup, jenže i Ostraváci slavili venku výhru, dokonce stejným poměrem 2:1.
V následujícím druholigovém ročníku jsme tahali za výrazně kratší konec. Na podzim ve
Vítkovicích jsme podlehli po opačném vývoji domácím 1:2, když úvodní branku vstřelil
Štrombach z penalty. V posledním utkání sezóny pak Vítkovice, které ještě hrály o záchranu, rozložily odevzdané eskáčko do poločasu výsledkem 0:3.
Oba týmy se potkaly znovu až v přípravě na aktuální sezónu, kdy jsme ve Slatinicích
prohráli 0:1 gólem Mišinského. Porážek už tedy bylo dost. Na domácím stadionu je třeba
Vítkovice konečně porazit a také získat tři body. Zápas by to měl být kvalitní a vyrovnaný,
vždyť se potkávají sousedé v tabulce, disponující stejným počtem bodů!
A přitom si mohly oba kluby v tomto ročníku soutěže vzájemně vyměnit. Vítkovice už
byly na sestupu do MSFL, když je administrativně zachránila pražská Olympia, která se
dobrovolně ze soutěže odhlásila.
Tým trénuje dobře známý trenér Jiří Balcárek, kterého naši fotbalisté potkávali v MSFL
na lavičce Zábřehu nebo Uničova. S Uničovem také vyhrál předminulou sezónu MSFL
a to byla pro něj vstupenka do vyšších pater. Na severu Moravy se spoléhá nejvíce na
posily ze sousedního Baníku, v kádru má také záložníky Súkenníka z Hradce Králové
nebo Končala ze Sokolova. V kádru je také obránce Hýbl, který před dvěma lety oblékal
dres Prostějova, nebo útočník Mišinský, na nějž nemáme dobré vzpomínky.
Vítkovice mají vcelku jednoduchou bilanci: doma vyhrávají a venku, až na dvě výjimky,
prohrávají. Remízy v Hradci Králové a Jihlavě jsou zato velice cenné. Nikdo by se ale nezlobil, kdyby Vítkovice uplatnily v Prostějově svoji tradiční šablonu.
V posledním utkání, kterým bylo odložené utkání 10. kola v Ústí nad Labem, prohráli
svěřenci trenéra Balcárka 1:2, když čestný úspěch zaznamenali až tři minuty před koncem. Důvěru dostala sestava Šustr – Celba, Mikula, V. Cverna, Končal – Motyčka (66.
Ožvolda), Matěj – Macej (78. Mrázek), Súkenník, Vasiljev (62. Bzirský) – Mišinský.
„Kluky samozřejmě znám, při přípravě mohu s lecčím pomoci,“ těší se na předzápasový
týden útočník Marián Kovařík. Jestli dostane od trenéra Oldřicha Machaly důvěru,
uvidíme až při nástupu obou mužstev na hřiště.
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Známe se navzájem, ale rozhodnou
hráči svým výkonem, říká k zápasu
trenér Vítkovic Jiří Balcárek
Na druhou stranu bod v Hradci Králové
nebo Jihlavě se vzhledem ke kvalitě soupeřů jistě cení. Předpokládám, že budete
na tyto výsledky chtít o víkendu navázat?
„V Jihlavě jsme měli velmi dobře rozehrané
utkání, které jsme nakonec v posledních
minutách ztratili. Pak jsme měli utkání v Táboře, které se nám nevyvedlo, ani v Českých Budějovicích to nebylo ideální, takže
bychom chtěli nějakým způsobem tu neúspěšnou venkovní šňůru přerušit.“

OSTRAVA/PROSTĚJOV Málokteré týmy se
znají tak dobře na úrovni hráčské i trenérské.
Přes nesporné obměny kádru na sebe Prostějov a Vítkovice narážejí poslední tři sezóny, Vítkovice dobře zná letní posila Marián Kovařík.
Trenér Jiří Balcárek je sice ve Vítkovicích krátce,
ale na lavičce se s Prostějovem potkával hojně
v MSFL coby kouč Zábřehu nebo Uničova.
Vítkovice se staly v posledních třech
ročnících tradičním účastníkem druhé
ligy, jak jste spokojen se vstupem do
aktuální sezóny?
„Ve Vítkovicích jsem teprve krátce, zhruba tři
měsíce. S domácími utkání mohu být spokojen, ve venkovních se nám zase až tak nedaří.
Takže zas až taková spokojenost nepanuje.“
V čem vidíte příčinu tohoto celkem markantního rozporu mezi domácími a venkovními zápasy?
„Mám před sebou výsledky za poslední rok
a sám nad nimi bádám, kde ta chyba může být.“

Jak můžete představit současný kádr
Vítkovic?
„Na začátku sezóny jsme udělali hodně
změn, odešlo osm, devět hráčů, naopak přišli
spíše takoví, kteří ve svých klubech nedostávali tolik příležitostí. Nemáme výrazné individuality, herní výkon stavíme na týmovosti
a práci celého mužstva. Tak zkušené hráče
jako Prostějov nemáme, stačí si promítnout
Suse, Schustera, Janíčka, Poláka a Kroupu,
tak to je obrovská zkušenost, co mají tihle
hráči za sebou.“
Vítkovice patří k nejčastějším prostějovským soupeřům, ať už šlo o třetí nebo
druhou ligu, i přátelské zápasy. Myslíte,
že je vůbec možné se nějak vzájemně
překvapit?
„Jelikož jsem trénoval ještě v Zábřehu
a Uničově, tak na zápasy do Prostějova jezdím, naposled jsem byl osobně na zápase s Pardubicemi, takže vím, co Prostějov
hraje, i někteří hráči se znají osobně. Takže
navzájem víme, co od sebe můžeme očekávat. Ale rozhodnou až samotní hráči na
hřišti svým výkonem.“
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Pospíšila ztratili výhru těsně před závěrečným hvizdem v souboji s RNK Zmaj Makarska. I tak si ale po remíze 3:3 odváží lichotivou bilanci a především plno fotbalových
zkušeností. Posledním srovnáním s hrou
vicemistrů světa bylo pro ročník U14 utkání na úpatí masívu Biokovo a jadranského
pobřeží (malý snímek níže). NK Urania Baška Voda byla pro hráče prostějovského SK
však snadným protivníkem. Vysoká výhra
5:0 byla pro chorvatské mladíky ještě milosrdným výsledkem.
„Soustředění se velice vydařilo, získali jsme
mnoho nových zkušeností. Po sportovní stránce to pro nás mělo opravdu velký
efekt, kluci se setkali s jiným fotbalovým
projevem a v mezinárodním měřítku se rozhodně neztratili. Dalším důležitým bodem
byla i kulturně-poznávací složka, kdy jsme
poznali mnoho krásných a významných
míst,“ prozradil trenér U15 Martin Neoral.
Mimo již zmíněných fotbalových klání se pětatřicítka starších žáků vydala podél pobřeží do
sedm kilometrů vzdálené Makarské, dále navštívila kráterová jezera poblíž městečka Imotski, či na raftech sjela řeku Cetinu v Dinárském
pohoří, kde se natáčelo několik záběrů nejznámější westernovky pro mladé Vinnetou.

1.SK PROSTĚJOV
Prohlídka útrob prvoligového fotbalového
stadionu (snímek str. 7), jehož klub vznikl
v pražském pivovaru U Fleků, HNK Hajduk
Split, byla jen malou ochutnávkou samotného utkání proti největšímu rivalovi z hlavního
města, které bylo vrcholem soustředění. Utkání Hajduk Split – Dinamo Záhřeb sice skončilo
bez branek, i tak atmosféra byla elektrizující
a nezapomenutelná. Stejně jako celé soustředění ročníků U14 a U15, které by si nejraději
všichni zúčastnění o několik dnů prodloužili.
„Velké díky patří samozřejmě vedení klubu
1.SK Prostějov, dále vedení partnerské školy
ZŠ E. Valenty a v neposlední řadě rodičům
za projevenou finanční podporu a možnost
zúčastnit se vůbec takového soustředění.
Všem mnohokrát děkujeme a věříme, že se
i v budoucnu budeme moci zúčastnit dalších soustředění do zahraničí,“ neskrýval
spokojenost Martin Neoral.
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Starší žáci „Eskáčka“ sbírali
zkušenosti u vicemistrů světa

PROMAJNA/PROSTĚJOV Ročníky U14
a U15 se na závěr léta ohřály na prosluněné pláži v chorvatské Promajně. Ačkoliv
prostředí vybízelo spíše k vodním radovánkám, vše se víceméně točilo kolem
nejpopulárnějšího kolektivního sportu na
světě, tedy kopané. Oba ročníky se v týdenním programu shodně třikrát utkaly se
svými chorvatskými vrstevníky, úspěšnější
byli starší hoši. Vrcholem soustředění bylo
zhlédnutí tzv. „Věčného derby“ mezi celky
Hajduk Split a Dinamem Záhřeb.
Do jižní Dalmácie se na čtyři desítky fotbalových nadšenců vydalo v sobotu dvaadvacátého září. Po nočním přesunu a ranním průjezdu
pohořím Biokovo ukázalo slunce svou pravou
tvář. Čistý vzduch, pohled na krásné hory,
zelené borovice, olivové háje a vinohrady se
táhly až k bílému pobřeží mírného promajnského zálivu, kde se mísily s vůní křišťálově čistého moře. A nebylo nikoho, kdo by se v této
průzračné vodě ihned nezchladil a to během
týdenního pobytu ještě několikrát.
„Abychom mohli na soustředění odcestovat, přeložili jsme si mistrovské utkání

s Opavou a s Brnem si jej již před termínem
předehráli. Svaz nám toto umožnil a díky
tomu jsme měli dva volné víkendy, které jsme využili na tuto cestu. Hlavně jsme
chtěli kluky za jejich práci, vůli a snahu, kterou prokazují nejen na trénincích odměnit.
Stejně tak i trenéry za jejich vytrvalost, píli
a výchovu hráčů,“ objasnil šéftrenér mládeže Martin Neoral.
Zaplněný program byl především přizpůsoben ostrým zápasům, které ročník U14
sehrál nejprve s týmem Radnički NK Split,
na nějž nestačil v poměru 1:5, aby se jejich
starší spoluhráči radovali z vítězství 3:2 se
stejným soupeřem. Na mladší z ročníků
dále čekalo utkání v nádherném prostředí
Imotski (snímek str. 8), které je známé svými středověkými pevnostmi na útesech
Modrého jezera. Na stadionu s kapacitou
čtyř tisíc diváků, vytesaném do skály, uhráli svěřenci Aleše Rusa a Tomáše Vincourka
bezbrankovou remízu. O den později se na
stejném místě dvakrát prosadili hráči U15,
aby ani jednou neinkasovali a připsali si
tak své druhé vítězství. Naopak o den dříve však svěřenci Martina Neorala a Adama
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Karel Kroupa o trénincích,
vyčištěných hlavách a zápasu

s Vítkovicemi
PROSTĚJOV Tentokrát bez jednoho dne dva
týdny od sebe dělily zápasy 11. a 12. kola druholigové soutěže. Málokdy se stane, aby hráči
měli uprostřed sezóny k dispozici volný víkend.
Jaký to může mít vliv na nadcházející utkání
s Vítkovicemi, zmínil mimo jiné kapitán týmu
Karel Kroupa.
Bylo od počátku utkání v Táboře znát, že
jsme se z utkání v Sokolově poučili?
„Táborsko nehrálo o moc lépe, než třeba Znojmo, které nás myslím zmáčklo víc. Přesto to bylo
fyzicky náročné utkání plné soubojů. Domácí šli
do vedení a jsme všichni moc rádi, že jsme utkání dokázali aspoň srovnat. Ve srovnání se Sokolovem, kde se nám nevyvedlo vůbec nic, jsme
tady sice obdrželi branku, ale pořád jsme věřili,
že utkání zvládneme a aspoň gól dokážeme dát,
a tudíž si nějaký ten bod odvézt.“
není na programu žádné přátelské utkání. První
Výsledek už poněkolikáté za sebou rozho- tréninkový týden byl o něco tvrdší než obvykle,
dovali střídající hráči...
já si během něj doléčoval drobný šrám na noze.
„Znovu se ukázalo, jak široký a kvalitní máme Od pondělí jsme se už chystali na Vítkovice.“
kádr. Je cítit, jak moc by hráči na lavičce chtěli hrát, jenže do základu se bohužel vejde jen Oba týmy se znají poměrně dobře, co očedeset hráčů a brankář. Právě tito hráči dokáží káváte od zápasu?
týmu hodně pomoci, jakmile se na hřiště do- „Vítkovice jsou našim tradičním soupeřem,
stanou. Tentokrát to bylo v případě Hapala.“
známe je dobře, víme, že půjde o těžký zápas,
ale potřebujeme doma získat tři body. VítkoV průběhu reprezentační přestávky nebyl vice nám to určitě neusnadní, mají dobrou
naplánován žádný přátelský zápas, jak jste formu, hrají nahoře, mají takovou tu pohodu
ji prožívali?
v týmu, v kabině, o to bude zápas těžší. Musí„Ano, dostali jsme volno, což také není špatné, me si pořád uvědomovat, že jsme v soutěži
kvalitně jsme potrénovali a volný víkend zase nováček a každý bod má pro nás velkou cenu.
pomohl k vyčištění hlav od fotbalu. O to víc se Z toho pramení největší počet remíz ze všech
pak těšíme na mistrovské utkání, zvlášť když týmů soutěže.“

5593Kč

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

KONTO INZULÍNEK
5 utkání zbývá do konce podzimu - 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 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 podpořit jak naše fotbalisty, tak dobrou věc.

