BANÍČEK

OFICIÁLNÍ ZPRAVODAJ FANOUŠKŮ FK BANÍK SOKOLOV

V TOMTO ČÍSLE:
VŠE O A-TÝMU!

CENA

5,- KČ

FK BANÍK SOKOLOV
FK SPARTAK MAS
SEZIMOVO ÚSTÍ
VERSUS

MISTROVSKÉ UTKÁNÍ 1. KOLA 2. LIGY . SOBOTA 31. 07. 2010 v 10.15 hod.
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2010-2011

partner utkání

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení sportovní přátelé,
jménem FK Baník Sokolov bych Vás chtěl srdečně přivítat v nové fotbalové
sezóně 2010/2011, která je jubilejním 5. ročníkem druholigového fotbalu
v Sokolově.
Náš A-tým obsadil 10. místo v loňském ročníku, kdy měl velice úspěšnou podzimní část sezóny, avšak v jarní části jsme nebyli spokojeni
s herním projevem a výsledky, což mělo za následek pokles v tabulce.
Během letní přípravy jsme intenzivně pracovali na zvýšení hráčského potenciálu, a proto věřím, že výsledky týmu budou splňovat Vaše očekávání.
Hráči absolvovali každodenní tréninky dle pokynů trenéra a také do této
letní přípravy bylo zařazeno týdenní soustředění ve Zruči u Plzně. Musíme
uznat, že díky tropickým teplotám letošního léta byly podmínky na trénink
podstatně ztíženy, ale hráči se s tímto rozmarem počasí vyrovnali velice
statečně.
V loňském roce jsme zaznamenali významný úspěch našich dorostenců,
kterým se podařilo vybojovat postup z divize do České ligy. Na tento výsledek jsme velice hrdí a také nás těší, že se zde odrazila naše dlouholetá
práce s mládeží.
Uvědomujeme si, že tato fotbalová sezóna bude opět náročná. V úvodu
soutěže nás čeká utkání s nováčkem ze Sezimova Ústí a uděláme maximum
proto, abychom Vám nabídli kvalitní sportovní zážitky při všech utkáních.
Jménem klubu FK Baník Sokolov bych Vás tímto chtěl
srdečně pozvat na všechny zápasy v sezóně
2010/2011 a věřím, že zachováte svou přízeň
během celé sezóny a podpoříte sokolovské
fotbalisty při utkáních svou přítomností a fanouškovským nadšením.
Tímto bych chtěl poděkovat všem příznivcům
sokolovského fotbalu a těšíme se společně
s Vámi na první výkop této fotbalové sezóny.

Pavel Makoň, ředitel FK Baník Sokolov
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VÍTÁME VÁS
Vážení fanoušci,
vítáme Vás na prahu nové sezony. Během letní přestávky došlo k několika
změnám nejen v kádru druholigového týmu, ale také co se týče vstupného, permanentních vstupenek a zpravodaje. Vstupné na zápas nyní činí
60,- Kč, celoroční permanentka na utkání A-týmu a juniorky pak vyjde na
600,- Kč. A zpravodaj Baníček je zpoplatněn na 5,- Kč, což je v porovnání s ostatními klubovými zpravodaji ve II. lize cena opravdu symbolická.
Věříme tedy, že si zachováme Vaši přízeň i pro tento ligový ročník, ve
kterém budeme chtít bojovat o lepší střed tabulky. Naším cílem je hlavně předvádět atraktivní fotbal, na který bude fanoušek Baníku rád chodit.
V prvním mistrovském utkání dnes hostíme nováčka soutěže ze Sezimova
Ústí, se kterým jsme se, kromě přípravných zápasů a jednoho pohárového,
v mistrovské soutěži ještě nesetkali. Věříme tedy, že sérii našich vzájemných zápasů dnes zahájíme výhrou.

NÁŠ DNEŠNÍ SOUPEŘ: FK SPARTAK MAS SEZIM. ÚSTÍ
Fotbal se v Sezimově Ústí hrál na začátku uplynulého století, organizovaně
pak od roku 1921 založením Jednoty prolétářské tělovýchovy. O pět let
později byl založen fotbalový odbor a vybudovalo se fotbalové hřiště (dnešní
Sokol). Od roku 1932 se klub jmenoval AS Stadion Sezimovo Ústí a od
roku 1939 byl členem Jihočeské župy fotbalové. K přejmenování oddílu
došlo v roce 1941 (na SK MAS Sezimovo Ústí), zápasy se hrály na hřišti
na Kováku. V roce 1944 klub zaznamenal největší rozmach a čítal přes
700 členů. Mezi lety 1951 a 1957 byl vybudován Sportovní areál Soukeník.
V roce 1993 klub vystoupil z TJ a o sedm let později mužstvo postoupilo do
divize. V roce 2006 vznikla akciová společnost FK Spartak MAS Sezimovo
Ústí a.s. a o rok později tým historicky začal působit v ČFL, když se dohodl
s Prachaticemi na výměně soutěží. V premiérové sezoně Spartak obsadil
vynikající druhé místo, navíc slavil úspěch i v Poháru ČMFS – postoupil do
osmifinále přes Příbram a skončil až vyřazením mistrovskou Slaviíí Praha.
V témže roce bylo vybudováno hřiště s umělým povrchem. V roce 2009
postoupil dorost Spartaku do České ligy a na konci minulé sezony slavily
postup i seniorské kategorie – A mužstvo postoupilo do druhé ligy a rezerva do divize.
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KÁDR SPARTAK MAS SEZIMOVO ÚSTÍ
Brankáři: 1 David Šimon (75), 23 Lukáš Varyš (90).
Obránci: 2 Petr Martínek (84), 3 Pavel Novák (89), 7
Tomáš Mašek (87), 14 Jaroslav Nesvadba (82), 15 Martin Macháček
(89), 21 Martin Čupr (77).
Záložníci: 4 Stanislav Rožboud (81), 5 Jan Předota (85), 6 Aleš Kočí
(81), 8 Jiří Kostečka (81), 9 Rostislav Nejepsa (89), 17 Michal Lalik
(88), 19 Petr Javorek (86), 20 Milan Barteska (73).
Útočníci: 10 Lukáš Mach (84), 11 Marian Horka (83), 13 Michal
Brůžek (90), 16 Vukadin Vukadinovič (90).
Přišli:
Šimon (hostování FC Hradec Králové), Novák (hostování SK Dynamo
České Budějovice), Nesvadba (přestup FK Baník Most), Macháček
(hostování FK Dukla Praha), Čupr (hostování FK Baník Sokolov), Nejepsa (hostování AC Sparta Praha), Javorek (hostování SK Slavia Praha).
Odešli:
Jakubov (ukončení hostování FK Dukla Praha), Nahodil (ukončeno hostování FC Zbrojovka Brno), Kochlöfl (ukončení smlouvy), Endl (ukončení
smlouvy), Janů (hostování SK Marila Votice), Kvasnička (přeřazen do B
týmu), Mour (ukončení smlouvy), Schön (hostování Rakousko).
Realizační tým
trenér: Luboš Zákostelský, asistent: Zdeněk Bečka, trenér brankářů: Stanislav Vahala, vedoucí mužstva: Petr Kotalík, maséři: Stanislav Matyš a
Rostislav Mrzena, lékař: MUDr. Josef Balík.
Vedení klubu
Předseda představenstva: Jiří Smrž, výkonný ředitel: Tomáš Samec,
sportovní ředitel: Martin Svoboda, hlavní sekretář: František Anděl, marketing a organizace: Ing. Jan Chotovinský, PR: Mgr. Luboš Dvořák.
VÝSLEDKY PŘÍPRAVNÝCH ZÁPASŮ
FK Spartak MAS Sezimovo Ústí – Jiskra Třeboň 1:1 (0:0, na penalty
4:3; Nejepsa); - SK Dynamo Č. Budějovice B 1:0 (1:0; Lalik), - SK
Slavia Praha B 0:1 (0:0), - FK Viktoria Žižkov 1:3 (0:2; Vukadinovič),
- Kunice 2:1 (1:1; Vukadinovič, Pyšek), – FK Dukla Praha 2:2 (1:0;
Nejepsa, Horka).
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FK Baník Sokolov a.s.
Klub byl založen 7. července 1948 pod názvem Fotbalový klub HDB Sokolov.
Po sjednocení tělovýchovy ve stejném roce byl v listopadu začleněn do ustavené ZTS Sokol HDB Sokolov. Poté vzniklo občanské sdružení FK Baník Sokolov a v roce 2006 je založena akciová společnost ve které je 100% vlastníkem
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
fotbalový oddíl MÁ celkem 15 mužstev
MUŽI: A tým 2.liga, juniorka – krajský přebor
DOROST:
A a C dorost – Česká liga, B a D dorost – Česká liga
ŽÁCI:
A a C žáci – Česká divize, B a D žáci – krajský přebor
PŘÍPRAVKY: A a B – krajský přebor starších přípravek, C a D přípravka –
krajský přebor mladších přípravek, E přípravka – vstupní výběr.
Základní informace o klubu:
Název: FK Baník Sokolov a.s., Adresa klubu: Jednoty 1628, 35601 Sokolov
IČO : 26407833, DIČ : CZ26407833, Telefon: 352/605440, Fax: 352/669718
Webová adresa: www.fksokolov.cz, Emailová adresa: banik@fksokolov.cz
Kapacita stadiónu: 5000. Klubové barvy: zelená, žlutá, černá
Barva dresu, trenýrek, stulpen: zeleno-černá, černá, zelená
Barva druhé kombinace: žluto-zelená, zelená, žlutá
Výstroj (značka): Royal; míče: Adidas; obutí: Mizuno
Dozorčí rada

Představenstvo

Předseda dozorčí rady

Předseda představenstva:

Ing. Jaroslav Rokos, MBA

Bc. Pavel Makoň

Členové dozorčí rady

Člen představenstva:

Ing. Josef Michalský
Ing. Karel Kotous

Vítězslav Hejret
Bc. Petra Božeková Makoňová

Management FK baník sokolov
ekonom

ředitel klubu

sportovní ředitel

724 015 119
miroslav.miskovsky
@fksokolov.cz

603 277 280
pavel.makon
@fksokolov.cz

724 431 072
vitezslav.hejret
@fksokolov.cz

obchodní manager

šéftrenér ml. a sport. tříd

Miroslav Miškovský

marketingový manager

Roman Macek
724 431 076
roman.macek
@fksokolov.cz
účetní klubu

Dagmar Samková
724 431 075
dagmar.samkova
@fksokolov.cz

Bc. Pavel Makoň

BC. Petra Božeková
Makoňová
775 668 710
petra.bozekova
@fksokolov.cz

Vítězslav Hejret

Mgr. Tomáš Provazník
724 431 073
tomas.provaznik
@fksokolov.cz
sekretář klubu

Bc. David Palla
724 431 071
david.palla
@fksokolov.cz

admin. pracovnice

vedoucí SCM

724 431 077
jaroslava.krausova
@fksokolov.cz

724 431 083
tomas.hajek
@fksokolov.cz

Jaroslava Krausová

Tomáš Hájek
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A MUŽSTVO ROZPIS PODZIM 2010
SO

31.07.

10:15

FK Baník – Spartak Sezim. Ústí

02. SO

01.

07.08.

10:15

FK Baník – Tescoma Zlín

03. NE

15.08.

17:00

FC Zenit Čáslav – FK Baník		

04. SO

21.08.

10:15

FK Baník – AC Sparta Praha B

		

05. PÁ

27.08.

18:00

FC Vysočina Jihlava – FK Baník

06. SO

04.09.

10:15

FK Baník – FK Viktoria Žižkov

SO

11.09.

16:00

FC Hlučín – FK Baník

08. SO

07.

18.09.

10:15

FK Baník – FK Fotbal Třinec

09. SO

25.09.

16:00

Baník Most – FK Baník

10. SO

02.10.

10:15

FK Baník – MFK OKD Karviná

SO

09.10.

16:00

1. SC Znojmo – FK Baník

12. SO

11.

16.10.

10:15

FK Baník – SK Slovan Varnsdorf

13. SO

23.10.

15:30

FC Graffin Vlašim – FK Baník

14. SO

30.10.

10:15

FK Baník – SK Kladno

15. PÁ

05.11.

14:00

Dukla Praha – FK Baník

A MUŽSTVO PROGRAM II. LIGY
1. kolo
Sokolov

2. kolo
Sezim. Ústí

Tescoma Zlín	Kladno

31.07. 10:15 SO Sokolov	Tescoma Zlín

07.08. 10:15 SO

31.07. 19:00 SO Hlučín	Karviná

07.08. 16:00 SO

Čáslav	Dukla Praha 01.08. 17:00 	NE Vlašim
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Most

Sparta Praha B Znojmo

31.07. 10:15 SO Varnsdorf	Třinec

Jihlava

30.07. 18:00 	PÁ

Varnsdorf

Znojmo

07.08. 16:00 SO
08.08. 14:30	NE	

Viktoria Žižkov 08.08. 17:00	NE	

Viktoria Žižkov Vlašim

01.08. 10:15 	NE Dukla Praha

Jihlava

06.08. 17:00	PÁ	

Třinec	Hlučín

31.07. 10:15 SO Kladno

Čáslav

08.08. 17:00	NE

Karviná

01.08. 16:00 	NE Sezim. Ústí

Sparta Praha B 07.08. 17:00 SO

Most

A MUŽSTVO KONEČNÁ TABULKA II. LIGY 2009/10
1.

FC Hradec Králové 30

20

8

2

47:18

68 (23)

2.

FK Ústí nad Labem 30

20

5

5

52:27

65 (20)

3.

FC Tescoma Zlín

30

17

5

8

49:33

56 (11)

4.		 FC Vysočina Jihlava 30

15

7

8

57:37

52

5.		 FK Viktoria Žižkov

30

13

7

10

42:41

46

(1)

6.		 FK Dukla Praha

30

12

8

10

45:41

44

(-1)

(7)

7.		 FC Graffin Vlašim

30

11

7

12

40:41

40

(-5)

8.		 MFK OKD Karviná

30

11

6

13

44:36

39

(-6)

9.		 FK Fotbal Třinec

30

10

8

12

34:38

38

(-7)

10. FK Baník Sokolov

30

9

10

11

37:43

37

(-8)

11. FK Baník Most

30

8

12

10

35:38

36

(-9)

12. AC Sparta Praha B 30

6

11

13

33:50

29 (-16)

13. FC Hlučín

30

6

11

13

27:43

29 (-16)

14. FC Zenit Čáslav

30

7

8

15

28:49

29 (-16)

15. Slezský FC Opava

30

6

11

13

30:37

29 (-16)

16. FC Vítkovice

30

4

6

20

23:51

18 (-27)

POSTUP DO GAMBRINUS LIGY:
FC Hradec Králové, FK Ústí nad Labem
SESTUP Z II. LIGY DO MSFL:
SFC Opava, FC Vítkovice
POSTUP DO II. LIGY:
Spartak MAS Sezim. Ústí (vítěz ČFL), SK Slovan Varnsdorf (6. místo
v ČFL – účast místo Bohemians Praha/Střížkov), 1. SC Znojmo (vítěz
MSFL).
SESTUP Z GAMBRINUS LIGY DO II. LIGY:
SK Kladno, FK Bohemians Praha/Střížkov (přeřazen do ČFL).
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LETNÍ ZMĚNY V A-TÝMU
Po nepříliš povedené uplynulé sezoně sáhlo vedení klubu k několika změnám v kádru A-mužstva. Kádr trenéra Stanislava Purkarta
opustilo celkem osm hráčů, dva z nich na jaře působili na hostování
v K. Varech. Ostatním buď skončilo hostování v našem klubu anebo
smlouva.
V opačném případě se na letní přípravě A-týmu objevila řada nových
tváří. Na testy postupně přišli chorvatští fotbalisté Dario Šimunovič
a Kristinan Golik (oba NK Lipik), teplický mladík Ivan Šollar a slávistická naděje Pavel Vyhnal. Jenže ani jeden z těchto hráčů nezaujal
trenéry natolik, aby si vysloužl angažmá v Baníku.
Nakonec se v kádru usadil obránce Jakub Blažek, který se vrátil
z hostování v Karlových Varech. Na přestup do mužstva přišel útočník Jaromír Šilhan z Kladna, jenž zacelil v mužstvu díru po odcházejícím Dejmkovi a Radzinevičiusovi. Záložník řadu pak přišel vyztužit
Jaroslav Dittrich, kterého fanoušci Baníku pamatují z premiérové
sezony Baníku ve II. lize. Kádr pak doplnili dva mladí fotbalisté, z juniorky se přesunul záložník Jakub Puchmertl a z A-dorostu, který
postoupil do České ligy, tvořivý záložník Lukáš Jankovský.
PŘÍCHODY:
Jakub Blažek - návrat z hostování v 1. FC Karlovy Vary
Jaroslav Dittrich - hostování s opcí z FK Mladá Boleslav
Jaromír Šilhan - přestup z SK Kladno
Jakub Puchmertl - z juniorky
Lukáš Jankovský - z A dorostu
ODCHODY:
Jan Vůjtěch - konec smlouvy, nyní 1. FC Karlovy Vary
Igor Hrabáč - hledá si angažmá
Martin Čupr – hostování Spartak MAS Sezimovo Ústí
Michal Habai - konec smlouvy, nyní 1. FC Karlovy Vary
Petr Janáček - konec hostování z 1. FC Karlovy Vary
Tomas Radzinevičius - konec hostování ze Slovanu Liberec
Robin Dejmek - konec hostování ze Slovanu Liberec
Lukáš Komberec - konec hostování z Hazlova, nyní 1. FC Karlovy
Vary
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ROZHOVOR S…
Vítězslavem Hejretem, sport. ředitelem
Cíle týmů Baníku v nové sezoně. Na toto téma jsme vyzpovídali
sportovní ředitele a člena představenstva FK Baník Sokolov pana
Vítězslava HEJRETA.
Jaké je Vaše hodnocení letní přípravy druholigového mužstva? Co
všechno hráči absolvovali?
Úvodem se ještě krátce vrátím k uplynulé sezóně. Nevydařenou jarní část
druholigové sezóny jsme podrobně analyzovali a na základě tohoto rozboru
učinili rozhodnutí a opatření, které jsem podrobně popsal v rozhovoru na našich webových stránkách. V současnosti se již plně koncentrujeme na novou sezónu 2010/2011. Letní přípravné období proběhlo standardně. Od
zahájení přípravy, čili od 23. června, A-mužstvo absolvovalo zátěžové testy
v Praze, soustředění ve Zruči u Plzně, tréninkový proces v areálu stadionu,
přípravná utkání, regeneraci. Efektivitu přípravného období zhodnotí druholigová sezóna. To není fráze, to je zkušenost z jarní části minulé sezóny.
Po podzimní části z našeho týmu odešla řada hráčů, naopak několik nových tváří přišlo. Mohl byste je fanouškům představit?
Hráčský kádr je dlouhodobě stabilizován, postavený na našich kmenových hráčích. To je dlouhodobá strategie klubu. K těmto hráčům vždy přichází na doplnění hráči dle potřeb jednotlivých
postů a typologie hráče. Konkrétně jsme
získali útočníka Jaromíra Šilhana – vysoký, koncový hráč, bojovník. Záložní
řadě se bude objevovat Jaroslav Dittrich – rychlý, pracovitý hráč, který
u nás již působil. Z mladých hráčů
dostává příležitost Lukáš Jankovský, přeřazený z dorostu na základě výkonů v uplynulé sezóně a
předpokladům se adaptovat
na profesionální fotbal. Z juniorky dostává příležitost Jakub
Puchmertl, který byl na jaře
nejlepším hráčem a i on má
předpoklady pro vrcholový
fotbal.

ROZHOVOR S…
S jakými cíli Baník vstupuje do podzimní části nové sezony?
Na tuto obligátní otázku se obtížně hledá originální odpověď. Pro novou sezónu je to umístění v první třetině tabulky, s maximálním důrazem na kombinační, útočnou hru. Tento způsob hry musí být
maximálně aktivní, podpořený bojovností a osobním nasazením.
Po roce bude juniorka působit v krajském přeboru. Jakými změnami mužstvo prošlo a co bude jeho cílem v soutěži?
V našem klubu je juniorka častým tématem, jak pro širokou fotbalovou
veřejnost, tak pro vedení klubu. V nové sezóně bude juniorka působit na poloprofesinální bázi (tréninkové jednotky od 13.30 hodin, snížení celkových nákladů). Do týmu jsme přeřadili osm hráčů loňského
A-dorostu (ročník 1991) s cílem maximálně rychlé adaptace na dospělý fotbal a přípravy talentovaných a pracovitých hráčů pro A-tým.
V zimním přípravném období zařadíme do přípravy A-týmu další dva až
tři hráče z juniorky. Výsledkovým cílem je zvítězit v krajském přeboru.
V souvislosti s tímto mužstvem se hovoří o připravované soutěži
juniorek. Jak situace vypadá a bude Baník usilovat o start v této
soutěži?
VV ČMFS připravuje samostatnou soutěž juniorských týmů. Náš klub je
jedním z iniciátorů této koncepce, s cílem navázat na systém Sportovních
center mládeže a pokračovat ve výchově talentované mládeže. To současný stav soutěží (ČFL, divize) plně neumožňuje. Na tomto projektu pracuje
technický ředitel Dušan Fitzel a FK Baník Sokolov jej aktivně podporuje.
V novodobé historii klubu se mohou fanoušci těšit na Českou ligu
dorostu. K jakým změnám došlo v A-dorostu a co od tohoto týmu
očekáváte?
Historický úspěch týmu v podobě postupu dorostu do České ligy staršího a mladšího dorostu postavil ročníky 92 a 94 do nové role, a to konfrontace se širší špičkou dorosteneckých týmů v ČR. Mužstvo ročníku
92 bylo doplněno o talentované hráče z regionu (Drahorád, Kočí, Janota), o talentované hráče ročníku 93 (Tůma, Pachta, Matějíček). V této fázi
přípravy se obtížně odhaduje sportovní úroveň týmu a částečné hodnocení provedeme po první třetině soutěže. Každopádně bude tato vysoká
soutěž lepší přípravou pro přechod do juniorky a A týmu.
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ROZHOVOR S…
Také naši žáci budou působit v republikové soutěži, a to České
divizi. Jaké jsou jejich ambice?
Žáci se dlouhodobě připravují na republikovou úroveň soutěží. Sezóna 2010/2011 se bude hrát naposledy současným systémem
žákovských soutěží. Od ročníku 2011/2012 budou soutěže organizovány jako soutěže jednotlivých ročníků sportovních tříd licencovaných klubů a na to se připravujeme systematickým tréninkem,
výběrem trenérů, hráčů a zlepšováním tréninkových podmínek.
Jaké je Vaše přání ohledně podzimní části?
Nemám žádná obecná přání. Konkrétní cíle jsem již zmínil v předchozích odpovědích. Všem hráčům, trenérům, funkcionářům a příznivcům klubu přeji zdraví a radost z fotbalu.
Co byste vzkázal našich fanouškům na prahu nové sezony?
Většina odpovědí na toto téma začíná pochvalou vlastních fanoušků
jejich vyzvednutí jako nejlepších ze všech. Já chci na tomto místě poděkovat našim fanouškům zejména za sportovní duch povzbuzování,
za podporu v jarní části sezóny, kdy se nám nedařilo, za nápady a vtip
při povzbuzování, za uznání kvalit soupeřů, za pozdravy fanouškům
hostů. JSTE NEJLEPŠÍ!

Vítězslav Hejret
funkce: sportovní ředitel a člen představenstva FK Baník
hráčská kariéra: M. Lázně
trenérská kariéra: M. Lázně, VTJ Stříbro, Lokomotiva Cheb, Sokol Drmoul, FK Tachov, FC Františkovy Lázně
další: bývalý šéftrenér mládeže FK Union Cheb, je držitel trenérské
UEFA profilicence.
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VÝSLEDKY V PŘÍPRAVĚ
26. června:
FK BANÍK SOKOLOV – 1. FK PŘÍBRAM 0:1 (0:0)
Sestava: Bertelman - Šmerda, Studík, Knakal, Hanzlík - Podrazký,
Javorský, Puchmertl, Vaněček - Mlika, Šollar. Do druhé půle střídali:
Zacharda, Duchnič, Jankovský, Jašíček, Kura.
V bojovném utkání se gólově prosadili hosté zásluhou Tarczala ve
38. minutě. Po změně stran měli možnosti Hanzlík, Duchnič a Šollar, ale branku nevstřelili.
30. června
SK SLAVIA PRAHA – FK BANÍK SOKOLOV 5:2 (4:1)
Branky: 2. Grajciar, 18. Čelůstka, 20. Vlček, 30. Vlček, 51. Hora - 36. z pen. Podrazký, 86. Duchnič.
Sestava domácích: Vaniak (46. Hanuš) - Čelůstka, Trapp (46.
Vomáčka), Koubský (46. Hošek), Hubáček (46. Mareš) - Jaroslav
Černý (46. Hurka), Jarolím (46. Belaid), Kisel (46. Janda), Koreš (72. Gulajev), Grajciar (46. Milan Černý) - Vlček (46. Hora).
Sestava Baníku: Zacharda (46. Bertelman) - Podrazký (46. Šmerda), Knakal (46. Studík), Kura (46. Jašíček), Hanzlík (46. Vaněček) Blažek, Javorský, Pilař (46. Golik, 66. Puchmertl), Šollar (46. Duchnič) - Vyhnal (46. Mlika), Šilhan (41. Šimunovič, 86. Jankovský).
Před 800 diváky baníkovci bojovali a v podstatě si procvičili defenzivní činnost. I přesto se Baníku podařilo vstřelit dvě branky a odvézt
si z Prahy přijatelný výsledek.
3. července
TURNAJ V BEROUNĚ
FK BANÍK SOKOLOV – FK DUKLA PRAHA 2:0 (1:0)
Kde zdravotní asistentční službu sjednat?
Branky: 25. Duchnič, 54. z pen. Podrazký.

Kooperativa
a.s.
Finále:
FK BANÍK pojišťovna
SOKOLOV – FK
BANÍK MOST 0:1 (0:1)
Ve finálovém duelu turnaje se v 18. minutě trefil mosV.I.G.
tecký Lafrance. Po změně stran mohl srovnat Duchnič,
ale nastřelil
Nádražní
562 jen tyčku. Baník tak obsadil druhé místo.
Za FK Baník: Zacharda, Kura, Mlika, Puchmertl, Blažek, Jašíček,
356 01
Sokolov
Vyhnal,
Šollar,
Podrazký, Čada, Šmerda, Hanzlík, Studík, Duchnič,
Jankovský,
Bertelman.
tel.: 352Javorský,
324 503
12

10. července
BOHEMIANS 1905 PRAHA – FK BANÍK SOKOLOV 3:0 (3:0)
Branky: 2. Moravec, 10. Bartek, 21. Rychlík.
Sestava domácích: Sňozík - Jindřišek, Nikl, Csech, Rychlík (62. D. Nešpor) - Bartek (68. M. Nešpor), Držík (74. Cissé), Kaufman (74. Kraus),
Moravec - Škoda (36. Ibragimov), Bálek (46. Hartig).
Sestava Baníku: Bertelman (46. Zacharda) - Šmerda (46. Blažek), Studík (46. Jašíček), Knakal, Hanzlík - Podrazký (46.Puchmertl), Kura (46. Čada), Pilař, Kaplan (72. Bastl) - Duchnič, Mlika.
I ve druhém vystoupení v Synot Tip Areně baníkovci prohráli. Nad jejich síly
byl další účastník nejvyšší soutěže, ´klokani´ během dvaceti minut nastříleli
tři branky. Největší šanci Baníku měl Mlika chvíli před koncem.
14. července
FK BANÍK SOKOLOV – 1. FC KARLOVY VARY 4:0 (1:0)
Branky: 20. Šilhan, 63. z pen. a 76. Podrazký, 83. Duchnič.
Sestava Baníku: Zacharda - Blažek (46. Šmerda), Kura (46. Studík), Jašíček
(46. Knakal), Hanzlík - Dittrich (46. Podrazký), Pilař (46. Javorský), Čada (75. Jankovský), Vaněček (46. Puchmertl) - Duchnič (46. Mlika), Šilhan (70. Duchnič).
Sestava hostů: Četverík - Vondráček, Kubice, Oslovič, Hrubý - Habai,
Vůjtěch, Tichota, Šmrha - Komberec, Nerad. Střídali: Staněk, Zápotocký,
Tolar, Janáček, Hudec, Duben, Hucl, Krupička, Němec, Kouba.
V prvním poločase padla jen jedna branka, i když měl Baník více ze hry.
Po změně stran hosté prostřídali a mladší sestavu pak baníkovci ve velkém
vedru přehrávali a přidali další tři branky.
17. července
FK BANÍK SOKOLOV – SOKOL OVČÁRY 3:1 (1:1)
Branky: 45. Vaněček, 47. Šilhan, 88. z pen. Podrazký - 17. Viskup.
Sestava Baníku: Bertelman - Šmerda (46. Blažek), Knakal (46. Kura), Studík (46. Jašíček), Hanzlík - Podrazký, Pilař (61. Puchmertl), Javorský (46.
Čada), Vaněček (46. Dittrich) - Šilhan, Mlika (46. Duchnič).
Sestava hostů: Straka - Ondrák, Studený, Viskup, Mareš - Maršner, Kovařík, Hyka, Štefan - Šmidrkal, Hašler. Střídali: Chalupa, Jeník, Martinek,
Krejcar, Stuchlý.
Poslední přípravný zápas před novou sezonou baníkovci zvládli. Hosté šli
nejprve nečekaně do vedení, ale do půle Baník vyrovnal a po změně stran
svou převahu stvrdil dvěma dalšími góly. Navíc ještě nastřelil břevno a další
dobré šance nevyužil.
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ONDRÁŠOVKA CUP – 1. KOLO
TJ JISKRA DOMAŽLICE – FK BANÍK SOKOLOV 2:5 (1:3)
Branky: 18. Mužík, 65. Mužík - 11. Vaněček, 38. Šilhan, 41. z pen.
Podrazký, 55. Duchnič, 90. Mlika.
Sestava Domažlic: Mleziva - Strejc, Tesař, Cihlář, Bauer, Mužík,
Braun, Bárta, Donko, Leitl, Bahleda.
Sestava Baníku: Bertelman - Šmerda (46. Blažek), Knakal, Kura,
Hanzlík - Podrazký, Javorský, Pilař, Vaněček (70. Dittrich) - Šilhan
(78. Mlika), Duchnič.
Rozhodčí: Paták - Zlámal, Lhoták.
Diváci: 750.
Baníkovci začali utkání velmi dobře. V 11. minutě se podařilo skórovat nejlepšímu hráči minulé sezony Vaněčkovi - 0:1. Baník tak vstřelil
uklidňující první gól. Jenže vedení Baníku nevydrželo dlouho. Domácí tým ukázal, že také umí střílet branky a v 17. minutě domažlický
Mužík vyrovnal – 1:1. V závěru první půle konečně začal Baník těžit z územní převahy. Nejprve prokázala svůj střelecký um akvizice
z Kladna Šilhan – 1:2. Ve 40. minutě byl pak zbytečným faulem
ve vápně podražen Duchnič a rozhodčí odpískal pokutový kop. K
němu se postavil již tradiční exekutor Podrazký a poslal Baník do
dvoubrankového vedení. Baník si tak do druhého poločasu odnášel dvoubrankový náskok, který si vypracoval až v závěru prvního
poločasu.
Také druhé půle začala pro Baník dobře. Po územní převaze přišla
branka v 55. minutě, kdy se trefil i druhý útočník Duchnič. Baník
vedl 1:4. Domažlice však nepřestaly hrát a snažily se být i nadále
aktivní. V 65. minutě se domácí radovali, když vstřelili svůj druhý gól.
Střelcem byl znovu Mužík, tentokrát však z přímého kopu. Vstřelená
branka domácí celek ještě více povzbudila a Domažlice se snažily
o další zkorigování. Hráči Jiskry si vypracovali několik standardních
situací, ze kterých mohli skórovat, naštěstí se tak nestalo. Drama
se nakonec nekonalo a v závěru zápasu přidal Baník ještě pátou
branku. Tu vstřelil třetí z útočníků Jiří Mlika.
Baník tak v prvním kole Ondrášovka Cupu zvítězil 2:5 a ve druhém
kole se střetne s dalším divizním týmem se Sencem Doubravka.
Tento plzeňský tým porazil Chrást 3:1.
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OHLASY PO UTKÁNÍ
Po utkání se k postupu Baníku do další fáze Ondrášovka Cupu
vyjádřil trenér mužstva Stanislav PURKART.
Jak se vyvíjel zápas v Domažlicích?
Hráči plnili co jsme si řekli a co jsme chtěli. Dali jsme gól, po našem zaváhání soupeř
srovnal, ale dali jsme další branky. Do čtvrtého gólu jsme předváděli dobrou hru,
hráli jsme po zemi, v pohybu a kombinačně. Jenže po čtvrté brance jsme trochu
polevili v koncentraci, na což jsme hráče upozorňovali a soupeř, pro nás nešťastnou
brankou, se dostal do snížení na 4:2. Ožil a chvíli jsme se s ním prali při standardních
situacích, které velice dobře zahrávali a do páté branky soupeř ještě kousal. Pak
jsme ho už prakticky zlomili.
Ve 2. kole poháru Baník čeká Senco Doubravka. Co nás čeká?
Doubravka je podobné mužstvo jako Domažlice, očekáváme tedy stejný způsob
boje, navíc má menší hřiště a více důrazných typů hráčů, takže nám neprodají kůži
lacino. Na druhé straně, když podáme takový výkon jako v Domažlicích do stavu 4:1,
tak si myslím, že musíme uspět. Určitě chceme postoupit a v další fázi fanouškům
přitáhnout Spartu. To je naše priorita a taková malá omluvenka za jarní část ligy, která
se nám nepovedla.
Jak jste se v létě připravovali na start druhé ligy?
Letní příprava proběhla bez komplikací. Byli jsme na soustředění ve Zruči, udělali
jsme spoustu práce. Model byl podobný jako vloni, vyhýbala se nám zranění, zvládli jsme to všechno a věřím,
že jsme dobře připraveni na druhou ligu. To by se
mělo odrazit v podzimní části tak, aby byla podobná
té loňské.
Dnes doma začínáme s nováčkem soutěže
ze Sezimova Ústí. Co si od utkání čekáte?
Očekáváme nováčkovský elán, samozřejmě toto
mužstvo postoupilo zaslouženě ze třetí ligy,
vyhráli si to, takže kvalitu na druhou ligu určitě mají. Bude to bojovné mužstvo, které
k nám přijede hrát s maximálním nasazením a určitě bude čekat na nějaké
rychlé brejky a standardky, ze kterých
by nás chtěli potrestat nebo ohrozit.
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12.00 ZAHÁJENÍ FOTBALOVÉHO TURNAJE HOSPŮDEK
13.00 TROJBOJ PRO KAŽDÉHO

OBČERSTVENÍ V PIVNÍM STANU PO CELÝ DEN V CENÁCH Z DOB DÁVNO MINULÝCH.
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AKCÍ PROVÁZÍ MODERÁTOR ZDENĚK WEBER.
K POSLECHU KROMĚ REPRODUKOVANÉ HUDBY,
ZAHRAJÍ I COUNTRY KAPELY.
HLAVNÍ SPONZOR AKCE JE KBREWERY

PIVEČKO
POTEČE
ZA DESET
KORUN
ČESKÝCH!!!
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ROZHOVOR S…
Jaromírem Šilhanem, útočníkem Baníku
Jednou z nových posil sokolovského Baníku se v létě stal 27letý
útočník Jaromír Šilhan, který přestoupil z exligového Kladna. Na
vysokého forwarda se bude v letošní sezóně hodně sázet. Jeho
zkušenosti by měly pomoci Baníku vyšplhat se do nejvyšších
pater II. ligy. Jaromír na naše otázky odpovídal v dobré náladě
den před pohárovým zápasem v Domažlicích, který Baník zvládl
a po výhře 5:2 postoupil do druhého kola. Jaromír Šilhan se na
vítězství podílel jednou brankou.
Jaromíre, proč jste si vybral právě Baník? Měl jste i jiné nabídky?
Jiné nabídky jsem neměl. Vím, že zájem Sokolova o mě byl už v zimě, trenér
Purkart se mnou byl v kontaktu a hodně o mě stál. Tehdejší trenér Kladna
Martin Hřídel mne však nechtěl pustit. Zájem Baník byl i teď v létě, zájem byl
i z mé strany. Jednání proběhla úspěšně, a tak jsem tady.
Co jste věděl o Baníku? Jaké jste měl o klubu představy a znal jste se
s nějakým hráčem Baníku?
Baník jsem více nesledoval, ale co jsem měl ohlasy třeba od trenéra, od
hráčů, tak mi říkali samé pozitivní věci. Když jsem se ptal na názor trenéra
Hřídela, tak mi Baník jednoznačně doporučil s tím, že se jedná o dobrý krok.
Některý kluky od vidění znám, ale osobně s nikým ne.
A jak na Vás zatím klub působí, i co se podmínek
týče?
Dlouho tady sice nejsem, ale stěžovat si rozhodně nemůžu. Jsem spokojený a nic mi nechybí.
Příprava pro Vás nezačala ideálně, zranil jste
se na Slávii. Ale pak jste se trefil jak proti Karlovým Varům, tak i proti Ovčárům.
Jste tedy v herní pohodě?
Ta příprava nezačala dobře, to máte
pravdu. Zranění nepřišlo ve vhodnou
chvíli, ale s tím člověk nic neudělá. Naštěstí jsem začal trénovat individuálně
dříve než začal Sokolov, takže jsem měl
18

ROZHOVOR S…
již něco natrénováno. Nevypadl jsem z toho tedy úplně, ale ten týdenní výpadek byl znát. Je hezké, že jsem dal góly v přípravě, ale ty se nepočítají.
Rozhodující budou góly v lize, ty jsou důležitější.
Souhlasím. Co vlastně od druhé ligy očekáváte? Hrál jste v první, můžete obě soutěže porovnat?
Co slýchávám nebo co jsem pár zápasů viděl, tak je spíše bojovnější, silovější. V první lize se také bojuje, ale je tam plno technických hráčů a týmů.
Dalo by se tedy říci, že by Vám druhá liga mohla vyhovovat, co se týče
Vašeho způsobu hry i postavy?
Dá se to tak říct, ale uvidíme. To ukáže čas… (úsměv)
Váš výkon se bude odvíjet i od hry celého týmu, jak byste hodnotil
dosavadní souhru s mužstvem? S kým se Vám dobře hraje?
Moc jsem toho neodehrál a v tréninku se to nedá počítat. Hrát se musí dobře
s každým, záleží na trenérovi, koho postaví. Souhra mužstva se bude určitě
jen zlepšovat.
Ale i pro Vás je dobře, že Baník je techničtější mužstvo, že?
Určitě je to lepší, než když jsem byl dříve zvyklý na to, že se jen nakopávaly
míče. Baník hraje víc po zemi, do nohy.
Takže Vy jako útočník z toho máte lepší pocit, že balóny dostáváte v
lepší pozici?
Přesně tak. Nakopávaná hra mi také nevadí, jsem zvyklý chodit do hlav, do
soubojů. Což je i moje doména, dá-li se to takhle říct. Souboje mám rád.
Do Baníku jste přišel jako jedna ze dvou posil zvučného jména. V útoku je malá konkurence, jste tam tři útočníci. Cítíte tak na sobě nějaký
tlak, očekávání, že Vy jste zrovna ten, na kom by to mělo stát?
Jsem útočník a od útočníků se čeká, že budou góly dávat a tím i zápasy
rozhodovat. Ostatní jsou tam od toho, aby ty góly zase připravili. Takže bude
záviset i na tom, jak se bude dařit ostatním klukům. Ale co tak pozoruji, tak
vidím, že ty góly umí připravit. Teď je otázka na mě, jestli ty góly dám, když
mi ty šance vytvoří. A já doufám, že mi to tam bude padat. Ale nijak mě to
nesvazuje.
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ROZHOVOR
MLÁDEŽ S…
Start do sezóny se povedl, pohárový zápas v Domažlicích jste zvládli a
postoupili dál. Jaká byla atmosféra v kabině?
Myslím si, že atmosféra byla a je dobrá. Připraveni jsme také dobře. Každý
sice věděl, že šlo o divizní mužstvo, ale ani tyto mužstva nemůžeme podceňovat. Šli jsme do toho jako do mistráku a zvládli to. Chceme určitě postoupit
dál i přes Doubravku a divákům pak ve 3. kole doma nabídnout mistrovskou
Spartu.
Já Vám děkuji za rozhovor a jak za redakci, tak i za fanoušky Vám přeji
hodně štěstí v dresu Baníku.
Děkuju mockrát.

Jaromír Šilhan
Post: útočník
Datum narození: 10. 4. 1983

Výška: 191 cm

Váha: 90 kg

Předchozí kluby: SK Kladno, Bohemians Praha, SK Slovan Varnsdorf, 1. FC K. Vary, SK Rakovník, Sokol Libiš
Starty/góly v 1. lize: 52/5

Jaromír Šilhan se v dresu Baníku trefil v každém zápase, ve kterém nastoupil. Gól dal
v premiéře proti K. Varům, pak skóroval i v generálce proti Ovčárům (na fotografii) a
branku vstřelil také v pohárovém utkání v Domažlicích.
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HRÁČ SEZÓNY
V několika minulých týdnech měli fandové Baníku na webu šanci
hlasovat o nejlepšího hráče A-týmu za minulou sezonu. Mohli
jste hlasovat pro celkem 25 hráčů, ze kterých jste jako nejlepšího vybrali levého rychlonohého záložníka našeho týmu, Davida
Vaněčka, který od získal 430 hlasů. Druhou pozici se 144 hlasy
obsadil David Čada a třetí příčka patří Olegu Duchničovi, který
nasbíral 116 hlasů. S vítězem ankety přinášíme krátký rozhovor.
Fanoušky jste byl zvolen nejlepším hráčem Baníku za minulou sezonu. Co vy na to?
Určitě to potěší, nám se zrovna moc nedařilo, takže když fanoušci vybrali
mě, tak je to příjemný pocit.
V minulé sezoně jste dal šest branek. Jak jste se svými výkony v uplynulém ročníku spokojen?
Více bych byl spokojen, kdybych jich dal na podzim víc, kdy jsem vlastně
vstřelil jen dvě. Kdybych dal čtyři na podzim a čtyři na jaře, které se mi povedly, tak bych byl maximálně spokojen.
Těší vás tato přízeň fanoušků, kterou dokázali suverénně nejvyšším
počtem získaných hlasů?
Určitě mě těší, že se fanouškům líbí moje výkony. Hrajeme to především
pro ně.
Máte za sebou letní přípravu. Co očekáváte od nové sezony?
Přeji si, aby nám to šlo lépe než na jaře, nejlépe jako minulý podzim, abychom se pohybovali kolem čtvrtého místa. Přišli dva noví
kluci, oba útoční. Jinak jsme zůstali víceméně všichni,
takže věřím, že navážeme na minulý podzim a bude
se nám dařit.
Jak se těšíte na první dva zápasy, které oba
hrajete doma?
Doufám, že přijde hodně diváků, bude hezké
počasí. Minulou sezonu jsme taky hráli dva zápasy doma, což je skvělé. Oba zápasy chceme
vyhrát, aby byli spokojení fanoušci i my.
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fanshop

01 podsedák

60KČ

02 hrneček

35KČ

03 samolepka 10KČ

04 peněženka 50KČ

14 klíčenka
na krk

65KČ

KŠILTOVKA
150KČ

15 přívěšek
dres

65KČ
16 popelník

TRENÝRKY
200KČ

60KČ
17 propiska
ŠÁLA 220KČ
15KČ
18 odznáček

30KČ
motiv

01

MOTIVY NA POTISK TRIČEK, PLACHET, SAMOLEP A DALŠÍCH:
motiv

02

motiv

03

motiv

04

05 sklenička
250ml

50KČ

06 sklenička
0.5dcl

60KČ

07 pero

105KČ

08 zapalovač

25KČ

09 žluté tričko

230KČ
10 zelené tričko

230KČ
RUČNÍK
150KČ

11 minidresík

DRES
ZELENO-ČERNÝ
400KČ

DRES ŽLUTO-ZELENÝ
400KČ

PRODEJNÍ MÍSTA FANSHOP
LEBEN
Slovenská ulice
otevřeno PO - PÁ do 8 do 16 hodin
KVĚTINÁŘSTVÍ PETRA, K. H. BOROVSKÉHO
otevřeno PO - PÁ od 9 do 17 hodin
SEKRETARIÁT FK BANÍK
areál Baník naproti UMT
otevřeno PO - PÁ 8 do 15 hodin
motiv

05

120KČ
12 půllitr

70KČ
13 žetony

15KČ
motiv

06

motiv

07

SOUTĚŽTE S BANÍKEM
Také v této sezoně máte možnost zasoutěžit si během mistrovského utkání
Baníku ve II. lize. Stačí mít štěstí a domů nepůjdete s prázdnout!!!
FK Baník Sokolov ve společnosti partnerů klubu Parkhotel Sokolov, Hoffman Bohemia a Eurostores – adidas pro Vás připravil tři soutěže o
hodnotné a zajímavé ceny.
Poločasová soutěž o 1.000,- Kč!!!
Princip soutěže je stejný jako v uplynulé
sezoně. Tři vylosovaní šťastlivci (dva držitelé vstupenek na utkání a jeden majitel
permanentní vstupenky) o poločasové
přestávce změří síly ve střelbě v přesnosti na
bodované cíle. Nejúspěšnější střelec si pak domů odnese hotovost ve výši 1.000,- Kč, dárkové poukazy do Parkhotelu a
Forte plus, dárkovou tašku s předměty FK Baník Sokolov a Penco včetně
ceny od adidasu. Zkrátka ale nepřijdou ani zbylí soutěžící.
Anketa pro ženy
Soutěž o zajímavé ceny pro ženy pokračuje také v této sezoně. Členky
našeho promo-teamu po dobu prvního poločasu vyzpovídají návštěvnice utkání, pokud správně odpovíte na jednoduchou otázku a při losování správných odpovědí se na Vás usměje štěstí, můžete se radovat z
poukazu do relax studia v Parkhotelu, dárké tašky a ceny od adidasu.
Anketa pro děti
Princip soutěže je stejný jako v anketě pro ženy. Jeden vylosovaný zástupce
nejmladší generace fanoušků Baníku se pak může těšit na hodnotnou cenu
z adidasu, voucher do Forte plus a dárkovou tašku s fan předměty Baníku.
SOUTĚŽIT S BANÍKEM SE VYPLATÍ!!!

28

PARTNER UTKÁNÍ

Firma Real Wonder s.r.o. Sokolov byla založena v roce 2008 jako společnost s ručením omezeným. Zaměřením firmy je výstavba a rekonstrukce bytových, občanských, průmyslových a inženýrských staveb. Má za sebou již
dlouhou řadu úspěšných realizací staveb, z nichž údaje o těch nejdůležitějších prezentuje v referencích na svých webových stránkách www.realwonder.cz. Firma působí zejména v Západočeském regionu. Hlavní okruhy
stavební činnosti jsou: výstavby RD na klíč, zateplování staveb, renovace
a rekonstrukce bytových jednotek, dovoz stavebního materiálu, výkopové
práce, atd. Od února 2009 je držitelem CERTIFIKÁTU, zavedla a používá
systém managementu jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2001.
Kromě stavební činnosti se firma zabývá i realitní činností, zprostředkováním hypoték, úvěrů, půjček u bankovních i nebankovních institucí, půjčováním financí z vlastních zdrojů, vyplácením exekucí, prováděním pravidelných i jednorázových úklidových prací:
činžovních a panelových domů (společné prostory), úklid po stavebních
pracích, vyklizení a úklid sklepních a půdních prostor, dvorů a objektů.
Dále nabízí poradenskou a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. Nabízí vyřízení a zprostředkování dotací zelená úsporám.
Služby spojené s firmou Real Wonder s.r.o. jsou odborně prováděny advokátní kanceláří. I když firma REAL WONDER s.r.o. působí ve svém oboru
krátce, má bohaté zkušenosti, co se týče stavebních prací. Také má za
sebou velice schopné a odborné pracovníky.

Kancelář společnosti naleznete na adrese:
Sokolov, Alšova 2021
telefony: 352 678 259, 721 248 156
e-mail: real.wonder@seznam.cz
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GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

MĚSTO SOKOLOV

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI
PE - REZA, spol. s r.o.
Biologické rekultivace, vodohospodářské stavby, zahradnictví
www.pereza.cz

P LY N . TO P E N Í . VO DA . E L E K T R O

MARKETINGOVÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

SPORTOVNÍ PARTNEŘI

A MUŽSTVO
FK BANÍK SOKOLOV. KÁDR
purkart

zacharda

1

dreiseitl

dvořák

22

drahorád

bertelman

30

kýček

kýček

9

kura

kaplan

8

BLAŽEK

JAŠÍČEK

hanzlík

šmerda

studík

podrazký

PUCHMERTL

5

JANKOVSKÝ

6

vaněček

9

čada

DITTRICH

javorský
kýček

2

13

4

pilař

14

MLIKA

7

3

18

15

duchnič

10

20

17

ŠILHAN

24

11

21

9
19

Vedoucí a kustod
Václav Zíma ml.
Masér a fyzioterapeut
Jan MIHÁL

TRENÉŘI
Stanislav Purkart
Jiří Dreiseitl
as. 1
Michal Drahorád
as. 2
Michal Kýček	brankáři
BRANKÁŘI
01 Zdeněk Zacharda
22 Jakub Dvořák
30 Jiří Bertelman

1987
1987
1982

OBRÁNCI
02 Petr Knakal	
03 František Kura
08 Daniel Kaplan
11 JAKUB BLAŽEK
13 MICHAL JAŠÍČEK
18 Aleš Hanzlík
20 Jaromír Šmerda
21 Jiří Studík

1983
1985
1980
1989
1985
1987
1979
1985

ZÁLOŽNÍCI
04 Mir. Podrazký
05 JAKUB PUCHMERTL
06 LUKÁŠ JANKOVSKÝ	
09 David Vaněček
14 Tomáš Pilař	
15 David Čada
19 Pavel Javorský

1984
1989
1991
1983
1974
1986
1987

ÚTOČNÍCI
7 JIŘÍ MLIKA
10 Oleg Duchnič	
24 JAROMÍR ŠILHAN	

1980
1985
1983

koncept.design.sazba: www.leben.cz

knakal

REALIZAČNÍ TÝM

