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FC TESCOMA ZLÍN
FK BANÍK SOKOLOV
VerSuS

MIStrOVSkÉ utkání  2. kOLa 2. LIGY . SOBOta 07. 08. 2010 V 10.15 hOd.

Cena 5,- kČ
VČ. dph

OFICIÁLNÍ ZPRAVODAJ FANOUŠKŮ FK BANÍK SOKOLOV
BANÍČEK



Když jste nemocní, může být těžké 
obstarat i ty nejjednodušší věci

Asistenční služba MEDIK se o vás postará

Využijte nejvýhodnější zdravotní a úrazovou asistenci na trhu. 

MEDIK vám již za 1 Kč denně zajistí:

   lékařskou konzultaci po telefonu

   dopravu do/z nemocnice

   dovoz léků a zdravotnických pomůcek

   zajištění nákupu až do domu

   osobního asistenta

Připojištění MEDIK a MEDIK Plus si můžete sjednat 

k vybraným životním a rizikovým pojistkám České pojišťovny.

841 114 114         www.ceskapojistovna.cz6246 6/2010
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VÍTÁME VÁS

NÁŠ DNEŠNÍ SOUPEŘ: FC TESCOMA ZLÍN

Vážení fanoušci,
po týdnu opět vítejte na našem stadionu. Do nové sezony II. ligy jsme vykro-
čili výtečně, v domácím prostředí jsme porazili nováčka soutěže ze Sezimo-
va Ústí vysoko 5:1. Dnes nás čeká kvalitní soupeř ze Zlína, se kterým jsme 
v mistrovských utkáních ještě nevyhráli. Na podzim roku 2009 jsme doma 
prohráli 0:2 a v jarní odvetě jsme vybojovali remízu 1:1. Doufejme tedy, že 
mužstvo naváže na vynikající výkon z minulého týdne a hra Baníku přinese 
našim fanouškům radost.

První fotbalový oddíl byl pod názvem SK Zlín založen v roce 1919. Časem 
tento klub začal spolupracovat s firmou Baťa a v roce 1924 dokonce změnil 
svůj název na SK Baťa Zlín. V roce 1926 bylo postaveno hřiště s krytou 
tribunou. V letech 1926 až 1938 klub bojoval o postup do vyšších soutěží, 
v roce 1932 se stal Zlín mistrem Hanácké župy a získal titul Mistra Moravy. 
O dva roky později byl otevřen zcela nový stadion. Poté Zlín bez porážky 
prošel Moravskoslezskou divizí a postoupil do statní fotbalové ligy. Největ-
šího úspěchu v lize mužstvo dosáhlo v sezoně 1942/43, kdy obsadilo tře-
tí místo za Slavií a Spartou. Po válce se Zlínu opět dařilo, obsadilodruhé 
místo za Spartou. O rok později byl ale klub potrestán sestupem do divize 
(úplatkářská aféra). Zpět do ligy se Zlín (Gottwaldov) vrátil v roce 1950, pak 
ale sestoupil. Patnáct dlouhých let pak mužstvo do I. ligy nepostoupilo, 
až v roce 1969. Rok nato Zlín vyhrál Československý pohár. Zlín, již pod 
názvem FC Svit, postoupil zpět do ligy až v roce 1991, kde hrál tři roky. 
Poté opět sestoupil. Od sezony 2000/01 mužstvo hrálo pod názvem FK 
Zlín, o rok později tým opět postoupil do I. ligy. Hlavním sponzorem se stala 
firma Tescoma, čímž se změnil název na současný. Největších úspěchů v 
novodobé historii dosáhl klub hned v úvodních dvou letech své působnosti 
v nejvyšší soutěži. Tehdy začala naplno vycházet hvězda mladého trenéra 
Vlastislava Marečka. Pod jeho vedením obsadil Zlín v sezonách 2002/03 a 
2003/04 dvakrát po sobě 7. místo a probojoval se až do semifinále Poháru 
ČMFS. Tým hrál evropský Intertoto Cup, kdy vypadl až s Atleticem Madrid 
a o rok později s Gentem. Po 10. a 11. místě v lize se Zlín musel v sezoně 
2006/07 zachraňovat. O rok později sice Zlín obsadil 8. místo, sestupu 
do II. ligy se ale klub neubránil v sezoně 2008/09, kdy s 29 body skončil 
dva body za Kladnem a z předposlední 15. pozice sestoupil. V uplynulém 
ročníku II. ligy pak ´ševci´ obsadili s 56 body pěkné třetí místo.
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KÁDR  FC TESCOMA ZLÍN

BRANKÁŘI: 1 Jindřich Skácel (79), 17 Stanislav Dostál 
(91), 30 Jakub Zapletal (92). 
OBRÁNCI: 2 Michal Malý (87), 3 Lukáš Pazdera (87), 5 Jakub Jugas 
(92), 6 Marek Čelůstka (85), 15 Ivo Zbožínek (77), 19 Jan Jelínek (82). 
ZÁLOžNÍCI: 4 Adam Křiva (86), 8 Roman Dobeš (78), 9 Michal Šrom 
(87), 12 Pavel Elšík (85), 18 Filip Novák (90), 20 Petr Švach (81), 21 
David Šmahaj (81), 25 Jiří Dobeš (84), 26 Lukáš Motal (90). 
ÚTOČNÍCI: 7 Lukáš železník (90), 10 Tomáš Poznar (88), 16 Jaroslav 
Borák (89), 24 Martin Bačík (89).

PřišLi: 
R. Dobeš (Bohemians Praha/Střížkov), Borák (Zbrojovka Brno), J. Do-
beš (hostování Kroměříž), Švach (Slavičín), M. Čelůstka (návrat z host. 
Vítkovice), železník (návrat z host. Slavičín), Jugas, Zapletal (přeřazeni 
z dorostu).      
 
OdEšLi: 
Abraham (ukončení host. Slavia Praha), Kroupa (Ružomberok), Bača 
(Jihlava), Vozábal (Strakovice), Kroča, Kořínek, Lukaštík, Malcharek, 
žůrek (všichni si hledají angažmá). 

REALiZAČNÍ TýM
trenér: Marek Kalivoda, asistenti: Josef Mucha a Boris Káňa, trenér bran-
kářů: Jiří Tobolík, vedoucí mužstva: Petr Klhůfek, maséři: Michal Molek a 
Jaroslav Del Favero, lékař: MUDr. Miroslav Budoš.

VEdENÍ KLuBu 
Prezident a předseda představenstva: Ing. Zdeněk Červenka, místo-
předseda představenstva: Dalibor Kučera, výkonný ředitel: Leoš Gojš, 
ekonom: Zuzana Nováková, sekretář: Petr Klhůfek.

JAK HRÁLi PřEd TýdNEM?
FC TESCOMA ZLÍN – SK KLADNO 2:1 (0:0) 
Branky: 46. Novák, 62. Zbožínek – 87. Hyský 
Diváci: 2046 
SESTAVA ZLÍNA: Skácel – Pazdera, Malý, Zbožínek, Jelínek – Borák 
(46. Novák), R. Dobeš, Elšík, Šrom (90. železník) – Šmahaj, Poznar 
(72. Bačík). 
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FK BANÍK SOKOLOV a.s.

ředitel klubu
Bc. Pavel Makoň
603 277 280
pavel.makon
@fksokolov.cz

obchodní manager
Bc. Petra Božeková
Makoňová
775 668 710
petra.bozekova
@fksokolov.cz

ekonom 
Miroslav Miškovský
724 015 119
miroslav.miskovsky
@fksokolov.cz

marketingový manager
Roman Macek
724 431 076    
roman.macek
@fksokolov.cz

účetní klubu
dagmar Samková 
724 431 075     
dagmar.samkova
@fksokolov.cz

šéftrenér ml. a sport. tříd
Mgr. Tomáš Provazník
724 431 073 
tomas.provaznik
@fksokolov.cz

vedoucí SCM
Tomáš Hájek
724 431 083    
tomas.hajek
@fksokolov.cz

admin. pracovnice
Jaroslava Krausová
724 431 077     
jaroslava.krausova
@fksokolov.cz

sekretář klubu
Bc. david Palla
724 431 071     
david.palla
@fksokolov.cz

Klub byl založen 7. července 1948 pod názvem Fotbalový klub HDB Sokolov. 
Po sjednocení tělovýchovy ve stejném roce byl v listopadu začleněn do ustave-
né ZTS Sokol HDB Sokolov. Poté vzniklo občanské sdružení FK Baník Soko-
lov a v roce 2006 je založena akciová společnost ve které je 100% vlastníkem 
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.  

K DNEŠNÍMU DNI MÁ FOTBALOVý ODDÍL CELKEM 15 MUžSTEV:
MUžI: A tým  2. liga, juniorka – krajský přebor 
DOROST: A a C dorost – Česká liga, B a D dorost – Česká divize 
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: ZELENÁ, ČERNÁ, ZELENÁ

Barva druhé kombinace: žLUTÁ/ČERNÁ, žLUTÁ/ČERNÁ, žLUTÁ/ČERNÁ
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 Vítězslav Hejret
Ing. Karel Kotous Bc. Petra Božeková Makoňová

MANAGEMENT FK BANÍK SOKOLOV
sportovní ředitel
Vítězslav Hejret
724 431 072
vitezslav.hejret
@fksokolov.cz
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A MUžSTVO ROZPiS POdZiM 2010

A MUžSTVO VýSLEdKY ii. LiGY

01. SO 31.07. 10:15 FK Baník – Spartak Sezim. Ústí   5:1 

02. SO 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 

07. SO 11.09. 16:00 FC Hlučín – FK Baník 

08. SO 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 

11. SO 09.10. 16:00 1. SC Znojmo – FK Baník 

12. SO 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

1. kOLO

FC Vysočina Jihlava – SK Slovan Varnsdorf 1:0 (0:0) 

FK Baník Sokolov – Spartak MAS Sezim. Ústí 5:1 (3:0) 

AC Sparta Praha B – 1. SC Znojmo  1:0 (0:0) 

FK Fotbal Třinec – FC Hlučín   1:0 (1:0) 

FC Tescoma Zlín – SK Kladno   2:1 (0:0) 

FK Viktoria žižkov – FC Graffin Vlašim  0:1 (0:0) 

MFK OKD Karviná – FK Baník Most  4:0 (1:0) 

FC Zenit Čáslav – FK Dukla Praha   0:2 (0:1)
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A MUžSTVO AKTuÁLNÍ TABuLKA

1. MFK OKD Karviná  1 1 0 0 4:0 3 (0) 

 2. FK Baník Sokolov  1 1 0 0 5:1 3 (0) 

 3. FK Dukla Praha  1 1 0 0 2:0 3 (3) 

 4. FK Fotbal Třinec  1 1 0 0 1:0 3 (0)

5. FC Vysočina Jihlava  1 1 0 0 1:0 3 (0) 

 6. FC Graffin Vlašim  1 1 0 0 1:0 3 (3) 

 7. FC Tescoma Zlín  1 1 0 0 2:1 3 (0) 

 8. AC Sparta Praha B  1 1 0 0 1:0 3 (0) 

 9. 1.SC Znojmo  1 0 0 1 0:1 0 (0) 

10. SK Slovan Varnsdorf  1 0 0 1 0:1 0 (0) 

11. FC Hlučín  1 0 0 1 0:1 0 (0) 

12. FK Viktoria žižkov  1 0 0 1 0:1 0 (-3) 

13. SK Kladno  1 0 0 1 1:2 0 (0) 

14. FC Zenit Čáslav  1 0 0 1 0:2 0 (-3) 

15. FK Baník Most  1 0 0 1 0:4 0 (0) 

16. Spartak MAS Sez. Ústí 1 0 0 1 1:5 0 (0)

A MUžSTVO PROGRAM ii. LiGY

3. kOLO

tescoma Zlín Sezim. Ústí 14.08. 19:00 SO

Čáslav Fk Baník 15.08. 17:00 ne 

Sparta praha B kladno 14.08. 10:15 SO 

Jihlava Znojmo 13.08. 18:00 pá 

Viktoria Žižkov Varnsdorf 15.08. 10:15 ne 

třinec Vlašim 14.08. 10:15 SO 

karviná dukla praha 15.08. 16:00 ne 

Most hlučín 14.08. 16:00 SO

2. kOLO

Fk Baník tescoma Zlín 07.08. 10:15 SO 

hlučín karviná 07.08. 16:00 SO 

Vlašim Most 07.08. 16:00 SO 

Varnsdorf třinec 08.08. 14:30 ne 

Znojmo Viktoria Žižkov 08.08. 17:00 ne 

dukla praha Jihlava 06.08. 17:00 pá 

kladno Čáslav 08.08. 17:00 ne

Sezim. Ústí Sparta praha B 07.08. 17:00 SO
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BRANKY: 23., 29. a 56. Podrazký, 12. Šilhan, 49. Pilař - 90. Kočí.  
SESTAVA BANÍKU: Bertelman - Šmerda, Knakal, Kura, Hanzlík - 
Podrazký, Javorský (78. Čada), Pilař, Vaněček (73. Dittrich) - Šilhan 
(63. Mlika), Duchnič.
SESTAVA HOSTů: Šimon - Mašek, Macháček, Nesvadba, Rož-
boud - Kočí, Předota (46. Jasanský), Javorek, Kostečka (67. Mach) 
- Horka, Vukadinovič.
ROZHODČÍ: Ardeleánu - Pospíšil, Moláček; žK 1:1 (60. Vaněček 
- 11. Javorek).
DIVÁCI: 1310.
 
Baník utkání začal ve velkém stylu a na jeho hře bylo jasně znát, 
že chce nechat zapomenout na jarní tápání. A brzy to také vyjádřil 
brankově. Nejprve ve 2. minutě kopal přímák Podrazký a jeho střelu 
směřující do šibenice musel Šimon vytáhnout na roh. Ve 12. minutě 
už přišla branka, standardní situaci do vápna zahrával Pilař, hlavič-
kující Šilhan nejprve nastřelil tyč, ale napodruhé už míč hlavičkoval 
do sítě – 1:0. Aktivní hra baníkovců přinesla další branku o jedenáct 
minut později. Pěknou akci ze strany zakončil Hanzlík centrem do 
vápna a Podrazký poslal balon  hlavičkou přesně k tyči – 2:0. Ve 
29. minutě se situace z druhé strany opakovala, po pěkné akci 
baníkovců centroval Šmerda a neobsazený Podrazký zamířil hlavou 
k tyči podruhé - 3:0. Hosté brankáře Bertelmana v první půli prak-
ticky neohrozili.
 
Brzy po změně stran přidal Baník čtvrtou branku, opět po pěkné, 
kombinační akci. Rychlý brejk a centr Hanzlíka zakončil střelou 
k tyči s přehledem Pilař na 4:0. Další branka mohla padnout v 54. 
minutě, po centru Podrazkého nejvýše naskočil Šilhan, ale jeho tvr-
dá hlavička skončila nad. V 56. minutě přišel další krásný moment. 
Rohový kop rozehráli Pilař s Podrazkým, druhý jmenovaný z dob-
rých 35 metrů vystřelil a míč skončil přesně v pravé siběnici – 5:0. 
V 60. minutě dobře hrající Vaněček ´zamotal´ dva obránce, unikl 
jim a byl ve vápně stažen, jenže sudí místo penalty překvapivě za-
pískal filmování našeho hráče… Baník pak trochu polevil v aktivitě, 
čehož hosté využili a až v 70. minutě poprvé zahrozili. Hlavičkující 
Mach ale poslal míč na břevno. V 82. minutě měl dobrou příležitost 
Mlika, jeho hlavička se ale do brány nevešla. Sezimovo Ústí se na-
konec dočkalo, v poslední minutě po rohovém kopu hlavou přesně 
zamířil Kočí.

1. kolo FK BANÍK SOKOLOV – SPARTAK SEZ. ÚSTÍ 5:1 (3:0)
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OHLASY PO uTKÁNÍ

Na pozápasové tiskové konferenci se k utkání vyjádřili oba trenéři. 
Hostující kouč LUBOŠ ZÁKOSTELSKý viděl zápas takto: „domá-
cí byli oproti nám jasně lepší. Vytvořili si celou řadu dalších 
šancí a mohli dát víc jak pět branek,“ pokračoval v hodnocení 
zápasu trenér Sezimovo Ústí. Tan také popsal příčinu neúspěchu 
svého týmu. „My jsme hráli zakřiknutě a bojácně. Naši hráči se 
teprve seznamují s druhou ligou a na zápase to bylo velice 
znatelné. V dalších zápasech to budeme mít velice těžké, ob-
zvlášť po takovéto veliké facce. Pro nás je to možná dobře, že 
přišla tak brzo. do dalšího zápasu, respektive všech utkání, 
si kluci budou muset uvědomit, že budou muset hrát úplně 
jinak, než tomu bylo tady v Sokolově,“ dodal Luboš Zákostelský 
na závěr svého hodnocení utkání.
 
Lodivod Baníku STANISLAV PURKART po zápase přijímal gra-
tulace za všech stran. A není se čemu divit. Jeho tým předvá-
děl takřka stoprocentní výkon plný pěkných kombinací. „Naši 
hráči vstoupili do utkání velice zodpovědně. Ne že by měli 
ze soupeře obavy, ale patřičný respekt tu byl. i když je Se-
zimovo Ústí nováček, tak vyhrálo třetí ligu, která je veli-
ce náročná. To znamená, že tento tým kvalitu má,“ po-
znamenal na začátek svého hodnocení Stanislav Purkart. 
Domácí trenér začal utkání rozebírat od první minuty. „Nám se po-
vedl vstup do utkání. Přáli jsme si vstřelit branku a to se nám 
povedlo. už po dvanácti minutách jsme vedli. Pak jsme přidali 
druhou a fungovalo nám na sto procent to, na co jsme se 
připravovali,“ pokračoval kouč Purkart.
Hosté se snažili hrát ze zabezpečené obrany. „Čekali jsme, že 
Sezimák bude hrát hodně zezadu a hodně defenzivně. To se 
nám všechno potvrdilo. Celý týden jsme hráče připravovali na 
hru po křídlech a ta nám vycházela opravdu výborně. Navíc 
jsme první branku přidali po standardní situaci, které nám v 
přípravě moc nevycházely. Poločas byl 3:0 a nevím co k první 
půli říci více,“ přidal Stanislav Purkart.
Následovala přestávka. „V té jsme se snažili hráče motivovat k tomu, 
aby neztratili koncentraci. Když jsme přidali už čtvrtou branku, tak 
se nám hrálo opravdu dobře. Navíc jsme přidali ještě několik dob-
rých šancí a pěkných akcí, takže toto utkání se divákům muselo 
líbit,“ dodal sokolovský trenér.

1. kolo FK BANÍK SOKOLOV – SPARTAK SEZ. ÚSTÍ 5:1 (3:0)
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Jardo, vítáme Vás zpět a nemůžu začít jinak. Jste zpět v Sokolově, 
jaké z toho máte pocity? Těšil jste se? 
Určitě jsem se moc těšil. Byl jsem hodně překvapený, když mi pan Purkart 
zavolal. Vůbec jsem neváhal a byl jsem rád, že jsem mohl nastoupit do pří-
pravy se Sokolovem. 
 
Vzpomínal jste během působení v jiných týmech na angažmá v So-
kolově? 
Ano. Občas jsem se na internetu koukal na výsledky, jak Baník dopadl. Z 
kádru, který přecházel do Sokolova z Pardubic, jsem ještě pár kluků znal.  
V zimě když přišel do týmu Jirka Mlika, tak jsem s ním byl také v kontaktu a 
občas jsme si napsali. Určitě jsem tedy Baník sledoval. 
 
do Sokolova si Vás tedy vyžádal trenér Purkart? 
Nevím. Zavolal mi přímo trenér, takže předpokládám, že to byla hlavně jeho 
iniciativa.

Jak se Baník Sokolov změnil během těch let, co jste zde nebyl? 
Jediných změn, kterých jsem si všiml, je složení realizačního týmu a lidí ve 
vedení. Když jsem před třemi lety odcházel, tak si pamatuji pouze ředitele 
Makoně, jinak se to celé vyměnilo. Co se týká prostředí, tak bych řekl, že 
je vše stejné.

ROZHOVOR S…

Zpět a připraven odevzdat Baníku vše. To je Jaroslav Dittrich. 
Rychlý záložník udělal na diváky velký dojem v 
premiérové sezoně 2006/2007. Tehdy si 
výborných výkonů šikovného hráče všim-
la Mladá Boleslav, kam Jaroslav nakonec 
přestoupil. V Boleslavi Jarda Dittrich ode-
hrál dobrá utkání a také si vyzkoušel, jak 
chutná pohárová Evropa. Bohužel však 
přišla zranění. Boleslav tak uvolnila 
Jardu na hostování do Liberce a 
později do Bohemians Praha. V 
letošní letní přípravě se Jaro-
slav Dittrich již znovu ukázal 
v týmu Baníku Sokolov. A sa-
motný fotbalista je za to rád. A 
rádi budou i fanoušci, protože 
se mají na co těšit...
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Prošel jste třemi ligovými kluby, zahrál jste si evropský pohár. Jak 
hodnotíte dobu mezi odchodem ze Sokolova a návratem? 
Já na Sokolov vzpomínám v dobrém. Díky výkonům zde si mě vybrala Mladá 
Boleslav a měl jsem možnost si zahrát první ligu. Určitě na ty ligové roky 
vzpomínám také jen v dobrém. Splnil jsem si tím svůj dětský sen – zahrát 
si první ligu, což se mi v Mladé Boleslavi, Liberci a Bohemians Praha po-
dařilo. 
 
Nebýt zranění zřejmě byste hrál Gambrinus ligu i nadále. Nemrzí Vás, 
že budete hrát opět „jen“ druhou ligu? 
V žádném případě. Jak jsem již na začátku řekl, jsem strašně rád, že mi 
trenér zavolal. Bez váhání a jakéhokoliv rozmýšlení jsem tuto nabídku přijal 
a uvítal jsem to. 
 
Z kádru, který jste opustil v sezoně 2006/2007, zbyl už jen Jirka 
Bertelman, david Čada a po návratu také Jiří Mlika. Jak Vás kabina 
přijala? Znal jste své současné spoluhráče? 
Osobně jsem tak polovinu hráčů neznal a některé kluky jsem znal od vidění. 
V kabině nebyl žádný problém a hodně rychle jsem se s klukama poznal. 
První setkání s novými spoluhráči bylo na soustředění ve Zruči, takže tam 
bylo i více času se poznat. Začlenění do kádru tedy proběhlo naprosto v 
pohodě. 
 
Je dle Vás současný kádr lepší než tým, ve kterém jste působil v 
sezoně 2006/2007? 
Já si myslím a pevně v to věřím, že je současný tým lepší. Nerad bych se 
mýlil. Podle toho co vidím na trénincích, ale i při zápasech, tak si myslím, že 
tým je poskládaný velmi dobře směrem dopředu. Proto věřím, že budeme 
hrát na předních příčkách tabulky.

Baník má v záložní řadě kvalitní hráče a je zde velká konkurence. 
Jaké jsou Vaše cíle? 
Můj osobní cíl je, abych pomohl celému mužstvu svými výkony a aby se 
nám dařilo celkově jako mančaftu.

Jaké budou cíle celého mužstva? 
Já věřím v to, že každý hráč, který půjde na hřiště, se bude rvát o ty příčky 
nejvyšší. Budeme se snažit vyhrávat a tlačit se na špičku tabulky.

ROZHOVOR S…
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Jak se těšíte na sokolovské fanoušky a na první ligový zápas? 
Já se na sokolovské fandy těším, protože pokud si dobře pamatuji, tak v 
Sokolově byli vždycky výborní fanoušci. Účast v hledišti byla vždycky hojná 
a fandové byli vždy slyšet. Takže na fanoušky se moc těším a doufám, že v 
prvním kole se Sezimovým Ústím nás přijdou podpořit v hojném počtu. 
 
Máte ještě jiný vzkaz pro fanoušky? 
Budeme se snažit odvádět to nejlepší co v nás je, aby lidé byli spokojeni s 
našimi výsledky a výkony. 

Jaroslav dittrich

Post: útočník

datum narození: 8.3.1982         Výška: 177 cm         Váha: 78 kg

Předchozí kluby: SK Polička, FK OEZ Letohrad, Jiskra n. Orlicí, FK 
AS Pardubice, FK Baník Sokolov, FK Mladá Boleslav, FC Slovan Libe-
rec, FK Bohemians Praha

Starty/góly v 1. lize: 45/1

Mezi největší přednosti Jaroslava Dittricha patří rychlost a bojovnost. O tom se v pří-
pravě přesvědčili i hráči K. Varů (viz. foto).
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JuNiORKA
FK BANÍK SOKOLOV. KÁDR

reaLIZaČní tÝM

JIří dreISeItL trenÉr

Marek kratOChVíL aSIStent

   a VedOuCí

BrankářI

JakuB dVOřák  1987

erIk MakÓ  1986 

OBránCI

JarOSLaV OLáh   1991

MartIn BurkYt  1991

JIří ŠaLOun  1991 

JOSeF hudeC  1991

ZáLOŽníCI

JakuB VOdráŽka  1991

JakuB FerkO  1990 

tOMáŠ BereCZkÝ  1990 

petr pLeVa  1990

petr BaStL  1989

ÚtOČníCI

MILan nOVOtnÝ  1991

rOMan dOMIn  1991

FrantIŠek kOuBa  1991

dreISeItL kratOChVíL

OLáh BurkYt ŠaLOun

dVOřák MakÓ

BereCZkÝ

BaStL

FerkOVOdráŽka

pLeVa

nOVOtnÝ dOMIn kOuBa

hudeC



16

1. SO 07.08. 17:00 Baník Kr. Pořící - FK Baník 

2. NE 15.08. 17:00 FK Baník – FC Frant. Lázně 

3. SO 21.08. 17:00 DDM St. Role - FK Baník 

4. NE 29.08. 17:00 FK Baník – Spartak Chodov 

5. SO 04.09. 15:00 FC M. Lázně - FK Baník 

6. NE 12.09. 17:00 FK Baník – SK Toužim 

7. SO 18.09. 10:15 Loko K. Vary - FK Baník 

8. NE 26.09. 16:30 FK Baník – Sokol Citice 

9. ÚT 28.09. 10:15 Baník Bukovany - FK Baník 

10. SO 02.10. 16:00 FK Ostrov - FK Baník 

11. NE 10.10. 16:00 FK Baník – FC Jiskra Hazlov 

12. SO 16.10. 10:30 Sokol Drmoul - FK Baník 

13. NE 24.10. 15:30 FK Baník – BU Nové Sedlo 

14. ČT 28.10. 15:30 FK Baník – Jiskra Aš 

15. SO 30.10. 14:30 Baník Vintířov - FK Baník 

16. NE 07.11. 14:00 FK Baník – Union Cheb

JUNIORKA ROZPiS  POdZiM 2010

JUNIORKA PROGRAM uTKÁNÍ

1 . kOLO

aš Bukovany 07.08. 17:00 SO

kr. poříčí Fk Baník 07.08. 17:00 SO

St. role union Cheb 07.08. 17:00 SO 

Chodov Vintířov 08.08. 15:00 ne 

Mar. Lázně nové Sedlo 07.08. 15:00 SO 

toužim drmoul 08.08. 17:00 ne 

Loko k. Vary hazlov 07.08. 10:15 SO 

Citice Ostrov 07.08. 17:00 SO

2 . kOLO

Bukovany Ostrov 14.08. 10:30 SO 

hazlov Citice 14.08. 10:30 SO 

drmoul Loko k. Vary 14.08. 10:30 SO 

nové Sedlo toužim 14.08. 17:00 SO 

Vintířov Mar. Lázně 14.08. 17:00 SO 

union Cheb Chodov 14.08. 17:00 SO 

Fk Baník Fr. Lázně 15.08. 17:00 ne 

aš kr. poříčí 14.08. 17:00 SO

Svatava
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Baníkovská juniorka doznala přes letní přestávku výrazných změn. Z kádru 
uplynulé sezóny v podstatě zbylo jen pět hráčů, jinak je mužstvo trenéra Jiřího 
Dreiseitla zcela nové.
 
Z týmu, který na jaře sestoupil z divize do krajského přeboru, zůstalo jen pět 
hráčů, jmenovitě brankář Jakub Dvořák (ten navíc zkouší štěstí v Písku hrající 
ČFL), záložníci Petr Pleva, Tomáš Bereczký, Jakub Ferko a Petr Bastl. Ostatní 
hráči odešli buď na hostování nebo přestoupili do jiných týmů.
Konkrétně Tomáš doležal, který přestoupil do Králova Dvora (účastník ČFL), 
další obránce Zdeněk Nápravník odešel do celku nováčka krajského pře-
boru Sokola Drmoul. Odliv defenzivních hráčů pak podtrhlo hostování Jiřího 
dubna v sousedních Karlových Varech. 
Okusit německý fotbal se vydal útočník Miloslav Čertík, kterého zlákal 1. FC 
Trogen hrající Bezirksoberligu. V juniorce ukončil své působení aktivního hrá-
če také odchovanec Baníku Marek Kratochvíl, který bude působit v roli asi-
stenta trenér Dreiseitla a zároveň zastávat pozici vedoucího a kustoda týmu. 
Fotbalově jej však budeme vídat stále, a to v krajském přeboru v dresu Baníku 
Královského Poříčí. Do stejného klubu odešel na hostování i Marek Nicklas 
a v téže soutěži bude působit i brankář Zdeněk Macháček, který hostuje v 
Baníku Bukovany (spolu s ním i další baníkovští hráči Krupička a Fousek).
Angažmá v současnosti stále hledá Jiří Hucl. Pro informaci stejně je na tom i 
Michal Habai, v Dunajské Stredě bude působit igor Hrabáč.
 
Do týmu naopak přišlo silné jádro dorostenců ročníku 1991, kteří vyhráli Čes-
kou divizi a postoupili do České ligy. V týmu tak budou působit obránci Jaro-
slav Oláh, Martin Burkyt, Jiří Šaloun a Josef Hudec, záložník  Jakub Vodrážka 
a útočníci Milan Novotný, Roman Domin a František Kouba, který v létě prošel 
přípravou v Karlových Varech. Novicem je také slovenský brankář Erik Makó, 
který přichází z divizního Tachova a v Sokolově bude na půlročním hostování.

JUNIORKA ZMĚNY V KVÁdRu



Jak byste zhodnotil průběh letní příravy juniorky?
Příprava začala 1. července, odjeli jsme na testy Fakulty tělesné výchovy a 
sportu do Prahy. Ty nám zkázaly, že tým má obrovský potenciál co se týče 
kondičních schopností. Poté následovalo soustředění v žinkovech, kde už 
jsme ladili pouze rychlost a dynamiku. Také jsme se spolu sžívali, jelikož je 
to úplně nový tým. Několik hráčů jsem dokonce ani neznal, takže jsme se 
vzájemně poznávali. 
 
Jak se Vám jevilo nově sestavené mužstvo během přípravných zápa-
sů?
Co zatím mohu říct, tak náš tým je velmi dobře laděný směrem dopředu. 
Na druhou stranu máme trošku deficit směrem dozadu, ale ten se pomalu 
vylaďuje. Sehráli jsme několik těžkých utkání, s plzeňským béčkem z třetí 
ligy jsme sice prohráli 1:3, ale po dobrém výkonu. Pak jsme přijali utkání 

s prvoligovým týmem Viktorie Plzeň, což pro hráče byla 
obrovská zkušenost i přesto, že jsme prohráli vyso-
kým výsledkem. Pak jsme s přehledem vyhráli ve 
Stodě, dále s naším A-dorostem, velmi dobrý výkon 

jsme podali ve vítězném zápasu s ligovým doros-
tem Mostu a naposledy jsme porazili Rozvadov 
z plzeňského krajského přeboru. 
 
Jste tedy na začátek krajského přeboru 

připraveni podle představ?
Ještě jsme nějaké věci dolaďovali, ale 
pevně věřím, že při prvním mistrovském 
utkání s Královským Poříčím předvede-
me co je v nás.
(pozn. - zápas se hraje dnes od 17:00 
hodin ve Svatavě!!!)

Jiřím dreiseitlem, trenérem juniorky

ROZHOVOR S…

Mladý trenér Baníku načíná svou druhou sezonu v klubu. Vloni 
vedl hráče juniorky v divizi, letos s výrazně omlazeným týmem 
osvěží krajský přebor. O zhodnocení letního období a cílů juni-
orky do soutěže jsme si před startem krajského přeboru krátce 
popovídali.

18



19

Jak jste naznačil, mužstvo juniorky prošlo velkou obměnou. Na koho 
budete spoléhat a kdo se jeví jako největší posila týmu?
Tak v první řadě v týmu zůstali hráči ročníku 1989 a 1990. Nechali jsme 
prostor Bastlovi, protože si myslíme, že má velký potencionál dostat se do 
vrcholového fotbalu. Pak zůstaly ročníky 1990, jako Pleva, Ferko a Bereczký, 
kteří mají také určitý předpoklad. U těch nových hráčů je velký potencionál 
v Dominovi, na kterého sázíme. To samé platí u útočníků, jako jsou Novotný 
a Kouba, nechtěl bych zapomenout ani na Oláha,  Šalouna, Burkyta, Hudce 
a Vodrážku. Hráče jsme vybírali obezřetně tak, abychom v týmu měli vítězné 
typy.
 
Jaké jsou cíle juniorky v nadcházející sezoně v krajském přeboru?
Prioritně je cíle mužstva připravovat hráče pro druhou ligu, to je dlouhodo-
bý cíl juniorky. Osobně bych si přál soutěž vyhrát, určitě bychom měli hrát 
fotbal, ve kterém budeme střílet hodně branek a hrát útočně. A kdybychom 
se v dohledné době připojili k nově vytvořené soutěži juniorek tak to by byla 
fantazie.

ROZHOVOR S…

Jednou z nových tváří v týmu juniorky je útočník Milan Novotný (vlevo).
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MLÁdEŽVýSLEdKY V PřÍPRAVĚ

10. července
FC ViKTORiA PLZEŇ B – FK BANÍK SOKOLOV 3:1 (2:1)
BRANKA BANÍKU: Domin.
SESTAVA JUNIORKY: Dvořák (Makó) - Burkyt, Šaloun, Oláh, Ferko - Be-
reczký, Jankovský, Pleva (46. Vodrážka, 60.  Pleva), Bastl (46. Nicklas) - 
Novotný, Domin.
První přípravný zápas má za sebou nově tvořící se baníkovská juniorka. Hned 
na úvod ji čekal těžký soupeř v podobě třetiligové rezervy Viktorie Plzeň. Za tu 
například nastoupili Vaněček, jenž hrál za A-tým Plzně v Superpoháru, nebo 
například nadějný Darida. Viktorka navíc v utkání nasadila dvě jedenáctky, 
naproti tomu Baník odehrál zápas s minimem hráčů.

13. července
FC ViKTORiA PLZEŇ - FK BANÍK SOKOLOV B 12:0 (5:0)
SESTAVA: Dvořák (46. Makó) - Burkyt, Oláh, Šaloun, Hudec (20. Ferko) - 
Bereczký, Jankovský, Pleva (46. Vodrážka), Bastl - Novotný (60. Nicklas), 
Domin.
Sestava Baníku plná mladých hráčů, kteří v loňské sezóně působili v dorostu, 
nemohla ligové plzeňské jedenáctce konkurovat. Svěřenci trenéra Dreiseit-
la se pokusili hrát s favoritem otevřený zápas, ale ten je v prvním poločase 
potrestal pěti brankami. Již po dvaceti minutách hry musel střídat Hudec, 
který si obnovil zranění kotníku. Plzeň hrála v plné síle až do 60. minuty, kdy 
trenér Vrba sestavu promíchal. Přesto Viktorka přidala dalších sedm branek 
a v pohodě zvítězila 12:0. Pro fotbalisty Baníku se ale jednalo o velmi cennou 
zkušenost. 
 
17. července
TJ SLAVOJ STOd – FK BANÍK SOKOLOV B 2:5 (0:1)
BRANKY: 10. Domin, 50. Nicklas, 69. Kouba, 76. Pleva, 84. Novotný. 
SESTAVA: Dvořák - Hudec (46. Burkyt), Šaloun, Oláh, Ferko - Bereczký, 
Jankovský, Vodrážka (46. Pleva), Bastl (46. Nicklas) - Domin (46. Kouba), 
Novotný.
S účastníkem plzeňského krajského přeboru si juniorka Baníku připsala první 
vítězství v přípravě. V první půli byla jasně aktivnější, branku však vstřelila jen 
jednu. Po změně stran se převaha projevila i na skóre. Domácí dali dvě bran-
ky až po chybách hráčů Baníku.
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MLÁdEŽVýSLEdKY V PřÍPRAVĚ

21. července
FK BANÍK SOKOLOV B - FK BANÍK SOKOLOV A-dor. 5:0 (4:0)
BRANKY: 21. a 41. Novotný, 
28. z pen. Domin, 40. Kouba, 
60. Bastl.
SESTAVA JUNIORKY: Makó 
- Burkyt (46. Nicklas), Šaloun 
(46. Bastl), Oláh, Ferko - Be-
reczký, Pleva, Domin, Vodráž-
ka - Kouba, Novotný.
Souboj ročníků (prakticky 
1991 vs. 1992) vyzněl jasně 
pro hráče juniorky, kteří ještě 
na jaře oblékali dorostenecký 
dres. O vítězi duelu rozhodl již 
první poločas.

28. července
FK BANÍK MOST dorost – FK BANÍK SOKOLOV B 1:6 (0:5)
BRANKY: 1. a 10. Domin, 6. a 14. Kouba, 7. Novotný, 86. Vodrážka Baník 
SESTAVA: Dvořák (46. Makó) - Kaplan (60. Hudec), Oláh, Šaloun, Ferko 
(46. Burkyt) - Bereczký, Domin (46. Vodrážka), Pleva, Jankovský - Novotný, 
Kouba.
Proti ligovému dorostu Mostu si juniorka zastřílela. Pět branek soupeři nasá-
zela již za poločas, domácí se prosadili až v 56. minutě.
 
31. července
FK BANÍK SOKOLOV B - TJ ROZVAdOV 3:2 (2:0)
BRANKY: 19. Kouba, 31. Domin, 48. Novotný.
SESTAVA: Makó - Kaplan, Šaloun, Oláh, Ferko (46. Burkyt) - Bereczký (46. 
Hudec), Puchmertl, Bastl (46. Pleva) - Novotný, Domin (46. Vodrážka), Kou-
ba.
V generálce na krajský přebor si Baník pozval soupeře z Plzeňska hrající 
stejnou soutěž. Rozvadov je silným týmem, za který hraje několik bývalých 
hráčů ex-divizních Trstěnic (Malý, Čížek, Hanko, Tuhela). I přesto si s ním 
mladí hráči Baníku poradili a před startem nové sezony si sebevědomí zlepšili 
výhrou.

Souboj dorostence Vicana a Berezckého
z juniorky.
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V loňské sezoně náš A-dorost vyhrál divizi a s přehledem postoupil do 
České ligy. Jak moc se na práci se stěžejním dorosteneckým týmem 
Baníku těšíte?
Museli bychom se podívat do archivu, kdy se zde naposledy hrála doroste-
necká liga. Velmi si této možnosti vážíme a moc se na ni těšíme.
 
Se svými hráči jste loni působil v krajském přeboru, který jste také 
suverénně vyhráli.  Bude to pro hráče skok anebo má toto mužstvo 
potenciál se v soutěži rychle adaptovat?
Určitě to pro hráče skok bude. K růstu je zapotřebí konkurence a kvalitní 
soupeř, což bohužel krajský přebor nesplňoval. Věříme však, že se zapracu-
jeme, jen je otázka, jak rychle to potrvá.
 
Jak vypadala letní příprava Vašeho týmu?
Přípravu jsme zahájili soustředěním ve Skalné. To mělo být především kon-
dičního charakteru. Bohužel byly tropy a tak jsme museli v náplni dosti ubrat. 
Teď se již věnujeme herním činnostem. V přípravě jsme odehráli několik pří-

pravných utkání. Zde jsme měli převážně soupeře z extra-
ligy a tady se ukázal rozdíl příliš veliký, ale právě obranná 

činnost nebyla celý rok prověřena a tak jsme ji chtěli 
hráčům připomenout. 
 
Česká liga jistě bude náročnou soutěží. Jak 

se dařilo doplňovat mužstvo?
Do mužstva přišli obránci Janota z Chebu, 

Světlík z Karlových Varů, Tůma z naší U18, 
dále záložníci Drahorád z Mariánských 
Lázní, Pachta z naší U18 a útočník Kočí 
z Chodova. Hráče musíme rychle zapra-
covat, ale už teď si někteří říkají o místo 
v základu.

Milanem Pari, trenérem A-dorostu

ROZHOVOR S…

Po dlouhých letech se fanoušci dorosteneckého fotbalu dočkali. 
V Sokolově se bude hrát Česká liga! Zeptali jsme se trenéra Mila-
na Pariho, jak se jeho mužstvo připravovalo a jaké jsou vyhlídky 
do nové sezony.
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Je po letní přípravě stále na čem pracovat anebo jste s výkony týmu 
spokojený?
Spokojený rozhodně být nemůžeme, hra ještě zdaleka nesplňuje naše 
představy a tak nás čeká mnoho a mnoho práce.
 
Bude i letos hrát A-dorost na umělé trávě? Může to Baníku v někte-
rých případech pomoct? Jste zastáncem hry na umělkách?
Ano, bude se hrát na UMT. Výhodu v tom žádnou nevidím, neboť se tímto 
směrem dávají všechny oddíly. Osobně si myslím, že kvalitní trávník je roz-
hodně lepší, jenže na kvalitním trávníku vás nikde nenechají hrát. Ten se šetří 
pro muže a také se ušetří na údržbě nemalé peníze. Blíží se doba, kdy hráč 
bude od 6 do 19 let hrát pouze na UMT a pak se bude učit hrát za muže na 
trávníku. Já si myslím, že starší dorost by už měl hrát na trávníku, podotýkám 
kvalitním! To jsou pouze mé osobní pohledy.
 
Je krátce před startem nové sezóny. Vyhýbala se Vám v létě zranění 
a splnilo celkově přípravné období Vaše očekávání?
Bohužel úplně spokojeni nejsme. Neodhadl jsem úroveň extraligových sou-
peřů a na turnaji v Plzni, kde byla špičková družstva, jsme kromě vysokých 
porážek přišli o několik hráčů. V současné době máme pět zraněných hrá-
čů.
 
Kvalitu České ligy zatím můžeme jen odhadovat. Na jaké pozici byste 
si, jako trenér, přál přezimovat?
Naším cílem je udržet ligu a tak klidný střed by byl na přezimovaní ideální.

V čem je síla Vašeho mužstva?
Nedisponujeme tolika individualitami jako předchozí ročník 1991 a tak mu-
síme hrát především kolektivně a připojit k tomu maximální nasazení a bo-
jovnost.
 
Máte nějaký vzkaz pro fanoušky dorosteneckého fotbalu v Sokolo-
vě?
Budeme rádi, když přijdou povzbudit ve větším počtu než dosud a budou 
nám fandit, i když se nebude až tak dařit. Pro náš malý kraj je to soutěž 
vysoká a kvalitní, a tak kluci budou potřebovat velkou podporu.

ROZHOVOR S…
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MLÁdEŽLiGOVÉ dOROSTY V PřÍPRAVĚ

A dOROST
Svěřenci trenéra Milana Pariho se zúčastnili silně obsazeného memoriálu 
Stanislava Štrunce, který se konal 26. a 27. července v Plzni a Tachově. Ba-
níkovci startovali ve skupině B, která se hrála v Tachově. V konkurenci špič-
kových celků ale moc šancí neměli a proti extraligovým nebo zahraničním 
týmům výsledkově neuspěli.
 
VýSLEDKY SK. B: Zbrojovka Brno – Zaglebie Lubin 0:1, AC Sparta Praha 
– FK Baník Sokolov 5:0, FK Baník Sokolov – Zaglebie Lubin 0:3, Zbrojovka 
Brno – AC Sparta Praha 2:1, FK Baník Sokolov – Zbrojovka Brno 0:8, Zagle-
bie Lubin – AC Sparta Praha 2:1. 
POŘADÍ SKUPINY: 1. Zaglebie Lubin 9, 2. Zbrojovka Brno 6, 3. AC Sparta 
Praha 3, 4. FK Baník Sokolov 0.
VýSLEDKY ZÁVěREČNýCH UTKÁNÍ – O 7. MÍSTO: Sokolov - Krakow 3:3, 
5:6 na penalty; o 5. místo: Sparta - žilina 4:1; o 3. místo: Viktoria Plzeň - Brno 
0:0, 5:3 na penalty; finále: Lubin - Hannover 1:2. 
KONEČNé POŘADÍ TURNAJE: 1. SV Hannover, 2. Zaglebie Lubin, 3. FC 
Viktoria Plzeň, 4. Zbrojovka Brno, 5. AC Sparta Praha, 6. MŠK žilina, 7. 
Wisla Kraków, 8. FK Baník Sokolov.
 
C dOROST
Také mladší dorost před začátkem ligové soutěže ladil formu na mužském 
turnaji v Nové Roli, který se hrál 24. července.
VýSLEDKY:  BANÍK ViNTÍřOV – FK BANÍK SOKOLOV C dOROST 3:2 
(0:0)
BRANKY: 45. a 67. Sláma.
S účastníkem krajského přeboru mužů dorost odehrál těžké utkání. Soupeř 
mladíky prověřil v obranné fázi. Branky Baník dostal po individuálních chy-
bách.
 
O 3. MÍSTO: 
FK BANÍK SOKOLOV C dOROST – SPARTAK CHOdOV 2:1 (1:0)
BRANKY: 17. Plechatý, 72. Sláma.
V utkání o bronz byli dorostenci lepší. Prosazovali se pohybem, častou střel-
bou a větší agresivitou. Baník tak nakonec obsadil solidní třetí příčku.

VýSLEdKY PřÍPRAVNýCH uTKÁNÍ VšECH MLÁdEŽNiCKýCH 
KATEGORiÍ PřiNESEME V PřÍšTÍM BANÍČKu!!!





FANSHOP

KŠILTOVKA  
150KČ

ŠÁLA  220KČ

TRENÝRKY  
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RUČNÍK
150KČ

DRES 
ZELENO-ČERNÝ
400KČ

DRES ŽLUTO-ZELENÝ
400KČ

MOTIVY NA POTISK TRIČEK, PLACHET, SAMOLEP A DALŠÍCH: 

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

15 přívěšek
 dres 

17 propiska 

14 klíčenka
 na krk 
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15KČ
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30KČ

16 popelník 

18 odznáček 

motiv 
01

motiv 
02

motiv 
03

motiv 
04

motiv 
05
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motiv 
07

01 podsedák
 

60KČ 02 hrneček
 

35KČ 03 samolepka
 

10KČ 04 peněženka 50KČ 05  sklenička  
 250ml

50KČ 06 sklenička
0.5dcl

60KČ 07 pero 105KČ 08 zapalovač 25KČ

10 zelené tričko

12 půllitr

09 žluté tričko

230KČ

230KČ

70KČ

120KČ

15KČ

11 minidresík

13 žetony 
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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, Hoff-
man 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 drži-
telé 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 odne-
se 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  po-
ukazu do relax studia v Parkhotelu, dárkové 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!!!
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PARTNER uTKÁNÍ

Česká pojišťovna je univerzál-
ní pojišťovnou s dlouholetou 
a bohatou tradicí v životním i 
neživotním pojištění. Od zno-
vuzavedení konkurenčního 
prostředí v r. 1991 je největší 
pojišťovnou na českém pojist-
ném trhu.
 
Česká pojišťovna poskytuje jak individuální životní a neživotní pojištění, 
tak i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových a 
podnikatelských rizik. Přibližně 4100 zaměstnanců a 6000 obchodních 
zástupců se na 29 obchodních regionech a více než 3000 obchodních 
místech stará o co největší spokojenost klientů.
Česká pojišťovna se stala Pojišťovnou roku v letech 2004 až 2007 v pres-
tižní soutěži MasterCard Banka roku, ve své kategorii zatím v historii ankety 
nenašla přemožitele. Nejdůvěryhodnější českou pojišťovnou zůstává ČP. 
Vyplývá to z výsledků průzkumu, který provedla společnost Reader´s Di-
gest. ČP tak v anketě o nejdůvěryhodnější značku v segmentu pojišťoven 
navázala na prvenství z roku 2005.
Česká pojišťovna je jednou ze tří společností v České republice, které 
se mohou honosit oceněním Olympijská značka. V současné době je 
v Česku změřeno 252 značek, přívlastek „olympijská“ označující nej-
vyšší hodnotu však vedle ČP náleží už jen firmám Škoda Auto a Nokia. 
Schopnost České pojišťovny udržet si dominantní tržní podíl v životním i 
neživotním pojištění oceňuje ratingová agentura Standard & Poor‘s, která 
posuzuje finanční sílu společnosti. Česká pojišťovna je jediným tuzem-
ským pojišťovacím ústavem, který si nechává vypracovávat plnohodnotné 
ratingové ohodnocení. To znamená, že ratingová agentura má k dispozici 
detailní interní informace o pojišťovně. 
Česká pojišťovna získala nejvyšší možné ratingové hodnocení, které lze 
v České republice dosáhnout. Dobré ratingové hodnocení je podloženo 
zejména dlouhodobě stabilními obchodními výsledky, dobrou kapitálovou 
přiměřeností, vynikající likviditou a silnou tržní pozicí České pojišťovny i 
významem toho, že se ČP stala součástí Generali PPF Holdingu, který 
působí v řadě zemí střední a východní Evropy. 

Veškeré informace o pojištění a pojistných programech
včetně aktuálních slev obdržíte v budově ČP,

ul. Boženy Němcové 2041 v Sokolově

1. patro budovy, tel. 352 373 573
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PE - REZA, spol. s r.o.
Biologické rekultivace, vodohospodářské stavby, zahradnictví

www.pereza.cz
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A MuŽSTVO
FK BANÍK SOKOLOV. KÁDR

trenÉřI
StanISLaV purkart
 JIří dreISeItL  aS. 1
MIChaL drahOrád aS. 2
MIChaL kÝČek BrankářI

BrankářI
01 Zdeněk ZaCharda 1987
22 JakuB dVOřák 1987
30 JIří BerteLMan 1982

OBránCI
02 petr knakaL 1983
03 FrantIŠek kura  1985
08 danIeL kapLan  1980
11 JakuB BLaŽek  1989
13 MIChaL JaŠíČek  1985
18 aLeŠ hanZLík  1987
20 JarOMír ŠMerda  1979
21 JIří Studík 1985

ZáLOŽníCI
04 MIr. pOdraZkÝ 1984
05 JakuB puChMertL  1989
06 LukáŠ JankOVSkÝ 1991
09 daVId VaněČek 1983
14 tOMáŠ pILař 1974
15 daVId Čada 1986
17 JarOSLaV dIttrICh 1982
19 paVeL JaVOrSkÝ 1987

ÚtOČníCI
7  JIří MLIka  1980
10 OLeG duChnIČ 1985
24 JarOMír ŠILhan 1983

reaLIZaČní tÝM
VedOuCí a kuStOd 

VáCLaV ZíMa ML.
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