8/2011 - 2012

cena: 5,- Kč

BANÍČEK

FK BANÍK SOKOLOV
FC VIKTORIA PLZEŇ
VERSUS

POHÁROVÉ UTKÁNÍ 3. KOLA ONDRÁŠOVKA CUPU
SOBOTA 12. 11. 2011 v 1400 hod.

PARTNEŘÍ UTKÁNÍ:

PARTNER UTKÁNÍ

GARANCE Plzeň s.r.o.
Kompletní realizace střech všeho druhu

Poskytování služeb v oblasti:
 tepelné izolace
 klempířství
 pokrývačství

Partnerem dnešního utkání je pan JAN JIRÁK a
společnost GARANCE Plzeň, s.r.o. Pan Jan Jirák je
dlouholetým fanouškem Viktorie Plzeň. Společnost
GARANCE Plzeň realizovala i několik staveb v Sokolově a
okolí. Z těchto důvodů se vedení společnosti rozhodlo
podpořit dnešní výjimečný fotbalový zápas.
GARANCE Plzeň, s.r.o. působí na trhu téměř dvacet let,
provádí výstavbu, opravy a údržbu všech druhů střech,
včetně návrhů konstrukcí střech. Realizované stavby jsou na
celém území ČR, ale zejména v Karlovarském a Plzeňském
kraji. Mezi nejvýznamnější stavby v Karlovarském kraji
patří „Balneoprovoz v Lázních Kynžvart“, kompletní střešní
krytina na „Kolonádě v Mariánských Lázních“ a střešní
krytina, včetně krovu na nově postaveném hotelu „Nová
Marie v Mariánských Lázních“.

GARANCE Plzeň, s. r. o.
Božkovské nám. 4, 326 00 Plzeň
IČO: 47715405 DIČ: CZ47715405
Krajský soud v Plzni, Oddíl C, vložka 3129, den zápisu 21.12.1992

: 377 430 692, /fax : 377 241 447

VÍTÁME VÁS
Vážení fanoušci Baníku,
v dnešním utkání 3. kola Ondrášovka Cupu přivítáme na našem stadionu tým úřadujícího českého mistra a účastníka Ligy mistrů FC Viktorii Plzeň. Plzeňané uchvátili
celé Česko svým útočným herním projevem, nezapomenutelná je jejich jízda předkoly
Ligy mistrů, při které dávali zapomenout fanouškům na hlubokou krizi českého fotbalu. Podobným stylem se bude chtít Viktoria určitě prezentovat i v dnešním utkání,
můžeme se tak těšit na zápas plný útočného fotbalu!

NÁŠ DNEŠNÍ SOUPEŘ: FC VIKTORIA PLZEŇ
Kořeny FC Viktoria Plzeň sahají až na začátek 20. století. Ustavující schůze Viktorie se konala v
roce 1911. Ještě před ní sehrála Viktoria 27. srpna 1911 první utkání proti Olympii Plzeň. V rudých
tričkách a tmavomodrých trenýrkách prohrála 3:7. Osmnáct let působila plzeňská Viktoria v ryze
amatérských podmínkách, přestože na rozhraní let 1922 - 1923 podnikla první zahraniční zájezd do
Španělska, kde z devíti utkání šestkrát vyhrála. Až v červnu 1929 rozhodla mimořádná členská schůze
o vstupu klubu do profesionálního fotbalu.
V prvním druholigovém ročníku skončila Viktoria sedmá, ale hned v následující sezoně se vyhoupla
na druhou příčku, což znamenalo historický postup do první ligy. V nejvyšší soutěži si vedla velmi
dobře a v roce 1935 se dokonce díky čtvrtému místu probojovala do Středoevropského poháru, tehdy
nejvyšší evropské klubové soutěže.
Válečná léta silně poznamenala i fotbalové soutěže, první liga se hrála bez mužstev ze Slovenska.
V roce 1942 Viktoria spadla do divize, kde však hrála prim a po roce se vrátila do nejvyšší soutěže,
kde působila až do roku 1952. Devět let trvala marná snaha vrátit se mezi fotbalovou elitu Československa, až v roce 1961, už pod názvem Spartak Plzeň, se podařilo nejvyšší soutěž vybojovat.
Následovaly časté sestupy a vzápětí návraty zpět. Až v roce 1972 se už opět Škoda Plzeň usadila v
prvoligové společnosti na dlouhých osm let. Ještě předtím, v roce 1971, vyhrála Český pohár a jako
finalista Československého poháru startovala v Poháru vítězů pohárů. Tam sehrála dva nezapomenutelné zápasy se slavným Bayernem Mnichov.
Po roce 1980 opět nastalo dlouhé pendlování mezi první ligou a druhou nejvyšší soutěží. Až na začátku devadesátých let, po rozdělení Československa, se situace postupně zlepšovala.
V roce 1992 se klub vrátil ke svému historickému názvu FC Viktoria Plzeň a hned v následující sezoně
postoupil do první ligy, kde setrval do roku 1999, kdy sestoupil. Po roce se sice Viktoria vrátila mezi
nejlepší, ale opět jen na jeden rok. Viktoria totiž stále patřila k dodavatelům výborných fotbalistů
hlavně pro pražské kluby. Proto se rychle střídaly roky prvoligové s těmi druholigovými. Viktoria se
v té době transformovala na akciovou společnost, ve které 99 procent získal zahraniční investor
- italská společnost Fotbal EAST Ltd. Tento stav trval až do roku 2005, kdy v březnu získala Viktoria
nového vlastníka. Sto procent akcií odkoupila Plzeňská sportovní a. s., a klub se tak majetkově znovu
vrátil do Plzně. Postupně došlo k ekonomické i sportovní stabilizaci klubu, který od roku 2005 působí
v první lize nepřetržitě. V sezóně 2010/11 získala Viktoria historicky první ligový titul a následně se
senzačně probojovala do Ligy mistrů.
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KÁDR: FC VIKTORIA PLZEŇ

Brankáři: 24 – Marek Čech (76), 25 – Michal Daněk (83), 30 – Martin Ticháček (81), 33
– Roman Pavlík (76).
Obránci: 8 – David Limberský (83), 14 – Roman Řezník (89), 15 – František Ševinský
(79), 18 – David Bystroň (82), 27 – František Rajtoral (86), 28 – Marián Čišovský (79).
Záložníci: 6 – Václav Pilař (88), 7 – Petr Trapp (85), 9 – Martin Fillo (86), 10 – Pavel
Horváth (75), 11 – Milan Petržela (83), 16 – Vladimír Darida (90), 20 – Petr Jiráček (86),
22 – Martin Sladký (92), 26 – Daniel Kolář (85), 29 – David Štípek (92).
Útočníci: 5 – Michal Ďuriš (88), 12 – Michael Krmenčík (93), 17 – Jakub Hora (91), 23
– Marek Bakoš (83).
Realizační tým
Trenér: Pavel Vrba, asistenti: Karel Krejčí, Josef Čaloun a Jiří Skála, kustod: Jiří
Tobolík, vedoucí mužstva: Miroslav Jedlička, lékař: MUDr. Petr Zeman, MUDr. Petr
Nepraš a MUDr. Jaroslav Zeman, maséři: Zeněk Sláma, fyzioterapeut: Robert Beneš,
kustod: Václav Rada.
Vedení klubu
Předseda představenstva: RNDr. Tomáš Paclík, místopředsedkyně představenstva:
Bc. Alena Kubešová, generální manažer a člen představenstva: Adolf Šádek,
obchodní manažer: Petr Chvojka, sportovní manažer: František Mysliveček,
technický ředitel: Ing. Vladislav Sloup, sekretář: Miroslav Jedlička, tiskový mluvčí:
Mgr. Jaromír Hamouz.
Internetová adresa: www.fcviktoria.cz
E-mail: fcviktoria@fcviktoria.cz
Klubové barvy: červeno-modré
Barva dresu, trenýrek, stulpen: červená, modrá, modrá
Barva druhé kombinace: modrá, modrá, modrá
Výstroj (značka): PUMA
Míče (značka): PUMA
B tým (soutěž): ČFL
Počet mládežnických celků: 14
Ženský tým (soutěž): ČŽFL
Název stadionu: Stadion města Plzně
Kapacita (z toho k sezení): 7.425
Osvětlení (počet luxů): 1.400
Rozměry hrací plochy: 105 x 68
Rok založení klubu: 1911
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FK BANÍK SOKOLOV a. s.
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.
K dnešnímu dni má fotbalový oddíl celkem 13 mužstev:
MUŽI: A tým – 2. liga
DOROST: U19 – Česká liga, U17 a U16 – Liga SCM
ŽÁCI: U15 a U14 – Česká liga st. žáků, U13 a U12 – Česká liga ml. žáků
PŘÍPRAVKY: U11 a U10– krajský přebor starších přípravek, U9 a U8 – krajský přebor mladších
přípravek, Vstupní výběr – př. utkání.
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: Adidas
Dozorčí rada:
Předseda dozorčí rady: Ing. Jaroslav Rokos, MBA
Členové dozorčí rady: Ing. Josef Michalský
Ing. Karel Kotous
Představenstvo:
Předseda představenstva: Bc. Pavel Makoň
Člen představenstva: Vítězslav Hejret, Bc. Petra Božeková Makoňová
									
					
Management FK:
Ředitel klubu – Bc. Pavel Makoň
Sportovní ředitel – Vítězslav Hejret
Obchodní manager: Bc. Petra Božeková Makoňová
Ekonom klubu – Miroslav Miškovský
Šéftrenér mládeže – Mgr. Tomáš Provazník
Sekretář klubu – Bc. David Palla
Účetní klubu – Dagmar Samková
Vedoucí Sportovního centra mládeže – Tomáš Hájek
Vedoucí Sportovního střediska mládeže - Marek Kratochvíl
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ROZHOVOR S PETREM JIRÁČKEM,

záložníkem FC Viktoria Plzeň.

O rozhovor jsme požádali jednoho z nejlepších současných českých
fotbalistů a odchovance Baníku Sokolov PETRA JIRÁČKA. Petr nám
velmi ochotně a trpělivě zodpověděl naše dotazy, které směřovaly
na současný vývoj jeho fotbalové kariéry a jeho vztahu k Sokolovu.
Petře, jsi sokolovským odchovancem. Jak vzpomínáš na roky
strávené na Baníku?
Samozřejmě na roky strávené v Baníku vzpomínám rád. FK Baník
Sokolov byl odrazovým můstkem mé kariéry a vlastně poprvé jsem
nakoukl do velkého fotbalu a jsem Sokolovu vděčný.
Sleduješ stále dění v Baníku a jeho výsledky ve II. lize? Jsi v kontaktu s některým z bývalých spoluhráčů?
Sleduji průběžně výsledky a postavení v tabulce. Jsem v kontaktu s bývalými spoluhráči, konkrétně s Františkem Dřížďalem, se kterým si občas volám nebo píši. Radši
již další hráče nebudu jmenovat, nerad bych na někoho zapomněl.
Po přestupu do Plzně jsi musel dlouho přesvědčovat o svých kvalitách, než jsi se
stal členem základní sestavy. Bylo to těžké období?
Těžké období to určitě bylo. Přišel jsem do nového prostředí, od kterého jsem nevěděl, co mám čekat. Z počátku se mi nedařilo, jak bych si představoval. Byl jsem však
trpělivý, snažil jsem se v tréninku stále naplno pracovat a dnes se mi daří.
Poté však nabraly události rychlý spád. Jsi mistr ligy, hraješ pravidelně Ligu
mistrů a dostal jsi se do reprezentace, která bojuje o postup na mistrovství
Evropy. Je to obrovský nápor, jak ho zvládáš?
Řekl bych, že je to příjemný nápor. Všechny události měly rychlý spád a neměl jsem
čas nad vším přemýšlet. Samozřejmě jsem za vše rád a moc si toho vážím.
Můžeš přiblížit našim fanouškům atmosféru Ligy mistrů na San Siru a Nou Campu
z pohledu hráče?
Myslím, že se atmosféra nedá slovy popsat. Přál bych každému, aby to zažil sám
na vlastní kůži. Samozřejmě atmosféra je odlišná od Gambrinus ligy. Atmosféra je
fantastická.
Pro každého hráče je velká čest nastoupit v reprezentačním dresu své země.
Určitě to byla velká radost, když jsi obdržel první reprezentační pozvánku…..
Radost jsem měl obrovskou. Pozvánku jsem absolutně nečekal, pozvánka pro mne
byla překvapením. Myslím si, že reprezentace je pro každého hráče nejvíce, čeho
může dosáhnout. Jsem rád, že jsem se do reprezentace dostal, a že jsem udělal
radost rodině a fanouškům, kteří mi fandí.
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Už nyní jsi vzorem pro malé fotbalisty a zároveň důkazem, že i ze Sokolova se
lze dostat do Ligy mistrů a reprezentace. Můžeš poradit těmto mladým hráčům
jak toho lze docílit a za jakých podmínek?
Myslím si, že jsem toho ve své kariéře nedokázal tolik, abych mohl rozdávat rady
nebo návody na úspěšnou kariéru sportovce. Když vše vezmu ze svého pohledu,
tak vždy jsem byl ve všem poctivý, trénoval jsem navíc a v tréninku jsem dělal vše
naplno. Jsem rád, že má cesta byla správná. Je také důležité, aby byl mládežnický
fotbal dostatečně finančně podporován. Bez adekvátních tréninkových podmínek a
kvalitních trenérů těžko vychováte špičkové hráče.
Nemrzí Tě, že si kvůli reprezentačním povinnostem nezahraješ pohárové utkání
v Sokolově?
Musím přiznat, že jsem se do Sokolova hodně těšil, že si v Sokolově opět zahraji.
Bohužel respektive ,,Bohu díky,, jsem o utkání přišel kvůli reprezentaci, na kterou
se hodně těším. Doufám, že příležitost bude ještě jindy.
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů v Tvé
kariéře.
(autor Tomáš Provazník, Tomáš Hájek)

Vizitka hráče:
Datum narození: 2.3.1986
Post: záložník
Výška: 180 cm
Kluby: Sokol Tuchořice, FK Baník Sokolov, SK Slavia Praha,
1.FC Karlovy Vary, FC Viktoria Plzeň
Úspěchy: mistr ČR 2010/11, vítěz Českého superpoháru 2011,
účastník Ligy mistrů, 3x start v reprezentaci ČR.
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PARTNER UTKÁNÍ

NÍ
P DZI M
bramborové
variace
Venkovský
burger
ledový salát,
sekaná 1ks,
bramborák 1ks,
anglická slanina,
cibule,
majolka

45.Český bramborák
3ks

35.-

25.Hranolkový snack
hranolky xl,
sýrové medailonky 3ks,
majolka

k JÍDLŮM z PODZIMNÍ NABÍKDY COCA-COLA 0,3l
Čerstvé, křupavé, dobré ...
Dobré jídlo pro malé i velké ...

15.-

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 prázdnou!!!
FK Baník Sokolov ve spolupráci s partnery klubu, kterými jsou společnosti Witte,
Steak bar George, Bazén Sokolov, Retech, Krufin s.r.o. a Grill Luno a zahradní centrum Smaragd, pro Vás připravil tři soutěže o hodnotné a zajímavé ceny.
Poločasová soutěž o hlavní cenu v hodnotě 1500,- Kč!!!
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 permanentku na sezónu 2011/12
v hodnotě 450,- Kč, poukázku na večeři v Steakbaru George a další hodnotné ceny,
které do soutěže věnovali naši partneři.
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 hodnotné ceny od nově otevřeného zahradního centra
Smaragd.
Anketa pro děti
Princip soutěže je stejný jako v anketě pro ženy. Jeden vylosovaný zástupce
nejmladší generace fanoušků Baníku se pak může těšit na několik hodnotných cen,
například plážovou sadu od firmy Witte, volné vstupenky do sokolovského bazénu
atd.
SOUTĚŽIT S BANÍKEM SE VYPLATÍ!!!

CHCETE, ABY SE O VÁS VĚDĚLO?
INZERUJTE V BANÍČKU, ZPRAVODAJI FANOUŠKŮ BANÍKU!
Více informací na www.fksokolov.cz
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PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNER

OFICIÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

SPORTOVNÍ PARTNEŘI

www.obchod-adidas.cz
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Partner pro zdravotní péči hráčů FK Baník Sokolov
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PARTNEŘI
PARTNEŘI KLUBU

11
18

REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Radoslav Látal
Asistent 1: Jiří Neček
Asistent 2: Jiří Dreiseitl
Trenér brankářů: Michal Kýček
Vedoucí a kustod: Václav Zíma ml.
Masér a fyzioterapeut: Jan Mihál
Lékař: MUDr. Oldřich Vastl ml.
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BRANKÁŘI
23 Antonín Buček (84)
22 Jakub Dvořák I (87)
30 Jiří Bertelman (82)
OBRÁNCI
2 Josef Dvorník (78)
3 František Kura (85)
11 Jakub Blažek (89)
12 Tomáš Hájovský (82)
17 Jakub Dvořák II (89)
18 Aleš Hanzlík (87)
21 František Dřížďal (78)
ZÁLOŽNÍCI
4 Vojtěch Machek (90)
6 Petr Glaser (88)
8 Vít Vrtělka (82)
9 David Vaněček (83)
15 David Čada (86)
16 Martin Šindelář (91)
19 Pavel Javorský (87)
20 Dominik Vu (92)
ÚTOČNÍCI
7 Jiří Mlika (80)
10 Marián Geňo (84)
14 David Benda (92)
24 Jaromír Šilhan (83)
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