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CENA: 10,- Kč

Rozšiřujeme Baníček na 32 stran!
Ve vydání nově najdete podpisové karty hráčů,
rozsáhlý rozhovor a představení talentů!

FK BANÍK SOKOLOV
VERSUS

FK Pardubice

MISTROVSKÉ UTKÁNÍ 10. KOLA FNL
PARTNEŘI
UTKÁNÍ:

SOBOTA 28.9.2013 v 10:15 hodin

SOUTĚŽTE S BANÍKEM
poločasová soutěž!!

Soutěžící se snaží míč přihrát z hranice velkého vápna co nejblíže středovému bodu. Všichni
soutěžící provádějí kop najednou, a to ve dvou kolech. Dráha míče může být ovlivněna jiným míčem. O celkovém pořadí v poločasové soutěži rozhoduje vzdálenost míče od středového bodu.
FK Baník Sokolov ve spolupráci s partnery klubu, kterými jsou společnosti Witte, Steak
bar George, Bazén Sokolov, Golf Sokolov, Krufin s.r.o., Grill Luno, zahradní centrum
Smaragd, Bowling Lion a dětský klub Bambíno pro Vás připravil tři soutěže o hodnotné
a zajímavé ceny. Partnerem dnešní poločasové soutěže je také lanové centrum Trinity Cheb,
které věnovalo volné vstupenky do svého lanového parku.

Poločasová soutěž o hlavní cenu v hodnotě 2000 Kč!!!

Tři vylosovaní šťastlivci (dva držitelé vstupenek na utkání a jeden majitel permanentní vstupenky) o poločasové přestávce změří síly v přihrávce na přesnost. Nejúspěšnější střelec si pak
domů odnese zajímavé ceny, které do soutěže věnovali naši partneři.
Partnerem Ankety pro ženy je zahradnictví Smaragd.
Partnerem soutěže pro děti je WITTE – AUTOMOTIVE Nejdek.

CHCETE, ABY SE O VÁS VĚDĚLO?
INZERUJTE V BANÍČKU, ZPRAVODAJI FANOUŠKŮ BANÍKU!
Více informací na www.fksokolov.cz
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VÍTÁME VÁS
Vážení sportovní přátelé,
v dnešním kole Fotbalové národní ligy přivítáme FK Pardubice. Baníku se podařilo v minulém kole přerušit ve Frýdku – Místku sérii nepříjemných porážek, odvezl si bod za remízu
1:1. Týmu Pardubic se vede daleko lépe, v posledních utkáních nasbíral dostatek bodů,
aby mohl hrát bez obav z možného pádu na dno tabulky. Dnešní utkání tak určitě nabídne
zajímavou podívanou, domácí Baník bude chtít doma vyhrát a rozjetí hosté budou chtít
potvrdit svojí současnou formu.

NÁŠ DNEŠNÍ SOUPEŘ: FK PARDUBICE
Fotbalový klub FK Pardubice a.s. vznikl v roce 2008 sloučením několika subjektů. Své síly
spojily kluby FK Junior (dorost a žáci), MFK Pardubice (přípravky) a Tesly Pardubice (oddíly
dospělých), aby pod hlavičkou v roce 2006 vzniklé akciové společnosti Fotbal Pardubice a.s.
vybudovaly silný tým s kvalitní mládežnickou základnou. V současné době hraje fotbalový
klub FK Pardubice ve třech areálech. Tím hlavním je stadion Pod Vinicí, mládež se většinou
soustředí ve sportovním areálu Ohrazenice a využívané je i hřiště Dolíček. V současné době
má klub tři týmy dospělých (2. liga, divize a krajský přebor), pět dorosteneckých oddílů, přičemž U-19 hraje nejvyšší soutěže, šest žákovských celků a stejný počet přípravek.
Strategií klubu je soustředit se na výchovu mládeže a využívat služeb fotbalistů, kteří jsou
buď přímo odchovanci, nebo z východočeského regionu pocházejí. A-tým FK Pardubice postoupil po sezóně 2009/2010 z divize do ČFL, v té setrval dvě sezóny a od soutěžního ročníku
2012/2013 postoupil do 2. fotbalové ligy.
Předchozí úspěšné sezóny jsou spojené s trenérem Martinem Svědíkem a jeho asistentem
Jiřím Pospíšilem (v obou případech jde o bývalé ligové fotbalisty), kteří se výrazně podíleli
na postupu do 2. ligy. Po odchodu Martina Svědíka do Baníku Ostrava se týmu ujal Jiří Krejčí
a Zbyněk Dujsík.
Umístění posledních let:
2012/13 7. místo (46 bodů) – FNL
2011/12
2. místo (68 bodů) – ČFL, postup do FNL
2010/11 3. místo (61 bodů) – ČFL
2009/10 4. místo (61 bodů) – divize C, postup do ČFL
2008/09 11. místo (41 bodů) – divize C
2007/08 6. místo (51 bodů) – divize C
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KÁDR FK PARDUBICE
BRANKÁŘI

1 – Josef Ptáček (94), 22 – Radek Čihař (92), 30 – Luděk Frydrych (87)

OBRÁNCI

2 – Martin Tischler (88), 3 – Ondřej Vencl (93), 5 – Tomáš Pospíšil (91), 6 – David Přibyl (85),
12 – David Norek (88), 13 – Martin Šejvl (92), 16 – Pavel Němeček (82)

ZÁLOŽNÍCI

4 – Jan Řezníček (92), 7 – Lukáš Rešetár (84), 8 – Petr Kudrna (89),
9 – Tomáš Dostálek (88), 11 – Adam Fousek (94), 14 – Jan Jeřábek (84),
15 – Vojtěch Kakrda (89), 17 – Martin Hundák (87), 19 – Lukáš Polák (92)

ÚTOČNÍCI

10 – Jan Hodas (92), 15 – Dominik Fusek (94), 20 – Tomáš Kakrda (91),
21 – Josef Janecký (91)

REALIZAČNÍ
TÝM

Trenéři: Jiří Krejčí a Zbyněk Dujsík, asistent trenéra: Jiří Pospíšil,
vedoucí mužstva: Jan Císař, masér: Tomáš Vltavský, lékař: MUDr. Tomáš Brož,
fyzioterapeutka: Lenka Konvalinková

VEDENÍ
KLUBU

Předseda představenstva: Vladimír Pitter, místopředsedové představenstva: Vít Zavřel
a Petr Kadeřávek, generální sekretář: Lukáš Ouředník, ekonom: Michal Kouba,
sekretář mládeže: Jan Uhlíř, tiskový mlučí: Radek Klier

LETNÍ
ZMĚNY
V TÝMU

Odchody: Martin Schejbal (ukončení kariéry), Tomáš Rezek (návrat FC Hradec Králové),
David Petrus (přestup Baník Ostrava)
Příchody: Tomáš Dostálek (hostování z MFK Chrudim),
Lukáš Rešetár (hostování z SK Klatovy)

VÝSLEDKY FK PARDUBICE – FOTBALOVÁ NÁRODNÍ LIGA , PODZIM 2013:
Hradec Králové – FK Pardubice 2:2 (0:0; Hundák, Kakrda T.); FK Pardubice – Frýdek-Místek 1:1 (1:1;
Rešetár); Vlašim – FK Pardubice 1:0 (1:0); FK Pardubice – Bohemians 5:1 (2:1; 3x Rešetár, Hundák,
Dostálek); Most – FK Pardubice 2:2 (1:1, 2x Kudrna); FK Pardubice – Vltavín 1:0 (0:0; Rešetár);
FK Pardubice – Zlín 1:0 (0:0; Hundák); Táborsko – FK Pardubice 1:0 (0:0); FK Pardubice – Karviná 2:1
(0:0; Hundák, Přibyl)
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Info FK Baník Sokolov
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 14 mužstev:
MUŽI: A tým – Fotbalová národní liga
DOROST: U19 – Česká liga, U17 a U16 – Česká liga U17 a U16
ŽÁCI: U15 a U14 – Česká liga U15 a U14, U13 a U12 – Česká liga U13 a U12
PŘÍPRAVKY: U11 a U10 – krajský přebor st. přípravek, U9, U8 a U7 – krajský přebor ml. přípravek,
Vstupní výběr – př. utkání.
Základní informace o klubu:
Název: FK Baník Sokolov, a.s.
Adresa klubu: Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
IČ: 26407833, DIČ: CZ26407833
Telefon: 352 605 440, Fax: 352 669 718
Webová adresa: www.fksokolov.cz
Emailová adresa: banik@fksokolov.cz
Kapacita stadionu: 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 – Mgr. Tomáš Provazník
Sportovní ředitel – Vítězslav Hejret
Obchodní manager: Bc. Petra Božeková Makoňová
Ekonom klubu – Miroslav Miškovský
Sekretář klubu – Bc. David Palla
Účetní klubu – Dagmar Samková
Šéftrenér dorosteneckých kategorií – Tomáš Hájek
Šéftrenér žákovských kategorií – Stanislav Galisz
Šéftrenér přípravkových kategorií – Marek Kratochvíl
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A TÝM – ROZPIS PODZIM 2013
1.

SO

27.07.

10:15

FK Baník – FC Fastav Zlín

2:0

2.

SO

03.08.

10:15

FK Fotbal Třinec – FK Baník

1:2

3.

SO

10.08.

10:15

FK Baník – FK Viktoria Žižkov

1:2

4.

NE

18.08.

17:00

SK Dynamo Č. Budějovice – FK Baník

0:3

5.

SO

24.08.

10:15

FK Baník – FK Varnsdorf

1:0

6.

SO

31.08.

17:00

FC MAS Táborsko – FK Baník

2:0

7.

NE

08.09.

17:00

FC Hr. Králové – FK Baník

2:0

8.

SO

14.09.

10:15

FK Baník – FK Ústí nad Labem

0:2

9.

SO

21.09.

16:30

MFK Frýdek-Místek – FK Baník

1:1

10.

SO

28.09.

10:15

FK Baník – FK Pardubice

11.

NE

13.10.

15:30

FK Baník Most – FK Baník

12.

SO

19.10.

10:15

FK Baník – FC Graffin Vlašim

13.

SO

26.10.

10:15

Loko Vltavín – FK Baník

14.

SO

02.11.

10:15

FK Baník – FK Bohemians Praha

15.

NE

10.11.

14:00

MFK OKD Karviná – FK Baník

16.

SO

16.11.

10:15

FK Baník – FK Fotbal Třinec

VÝSLEDKY FOTBALOVÉ NÁRODNÍ LIGY
8. kolo

9. kolo

Č. Budějovice – FK Bohemians

1:0 (0:0)

FK Bohemians – Táborsko

1:1 (0:0)

Fastav Zlín – Graffin Vlašim

2:1 (1:0)

Fastav Zlín – Fotbal Třinec

3:0 (2:0)

Baník Sokolov – Ústí nad Labem

0:2 (0:1)

Loko Vltavín – FK Varnsdorf

0:2 (0:0)

Fotbal Třinec – Baník Most

0:0 (0:0)

Pardubice – MFK Karviná

2:1 (0:0)

Táborsko – Pardubice

1:0 (0:0)

Ústí nad Labem – Hradec Králové

0:2 (0:0)

Viktoria Žižkov – Hradec Králové

0:1 (0:0)

Graffin Vlašim – Viktoria Žižkov

1:5 (0:3)

FK Varnsdorf – Frýdek-Místek

1:0 (0:0)

Frýdek-Místek – Baník Sokolov

1:1 (1:1)

MFK Karviná – Loko Vltavín

3:1 (1:0)

Baník Most – Č. Budějovice

3:2 (2:0)
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FNL – AKTUÁLNÍ TABULKA, sezona 2013/2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Team
FC Hradec Králové
FK Ústí nad Labem
MFK OKD Karviná
Městský FK Frýdek-Místek
FK Pardubice
FK Baník Most
FC MAS Táborsko
SK Dynamo Č. Budějovice
FK Baník Sokolov
FK Varnsdorf
FC Fastav Zlín
FK Fotbal Třinec
FC Graffin Vlašim
FK Viktoria Žižkov
FK Bohemians Praha
Loko Vltavín

Z
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V
6
5
5
4
4
3
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1

R
1
2
1
3
3
6
3
1
1
3
2
1
0
2
1
2

P
2
2
3
2
2
0
2
4
4
3
4
5
6
5
6
6

Skóre
16:9
12:9
18:11
17:8
14:9
11:6
10:7
16:11
10:10
8:8
9:9
9:12
8:16
12:17
8:21
4:19

B
19
17
16
15
15
15
15
13
13
12
11
10
9
8
7
5

+/7
2
4
0
0
0
3
-2
1
0
-4
-2
-3
-4
-8
-10

PROGRAM FOTBALOVÉ NÁRODNÍ LIGY
10. kolo
Zápas
A2A1001
A2A1002
A2A1003
A2A1004
A2A1005
A2A1006
A2A1007
A2A1008

Domácí
České Budějovice
Viktoria Žižkov
Varnsdorf
Sokolov
Hradec Králové
Karviná
Třinec
Táborsko

Hosté
Frýdek-Místek
Bohemians Praha
Vlašim
Pardubice
Most
Fastav Zlín
Vltavín
Ústí nad Labem

Termín
27.09. 18:00
29.09. 10:15
29.09. 16:30
28.09. 10:15
29.09. 15:00
29.09. 16:00
28.09. 10:15
28.09. 16:30

Den
PÁ
NE
NE
SO
NE
NE
SO
SO

11. kolo
Zápas
A2A1101
A2A1102
A2A1103
A2A1104
A2A1105
A2A1106
A2A1107
A2A1108

Domácí
Frýdek-Místek
Most
Vlašim
Bohemians Praha
Vltavín
Pardubice
Fastav Zlín
Karviná

Hosté
Ústí nad Labem
Sokolov
Hradec Králové
Varnsdorf
Viktoria Žižkov
České Budějovice
Táborsko
Třinec

Termín
12.10. 16:00
13.10. 15:30
12.10. 16:00
12.10. 10:15
12.10. 10:15
12.10. 10:15
12.10. 19:00
13.10. 16:00

Den
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
NE
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8. KOLO FNL
FK BANÍK SOKOLOV – FK ÚSTÍ NAD LABEM
0:2 (0:1)
BRANKY

29. Leibl, 74. Dvořák

SESTAVA BANÍKU

Dvořák I. – Blažek (55. Vaněček), Vondráček, Hofmann, Dřížďal (K)
– Čada, Holub (80. Machek) – Dvořák II., Kobylík, Hrubý – Jurdík
(61. Šamánek)

SESTAVA
ÚSTÍ NAD LABEM

Novák – Zeman, Valenta, Vaněk, Dvořák – Peterka, Martykán (K),
Vacek – Moulis (88. Benčík), Veverka (85. Mujagič), Leibl (63. Pavlata)

ROZHODČÍ

Bílek – Kovařík, Černý

ŽK

1:6 (87. Machek – 19. Valenta, 44. Markytán, 59. Leibl, 65. Dvořák,
86. Zeman, 90. Vaněk)

DIVÁCI

803

Domácí baníkovci začali aktivně a častěji drželi balon na svých kopačkách. Žádnou vyloženou
šanci si však svěřenci trenéra Jindry vypracovat nedokázali. První zajímavější moment nastal až
v 19. minutě, kdy jsme viděli žlutou kartu pro hostujícího Valentu, který ostrým zákrokem sejmul
unikajícího Holuba. Několik stovek přítomných diváků nebylo v následujících minutách svědky
nikterak zajímavého fotbalového představení. Baník se snažil překonat obranu Ústí dlouhými nákopy, ty však ovoce nepřinášely, kombinace navíc domácím borcům vůbec nevycházela. A tak se
po půlhodině hry radovali ústečtí fotbalisté. To Moulis ve vápně obehrál kapitána Dřížďala, poslal
centr na zadní tyč, kde se hlavou trefil Michal Leibl. Ústí tak potrestalo nekvalitní výkon domácího
celku. Ve 32. minutě však mohlo být vyrovnáno, když Baník z ojedinělé akce dokázal zatopit před
Novákovo brankou – Kobylík centroval z levé strany, balon z jeho kopačky propadl až do malého
vápna, kde jej na poslední chvíli před domácími hráči uklidil do bezpečí Dvořák. Ve 44. minutě
ještě žlutou kartu viděl Martykán, čímž také první poločas skončil.
Hned zkraje druhého poločasu přišlo první střídání v mužstvu domácích, když Kubu Blažka
nahradil David Vaněček. Po hodině hry se naskytla Sokolovu zajímavá šance, když po centru
zprava hlavičkoval těsně nad Hofmann. Jinak ale byl k vidění stejný obraz hry jako v prvním
poločase. Ústí se bez větších problémů bránilo, naopak Baník se v přechodu do útočné fáze
zjevně trápil. V 65. minutě měl Baník k dispozici nadějnou standardku, po které Vondráček
z hranice malého vápna hlavičkoval opět nad břevno Novákovy svatyně. Hned nato měl stoprocentní tutovku střídající Šamánek, kterého do sóla vysunul přesnou kolmicí Hrubý. Sokolovský
útočník potáhl balon až do vápna, tam zasekl před posledním obráncem, jeho střelu po zemi
však ústecký brankář zneškodnil.
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To ale byla největší šance Baníku v zápase. A tak se potvrdilo ono otřepané „nedáš – dostaneš“.
V 74. minutě kopala ústecká Arma rohový kop, na který si nejvýše naskočil Lukáš Dvořák
a přesným zakončením nedal svému jmenovci v brance Baníku šanci – 2:0. Baník se po druhé
inkasované brance snažil alespoň o snížení stavu, na hře domácích však již byla patrná křeč.
V 86. minutě si zažil perné chvilky Šamánek, když jej ve středu hřiště zezadu ostře srazil Zeman. Sokolovský útočník se jen těžko zvedal z trávníku. Ve zbytku utkání se už nic zajímavého
nestalo a Baník tak potřetí za sebou prohrává 0:2.
Aleš Jindra (trenér FK Baník Sokolov): „Gratuluji soupeři, protože dnes opravdu vyhrál
zaslouženě. Co se týče našeho výkonu, tak je evidentní, že na hráčích leží určitá deka.
Dneska se nám nedařilo ani herně, ani výsledkově. V ofenzivní fázi se trápíme. Musím
říct, že určití hráči byli hodně dole a báli se míče, vůbec si nevěří. Na tom musíme zapracovat. Dobíhá nás i šíře kádru, kdy jsme dnes měli k dispozici jen čtrnáct hráčů. Teď už
můžu říct, že máme výsledkovou krizi a musíme se z toho sami dostat.“
Lukáš Přerost (trenér FK Ústí nad Labem): „Jsem spokojený jak s výsledkem, tak i předvedenou hrou. Dneska jsme, až na prvních dvacet minut, byli lepším týmem a vyhráli
zaslouženě. Dařilo se nám dobře kombinovat a domácí tím přehrávat. Vytvářeli jsme si
i dost šancí, a kdybychom ve druhém poločase některé z brejkových příležitostí dotáhli
do konce, tak ten rozdíl mohl být i vyšší. Ze hry jsme domácí do šancí nepouštěli, hrozili
pouze ze standardních situací.“
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9. KOLO FNL
MFK FRÝDEK-MÍSTEK – FK BANÍK SOKOLOV
1:1 (1:1)
BRANKY

19. Literák – 30. Šamánek

SESTAVA BANÍKU

Dvořák I. – Hofmann, Vondráček, Hruška, Dříždal (36. Blažek)
– Vrtělka, Čada – Hrubý, Kobylík, Dvořák II. (19. Vaněček) –
Šamánek (77. Jurdík)

SESTAVA
FRÝDKU-MÍSTKU

Prepsl – Švrček, Coufal, Žídek, Literák, Vrťo, Mozol, Šrom,
Lukáš (90. Talián), Vašenda, H. Prokeš

ROZHODČÍ

Houdek – Zeman, Fišer

ŽK

2:3 (72. Vašenda, 84. Švrček – 36. Dvořák I., 58. Čada, 66. Hruška)

DIVÁCI

3214

Trenér Aleš Jindra usadil na lavičku náhradníků Blažka, Jurdíka, místo kterých dostali od začátku prostor Luboš Hruška s Rostislavem Šamánkem . Do sestavy se vrátil Vít Vrtělka, a tak
místo nezbylo na Antonína Holuba. V sestavě domácích se objevil i Michal Šrom, jenž byl v létě
na testech v Baníku, ale nakonec si místo v kádru nevybojoval.
Zápas začal opatrně, oba týmy se totiž nenacházejí v optimálním rozpoložení. Frýdek prohrál
dvakrát za sebou, sokolovští dokonce třikrát. Oba týmy měly v úvodu utkání k dispozici několik
standardních situací, ať už rohů nebo přímých kopů, ale zahrozit z nich nedokázaly. To se změnilo v 19. minutě, kdy Mozol poslal přesný centr na kapitána domácích Literáka a ten prostřelil Dvořáka – 1:0. To už na hřišti nebyl Jakub Dvořák I., který se zranil, a místo něj nastoupil
David Vaněček. Baníkovci zvýšili aktivitu a snažili se vyrovnat. To se podařilo po půlhodině
hry, kdy rychlý brejk Baníku zakončil Šamánek střelou k tyči – 1:1. Pro sokolovského útočníka to tak byla první branka v dresu Baníku v rámci Fotbalové národní ligy. O šest minut později
musel kvůli zranění odstoupit i František Dřížďal a na plac putoval Jakub Blažek. Ve zbývajících
minutách se na hřišti již nic zajímavého nezrodilo, a tak se šlo do kabin za stavu 1:1.
Ve druhém poločase byla opět k vidění řada standardních situací, ale ani domácí, ani baníkovci
nebyli schopni vymyslet nebezpečnější akci. A tak se do statistik zapsaly jen dvě žluté karty
Čady a Hrušky. V 72. minutě se ke střele dostal David Kobylík a nechybělo mnoho, aby Baník
otočil vývoj utkání. V 77. minutě se do hry zapojil Milan Jurdík, kterému přepustil místo střelec
sokolovského gólu Šamánek. Před slušnou návštěvou 3214 diváků se domácí Frýdek – Místek
snažil o vstřelení rozdílové branky, jenže gólman Dvořák ve své šestnáctce úřadoval bezchybně. A protože už si žádný z týmů nevypracoval žádnou šanci, utkání skončilo nerozhodně 1:1.
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ROZHOVOR S BC. PAVLEM MAKONĚM
bývalým ředitelem FK Baník Sokolov a jeho nástupcem

MGR. TOMÁŠEM PROVAZNÍKEM
(autoři Lukáš Švéda, Tomáš Bouda)

Od 1.9. se do čela FK Baník Sokolov jako ředitel klubu postavil 33letý Mgr. Tomáš Provazník, dosavadní šéftrenér
mládeže. Ve funkci tak nahradil dlouholetého ředitele a jednoho ze strůjců profesionální éry sokolovské kopané Bc. Pavla
Makoně, který však i nadále zůstává předsedou představenstva. V následujícím článku přinášíme příznivcům Baníku
rozhovor jak s již bývalým, tak i nově jmenovaným ředitelem.
Pane Makoni, ke dni 31.8.2013 jste se rozhodl skončit na postu ředitele klubu. Můžete prozradit, jaké byly důvody?
Ty důvody byly čistě osobní. Není třeba za tím hledat nic víc. Dále bych to asi ani nerozebíral.
Jak dlouho jste ve funkci ředitele působil a jaké to byly roky. Na co budete nejvíce vzpomínat?
Já vždycky říkám, že kdybychom na začátku věděli, do čeho jdeme, tak jsme do toho ani nešli
(s úsměvem). Ale to je normální. Ale šli jsme do toho s tehdejším vedením, což znamená Dan
Kocour a Áda Šádek. Tehdy jsme vybojovali postup do divize a poté jsme měli možnost odkoupit
licenci z Pardubic, čehož jsme využili. Byla euforie, kdy jsme táhli za jeden provaz. Vzali jsme si to
za své a to bylo velké plus, protože nás to posouvalo dál. Samozřejmě po delší době, kdy si vše
sedlo, druhá liga se rozběhla a v Sokolově zdomácněla, tak už to kolektivní nadšení nebylo takové. Ale fotbal šel dál a to i po zmíněných personálních změnách, které proběhly. Vrcholem všeho
bylo vítězné pohárové utkání se Spartou, což je nezapomenutelný okamžik. Samozřejmě tam byly
další momenty. Ale pro mě to byl vrchol, když diváci, kteří tam byli, tak zatleskali a poděkovali
hráčům. Bral jsem to i osobně, že je to poděkování i vedení klubu. Byl to nádherný osobní, vnitřní
pocit, protože to bylo takové upřímné poděkování.
Pojďme k Vám Tomáši. Jak jste poprvé reagoval, když jste se dozvěděl, že novým ředitelem
klubu byste měl být právě Vy?
Nebudu zastírat, že to pro mě bylo velké překvapení. Zhruba měsíc před mým jmenováním jsme
s panem Makoňem průběžně jednali o mé nové pozici. Samozřejmě panu Makoňovi děkuji za důvěru, protože i pro něj je velkým závazkem předat řízení klubu. Pevně věřím, že vloženou důvěru
nezklamu, a že klub bude pokračovat ve stejné kvalitě jako doposud.
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A MGR. TOMÁŠEM PROVAZNÍKEM
Jaký máte náhled na Vaší novou funkci a jaké budou Vaše první kroky na tomto postu?
Částečně se budu opakovat, je to pro mne velká výzva a závazek. V první fázi jsme museli zareagovat ve vedení sportovního úseku klubu, přerozdělit kompetence a aktualizovat náplně práce.
Samozřejmě se průběžně seznamuji s ekonomikou klubu, která s funkcí šéftrenéra mládeže nesouvisela. Na klubu jsem prakticky každý den, většina problematik bude řešena operativně a klub
se může posouvat dopředu.
Pane Makoni, zůstáváte předsedou představenstva klubu. Co to obnáší a jaké jsou Vaše
pravomoci?
Z hlediska toho, jak tady Tomáš popsal funkci, tak bych si chtěl ponechat osobní vazby na Sokolovskou uhelnou, protože je garant všeho, co se týká fotbalu. Samozřejmě jakékoliv jiné seznamování by bylo těžké a problematické. Takže se nezříkám vazeb, které jsou. Ale vnímám tu pozici
spíše jako poslání z hlediska znalostí, životních zkušeností a jejich předávání obecně do celého
stávajícího managementu. Ať je to Tomáš Provazník, Petra Božeková či Víťa Hejret nebo ostatní.
Ale samozřejmě záleží na tom, jestli to ti lidé budou chtít. Já se nikomu vnucovat nebudu. Řekl
jsem Tomášovi, i přes určitý handicap, tak budu k dispozici svou radou, znalostí nebo odborností.
Takže to je jedna oblast. A druhou oblastí je oblast kontrolní, tak aby vše šlo, jako doposud. Pokud
by se to podařilo ještě zvednout, postavit na vyšší úroveň, splnilo by to ten smysl, který tady byl,
tzn. jmenování Tomáše a větší tah na bránu.
Tomáši, do 31.8.2013 jste vykonával funkci šéftrenéra mládeže FK Baník Sokolov, jak bude
nyní zaštítěn tento úsek, popřípadě komu budou předány Vaše pravomoci v sekci mládeže?
Co se týče tohoto postu, nebude nikým obsazen. Kompetence jsme přesunuli na jednotlivé vedoucí dorostů (Tomáš Hájek), žáků (nově Stanislav Galisz) a kategorie přípravek (Marek Kratochvíl),
kteří napřímo budou spolupracovat se sportovním ředitelem Vítězslavem Hejretem.
Nyní jste zároveň ředitel FK Baník Sokolov i člen městského zastupitelstva. Jak vidíte pokračování spolupráce s městem Sokolov a Karlovarským krajem?
Vazbu na Karlovarský kraj si ponechá pan Makoň ve spolupráci s Petrou Božekovou. Co se týče
spolupráce s městem, budu mít na starost osobně, protože díky pozici člena zastupitelstva a krátce také radního mám vytvořené dobré vztahy. Myslím si, že mě lidé vnímají kladně a doposud
nenastal jediný problém ve spolupráci s vedením města Sokolova.
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ROZHOVOR S BC. PAVLEM MAKONĚM
Pokud zůstaneme u politiky, v jednom z posledních rozhovorů jste, pane Makoni, vyzval
regionální politiky k pomoci. Měla tato slova nějakou odezvu?
Skončilo to až na jedinou výjimku bez jakéhokoliv zájmu. A to je právě to, co je tady špatně. Jde
o region. Od Ostrova až po Mariánské Lázně… Prostě všichni, kdo zde mají nějaké politické
jméno, by si měli sednout, je jedno jestli jsou zprava nebo zleva, a říct si: „Pojďme Sokolovský
uhelný pomoct“. Kdyby do toho byli zapojeni politici, tak je to úplně něco jiného. Takže odezva byla
opravdu minimální, skoro nulová.
Baník si během Vašeho působení vybudoval na fotbalové mapě dobré jméno a pověst. Klub
je často, třeba i v rozhovorech s hráči, spojován s termíny jako „zdravý klub“. Pro Vás jako
ředitele klubu to musely být hřejivé výroky, že?
Ze začátku jsme se prali s velkým handicapem a tím je lokalita klubu. Protože samozřejmě všichni
chtěli do centra, do Prahy. Sokolov je atypicky umístěn na periferii. Pouze hráči z Pardubic neměli
tehdy moc možností. Byli rádi, že mohou pokračovat jako profesionální fotbalisté. U dalších fotbalistů, které jsme chtěli, to bylo trochu problematičtější. Ale to co tu zaznělo, to jméno klubu, to je
to, co se posunulo. Dnes se hráči „nabízí“ sami a vůbec jim nevadí, že Sokolov je takhle odsunutý.
Protože oni vědí, že tady je záruka, ať ekonomická nebo sportovní. Takže v tomto je obrovský
posun z hlediska jednání. Samozřejmě že v začátcích, kdy v tom byl trochu problém, tak jsme to
kompenzovali finančním ohodnocením hráčů, abychom je sem přitáhli a namotivovali je. Dnes ty
podmínky mají téměř stejné jako v jiném klubu.
Donedávna jste byl, Tomáši, předsedou Komise mládeže FAČR a byl jste tak přímo „v centru fotbalového dění.“ Jak je na v asociaci vnímán sokolovský klub?
V červnu byla volební Valná hromada FAČR, kde byla ukončena činnost všech komisí. Na dalším jednání Výkonného výboru FAČR byl do čela Komise mládeže zvolen Zdeněk Psotka ze
Sigmy Olomouc. Měsíc po zvolení pana Psotky a několika jednáních jsem byl zvolen jako místopředseda této komise. K druhé části otázky můžu potvrdit to, co říkal pan Makoň. Klub je
navenek vnímán jako ekonomicky i sportovně stabilizovaný. A to platí nejen na úrovni mužské
kopané, ale také mládežnické. Profesionální fotbal se dá koupit, kdežto mládežnický se musí
vybudovat a je to „běh na dlouhou trať.“ Troufnu si říct, že teprve po osmi letech jsme z odborné stránky připraveni na to, abychom mohli kvalitně rozvíjet mládež a připravovat talentované
hráče pro profesionální fotbal.
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A MGR. TOMÁŠEM PROVAZNÍKEM
A jak může do budoucna vypadat spolupráce klubu s FAČR?
Konkrétní věcí propojení klubu a mé osoby bylo ligové finále žáků U15, což se podařilo do Sokolova získat dva roky po sobě. Na FAČR se momentálně bavíme o akcích, které bychom do Sokolova
rádi dostali. Máme zájem o dorostenecké kategorie a do budoucna i přípravná či kvalifikační utkání
mládežnických reprezentací. To samozřejmě částečně souvisí i s modernizací stadionu.
Tomáši, můžete prozradit Vaši vizi budoucnosti klubu? Zaměřme se na tři hlavní témata modernizace areálu, mládež a první liga.
Lidé, kteří mě znají, ví, že jsem maximalista a částečně workoholik. Dostat se do Gambrinus
ligy by byl samozřejmě sen nejen vedení klubu, ale po předešlých dvou povedených sezónách
i fanoušků, kteří toto téma v poslední době často diskutovali. Samozřejmě vše bude podléhat řadě
jednání a momentálně nechceme vytvářet tlak a spekulace. Je to o stanovení střednědobé koncepce klubu a popsání si priorit. Ohledně stadionu probíhají v současné době intenzivní jednání
a odbor rozvoje města s odborem správy majetku intenzivně připravují projektové dokumentace
s dalšími potřebnými požadavky. Opět se rozebíhá regionální operační program a v něm bychom
si mohli sáhnout na finance, díky kterým bychom mohli modernizovat nejen fotbalový stadion, ale
zejména celý sportovní areál. Cestou modernizace stávajícího stadionu bychom chtěli vytvořit
víceúčelový stadion, který by sloužil i ostatním sportům (viz mistrovství světa středních škol, Finále
žákovské ligy U15, mládežnické fotbalové reprezentace, aj.). Postupnými kroky modernizace víceúčelového stadionu by bylo vytvoření reprezentativního krajského stadionu. Pokud by se všechny
požadavky podařily, mohl by se sportovní areál významným krokem posunout kupředu. Co se týče
mládeže, u té jsem byl od prvopočátku a mám k ní velmi blízký vztah. Pevně věřím, že nastavená
cesta bude pokračovat minimálně ve stejné kvalitě. Většina klubů se vydala cestou vlastních odchovanců a tou samou se chceme vydat i my.
Co byste, jako nový ředitel klubu, vzkázal fotbalové veřejnosti?
Konkrétní cíle byly již řečeny. Budu opakovat slova pana Makoně, vyzývám veřejnost, aby ve větším diváckém počtu podpořila náš klub při domácích mistrovských utkáních. Doufám a věřím, že
celý klub, který netvořím jen já, na chodu se podílí celý tým lidí, počínaje trenérem A týmu a konče
trenéry přípravek, bude pokračovat v nastolené cestě a na fotbalovém poli v České republice bude
šířit dobré jméno, které FK Baník Sokolov má.
Pánové, děkuji Vám za rozhovor a přeji mnoho úspěchů v další práci.
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MLÁDEŽ
V dalším kole republikových soutěží se naší mládeži dařilo střídavě,
stoprocentně úspěšné byly dorosty.

U19

ČESKÁ LIGA DOROSTU U19, 7. KOLO (22.9.)

FK BANÍK SOKOLOV – SK BENEŠOV 5:4 (3:3)
SESTAVA

Wagneter – Netrval, Veselovský, Krlička, Bauer – Koubek (80. Starsiak),
Kravar, Slabyhoudek (46. Fojtík), Machala (83. Cinkanič), Čuchran – Lacina

BRANKY

38., 41. a 48. Lacina, 10. Kravar (PEN), 80. Starsiak

Trenér Tomáš Hájek: „Zaspali jsme úvod utkání, a už ve 27. minutě jsme prohrávali 1:3. Poté
jsme však dokázali vstřelit do konce poločasu dvě branky a vrátit se do utkání. Ve druhém
poločase jsme se dostali brzy do vedení, ale opětovnou chybou v rozehrávce jsme o vedení
přišli. Dočkali jsme se však deset minut před koncem, kdy jsme strhli vedení na svou stranu
po rohovém kopu.“

U17

ČESKÁ LIGA DOROSTU U17, 7. KOLO (21.9.)

FK BANÍK SOKOLOV – SLAVOJ VYŠEHRAD 3:1 (1:1)
SESTAVA

Procházka – Klubal, Pěček, Kníř, Císař – Starsiak (75. Hájek), Štěrba (Psota
Dom.), Půta , Geberth (70. Kubinec), Olah – Koubek (60. Psota Dan)

BRANKY

23. Koubek, 49. Půta, 74. Starsiak

Trenér Luboš Váša: „Po zlepšených výkonech v předešlých utkáních, kdy se nám konečně
stabilizoval kádr, jsme tentokrát přidali i branky a zaslouženě jsme tak opět poznali pocit
vítězství.“

U16

ČESKÁ LIGA DOROSTU U16, 7. KOLO (21.9.)

FK BANÍK SOKOLOV – SLAVOJ VYŠEHRAD 6:1 (0:1)
SESTAVA

Štrunc – Samek, Vican, Škopek, Kořistka (66. Stockner) – Vokáč, Šlajs –
Unger (54. Kaucký), Kocour, Ngyuen (54. Parth) – Lattisch (41. Rau)

BRANKY

59. a 75. Rau, 51. Vokáč, 61. Kocour, 64. Kaucký, 79. Vican

Trenér Milan Pari: „V prvním poločase jsme nedali 3 tutové šance. Přesto, že jsme v poli ovládali
hru, do vedení šel soupeř, když skóroval z rohového kopu. Ve druhém poločase jsme stupňovali
tlak a po pěkných akcích skóre otočili.“

16

U15

ČESKÁ LIGA ŽÁKŮ U15, 7. KOLO (21.9.)

SK KLADNO – FK BANÍK SOKOLOV 3:0 (0:0)
SESTAVA

Přibys, Kohút – Motl, Holík, Body, Nimrichter, Kolář, Halapej, Klapuch,
Čtrnáct, Majka, Kalán, Pavlas, Němec, Frána, Kursa, Jovičič

BRANKY
Trenér František Krejčí: „Přes vysokou porážku hráči Baníku ukázali, že tentokrát se s nimi
prostě musí počítat v boji o nejvyšší příčky a je jen škoda, že jsme nevyužili některé ze
svým dobře připravených příležitostí. Chybělo nám více klidu při řešení brankových příležitostí, navíc již před zápasem byl vidět respekt hráčů před středočeským soupeřem, který
nás vždy poměrně dost válcoval a nedal nám šanci k zisku ani jediného bodu ze vzájemných duelů. Naši kluci si rozhodně tentokrát prohrát nezasloužili, ovšem ne vždy ten lepší
vyhrává a my jsme celkově trochu lepším mužstvem byli.“

U14

ČESKÁ LIGA ŽÁKŮ U14, 7. KOLO (21.9.)

SK KLADNO – FK BANÍK SOKOLOV 11:1 (5:1)

Süttö – Dlouhý, Link, Štursa, Synek (44. Hlaváček) – Dotzauer, Bursík –
Václavík, Dvořák (36. Shorný), Fuchs (50. Valenta) – Fišer
BRANKA
57. Fišer
Trenér Petr Schneider: „Do Kladna jsme odjížděli bez několika hráčů základní sestavy a utkání dle toho i vypadalo. Narazili jsme na fyzicky zdatnějšího soupeře, který dobře kombinoval, byl rychlejší, důraznější, hrál vysoký presink a naši hráči si s tím neuměli poradit. Soupeř nás přehrával především přes kraje hříště, kde měl technický i rychlostně velmi dobře
vybavené hráče. Nám se nedařilo téměř nic. Nejvíce mě mrzí, že kluci po šesté inkasované
brance rezignovali. To jak jsme se v utkání prezentovali, je velká ostuda pro nás všechny!“
SESTAVA

U13

ČESKÁ LIGA ŽÁKŮ U13, 7. KOLO (22.9.)

FK BANÍK SOKOLOV – FK ÚSTÍ NAD LABEM 12:4 (4:2)
Miniutkání 1:1, 3:1, 1:2 a 7:0

1) Podhajský – Horváth S., Strmiska, Suchý, Bosák, Veverka, Rustler,
Václavík, Botev, Jílek, Frič; 2) Svitok – Čermák, Procházka, Brus,
Horváth M., Heřmánek, Vondrys, Patera, Franc, Pařil, Čaban
BRANKY
Václavík 3x, Jílek 2x, Horváth S. 2x, Botev
Trenér Stanislav Galisz: „V dnešním utkání jsme podali zlepšený výkon v obranné i přechodové fázi a vítězství jsme si zasloužili.“
SESTAVA
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U12

ČESKÁ LIGA ŽÁKŮ U12, 7. KOLO (22.9.)

FK BANÍK SOKOLOV – FK ÚSTÍ NAD LABEM 13:3 (1:0)
Miniutkání 0:0, 1:0, 6:0 a 6:3
1) Juhás – Opitz, Sys, Tesař – Nedbalý, Dubnický – Novák, Richter J. (Friml,
Huňat); 2) Surovec – Kalenda, Kolář, Poupě – Nováček, Slezák – Richter T.,
Aubrecht (Kompit, Červenka)
3x J. Richter, 2x Aubrecht, 2x Nováček, Nedbalý, Kompit, T. Richter, Slezák,
BRANKY
Friml, Huňat
Trenér Milan Gabrle: „V 7. kole jsme se utkali doma na umělce s lídrem tabulky z Ústí nad
Labem. První poločasy byly velmi vyrovnané a tak se do šaten odcházelo s vedením 1:0 pro
nás. Ve druhém poločase jsme zabrali. Svojí agresivní hrou jsme eliminovali útoky soupeře
a sami se velmi dobrou kombinací dostávali do šancí, které jsme až na pár výjimek dokázali
proměnit. Opět výborně zahráli zapůjčení hráči z U11.“
SESTAVA

DALŠÍ PROGRAM MLÁDEŽE
U19
SO 28.9. 1.FC K.Vary – FK Baník (10:00)
NE 6.10. FK Baník – FK Ústí nad Labem (16:00)

U17
NE 29.9. Dukla Praha – FK Baník (10:15)
SO 5.10. FK Baník – FK Kolín (10:00)

U16
NE 29.9. Dukla Praha – FK Baník (12:30)
SO 5.10. FK Baník – FK Kolín (12:15)

U15
NE 29.9. FK Baník – FAŠV (11:00)
SO 5.10. FK Ústí nad Labem – FK Baník (10:00)

U14
NE 29.9. FK Baník – FAŠV (12:45)
SO 5.10. FK Ústí nad Labem – FK Baník (11:45)

U13
NE 29.9. FK Baník Most – FK Baník (10:15)
NE 6.10. FK Baník – Dukla Praha (10:00)

U12
NE 29.9. FK Baník Most – FK Baník (12:00)
NE 6.10. FK Baník – Dukla Praha (11:45)
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Česká liga dorostu

U19 FK Baník Sokolov 2013/14

PŘEDSTAVUJÍ SE TALENTI FK BANÍK SOKOLOV
Ahoj, jmenuji se Ondřej PARTH, narodil jsem se 23.3.1998,
jsem hráčem U16 FK Baník Sokolov a studuji sportovní
gymnázium.
Kluby, kterými jsem prošel: Spartak Chodov, FK Baník Sokolov
Jak mě vidí trenéři: Ondra je šikovný štírek s velmi dobrou
individuální technikou, soubojovým chováním a kombinačními

schopnostmi.
Kde nastupuji: nejčastěji hraji jako střední záložník.
Číslo mého dresu: nastupuji s 12.
Můj vzor a vysněný klub: Andrés Iniesta, FC Barcelona.
Moje dovednosti: moje přednosti jsou určitě práce s míčem, osobní souboje
a myslím, že i hra hlavou.
Moje fotbalové cíle: mým největším cílem je na sobě pracovat co nejvíc, abych se
dostal co nejdál. Prvním krokem je určitě Fotbalová národní liga, poté Gambrinus
liga a nakonec třeba zrovna ta Barcelona (zahraničí). Ale nejdůležitější je dostat se
do Gambrinus ligy. A až skončím s fotbalem jako hráč, tak bych se rád stal trenérem.
Jmenuji se Michal FIALA, narodil jsem se 13.10.2003, hraji
za FK Baník Sokolov U11 a jsem žákem sportovních tříd
1.ZŠ Sokolov.
Kluby, kterými jsem prošel: FK Baník Sokolov
Jak mě vidí trenéři: Míša je pracovitý a velmi učenlivý hráč,
vyniká v kombinační hře. Je silný ve hře 1x1.
Kde nastupuji: nastupuji na úplně všech místech v sestavě, dokonce někdy
i chytám!
Číslo mého dresu: moje číslo je 20.
Můj vzor a vysněný klub: líbí se mi Leo Messi a FC Barcelona.
Moje dovednosti: jsem dobrý hlavičkář, nebojím se hrát levou i pravou nohou,
zlepšit musím zpracování míče.
Fotbalové cíle: rád bych se dostal do našeho áčka, potom bych si chtěl moc vyzkoušet Gambrinus ligu a mým snem by bylo si zahrát nějakou ligu v zahraničí.
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PARKHOTEL

Sokolov

V hotelových střediscích můžete využít následující služby:
 Relax studio - finská sauna, parní box, hydromasážní vany,
odpočinková zóna, hudba, TV, možnost občerstvení
 Relax Club - masážní bazének PUBLIC až pro 7 osob
 Hotelová restaurace – polopenze, plná penze
 PRO RELAX - masáže, podvodní masáže, koupele, rašelinové
zábaly
 LA VISAGE – kosmetické a vizážistické studio
 Krytý plavecký bazén – délka 25 m s 2 tobogány
 IQ prostor - společenské hry, atraktivní MAXI hlavolamy,
skládačky, kvízy, hádanky a doplňovačky

RELAX STUDIO A RELAX CLUB

FANDÍME FOTBALU

_______________________________________________________________
PARKHOTEL Sokolov, Husovy sady 2044, 356 01 Sokolov
tel. 352 605 600, fax. 352 623 356, e-mail: recepce@parkhotel-sokolov.cz

PARTNEŘI
GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

SPORTOVNÍ PARTNEŘI

Partner pro zdravotní péči hráčů FK Baník Sokolov
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PARTNEŘI
Partneři klubu

31

REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Radoslav Látal
Asistent 1: Jiří Neček
REALIZAČNÍ
TÝM
Asistent
Jiří Dreiseitl
Trenér:2:Aleš
Jindra
Trenér
brankářů:
Kýček
Asistent:
JiříMichal
Dreiseitl
Vedoucíbrankářů:
a kustod: Václav
ml.
Trenér
Milan Zíma
Zahálka
Maséraa kustod:
fyzioterapeut:
JanZíma
Mihál ml.
Vedoucí
Václav
Lékař:
MUDr. Oldřich Vastl
Masér
a fyzioterapeut:
Jan ml.
Mihál
BRANKÁŘI
Lékaři: MUDr.
Oldřich Vastl ml.
23 Antonín
Buček
(84)
MUDr.
Martin
Polenda
30 Jiří Bertelman (82)

BRANKÁŘI
OBRÁNCI
22 Jakub
Dvořák I (87)
Josef Dvorník
30 2Lukáš
Krbeček(78)
(82)

22
3

5

14

17

9
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3 František Kura (85)
11 Jakub
Blažek (89)
OBRÁNCI
12
Tomáš Hájovský
(82)
3 Ludvík
Tůma (93)
17 Jakub
Dvořák (89)(84)
5 Zbyněk
Vondráček
18 Aleš Hanzlík
(87)(90)
6 Stanislav
Hofmann
21
Dřížďal(89)
(78)
11 František
Jakub Blažek
ZÁLOŽNÍCI
14 Lukáš
Jankovský (91)
6 Petr Dvořák
Glaser (88)
17 Jakub
II (89)
8 Vít Vrtělka
(82) (78)
21 František
Dřížďal
David Vaněček
249 Luboš
Hruška(83)
(87)
15 David Čada (86)
16 Martin
Šindelář (91)
ZÁLOŽNÍCI
Pavel Javorský
7 19
Vojtěch
Machek(87)
(90)
Dominik
Vu (82)
(92)
820Vít
Vrtělka

9 David Vaněček (83)
ÚTOČNÍCI
10 David
Kobylík (81)
7 Jiří Mlika (80)
13 Lukáš
Hrubý (82)
10 Marián Geňo (84)
15
David Čada (86)
14 David Benda (92)
18 Antonín Holub (86)
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6

11

21

24

7

8

13

15

16

2:

24 Jaromír Šilhan (83)
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ÚTOČNÍCI
16 Milan Jurdík (91)
20 Rostislav Šamánek (89)

