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A MUŽSTVO 

MISTROVSKÉ UTKÁNÍ 9. KOla 2. lIGY
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VSTUP MaJÍ ZdaRMa VŠIchNI TI, KTEřÍ JSOU 

Z ŠaBINY, a TaKÉ TI, JEJIchž PřÍJMENÍ ZaČÍNÁ 

Na PÍSMENO „K“.

REalIZaČNÍ TÝM:
Ved. a kust.  Václav Zíma ml.
Zdravotník  Ilona Štáhlovská
lékař    MUdr. Oldřich Vastl
Fyzioterapeut    R. Stockner

TRENÉřI:
Mgr. Martin hašek
aleš Jindra          as. 1
Stanislav Purkart as. 2
Michal Kýček brankáři

BRaNKÁřI:
Zdeněk Zacharda 1987
Jiří Bertelman 1982
luboš Ilizi 1982

OBRÁNcI:
František Kura 1985
daniel Kaplan 1980
Tomáš hájovský 1982
Martin Čupr 1977
Igor hrabáč 1983
Jaromír Šmerda 1979
Petr Knakal 1983

ZÁlOžNÍcI:
Mir. Podrazký 1984
david Vaněček 1983
Michal habai 1985
Tomáš Pilař 1974
david Čada 1986
Robert Pačinda 1983
Pavel Javorský 1987
Jan Vůjtěch 1988

ÚTOČNÍcI:
Jiří Procházka 1987
Michal Salák 1979
Oleg duchnič 1985
Frant. Jungmann 1985
Martin Jirouš 1986
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Vážení sportovní přátelé,
dnes na svém stadionu přivítáme soupeře, který po osmi odehraných kolech 
zaujímá v druholigové tabulce patnácté místo, zatímco domácí Baník si čtvr-
tým utkáním bez porážky upevnil své postavení na místě pátém. Na základě 
této skutečností lze konstatovat, že dnešním favoritem jsou hráči domácího 
Baníku. Je však nutné připomenout, že dosavadní výsledky obou dnešních 
soupeřů byly vždy velmi vyrovnané. Ze čtyř utkání skončila utkání dvakrát 
nerozhodně, jednou odešel poražený náš dnešní soupeř a jednou domácí 
Baník. Teď už nám nezbývá než si přát, aby Baník navázal na své poslední 
velmi dobré výkony a získal tak další tři ligové body. Přejeme všem fanouš-
kům pěkný sportovní zážitek.
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VÍTÁME VÁS

NÁŠ DNEŠNÍ SOUPEŘ

FK ÚSTÍ NAD LABEM
historie klubu se datuje od roku 1927, ale konkrét-
nější údaje jsou zaznamenány až po ukončení II. 
světové války. V roce 1945 jako SK Ústí nad la-
bem působil klub v I. B třídě. Přes I. a třídu a divizi 
se klub dostal v roce 1951 do zemské ligy (druhá 
nejvyšší soutěž) a jako finalista Československého 
poháru se dostal v roce 1952 až do 1. ligy, avšak 
pouze na jeden rok. V roce 1958 se hrála v Ústí 
nad labem opět nejvyšší soutěž, ale opět jen jednu 
sezónu. Klub tehdy působil pod názvem Spartak Ústí nad labem a v násle-
dujících desetiletích působil střídavě ve druhé a třetí soutěži v republice. V 
sezóně 1989/1990 družstvo sestoupilo až do oblastního přeboru, ale bě-
hem čtyř let třikrát postoupilo a tehdejší FK GGS anna hrála v letech 1994 
až 1996 druhou ligu. Z finančních důvodů družstvo poslední rok ve druhé 
lize nedohrává a prakticky zaniká. Následující dva roky hrají soutěže pouze 
mládežnická družstva. 
Po spojení s předměstským FK NRc Všebořice, který hrál I. a třídu, vzniká 
v roce 1998 MFK (Městský fotbalový klub) Ústí nad labem. Nově založe-
ný klub dvakrát za sebou postupoval a po dvou letech vybojoval postup do 
ČFl. Od sezóny 2001/2002 klub nastupuje s novým názvem MFK Ústí nad 
labem. V sezoně 2004/2005 se klub stává  trvalým účastníkem 2. ligy. Od 
sezóny 2006/2007 nastupuje klub již se současným názvem Fotbalový klub 
Ústí nad labem, a.s.. Kromě družstva dospělých má klub čtyři dorostenec-
ká a čtyři žákovská družstva. V mládežnických kategoriích klub intenzivně 
spolupracuje s FK Ravel junior Ústí nad labem (klub zaměřený na přípravky) 
a  FK Čl Neštěmice. domácí utkání klub hraje na Městském stadionu v Ústí 
nad labem, který má kapacitu v současné době 3 500 diváků. V roce 2002 
bylo vybudováno hřiště s umělým povrchem 3. generace, které nahradilo 
škvárové hřiště. Klubové barvy jsou bílá a modrá.
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POZNEJTE SE !!
Na tomto snímku jsme označili diváka domácího utkání Baníku 
s juniorkou Sparty Praha. Pokud se dotyčný fanoušek na této foto-
grafii pozná a dostaví se do konce prvního poločasu s Baníčkem k 
´bráně borců´ k pořadatelům, obdrží od klubu dárkové fan před-
měty a karton piva!

NÁŠ DNEŠNÍ PARTNER

GaZZa SPORT K. VaRY
V našem kraji nejoblíbenější fotbalové prodejny Gazza sportu najdete v K. Va-
rech (ulice Moskevská 10) nebo v Plzni (Sedláčkova 6). hlavním cílem vždy 
byl a je spokojený zákazník. Tomu jsou také podřízeny veškeré služby, které 
se o opírají o tyto zásady: 
1. Přístup k zákazníkovi. Možná, že někomu vyhovuje odosobněnost všech 
těch Mega-, Giga-, hyper-, Supermarketů, kde je sice velké množství zboží, 
ale s radou a pomocí při nákupu Vám nepřispěchá a nepomůže žádný pro-
dávající. U běžného zboží, jako jsou například potraviny, to asi nevadí, ale při 
nákupu fotbalového vybavení je to jistě ke škodě zákazníka. U nás můžete 
očekávat individuální přístup ke každému zákazníkovi. Rádi Vám při výběru 
zboží pomůžeme a zodpovíme všechny Vaše dotazy týkající se nabízeného 
zboží. 
2. Pečlivý výběr zboží nejvyšší kvality. V naší nabídce se zaměřujeme výhrad-
ně na kvalitní a časem prověřené značky zboží, které zaujímají přední místo na 
trhu díky své kvalitě, špičkové funkčnosti i technickým inovacím. Pečlivě vy-
bíráme ty nejlepší modely z jednotlivých značek. Velký důraz při výběru zboží 
klademe i na osobní dlouholetou zkušenost, jelikož jsme aktivní sportovci. 
3. Specializace a odbornost. Jsme specialisté na fotbal, florbal a další ko-
lektivní sporty. Neustále sledujeme nové trendy a vývoj na trhu. Každoročně 
navštěvujeme sportovní výstavy a veletrhy. Pro zaměstnance pořádáme vlastní 
školení. Účastníme se školení také přímo u výrobců. 
5. Příznivé ceny nabízeného zboží a rozsah nabízených služeb. Naším cílem 
je nabídnout Vám maximálně výhodné ceny společně se širokým zákaznickým 
servisem před nákupem, v jeho průběhu i po něm. 
Všem zákazníkům, kteří to k nám mají daleko, nabízíme možnost pohodlného 
nákupu z tepla domova v našem fotbalovém e-shopu na www.gazzasport.cz. 

KÁdR FK ÚSTÍ Nad laBEM

Brankáři: 1 Radek Porcal (88), 20 Radim Novák (78). 
Obránci: 3 Václav Jirchář (85), 4 Pavel džuban (80), 5 Michal Valenta  (77), 
6 Pavel Krejčíř (83), 13 Jan Bartoš (88), 15 lukáš dvořák (84), 
16 Jaroslav Škoda (75). 
Záložníci: 2 Jan Martykán (83), 7 ladislav Benčík (84), 8 Jakub Rosocha 
(87), 9 Jan Franc (87), 10 Petr Fousek (72), 11 Zdeněk Volek (85), Jaroslav 
Šmrha (85), 14 Pavel Karlík (83), 17 Pavlo Rudnytskyy (88). 
Útočníci: 19 Richard Veverka (87), 12 Tomáš Vondrášek (88), 18 Bohumil 
Nádeníček (87).  

Realizační tým
Svatopluk habanec - hlavní trenér, Břetislav Wozniak - asistent trenéra, Josef 
Kolenatý - vedoucí mužstva, Vladimír Pavlov – lékař, Jakub hanuš – masér.

VÝSlEdKY ÚSTÍ N.l. Na POdZIM
1. kolo: Ústí – Bohemians 1905 0:1 (0:1); 2. kolo: Slovácko – Ústí 0:1 
(0:0); 3. kolo: Ústí – Karviná 1:3 (0:2; Valenta); 4. kolo: hr. Králové – Ústí 
5:2 (2:2; Valenta, Martykán); 5. kolo: Ústí – Opava 1:3 (0:2; Volek); 6. kolo: 
Ústí – Jihlava 0:0; 7. kolo: dukla Praha – Ústí 3:0 (2:0); 8. kolo: Ústí – hFK 
Olomouc 2:1 (11. Franc, 53. Vondrášek).

FK ÚSTÍ Nad laBEM
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Založen byl 07.07.1948 pod názvem Fotbalový klub hdB Sokolov. Po sjednocení 
tělovýchovy v témže roce byl v listopadu začleněn do ustavené ZTS Sokol hdB 

Sokolov. 
Od roku 2006 je klub akciovou společností, ve které je 100% vlastníkem 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Sokolov.
K dnešnímu dni má fotbalový oddíl celkem 15 mužstev:

MUžI: a tým – 2. liga, juniorka – krajský přebor
dOROST: dorost a a c – česká divize, dorost B a d – krajský přebor 

žÁcI: žáci a a c - divize, žáci B a d – krajský přebor
PřÍPRaVKY: přípravky a a B – krajský přebor starších přípravek
přípravka c a d – krajský přebor  mladších přípravek, přípravka  

přípravka E - vstupní výběr, nehraje soutěž
Základní informace o klubu:

Název: FK Baník Sokolov a.s. , adresa klubu: Jednoty 1628, 356 01 Sokolov 
IČO : 26407833, dIČ : cZ26407833

Telefon: 352/605440, Fax: 352/669718
home page: www.fksokolov.cz, email: banik@fksokolov.cz

Kapacita stadiónu: 5000. Klubové barvy: zelená, žlutá, černá
Barva dresu, trenýrek, stulpen: zelená, černá, zelená - nebo žlutozel., zelená, žlutá

Výstroj (značka): Royal – dV Sport; míče (značka): adidas
Obutí: Mizuno

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

ekonom 
Miroslav Miškovský
777 665 702
miroslav.miskovsky
@fksokolov.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE O KLUBU

dozorčí rada :
Předseda dozorčí rady: 
Ing. Jaroslav Rokos, MBa
Členové dozorčí rady: 
Ing. Josef Michalský 
Ing. Karel Kotous

Představenstvo :
Předseda představenstva:
Bc. Pavel Makoň
Členové představenstva:  
daniel Kocour
Vítězslav hejret

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

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

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

Management:

obchodní ředitel
Daniel Kocour
724 606 825
daniel.kocour
@fksokolov.cz

sportovní ředitel
Vítězslav Hejret
724 431 072
vitezslav.hejret
@fksokolov.cz

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

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

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

FAN SHOP

KlUBOVÁ ČEPIcE  
150,- KČ

KlUBOVÁ ŠÁla    
220,- KČ

SaMOlEPa 5cm    
10,- KČ

dRESÍK  120,- KČ

OdZNaK 
30,- KČ

VlaJEČKY
45,- KČ

dRES VElKÝ 
ORIGINÁl
400,- KČ

dEŠTNÍK  
100,- KČ

hRNEČEK 
35,- KČ

KlOBOUČEK 
50,- KČ

TaŠKa    35,- KČ

ZaPalOVaČ 15,- KČ

žETON    15,- KČ

PŮllITR 70,- KČ

hRNEČEK  30,- KČ

KlÍČENKa
65,- KČ

OdZNaK
35,- KČ

PPřÍVĚŠEK
65,- KČ

TRENKY
ZElENÉ
ČERNÉ 
120,- KČ

PROPISKa
10,- KČ

-28 -

Na prodejních místech Fan shopu je také možné zakoupit si kartičky hráčů 
a trenérů, anebo plakát a mužstva (za 10 Kč).
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A MUŽSTVO - ROZPIS

  1. 01.08.07 17:00 PÁ  MOST FK BaNÍK  0 : 2  
  2. 09.08.07 10.15 SO FK BaNÍK TřINEc  1 : 1
  3. 17.08.07 17.00 NE ČÁSlaV FK BaNÍK  1 : 0
  4. 24.08.07 10.15 NE BOh. 1905 FK BaNÍK  1 : 0           
  5. 30.08.07 10.15 SO FK BaNÍK VÍTKOVIcE   4 : 0
  6. 06.09.07 17.00 SO KaRVINÁ FK BaNÍK   1 : 4             
  7. 13.09.07 10.15 SO FK BaNÍK     SPaRTa B  1 : 0        
  8. 20.09.07 17.00 SO FUlNEK          FK BaNÍK  0 : 0           
  9. 27.09.07 10.15 SO FK BaNÍK  ÚSTÍ N. l.                
10. 05.10.07 17.00 NE hR. KRÁlOVÉ FK BaNÍK             
11. 11.10.07 10.15 SO FK BaNÍK   SlOVÁcKO               
12. 18.10.07 17.00 SO OPaVa     FK BaNÍK             
13. 25.10.07 10.15 SO FK BaNÍK  dUKla       
14. 31.10.07 15.00 PÁ JIhlaVa FK BaNÍK             
15. 08.11.07 10.15 SO FK BaNÍK    1. hFK
16. 15.11.07 10:15 SO TřINEc FK BaNÍK      (předehrávka)

* dnešní soupeř Baníku FK Ústí nad labem se ještě v průběhu začátku 
sezony posílil o tři útočníky. Ze Sparty Praha získal na hostování Bohumila 
Nádeníčka, který za sparťanskou juniorku v Sokolově odehrál utkání před 
dvěma týdny. Kromě něj klub získal na hostování Richarda Veverku z Teplic a 
ze stejného klubu přišel nám velice známý Tomáš Vondrášek. Toho fanoušci 
Baníku pamatují z jeho působení v Sokolově vloni na podzim.
* Zápas 7. kola mezi Čáslaví a Fulnekem se v původně plánovaném ter-
mínu neodehrál. důvodem odložení zápasu byla automobilová nehoda tří 
hráčů Čáslavi. V nemocnici tak skončili Jaroslav Peškar a Jiří Malík, nejlépe 
z této trojice vyvázl Tomáš Brezinský, který už v týdnu po havárii trénoval 
s mužstvem. Odložený zápas pak Čáslav vyhrála 2:0 zásluhou přímých kopů 
diana a Strnada.
* Záložník či obránce Radek Sláma nakonec bude opět hrát druhou ligu. 
Bývalý kmenový hráč Slavie Praha, který před dvěma lety oblékal dres Baní-
ku Sokolov, poslední sezonu působil v Jihlavě. Jenže kluby se nedohodly na 
přestupu a tak si Sláma hledal jiné angažmá. Nakonec přestoupil do hradce 
Králové, kde má smlouvu na dva roky.
* Kanonýr Jihlavy Petr Faldyna neuspěl u arbitrá žní komise ČMFS se svým 
záměrem přestoupit do Slovácka. Faldyna měl sice ve své smlouvě klauzuli, 
že v případě složení přestupní částky se stane volným hráčem, jenže podle 
arbitrážní komise je uvolňovací klauzule neplatná. S tímto krokem navíc musí 
souhlasit jeho oddíl Fc Vysočina Jihlava.

ZAJÍMAVOSTI Z 2.LIGY
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Jihlava Karviná 3:2 (1:1)
dukla Praha Ústí nad labem 3:0 (2:0)
hFK Olomouc Opava 1:0 (0:0)
Třinec Slovácko 3:0 (3:0)
Most hradec Králové 3:2 (1:0)
Čáslav Fulnek 2:0 (0:0)
Sokolov Sparta Praha B 1:0 (0:0)
Vítkovice Bohem. 1905 1:0 (1:0)

hradec Králové Třinec 0:0 (0:0)
Opava Most 3:1 (1:1)
Ústí nad labem hFK Olomouc 2:1 (1:1)
Jihlava dukla Praha 0:1 (0:1)
Bohemians 1905 Sparta Praha B 0:0 (0:0)
Fulnek Sokolov 0:0 (0:0)
Karviná Čáslav 3:1 (0:0)
Slovácko Vítkovice 1:1 (1:0) 

7.KOlO 8.KOlO

1. ČÁSlaV 8 6 0 2  12: 8 18 ( 6)

2. TřINEc 8 4 3 1  8: 3 15 ( 3)

3. BOhEMIaNS 1905 8 4 3 1  9: 5 15 ( 3)

4. JIhlaVa 8 4 3 1  10: 7 15 ( 0)

5. SOKOlOV 8 4 2 2 12: 4 14 ( 5)

6. MOST 8 4 1 3  11: 13 13 ( 1)

7. hFK OlOMOUc 8 3 2 3  9: 10 11 ( 1)

8. hRadEc KRÁlOVÉ 8 2 4 2  13: 11 10 (-2)

9. OPaVa 8 3 1 4  12: 10 10 (-5)

10. SPaRTa PRaha B 8 2 3 3  7: 6 9 ( 0)

11. dUKla PRaha 8 2 3 3  8: 8 9 (-3)

12. SlOVÁcKO 8 2 3 3  7: 7 9 (-3)

13. KaRVINÁ 8 3 0 5 12: 15 9 ( 3)

14. FUlNEK 8 1 4 3  7: 10 7 (-5)

15. ÚSTÍ Nad laBEM 8 2 1 5  7: 16 7 (-8)

16. VÍTKOVIcE 8 1 1 6  5: 16 4 (-5)

dukla Praha Opava 27.09. 
hFK Olomouc hradec Králové 27.09. 
Třinec Jihlava 27.09. 
Most Slovácko 26.09.
Čáslav Bohemians 1905 27.09. 
Sokolov Ústí nad labem 27.09.
Vítkovice Fulnek 26.09.
Sparta Praha B Karviná 27.09.

hradec Králové Sokolov 05.10.
Opava Čáslav 04.10.
Ústí nad labem Třinec 05.10.
Jihlava Most 03.10.
dukla Praha hFK Olomouc 03.10.
Fulnek Bohemians 1905 04.10.
Karviná Vítkovice 04.10.
Slovácko Sparta Praha B 04.10.

9.KOlO 10.KOlO

TABULKA 2. LIGY
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Branka: 71. Jirouš. Rozhodčí: adam – Ubias, Kovařík; žK 1:4 (60. Čada - 11. 
Sedláček, 73. Nádeníček, 89. Glaser, 90. Třešňák). diváci: 2070.
Sestava Baníku: Ilizi – Kaplan, Knakal, hájovský, Čada – Podrazký, Pilař, 
Čada, Vaněček – Jirouš (83. Procházka), Salák (87. Javorský, 90. Šmerda).
Sestava Sparty: Grigar – Valíček (85. Třešňák), Sedláček, Mareš, Krob – Gla-
ser, Kokoška, Pečnik, Podaný – holenda (87. Švec), V. Kadlec (68. Náde-
níček).

Sparťanská juniorka začala velice aktivně a v úvodu byla lepším mužstvem. Její 
snaha vyústila v první velkou šanci, kterou měl v 17. minutě holenda, po pěkné 
akci ale nastřelil břevno Iliziho brány. Pak Ilizi mužstvo dvakrát podržel výtěč-
nými zákroky. hra se poté vyrovnala a ve 28. minutě měl Baník první možnost. 
Míč se ve vápně dostal k Vaněčkovi, jehož střela zblízka s pomocí Grigrara 
skončila na spojnici. Ve 30. minutě unikl po lajně Podrazký a po jeho centru 
mířil Jirouš hlavou mimo. Tentýž hráč měl o minutu později další příležitost, po 
pěkné akci Čupra a přihrávce Podrazkého hlavičkoval opět mimo tři tyče. 
hned na začátku druhé měl Baník tutovku. Po chybě Mareše přiťukl na vápně 
míč Salák do běhu Vaněčkovi, jeho střelu Grigar vyrazil zpět k Salákovi, který 
placírkou minul prázdnou bránu Sparty. Baník byl pak herně lepší, měl několik 
zajímavých brejků. Jeden z nich potáhl aktivní Vaněček, po lajně prošel půl 
hřiště a z jeho zpětné přihrávky před vápno pálil Podrazký prudce těsně vedle. 
Z branky se diváci radovali v 71. minutě, kdy zacentroval opět Vaněček a Ji-
rouš hlavou vstřelil svůj šestý gól v sezoně. Sparta pak zahrozila v 78. minutě, 
přímý kop Kroba skončil na břevně. V závěru pak baníkovci vedení takticky 
udrželi a připsali si čtvrtou výhru v lize.
Trenér juniorky Sparty Zdeněk Svoboda po utkání řekl: „divácky to byl atrak-
tivní zápas. V prvním poločase jsme hráli dobře do ofenzivy a měli slušné pří-
ležitosti. Ve druhém jsme trochu vyklidili pole uprostřed a Sokolov nás začal 
přehrávat. Koledovali jsme si o gól, který nakonec přišel. Ke konci jsme si už 
bez zraněného holendy nevytvořili tlak na to, abychom vyrovnali. V globálu si 
ale myslím, že by zápasu slušela více remíza.“
Spokojenější byl trenér Martin hašek: „V prvním poločase jsme si chtěli vytvo-
řit tlak, věděli jsme, že je družstvo Sparty mladé a mysleli jsme si, že při tvrdé 
a agresivní hře budou mít sparťané s námi problémy. Jenže naopak problémy 
jsme s hrou soupeře měli my a se štěstím jsme neinkasovali. O poločase jsme 
byli rádi za 0:0 a museli jsme tedy přidat ve všech směrech. Po změně stran 
to bylo lepší, z jedné nádherné akce dal Martin Jirouš svůj šestý gól v sezoně. 
Soupeř hrál ale dál dobře, hrozil zejména Krob centry nebo standardními situ-
acemi a do poslední minuty jsme se o výsledek strachovali. Viděli jsme hodně 
nadpůrměrný druholigový fotbal, po změně stran byl náš výkon asi nejlepší co 
tu trénuji. diváci i my můžeme být spokojeni, soupeř tu mohl uhrát bod, ale 
štěstí se přiklonilo na naší stranu.“

BANÍK – AC SPARTA B 1:0 A PŘÍPRAVKA

B PŘÍPRAVKA

D PŘÍPRAVKA

Krajský přebor st. přípravek, 4. kolo, dvory (10. 9.)
Výsledky a střelci jednotlivých utkání:
FK Baník Sokolov A - FK Ostrov A 2:0 (Vican, Vokáč), - FC Buldo-
ci K. Vary B 6:0 (Unger 3, Balogh, Krček, Kaucký). 

Krajský přebor st. přípravek, 5. kolo, loko K. Vary (14. 9.)
Výsledky a střelci utkání: FK Baník Sokolov - Spartak Chodov 7:0 
(Krček 3, Vican 2, Kocour, Vokáč), FK Baník Sokolov - Loko K. 
Vary 12:0 (Unger 3, Samek 3, Kocour 2, Vican 2, Krček, Vokáč).

Krajský přebor st. přípravek, 6. kolo , dvory (21. 9.)
Výsledky a střelci jednotlivých utkání: FK Baník Sokolov - FC Bul-
doci K. Vary B 2:0 (Vican 2), - FK Ostrov A 3:0 (Unger 2, Vican).
Přípravné zápasy:
18. 9. FK Baník Sokolov – mladší žáci Spartak Chodov 2:1 
(0:0) Branky: Krček, Unger.
11. 9.: FK Baník Sokolov - žáci Baník Kr. Poříčí 0:6 (0:1, 0:3, 
0:2) na penalty 11:9.

Krajský přebor st. přípravek, 5. kolo, Ostrov (13. 9.)

Výsledky a střelci utkání: FK Baník Sokolov – FK Ostrov A 0:8 

(0:2), - FK Ostrov B 7:0 (5:0; holík 2, Kursa, Timko, Motl, Tusi-

novschi, Body).

Krajský přebor st. přípravek, 6. kolo, dvory (21. 9.)

Výsledky a střelci jednotlivých utkání: FK Baník Sokolov – FC Bul-

doci K. Vary A  0:9 (0:3), - Sokol Drmoul 1:4 (0:3; Picka).

Krajský přebor ml. přípravek, 2. kolo, chodov (20. 9.)
Výsledky jednotlivých utkání: FK Baník Sokolov – Spartak Cho-
dov 2:2, - FC Buldoci K. Vary 0:7, - FK Ostrov 0:4, - FK Baník 
Sokolov C 0:7.
Přátelský zápas (16. 9.):
FK Baník Sokolov - Spartak Chodov 5:4.
Branky: Fišer 2, Nováček 2, Sys.
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Rozhodčí: drábek – Čecháček, Santaruius; žK 4:4 (15. Vyskočil, 30. 
Jindřišek, 35. Staš, 81. Sedlák - 37. Jirouš, 62. hájovský, 86. Čupr, 90. 
habai). Zápas vidělo pouhých 237 diváků!!!
Sestava Fulneku: Pospěch - Vyskočil, Švec (79. Král), Sedlák, Jindřišek 
- Pavlík, Slončík, Staš, Vajda - Koštuřík (82. lukaštík), Traxl (75. Janovi-
ak).
Sestava Baníku: Ilizi – Šmerda, Knakal, hájovský, Čupr - Podrazký, Pilař, 
Čada, Vaněček (75. habai) - Jirouš (53. Procházka), Salák.

Na hřišti letos se zatím trápícího Fulneku baníkovci uhráli cenný bod. do-
mácí celek, za který už nastoupil uzdravený špílmachr Slončík, působil po 
celý zápas opticky fotbalovějším dojmem. Jenže se hrál fotbal prakticky 
bez vyložených šancí. První náznak gólovky si vypracovali domácí, jenže 
Koštuřík naštěstí netrefil míč na malém vápně ideálně. Ze strany Baníku 
stojí za zmínku střelecký pokus Jirouše, který ale místo umístěné střely 
volil ránu, která gólem neskončila. do poločasu Fulnek zahrozil ještě jed-
nou, ale se střelou Traxla si Ilizi poradil, který si v první půli připsal ještě 
jeden důležitý zákrok. Ve druhém poločase začali šancí opět domácí, jen-
že brankář Ilizi mužstvo podržel. Na druhé straně měl třináct minut před 
koncem vyloženou příležitost Pilař. Tomu se otevřel střed hřiště, potáhl míč 
až na šestnáctku, ale místo technické střely volil tvrdou ránu, kterou však 
Pospěch vytáhl nad břevno. celkově byl fotbalovější Fulnek, Baník spíše 
bojoval a urval bod, se kterým může být spokojený. 
K utkání se vyjádřil trenér Martin hašek takto: „Prvních dvacet minut byli 
domácí jasně lepší. My jsme nehráli dobře, v přechodové fázi jsme ztráceli 
míče a v té době měl Fulnek několik slušných možností. Nás ale podržel 
brankář Ilizi. až pak se hra vyrovnala a z naší strany můžeme zmínit šan-
ci Jirouše, který střílel ze šestnáctky, bohužel tou bolavou nohou. Střela 
mu sice sedla, ale nebyla přesněji umístěná a brankář ji vyrazil na roh,“ 
popsal trenér dění v prvním poločase. Ke druhé půli pak řekl: „hráli jsme 
dobře směrem dozadu a Fulnek měl prkaticky jen jednu možnost, navíc 
náhodnou po odraženém míči. My měli velkou šanci Pilařem, který pálil ze 
šestnáctky, ale míč nebyl umístěný a i s touto tvrdou ránou si brankář po-
radil. celkově lze říct, že měl soupeř více šancí, proto jsme za bod rádi,“ 
dodal trenér hašek.

FOTBAL FULNEK – BANÍK 0:0C ŽÁCI

A ŽÁCI

Česká divize ml. žáků, 6. kolo (14. 9.):
FK Baník Most B - FK Baník Sokolov 1:3 (1:3)
Sestava: Mendl – Vejmola (44. dlouhý), Takacs, Krlička, Pugner - 
Stropek, Jiráček, hašek (31. Marek), Čuchran - Fojtík, Immer (42. 
Tamajka).
Branky: 2. Takacs, 5. Immer, 21. Jiráček.

Česká divize ml. žáků, 7. kolo (20. 9.):
FK Baník Sokolov – Neratovice-Byškovice 3:3 (3:1)
Sestava: Mendl - dlouhý, Vejmola, Krlička, Čuchran - Stropek, Jirá-
ček (45. Tamajka), Takacs, hašek (31. Immer) – Marek (45. Pug-
ner), Fojtík.
Branky: 2. a 16. Marek, 12. Fojtík.
„Opět jsme nezvládli vyhrát zápas na domácí půdě. Vedli jsme, 
ale vyrovnání jsme soupeři dovolili vlastními chybami v rozehrávce 
s obrany. Opakovaně chybujeme v celé hře obrany, jak při obsazo-
vání, tak při rozehrávce. hledáme její ideální složení, ale nedaří se 
nám to,“  řekl po utkání trenér Jiří dlouhý.

Krajský přebor ml. žáků, 4. kolo (14. 9.):
FK Baník Sokolov – FK Nejdek 12:0 (7:0)
Sestava: J. Procházka – Čermák, Klubal, Rubeš, Brandl – Kraclík, 
Javorský, Badocha, Kníř – Koubek, Kohajda. Střídali: holeš, Vacu-
lovič, žolna, Pavíza, Geberth, Š. Procházka, Kasl.
Branky: Kohajda 3, Badocha 3, Koubek 2, Geberth 2, Kníř, Brandl.

Krajský přebor ml. žáků, 5. kolo (20. 9.):
Jiskra Aš - FK Baník Sokolov 0:3 (0:2)
Sestava: Kasl – Čermák, Klubal, Rubeš, holeš – Kohajda, Javorský, 
Badocha, Kníř – Koubek, Geberth.
Střídali: Vaculovič, Kraclík, Němeček, Procházka 
Branky: Kníř, Koubek, Kohajda.
„Utkání se nám příliš nevydařilo po herní stránce. Přesto jsme si 
vytvořili řadu příležitostí, ale proměnili jsme pouze tři,“  konstatoval 
trenér Stanislav Galisz.
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ROZHOVOR

Čtyřiadvacetiletý záložník přišel na Baník jako jeden z těch hráčů, 
kteří mají na kontě prvoligové starty a měli by patřit do základní 

sestavy. Miroslav Podrazký tyto body 
splňuje. V nejvyšší soutěži odehrál třicet 
zápasů v dresu Příbrami a vstřelil jeden 
prvoligový gól. V sestavě trenéra Martina 
haška se od začátku prosadil na pravou 
stranu zálohy. Z této pozice se mu daří i 
střelecky, k dnešku se trefil dvakrát.

Jaké jsou Tvé fotbalové začátky a jakými 
kluby jsi prošel?
Fotbal jsem začal hrát v sedmi letech 
v Bohemians, kde jsem prakticky vydržel 
až do chlapů. Pak jsem šel na půlroční 

hostování do Čáslavi, poté Bohemka spadla z první ligy do druhé, 
tak jsem za Bohemians hrál do té doby, než zanikla úplně. Potom 
o mě projevila zájem Příbram, kde jsem působil až do letošního 
léta. Během tohoto angažmá jsem byl na ročním hostování opět 
v Čáslavi.

V létě jsi změnil klub a přišel k nám do Sokolova. Jak se Tvůj pře-
stup seběhl?
Námluvy probíhaly už v zimě, kdy o mě stál trenér hašek. Jenže to 
nedopadlo a já zůstal ještě v Příbrami. Teď v létě to už ale vyšlo a 
jsem za to rád. Přišel jsem do lepšího mužstva než bylo v Příbrami, 
která nakonec postoupila do ligy. Tady se hraje lepší fotbal, hraje-
me útočně, podržíme míč na zemi a dáváme branky.

Právě dvě branky jsi vstřelil sám. Jak se rodily Tvé gólové situace?
Tak první gól jsem dal v Mostě, přišla přihrávka do strany, já situaci 
prováhal a soupeř mi odebral míč. Vyvezl jej k brankové čáře, balon 
jsem mu skluzem zase odebral a sám před brankářem pálil k tyči. a 
druhý gól jsem vstřelil v Karviné, po odraženém míči do vápna jsem 
střílel poprvé, balon se odrazil zase ke mně, tak jsem si ho přehodil 
na druhou nohu a křížnou střelou k tyči dal gól. (Pozn.: obě branky 
naleznete v Gólparádě na našich webových stránkách).

Kromě postu krajního záložníka Tě diváci viděli i v obraně…
To ano, v přípravném utkání se Spartou jsem tam nastoupil. Post 
obránce mi také není cizí, asi deset zápasů jsem takhle odehrál i 
v lize za Příbram.

…s Miroslavem Podrazkým, záložníkem A týmu

Česká divize st. žáků, 7. kolo (20. 9.):
FK Baník Sokolov – Neratovice-Byškovice 1:1 (1:1)
Sestava: Rau – chmelenský, horvát, Tichý, Kravár – živný, Mašek 
(59. Kalous), Mariánus, Martinec (39. Martinec) – Sláma (50. Zázri-
vec), Šamberger. Branka: 8. Šamberger.
„Utkání jsme tentokrát začali dobře a už v 8. minutě jsme se ujali ve-
dení po pěkné akci, kterou zakončil Šamberger. V dalších minutách 
jsme pak měli poměrně velkou převahu, vytvořili jsme si i další šance, 
které jsme však neproměnili. Naopak soupeř z ojedinělého útoku 
potrestal naše zaváhání v obraně a srovnal skóre. Ve druhé půli  naše 
převaha dál pokračovala, soupeř  pouze bránil a zdržoval hru, my 
jsme dál neproměňovali šance. V závěru utkání, kdy jsme vsadili už 
vše na ofenzívu mohl soupeř z několika brejků do otevřené obrany 
nakonec rozhodnout zápas ve svůj prospěch, ale naštěstí nás znovu 
podržel gólman Rau. Remíza je pro nás velkým zklamáním,“ hodnotil 
trenér luboš Váša.

Program dalších zápasů:
8. kolo NE 28. 9. v 10:15 Viktoria žižkov – Baník;
9. kolo SO 4. 10. ve 13:00 Baník – Fc Buldoci K. Vary;
10. kolo SO 11. 10. ve 13:00 Baník – ac Sparta Praha B.

Čelo soutěže:
1. Sokolov  5 1 0 24:5 16
2. Teplice B  5 0 1  15:5 15
3. Meteor   4 1 1    9:3  13
4. dukla      4 0 2  27:6  12

B ŽÁCI

Krajský přebor st. žáků, 4. kolo (14. 9.):
FK Baník Sokolov – FK Nejdek 12:0 (5:0)
Sestava: Strnad - d. Peterka (36. chládek), Šváb, láník (36. Jirák), 
Polom – Bauer, Karlík, Sys, Tichý – haselbauer, Švarc (36. Troller).
Branky: 21., 24., 35., 45. a 51. haselbauer, 25., 29. a 62. Bauer, 
41. Troller, 48. Sys, 57. chládek, 67. Polom.

Krajský přebor st. žáků, 5. kolo (20. 9.):
Jiskra Aš – FK Baník Sokolov 0:11 (0:8)
Sestava: Kocourek – Kubinec (36. Jirák), Šváb, láník (36. chlá-
dek), Polom – Bauer, Karlík, Sys, Tichý (45. Švarc) – haselbauer, 
houdek (48. Troller).
Branky: 11., 20., 31. a 47. houdek, 25., 26., 35. a 63. haselbauer, 
15. Bauer, 33. Sys, 49. chládek.
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Nakonec jsi se ale do sestavy Baníku prosadil jako krajní zálož-
ník…
To ano, nejlépe mi sedí záložník a je jedno, jestli je to na kraji nebo 
uprostřed. ale ofenzivní post mám raději.

Má na to Baník hrát letos o příčky nejvyšší?
Já si myslím, že má. Vlastně jsem to už říkal, že je tu kvalitní muž-
stvo, máme technicky vybavené hráče, celkově hrajeme dobrý fot-
bal. ale na druhou stranu hrát o první místa není nic lehkého.

Jaký je Tvůj fotbalový cíl?
Určitě si chci ještě zahrát první ligu. Nejlépe by bylo, aby to bylo 
v dresu Baníku. a kdybych měl říct, čeho bych chtěl nejvíce dosáh-
nout, tak bych si chtěl určitě někdy zahrát v zahraničí.

Jaký máš vzkaz pro sokolovské fanoušky?
Fandy na Baníku máme skvělé, dobře fandí a tak by bylo fajn, kdy-
by na naše zápasy stále chodili v hojném počtu i nadále a pomáhali 
nám k dobrým výsledkům.

Miroslav Podrazký  v domácím souboji s juniorkou pražské Sparty.

D DOROST

A ŽÁCI

Krajský přebor dorostu, 6. kolo (13. 9.):
FC Viktorie M. Lázně - FK Baník Sokolov 2:1 (0:0)
Sestava: Martinec – Šimek (46. Kopecký), l. Tůma, Koubek (74. 
M. Vrba), Špak – dudešek (46. Friedl), Pachta, Špírek, Rozsíval – 
Bartoš, Ferko.
Branka: 48. Bartoš.

Krajský přebor dorostu, 7. kolo (21. 9.):
FK Baník Sokolov – FC Fr. Lázně 4:0 (0:0)
Sestava: Martinec – dudešek (65. J. Tůma), l. Tůma, Kopecký (46. 
Koubek), Vrba (46. Kopecký) – Ferko, Pachta, Špírek, Matějíček – 
Bartoš, Friedl.
Branky: 54. Špírek, 58. Bartoš, 80. Friedl, 85. Ferko.

Přípravný zápas (17. 9.):
FK Baník Sokolov - FK Baník Most U16 3:1 (1:0). 
Branky: 38. Bartoš, 65. Špírek, 80. Friedl.

Česká divize st. žáků, 6. kolo (14. 9.):
FK Baník Most B - FK Baník Sokolov 1:4 (1:0)
Sestava: Rau – chmelenský, horvát, Tichý, Kravár (61. Kubinec) – 
živný (23. Slabyhoudek), Mašek (50. P. Peterka), Mariánus, Marti-
nec (57. Zázrivec) – Sláma (59. Kalous), Šamberger. 
Branky: 18. - 1:0, 37. Šamberger, 40. Sláma, 48. Šamberger, 62. 
Zázrivec.

„V Mostě jsme nesehráli povedené utkání a zvláště první půle byla 
hodně špatná. hráči nechtěli běhat, nedokázali si přihrát a soupeři 
nechávali hodně času i prostoru. Most toho také využil a zaslouženě 
se ujal vedení. do druhé půle jsme nastoupili s odhodláním otočit vý-
sledek, což se naštěstí podařilo. hráči začali běhat, bojovali o každý 
míč a skóre se nakonec změnilo v náš prospěch. Tentokrát se příliš 
nedařilo tradičním oporám, dobře zahrál pouze Šamberger, ve dru-
hé půli se výrazně zlepšil Mariánus,“ hodnotil trenér luboš Váša.
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B DOROST

C DOROST

Krajský přebor dorostu, 5. kolo (14. 9.):
FC Fr. Lázně – FK Baník Sokolov 0:5 (0:2)
Sestava: Kvapil - hrubý, Fousek, Čipera, Ščislák - Kostroun, Nicklas, 
Neudert, Kříž – Kníř (85. Kareš), Srb (70. Verner). 
Branky: Ščislák, Kostroun, Fousek, Kníř, Kareš.
„Po dobývání domácí obrany a dobrém výkonu celého mužstva jsme 
si zaslouženě odvezli tři body, i když další šance zůstaly nevyužity,“ 
poznamenal trenér Gerhard Nicklas.

Krajský přebor dorostu, 6. kolo (20. 9.):
FK Baník Sokolov - Loko K. Vary 8:0 (3:0)
Sestava: Kvapil - hrubý, Fousek, Čipera, Melichar (55. Verner) - 
Kostroun, Nicklas, Neudert, Nováček – Srb (46. Norek), Kříž (65. 
Kareš).
Branky: Kříž 3, Fousek, Melichar, Čipera, Norek, Nicklas.
„V prvním poločase se hosté ještě snažili hrát a běhat, ale druhá 
půlka byla zcela v naší režii a zaslouženě jsme vyhrali,“ popsal zápas 
trenér Gery Nicklas.

Česká divize ml. dorostu, 6. kolo (14. 9.):
FK Baník Sokolov – SK Slovan Varnsdorf 2:0 (1:0)
Sestava: Novák – Beran, Vican, lukeš, Macák – Vu, Stockner (70. 
Petrák), Werner, Netáhlo (60. Panajotov) – Škarda (67. Jurik), Kou-
tecký (41. Gössl).
Branky: 2. Škarda, 52. Škarda.
„Nástup do utkání nám vyšel, již ve 2.‘ jsme šli do vedení. Bohužel 
jsme převahu nedokázali vyjádřit dalšími brankami. druhý poločas 
jsme pokračovali v dobývání. Z mnoha šancí jsme proměnili pouze 
jednu. Utkání se hrálo v naší režii, ale se slabou koncovkou. Jedinou 
šanci hostů zlikvidoval brankář Novák,“ řekl trenér Milan Pari.

Česká divize ml. dorostu, 7. kolo (20. 9.):
AFK Slavoj Podolí - FK Baník Sokolov 1:4 (1:0)
Sestava: Novák – Beran, Vican, lukeš, Macák (41. Matějíček) – 
Stockner (63. Panajotov), Vu, Werner, Netáhlo – Škarda (65. Kou-
tecký), Váša (73. Petrák).
Branky: 46. Vican hlavou po trestném kopu Škardy, 49. Matějíček 
po přihrávce Stocknera, 53. Váša po uvolnění Škardou, 55. opět 
Matějíček po přihrávce Vua. 

* Útočník a týmu Martin Jirouš zřejmě v uplynulých dvou týdnech přenesl 

na hráče mládežnických týmů Baníku „Jiroušmánii.“ autor šesti druholi-

gových branek totiž pravděpodobně motivoval útočníka divizních a žáků 

Martina Slámu, který v utkání 5. kola proti Ostrovu nastřílel úctyhodných 

šest (!!!) branek a přispěl v jednoznačné výhře 11:0.

Podobně si ale o uplynulých víkendech vedli kanonýři B žáků v krajském 

přeboru. Baník si poradil s Nejdkem jasně 12:0, přičemž pět branek 

vstřelil útočník Tomáš haselbauer, další tři pak zaznamenal Josef Bauer. 

Mladý snajpr haselbauer si gólové hody zopakoval i minulý týden v aši, 

kde vstřelil další čtyři góly. Stejný počet v utkání nastřílel i jeho spoluhráč 

daniel houdek a oba tak přispěli k vítězství 11:0. Z hattricku se o uplynu-

lém víkendu radovali d žáci Filip Kohajda a Ondřej Badocha. 

* do sokolovského Baníku se 

z hostování v Bohemians 1905 

Praha vrátil útočník Tomáš Váša. 

Ten už v dresu Baníku působil 

v mládežnických kategoriích, 

zahrál si ligu a pak odešel zkusit 

štěstí do ´Ďolíčku´. Váša nyní 

působí v c dorostu trenéra Mila-

na Pariho a hned v prvním svém 

utkání se dočkal premiérové 

branky, kterou pomohl k výhře 

Baníku v Podolí v poměru 4:1.

ZAJÍMAVOSTI Z BANÍKU

Tomáš haselbauer

ČTĚTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY

www.fksokolov.cz
A DOZVÍTE SE VČAS NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE Z BANIKU!
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JUNIORKA

REalIZaČNÍ TÝM:
Vedoucí Vladimír Moravec
Zdravotník Ilona Štáhlovská
Kustod Miroslav Špírek

TRENÉR:          Stanislav Purkart 

BRaNKÁřI:
Jakub dvořák 1987
lukáš Šourek 1988

OBRÁNcI:
Jan Kašpar 1989
Jiří hucl 1989
Jiří duben 1988
Jan Vítek 1987
Zdeněk Nápravník 1987

ZÁlOžNÍcI:
Michal Svůra 1984
Marek Kratochvíl 1987 
Jiří Prchal 1981
Martin Koky 1988
Petr Bastl 1989

ÚTOČNÍcI:
Miloslav Čertík 1986
lukáš Komberec 1986
Michal andrš 1989

 

Moravec Šťáhlovská Špírek

Purkart

Čertík Komberec andrš

Prchal Bastl

Nápravník

Kašpar hucl Vítek duben

J. dvořák

Svůra

Kratochvíl

l. Šourek

Koky

Česká divize st. dorostu, 6. kolo (14. 9.):
FK Baník Sokolov – Slovan Varnsdorf 2:0 (1:0)
Sestava: Macháček – Červík, Šaloun, Janovský, Krupička – hu-
dec, Bereczký, Pleva (70. Oláh), Jakub Vodrážka (81. Nováček) 
– domin, Áč (70. Jiří Vodrážka). 
Branky: 34. Pleva, 48. domin.

„V utkání kola jsme narazili na třetí tým tabulky, ale Varnsdorf po 
celé utkání nepotvrdil herně své postavení v tabulce. Tři nebez-
pečné situace před naší bránou za celý zapas jsme si způsobili 
hlavně sami svým nedůrazem a nevynucenými chybami. Většinu 
utkání jsme měli hru pod kontrolou, hlavně ve druhém poločase 
jsme však spálili neuvěřitelné množství šancí, což nás stálo herní 
pohodu. Přesto kluci chtěli až do konce hrát kombinační fotbal, 
nechyběla nám vůle po vítězství, i když počet branek mohl být mno-
hem vyšší,“ zhodnotil zápas trenér Tomáš hájek.

Česká divize st. dorostu, 7. kolo (21. 9.):
AFK Slavoj Podolí - FK Baník Sokolov 0:5 (0:1)
Sestava: Nádler – Červík, Šaloun, Janovský, Krupička (78. Ščis-
lák) – hudec, Bereczký, Pleva, Jakub Vodrážka – Jiří Vodrážka 
(61. Oláh), Áč.
Branky: 28. hudec, 48. Jakub Vodrážka, 51. Pleva, 84. Bereczký, 
87. Áč.

„Poslední celek tabulky nás v prvním poločase potrápil, hrál velmi 
důrazně a tvrdě. Kluci se ovšem dokázali s touto hrou během polo-
času velmi dobře vyrovnat a druhá půle už byla herně zcela v naší 
režii. Začali jsme se prosazovat v gólových šancích, velmi solidní 
obranná řada dokázala bezpečně likvidovat pokusy domácích o 
rychlé brejky. Zasloužené vítězství po dobrém výkonu,“ spokojeně 
hodnotil trenér Tomáš hájek.

Program dalších zápasů:
8. kolo NE 28. 9. v 10:00 Baník – Junior děčín; 
9. kolo SO 4. 10. v 10:00 libuš – Baník;
10. kolo SO 11. 10. v 10:00 Česká lípa – Baník.

Čelo soutěže:
1. Sokolov 6 0 0 22:3 18
2. Ústí n.l. 5 0 1 21:8 15
3. Varnsdorf 4 1 1 13:5 13
4. Kladno  4 1 1  8:7 13
5. dukla  4 0 2 21:6 12

A DOROST

- 20 -
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JUNIORKA - ROZPIS
  1.  09.08.07 14.00 SO NOVÉ SEdlO FK BaNÍK  0 : 4
  2.  16.08.07 17.00 SO KR. POřÍČÍ FK BaNÍK  0 : 1
  3.  24.08.07 17.00 NE FK BaNÍK MaR. lÁZNĚ  5 : 0
  4.  30.08.07 17.00 NE TRSTĚNIcE FK BaNÍK           anulováno
  5.  07.09.07 17.00 NE FK BaNÍK chYŠE  7 : 1           
  6.  13.09.07 10.30 SO haZlOV FK BaNÍK  1 : 1
  7.   21.09.07 16.30 NE FK BaNÍK lOKO K. V.   6 : 1            
  8.  27.09.07 10.15 SO UNION chEB FK BaNÍK  
  9.  05.10.07 16.00 NE FK BaNÍK OSTROV 
10.  11.10.07 16.00 SO aŠ FK BaNÍK
11.  19.10.07 15.30 NE FK BaNÍK FR. lÁZNĚ
12.  25.10.07 14.30 SO d. RYchNOV FK BaNÍK
13.  02.11.07 14.00 NE FK BaNÍK VINTÍřOV
14.  09.11.07 14.00 NE JÁchYMOV FK BaNÍK 
15.  16.11.07 13.30 NE FK BaNÍK STaRÁ ROlE

* Trstěnice odstoupily ze soutěže a jejich výsledky byly anulovány. důvodem 

tohoto kroku byla dle sdělení prezidenta klubu Jaroslava Zemana ekonomic-

ká situace a také další vlivy uvnitř oddílu. dokud Trstěnice nezaplatí závazky 

vůči KKFS celkem ve výši 120.000 Kč, jsou oddílu pozastaveny přestupy. 

Již nyní má ale šéf Trstěnic plány. „hráči áčka přejdou do B týmu, který hraje 

okresní přebor. cílem je pak pokusit se postoupit do I. B třídy,“ naznačuje 

Zeman, že Trstěnice z fotbalové mapy zcela nezmizí.

* Střelcům krajského přeboru zatím kraluje hazlovský kanonýr Radim Proko-

pec, který k dnešku vstřelil devět branek. Za ním jsou se sedmi góly david 

Sládeček z Unionu cheb a Václav Ušák z Ostrova, kam zamířil na hostování 

s třetiligových Buldoků. Ze sokolovských hráčů je na tom nejlépe záložník 

Michal Svůra, který také vstřelil už sedm branek. Mezi šestibrankovými střel-

ci je Petr Kopřiva, bývalý obránce juniorky, který nyní obléká dres Králov-

ského Poříčí. 

* Mariánské lázně procitly. Po porážce v Sokolově už neztratily ani bod 

a navíc soupeře přehrávají vysokými výsledky. V Královském Poříčí vyhrály 

0:3, pak si přivezly tři body z chyše (1:6) a naposledy rozstřílely favorita 

z hazlova nečekaně 7:1!

ZAJÍMAVOSTI ZE SOUTĚŽE

Se kterými spoluhráči si nejvíce rozumíš? 
Nemám problém s nikým, ale kdybych měl jmenovat tak to bude ur-
čitě Patrik Áč a Pepa hudec. celkově je tu ale super parta. Jak na 
tréninku tak v šatně to je samá srandička, a tak by to asi mělo být. 

V letní přípravě se Ti střelecky hodně dařilo, také v sezoně jsi už 
branky vstřelil. Piluješ nějak speciálně i střelbu nebo je to dílo sou-
časné formy? 
Je pravda, že v přípravě mi to tam celkem padalo, ale určitě to 
není jenom moje zásluha. Je to práce celého týmu a kdo dá góly 
je už celkem jedno, hlavně že to tam padá a týmu se daří. Snažím 
se na tréninku co nejvíce střílet a snad se to projeví v zápasech. V 
prvních čtyřech kolech jsem se nedokázal trefit, i když šance byly. 
Už jsem z toho byl celkem nervózní, ale teď to tam dvakrát spadlo 
a jsem za to rád. Snad to vydrží. 

Jaký je Tvůj fotbalový vzor? 
Neřekl bych, že mám úplně nějaký vzor, ale řadu hráčů určitě ob-
divuji. líbí se mi hra lionela Messiho a po střelecké stránce asi 
luca Toni. 

Jaké máš ve fotbale cíle? 
V současně době bych chtěl určitě vyhrát s týmem dorosteneckou 
divizi a po sezoně bych určitě nebyl proti, kdybych se dostal do so-
kolovské juniorky. Jednou, kdyby to snad vyšlo, tak bych se určitě 
nechtěl živit rukama, ale fotbalem. Snad se mi to poštěstí.

Petr Pleva v akci při utkání.
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Kr.Poříčí chyše 27.09.
loko K.Vary Mar.lázně 27.09.
Union cheb Sokolov B 27.09.
Ostrov Nové Sedlo 27.09.
aš St.Role 27.09.
Fr.lázně Jáchymov 27.09.
d.Rychnov Vintířov 27.09.

Vintířov Kr.Poříčí 05.10.
Jáchymov d.Rychnov 05.10.
St.Role Fr.lázně 04.10.
Nové Sedlo aš 04.10.
Sokolov B Ostrov 05.10.
Mar.lázně Union cheb 04.10.
chyše hazlov 05.10.

8.KOlO 9.KOlO

JUNIORKA -TABULKA

1. SOKOlOV B 6 5 1 0  24: 3 16 ( 7)

2. haZlOV 7 5 1 1  24: 17 16 ( 7)

3. UNION chEB 7 5 1 1  16: 9 16 ( 7)

4. MaR.lÁZNĚ 6 4 1 1  21: 8 13 ( 7)

5. VINTÍřOV 7 4 1 2  17: 14 13 ( 1)

6. aŠ 7 3 1 3  12: 11 10 ( 2)

7. lOKO K.VaRY 7 3 1 3  13: 21 10 ( 1)

8. FR.lÁZNĚ 7 3 0 4  15: 13 9 (-3)

9. KR.POřÍČÍ 6 3 0 3  10: 10 9 ( 3)

10. chYŠE 6 3 0 3  9: 15 9 ( 0)

11. ST.ROlE 6 2 1 3  16: 10 7 ( 5)

12. OSTROV 7 2 1 4  13: 20 7 ( 5)

13. JÁchYMOV 6 1 0 5  7: 16 3 ( 6)

14. d.RYchNOV 7 1 0 6  5: 18 3 (-9)

15. NOVÉ SEdlO 6 0 1 5  6: 23 1 ( 8)

chyše Mar.lázně 1:6 (0:3)
hazlov Sokolov B 1:1 (1:0)
loko K.Vary Nové Sedlo 1:1 (1:0)
Union cheb St.Role 2:1 (1:1)
Ostrov Jáchymov 2:0 (1:0)
aš Vintířov 1:2 (1:2)
Fr.lázně d.Rychnov 4:0 (3:0)

d.Rychnov Kr.Poříčí 2:1 (0:1)
Vintířov Fr.lázně 6:3 (1:1)
Jáchymov aš 1:0 (0:0)
St.Role Ostrov 3:1 (1:0)
Nové Sedlo Union cheb 2:3 (0:1)
Sokolov B loko K.Vary 6:1 (4:0)
Mar.lázně hazlov 7:1 (2:1)

6.KOlO 7.KOlO
ROZHOVOR

V letní přípravě se zčásti změnil kádr divizního a dorostu. Jednou 
z posil byl i Petr Pleva (ročník 1990), střední záložník a kmenový 

hráč lokomotivy Karlovy Vary, který pro-
šel Starou Rolí a dorosteneckou divizi 
okusil už v dresu Buldoků. Po testech ve 
Viktorii Plzeň ale nakonec zakotvil v Ba-
níku, kde se mu zatím herně i střelecky 
daří.

Kdy jsi začínal s fotbalem? Kdo Tě k fot-
balu přivedl, jakými kluby a trenéry jsi 
prošel? 
S fotbalem jsem začal když mi bylo 6 
let. Tehdy mne táta přihlásil na varskou 
lokomotivu. Můj první trenér byl pan Pla-

chý, poté se vystřídala spousta trenérů. Nechtěl bych zapomenout 
na žádného, ale asi bych uvedl pana Krmáška, který se mnou pra-
coval v Staré Roli a v Buldocích. Poté jsem určitě hodně vděčný 
panu Matejkovi. 

V létě jsi byl na přípravě ve Viktorii Plzeň. Proč tvé angažmá nevy-
šlo?
do Plzně mne doporučil trenér Matejka po zkušenostech z Karlo-
vých Varů. Zkusil jsem to, protože to byla určitě ohromná výzva, ale 
ten skok o dvě soutěže výš byl až moc markantní a v týmu jsem se 
neprosadil. Trenér můj odchod odůvodnil tím, že hledá hráče do 
základu a tím jsem se v přípravě nestal. ale za tuto zkušenost jsem 
moc rád. 

Za jakých okolností jsi se ocitl v Baníku? 
Už v průběhu minulé sézony jsem měl schůzku jak s panem háj-
kem, tak s panem Provazníkem. V Sokolově o mne měli zájem a 
po odchodu z přípravy v Plzni jsem se zkontaktoval s šéftrenérem 
mládeže panem Provazníkem a druhý den jsem už nastoupil do 
tréninku na Baníku. a v žádném případě své volby nelituji. 

a-dorost zatím hraje v divizi o příčky nejvyšší. Má toto mužstvo na 
postup do ligy? 
Myslím si, že ano. Je tady velice kvalitní kádr a s výkony půjdeme 
určitě ještě nahoru. Sezonu jsme začali parádně a doufám, že sé-
rie vítězství bude pokračovat co nejdéle. Určitě máme v této sezo-
ně na postup.

…s Petrem Plevou, záložníkem A dorostu



FC JISKRA HAZLOV – BANÍK 1:1 BANÍK – LOKO K. VARY 6:1

Branky: 32. Beneš - 74. Čertík. Rozhodčí: Bouše – Štěrba, Bušek; 
žK 1:3, ČK 0:1 (88. andrš).
Sestava hazlova: Kindl – Bauer, Bláha (14. Šlesingr), Veleman, 
Rossmeisl – Vesecký, Beneš, dočekal, Belovič – Prokopec, Ši-
man.
Sestava juniorky: J. dvořák - hucl (46. Kratochvíl), duben, Vítek, 
Kašpar - habai, Svůra, Vůjtěch, Prchal - Čertík (89. Koky), Kombe-
rec (61. andrš).

Ve šlágru kola, kdy hrál první s druhým, se hrál zápas zcela odliš-
ných poločasů. V tom prvním byli herně lepší domácí, kteří se po 
půlhodině hry také ujali vedení zásluhou Beneše ve 32. minutě. To 
brankář dvořák dokázal vyrazit tvrdé střely Beloviče a hned nato 
Prokopce, ale na dorážku Beneše už nestačil. chvíli nato zahodil 
tutovku Prokopec, který z pár metrů zamířil jen nad břevno. „My jsme 
byli málo aktvní, soupeř vyhrával většinu osobních soubojů, hrál s 
větším nasazením a kromě branky si vypracoval ještě další tři slušné 
možnosti,“ popsal nevydařený poločas trenér Stanislav Purkart. 
Po změně stran se výkon baníkovců rapidně zlepšil. V kabině tomu 
určitě pomohla poločasová domluva a Baník pak domácí přehrával. 
„Ve druhém poločase se to obrátilo, my jsme byli více odhodlaní a 
agresivnější. Vytvořili jsme si tlak a šance, jenže jsme proměnili jen 
jedinou,“ posteskl si Purkart. Vyrovnání zařídil v 74. minutě útočník 
Čertík, který po skrumáži ve velkém vápně prostřelil vše. „Vzhledem 
k tomu jak se vyvíjel první poločas si myslím, že je remíza zaslouže-
ná,“ dodal trenér juniorky. Nic na tom nezměnilo ani vyloučení an-
drše dvě minuty před koncem, který srazil domácího Rossmeisla a 
putoval předčasně do sprch.
Spokojeni nakonec byli oba trenéři. „Soupeř měl v první půli větší 
vůli po vítězství a zaslouženě vedl. My naopak po změně stran lépe 
kombinovali a vyrovnali na spravedlivých 1:1,“ shrnul zápas trenér 
Purkart. „Byl to těžký souboj pro oba týmy. My proměnit tutovky 
v první půli, tak by bylo asi po zápase. Jediná chyba obrany nás pak 
připravila o vítězství. S remízou nakonec musím být spokojený, i když 
jsme ale měli na víc,“ netajil se tříbodovými úmysly trenér hazlova 
Miroslav Švarc.

Branky: 7. a 45. Svůra, 10. Komberec, 37. Prchal, 65. Vítek, 76. 
duben – 79. ludvík. Poločas 4:0. Rozhodčí: J. Novotný – adamec, 
Šmat; žK 2:3, ČK 1:1 (28. Kašpar – 75. Matocha). diváci: 250.
Sestava juniorky: Zacharda – Náppravník, duben (76. hucl), Vítek, 
Kašpar – habai (46. Pačinda), Svůra, Vůjtěch (60. Koky), Prchal – 
Komberec, Čertík. 
Sestava lokomotivy: cypris – Votík, Kubín, Riedl, Mitterpach – Ma-
tocha, Belbl (45. Sedláček), ludvík (79. Kolář), Jílek – Vaněk (84. 
Petra), Tulák. 

Baníkovci si připsali další vítězství a usadili se na prvním místě kraj-
ského přeboru, i když mají o utkání méně než jejich pronásledovate-
lé. První dvě branky padly už v úvodní desetiminutovce. V 7. minutě 
si na hranici vápna připravil palebnou pozici Svůra a pěknou střelou 
obstřelil gólmana lokomotivy. Za další tři minuty na obráncích hostů 
vybojoval míč Komberec, ze strany šel sám na bránu a svůj nájezd 
korunoval gólem. Pak se měnil i počet hráčů na hřišti, kdy byl vylou-
čen sokolovský obránce Kašpar. Na hře Baníku to ale znát nebylo 
a naopak další branka padla  ve 37. minutě, ve které zahrával stan-
dardní situaci kapitán Prchal a míč po jeho přímáku skončil v síti. Pár 
vteřin před poločasovým hvizdem se blýskl pěknou individuální akcí 
Čertík a jeho centr na zadní tyč uklidil do sítě opět Svůra.
Po změně stran Baník hru kontroloval a přidal už jen dvě branky. 
V 65. minutě to po rohu Prchala byl Vítek, který upravil už na 5:0. 
Minutu po vyloučení karlovarského Matochy zahrával standardní si-
tuaci Prchal, míč tečoval Čertík k dubnovi, který jej poslal do brány. 
až pak se dostali ke slovu hosté, kteří po dvojité chybě baníkovců 
upravili na konečných 6:1.

Z výhry měl trenér Baníku Stanislav Purkart radost. „Samozřejmě 
nás tři body těší,“ pověděl kouč po utkání. ale i tak na zápase našel 
body, které se mu nelíbily. „I přes výhru jsem ale u našich hráčů 
postrádal daleko větší agresivitu. Pak mě také mrzí naše vyloučení, 
ale i v deseti jsme měli zápas pod kontrolou a v závěru hosty ještě 
několikrát až zázračně podržel brankář, který je uchránil od daleko 
vyšší porážky,“ myslí si trenér Purkart.
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