






FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2022/2023 (podzim)

Dnešní utkání:

Odehraná utkání:
 1. kolo Slavia Praha B – 1. SK Prostějov  0:1 (0:1

 2. kolo 1.SK Prostějov – Třinec -:- (-:-)

Následující utkání:

 3. kolo Varnsdorf – 1.SK Prostějov 14. 8. 2022 (17:00)

 4. kolo 1.SK Prostějov – Sigma Olomouc B 20. 8. 2022 (17:00)

 5. kolo Příbram – 1.SK Prostějov 26. 8. 2022 (18:00)

 6. kolo 1.SK Prostějov – Chrudim 31. 8. 2022 (17:30)

 7. kolo Vlašim – 1.SK Prostějov 4. 9. 2022 (17:00)

 8. kolo 1.SK Prostějov – Táborsko 10. 9. 2022 (17:00)

 9. kolo Vyškov – 1.SK Prostějov 17. 9. 2022 (10:15)

 10. kolo 1.SK Prostějov – Sparta Praha B 1. 10. 2022 (16:00)

 11. kolo Jihlava – 1.SK Prostějov 7. 10. 2022 (18:00)

 12. kolo 1.SK Prostějov – Karviná 15. 10. 2022 (15:30)

 13. kolo Líšeň – 1.SK Prostějov 22. 10. 2022 (15:30)

 14. kolo 1.SK Prostějov – Opava 29. 10. 2022 (14:30)

 15. kolo 1.SK Prostějov – Dukla Praha 5. 11. 2022 (14:00)

 16. kolo Třinec – 1.SK Prostějov 12. 11. 2022 (10:15)

Ofi ciální magazín klubu 1.SK Prostějov k utkání 2. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ■ Autor textů: Tomáš Kaláb ■ Foto: Josef Popelka, Tomáš Čepa,
www.fotbaltrinec.cz ■ Zlom a sazba: Josef Popelka ■ Tisk: TISKÁRNA JOLA v.o.s. ■ Připomínky či náměty piště na kalab70@seznam.cz

11.SK PROSTĚJOV

Účastníci F:NL v sezóně 2022/2023

1. SK Prostějov

FK Viagem Příbram

AC Sparta Praha B

FC Silon Táborsko

FC Sellier & Bellot Vlašim

FC Vysočina Jihlava

MFK Karviná

FK Dukla Praha

FK Fotbal Třinec

SK Slavia Praha B

FK Varnsdorf

SK Sigma Olomouc B

MFK Chrudim

MFK Vyškov

SK Líšeň 2019

SFC Opava
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Brankáři
 1 Krynskij Volodymyr 1997
20 Bárta Michal 1989

Obránci
 2 Blahuta Jarmil 2001
 4 Elbel Jakub 2000
 13 Stříž Michael 1994
 14 Bolf Jakub 1998
 15 Bialek Daniel 1997
 16 Machynek Lubomír 1994
 17 Schaff artzik Jan 1987
 21 Gáč David 1998

REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní trenér: Šustr Pavel
Asistent trenéra: Kroupa Karel
Asistent trenéra:              Vybíhal Matěj
Trenér brankářů: Melichárek Dušan
Vedoucí mužstva: Musil Martin
Masér: David Libor

Záložníci
 5 Kulig Samuel 2001
 7 Vlachovský Martin 2000
 8 Omale Solomon 2001
 22 Zapletal Michal 1998
 29 Mach Marek 2000
 32 Kušej Vasil 2000
 70 Koudelka Jan 1992

Útočníci
 9 Ali-Abubakar Torfi q 2001
 10 Pinc Dušan 1998
 25 Bartolomeu Robert 1993
 99 Píchal David 2000

Více o klubu na www.1skprostejov.cz

SOUPISKA

1.SK Prostějov
Za Místním nádražím 4536
796 03 Prostějov

Tel.: 582 334 795
email: sekretariat@1skprostejov.cz
web: www.1skprostejov.cz



Brankáři
 1 Hasalík Lukáš 2001
 22 Kerl Daniel 2001
 30 Schovanec Ondřej 2006

Obránci
 2 Tandara Marián 2002
 4 Hýbl Matěj 1994
 11 Obadal Kryštof 2003
 12 Foltyn Martin 1993
 13 Brak Vojtěch 1997
 14 Straňák Dominik 1999
 17 Zogata David 2003
 20 Szewieczek Michal 2001

REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Zbončák Martin
Asistent trenéra:  Cieslar Zdeněk
Vedoucí mužstva: Čelůstka Marek
Trenér brankářů: Paleček Lukáš
Masér: Raszka René

Záložníci
 7 Jursa Tomáš 1989
 10 Samiec Martin 1998
 15 Kania Lukáš 1997
 16 Habusta Jakub 1993
 21 Machuča Ondřej 1996
 24 Omasta Tomáš 1995
 26 Kateřiňák Jiří 1995

Útočníci
 6 Holík Lukáš 1992
 8 Juřena Václav 1991

   Více o klubu na www.fotbaltrinec.cz

SOUPISKA

FK TŘINEC a.s.
Tyršova 214
739 61 Třinec

Telefon: +420 776 367 048 
E-mail: fotbal.trinec@seznam.cz
Internet: www.fotbaltrinec. cz
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MINULÉ KOLO

 Dukla Praha – SK Líšeň 0:1

 MFK Vyškov – MFK Chrudim 3:0

 FK Třinec – MFK Karviná 0:3

 FK Viagem Příbram – FC Silon Táborsko 1:1

 FC SB Vlašim – FC Vysočina Jihlava 0:2

 SK Sigma Olomouc B – AC Sparta Praha B 1:0

 SK Slavia Praha B – 1. SK PROSTĚJOV 0:1

 FK Varnsdorf – SFC Opava 3:1

OKÉNKO DO MINULÉHO KOLA

SK Slavia Praha „B“ – 1.SK Prostějov 0:1 (0:1) 1. kolo F:NL
Branka: 45.+2 Omale (p)
Rozhodčí: Kotala – Bureš, Žurovec.
ŽK: 45.+1 Pudil, 90. Jurásek – 11. Bialek, 55. Omale, 88. Píchal, 89. Bolf, 90.+1 Krynskij.
Diváků: 580.

Sestava Prostějova: Krynskij – Bolf, Gáč, Bialek, Elbel (78. Píchal) – Bartolomeu (63. Zapletal), Omale, 
Mach (63. Kulig), Kušej – Koudelka (78. Vlachovský), Pinc (85. Abubakar).  Trenér: Pavel Šustr

I v úvodu aktuální sezóny narazili naši fotbalisté na jednoho z dvojice pražských „S“, 
byť s  přídomkem „B“. Sestava čítala hned šest zbrusu nových jmen, domácí zařadili 
do sestavy dva hráče „áčka“, mezi nimi u nás známého Juráska. V první šanci zápasu 
Bartolomeu po přihrávce Koudelky mířil mimo, slávistické šance vychytal prostějovský 
gólman. V samém konci první půle při dalším z našich rohových kopů fauloval Pudil 
a Omale trefil penaltu přesně k tyči. Po přestávce jsme si mohli vedení pojistit, Kušejův 
pokus reflexivně vykopl brankář Dvořák. To jeho protějšek se nenechal přelobovat 
osamoceným Osuagwuem. I  v  závěru druhé půle padla branka, Juráskovu radost 
z  vyrovnání ovšem zhatil proporek pomezního, takže jsme na okraji Prahy uhájili 
nejtěsnější vítězství.
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AKTUÁLNÍ KOLO

 MFK Karviná – FC SB Vlašim -:- (-:-)

 FC Vysočina Jihlava – SK Sigma Olomouc B -:- (-:-)

 SFC Opava – Dukla Praha -:- (-:-)

 MFK Chrudim – FK Viagem Příbram -:- (-:-)

 FC MAS Táborsko – SK Slavia Praha B -:- (-:-)

 SK Líšeň – FK Varnsdorf -:- (-:-)

 1. SK PROSTĚJOV – FK Třinec -:- (-:-)

 AC Sparta Praha B – MFK Vyškov -:- (-:-)



51.SK PROSTĚJOV

PROSTĚJOV Do prvního zápasu sezóny 
nastoupil s  kapitánskou páskou na ruká-
vu. Po odchodu Aleše Schustera a dalších 
patří ve svých třiceti letech k těm nejzku-
šenějším. Ofenzivní záložník Jan Koudelka 
by už měl předávat své zkušenosti o deset 
let mladším hráčům. Jak vidí nově se rodící 
tým a co lze očekávat od sobotního zápasu 
s Třincem?

Když jsem dával do zpravodaje novou 
soupisku, uvědomil jsem si, že jsi třetí 
nejstarší člen kádru. I to je důvod kapi-
tánské pásky, kterou nosíš na rukávu?
„Nevím, jestli je to natrvalo, neřešili jsme 
to, tohle vždy určuje trenér. Že jsem třetí 
nejstarší, to už je pravda. Stoper Schaff ar-
tzik, gólman Bárta a  já. Nikdo jiný už tam 

není. Na druhou stranu je mi teprve třicet, 
takže to ještě není tak hrozné, že jsem třetí 
nejstarší (smích). Je to dáno stavbou kádru, 
všechno se omlazuje.“
V  kádru přibyl pomalu tucet nových 
jmen, je to hodně patrné i  na základní 
jedenáctce, co k tomu říci?
„Už to tady za trenéra Šustra jednou bylo, 
je to ten samý styl. Většina mladíků kolem 
dvaceti let, všichni mají zkušenosti minimál-
ně z třetí ligy, mnozí i z druhé, což je hodně 
znát. Je to dobré nejen pro ně, ale pro celý 
tým, že se budeme posouvat dál, budou-li 
všichni pracovat tak, jak mají. Když zaberou 
všichni, tým to požene dopředu. Mladí kluci 
se především chtějí ukázat.“
Tvůj osobní pocit?
„Veskrze dobrý, všichni fungují tak, jak 
mají. Chemie kabiny vypadá dobře, kluci 
jsou v  pohodě, nejsou žádné namyšle-
né primadony. Pro tým jen dobře. Žádné 
zvučné jméno tentokrát na soupisce ne-
máme, ale máme dravé mládí, takže není 
potřeba až tolik zkušených. Máme do brá-
ny Bártu, který toho hodně prošel, vzadu 
Honzu Schaff artzika, já jsem už v Prostějo-
vě taky delší dobu (úsměv) a  koneckonců 
i ti mladí už mají něco za sebou. Je to podle 
mě dobře poskládané.“
Sice přísloví praví, že dvakrát nevstou-
píš do téže řeky, ale trenér Šustr je dal-
ším příkladem opaku. Dá se říci, že na-
vázal tam, kde před rokem skončil?
„Ano, tréninky a příprava probíhaly ve stej-
ném stylu. My, co jsme tady byli, jsme vě-
děli, co můžeme očekávat. Trénujeme věci, 
které se uplatňují v  zápasech, děláme je 
stále dokola, takže v zápase pak prezentu-
jeme jakýsi styl. Stále na tom samozřejmě 
pracujeme, vždyť máme za sebou nějaký

„Je mi 30 a už jsem třetí nejstarší,“
směje se Honza Koudelka
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měsíc přípravy. Teď máme po prvním kole, 
takže než si vše dokonale sedne, bude to 
ještě nějakou dobu trvat. Trenér ví, jakou 
cestou jít, ta je nastavená, my to víme, fun-
guje to.“
První zápas sezóny je vždy důležitý, tak-
že s výsledkem s rezervou Slavie panuje 
asi spokojenost?
„První kola jsou vždy trochu jiná, i  když 
soupeře znáš třeba čtyři roky a máš s ním 
něco odehráno, pokud se potkáte v první 
kole, bude to vypadat trochu jinak. První 
kola jsou hodně specifi cká, navíc jsme hrá-
li na Slavii, která postoupila z nižší soutě-
že. Měli tam hodně mladé kluky, ale je to 
prostě Slavie, mají svůj styl hry, svoji úro-
veň. Jsme rádi, že jsme zápas zvládli, i když 
jsme v  některých fázích měli štěstí. Ale je 
třeba mu také jít naproti. Dali jsme jeden 
gól, podržel nás brankář, všichni jsme to 
odpracovali a výsledek se dostavil.“
Před námi je další důležitý krok, prv-
ní utkání na domácím stadionu, jakým 
bude podle tebe Třinec soupeřem?
„My chceme vyhrávat každý zápas, jedno 
jestli doma nebo venku. S Třincem to bude 
úplně jiný zápas než v neděli na Slavii. Ne-
bude to soupeř, který by si to s námi přijel 
rozdat, bude asi spíš vycházet z defenzivy, 
ale pořád musíme mít na paměti, že to je 
teprve druhé kolo. Oni to první nezvládli, 
budou chtít na nás vlítnout a pěkně nám 
to znepříjemnit. Je to hlavně o nás. Nelze 
říci, že stoprocentně vyhrajeme, bude to 
možná těžší než jiné zápasy. Třinec je dlou-
ho v druhé lize, má zkušenosti, nic jedno-
duchého to nebude. Ale my zápas samo-
zřejmě zvládnout chceme.“
Divácká kulisa by měla být solidní, nový 
ročník, skoro nový tým...
„Doufám, že diváci chodit budou, že jich 
bude chodit víc, ale je to hlavně o nás, aby-
chom hráli dobrý fotbal a tak je na tribuny 
přilákali.“
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...o výkonu týmu...
„V našem výkonu byla patrná křečovitost, 
přemíra snahy a nedokázali jsme se držet sta-
noveného plánu po celých devadesát minut. 
Nedařilo se nám dotahovat útoky do vylože-
ných šancí, do nichž jsme naopak pustili sou-
peře, což by se nám nemělo stávat.“

...o charakteru utkání...
„Výše uvedenou optikou považuji vítěz-
ství v klasickém prvním utkání nové sezó-
ny spíše z kategorie šťastných.“

...o výsledku
a individuálních výkonech...
„Každý tým si pro výhru musí jít, a pokud 
nejde, sama nepřijde. Naopak vás mine. 
My jsme odměněni byli a pro nás, jakožto 
pro tým, který se vytváří, je to velice dů-
ležité vítězství. My jsme podali soudržný, 
kolektivní výkon, z něhož vyčníval brankář 
Krynskij. To byla od vedení trefa!“

Pohledem trenéra Pavla ŠUSTRA

SLEDUJTE NÁS TAKÉ

NA FACEBOOKU

ÈI INSTAGRAMU
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Co je každopádně jisté, že nás čeká první domácí utkání sezóny, do něhož jdeme 
s úspěšným vstupem s rezervou Slavie v zádech. Na rozdíl od minulé sezóny, kdy jsme 
přivítali brněnskou Zbrojovku, máme zdánlivě přijatelnějšího soupeře. Třinci se minulý 
ročník nevyvedl a rozhodně nepatří k favoritům soutěže. Ovšem o to těžší může nastáva-
jící duel být.
Oba poslední zápasy se Slezany byly výsledkově diametrálně odlišné. Zatímco na podzim jsme doma 
jasně vyhráli 3:1 díky trefám Omaleho, Žáka a Kušeje, na jaře jsme utrpěli ve Slezsku debakl 0:4.
Okolnosti a situace v létě přiměly Třinecké k radikálnímu řezu v kádru. Přesto klub věří, že přivedl 
kvalitní hráče, kteří patřili v bývalých klubech k výrazným individualitám. „Do nové sezony vstupujeme 
pokorně, s cílem vyhnout se záchranářským pracím, se kterými jsme se potýkali v uplynulém ročníku. 
Nervy a stres, které je provázely, už nikdo z hráčů, trenérů ani funkcionářů letos nechce zažít,“ zdůraznil 
generální manažer Třince Petr Hrazdílek. Chtějí proto především pokračovat v dobrých výkonech na 
domácím hřišti a zvýšit agresivitu a odvážnost u soupeřů.
V  rámci přípravy Třinec sehrál osm přípravných zápasů, z  nichž třikrát zvítězil, jednou remizoval 
a čtyřikrát odešel poražen. V generálce nestačil na sousední Opavu, v prvním ligovém zápase pak na 
loni ještě prvoligovou Karvinou. V obou zápasech nevstřelil ani branku, což může o něčem vypovídat.
K největším ztrátám lze počítat odchod útočníka Dediče do Plzně, v defenzivě pak konec Bedecse 
či Javůrka. Atraktivitě zápasu na Hané jistě přispěje i fakt, že náš dres oblékne dvojice nedávných 
Třinečanů Jakub Bolf a David Gáč. V sobotu neuvidíme ani záložníky Nešického s Weberem nebo 
útočníka Petráně.
K novým tvářím patří Vojtěch Brak, Jiří Kateřiňák, Tomáš Jursa, Kryštof Obadal či pro naše fanoušky 
známý Dominik Straňák. K posledním přírůstkům patří dvojice Marián Tandara a Lukáš Holík.
Jak tedy může vypadat třinecká sestava? Doma dal trenér Martin Zbončák důvěru jedenáctce 
Hasalík – Jursa (79. Obadal), Foltyn, Straňák, Hýbl (79. Szewieczek) – Machuča (73. Holík), Habusta 
– Omasta, Kateřiňák, Kania – Juřena.
Jak předpokládají trenéři, Třinec přijede na Hanou především bránit a domácí budou muset 
dobývat soupeřovu bránu, což bývá obtížný úkol. Držme palce, ať se to podaří.

DNES NÁS ČEKÁ... FK Třinec

19. kolo F:NL, 19. 3. 2022 FK Fotbal Třinec – 1.SK Prostějov 4:0 (0:0)

Branky: 64. Dedič, 69. Omasta, 74. Schaffartzik (vl.), 85. Petráň.

Žluté karty: 57. Kania, 71. Machuča, 79. Bolf – 10. Bialek, 61. Koudelka.

Rozhodčí: Křepský – Vyhnanovský, Černoevič

Třinec: Hasalík – Bolf (80. Hýbl), Ba, Foltyn, Javůrek – Habusta, Machuča (84. Weber) – Omasta, 

Nešický (67. Bedecs), Kania – Dedič (84. Petráň).

Prostějov: Nemrava – Urbanec, Schaffartzik, Schuster, Zapletal – Bialek (69. Kopřiva), Jiráček 

– Bartolomeu (69. Hönig), Koudelka, Kušej (69. Stříž) – Píchal (43. Amobi).

POSLEDNÍ VZÁJEMNÝ ZÁPAS





Akce se koná pod záštitou RNDr. Aleny Raškové, náměstkyně primátora.

DISCIPLÍNY: PLAVÁNÍ  TENISOVÁ ZRUČNOST 
ŠIPKY  HOD TENISOVÝM MÍČKEM NA CÍL

PETANQUE  SRÁŽENÍ PLECHOVEK                

KROUŽKY  HOKEJ








 




