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FK BANÍK SOKOLOV
FC SLAVOJ VYŠEHRADVERSUS

PARTNEŘI
UTKÁNÍ:



ÚVODNÍ SLOVO VÝKONNÉHO ŘEDITELE

VÁŽENÍ BANÍKOVCI,
Vážení Baníkovci,

rád bych Vás přivítal jménem FK Baník Sokolov na prvním domácím utkání jarní části Fortuna:národní ligy. V dnešním utkání hostíme FK 
Slavoj Vyšehrad, který je momentálně v tabulce na 11. místě se ziskem dvaceti bodů. 

V posledním utkání jsme vstoupili do  jarní části proti Zbrojovce Brno, která je aspirantem na postu do  ligy. V Brně jsme podali výborný 
výkon, během prvního poločasu si vytvořili pět brankových příležitostí, bohužel jsme odjeli s prohrou 1:0. Nicméně hra samotná a počet 
vytvořených šancí, je předpoklad pro úspěch v dalších zápasech.

Jednou z nejvýznamnějších změn v zimní přestávce bylo angažování hlavního trenéra Bohuslava Pilného, bývalého úspěšného hráče 
a kapitána Slovanu Liberec. Bohuslav Pilný si svou trenérskou cestu postupně ,,odpracoval,, od krajského přeboru, až po postup s Hradcem 
Králové do 1. ligy. Asistentem trenéra byl jmenován Vít Vrtělka, náš bývalý hráč a kapitán A týmu, který doposud působil v klubu na pozici 
šéftrenéra mládeže. Společně přejeme trenérům mnoho štěstí a zejména bodů v druholigové tabulce.

Mimo změn v realizačním týmu došlo během zimního období k významným změnám v hráčském kádru. Příchody: Miroslav Hackl (U19), 
Tomáš Fryšták (Bohemians Praha 1905), Karel Hasil (FK Teplice), Daniel Kovář (FK Pardubice), Marek Krátký (FK Ústí nad Labem), Bidje 
Manzia (SFC Opava), Ondřej Ruml (návrat z Jiskra Domažlice), David Skopec (volný hráč), Adam Tkadlec (Fastav Zlín), Jan Vondra (Bohemians 
Praha 1905),  Kanghyun Yu (Slovan Liberec), odchody: Jan Hošek (ukončení hostování z FK Teplice), Patrik Fišer (hostování FK Ostrov), Jan 
Mejdr (přestup FC Hradec Králové), Jakub Selnar (ukončení hostování FC Viktoria Plzeň), Daniel Stropek (ukončení hostování MFK Karviná), 
Ondřej Ševčík (přestup SK Líšeň), Jakub Šiman (ukončení hostování FC Viktoria Plzeň), Lukáš Šulc (hostování SK Slavia Praha), Roman 
Wermke (ukončení hostování Sk Dynamo České Budějovice).

Zimní přípravné období jsme začali 6.1.2020 v domácích podmínkách, kdy A tým využíval umělou trávu v areálu Baník, posilovnu ve Fitness 
Ural, městský bazén v Sokolově. V termínu 4.2. – 7.2.2020 jsme absolvovali soustředění v Letkově u Plzně. V rámci zimního přípravného 
období jsme odehráli celkem 10 přípravných zápasů od ligových týmů po regionální divizní týmy. 

Baníku zdar a fotbalu zvlášť

Mgr. Tomáš Provazník
Výkonný ředitel

FK Baník Sokolov a.s.
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2018/19 1. místo (71 bodů) ČFL, postup do F:NL
2017/18 14. místo (44 bodů) ČFL
2016/17 13. místo (46 bodů) ČFL

2015/16 15. místo (20 bodů) FNL, sestup do ČFL
2014/15 3. místo (64 bodů) ČFL, postup do FNL
2013/14 2. místo (66 bodů) divize B, postup do ČFL

VÍTÁME VÁS

Vážení fanoušci,
v prvním jarním domácím utkání Fortuna:národní ligy hostíme nováčka soutěže FC Slavoj Vyšehrad, vzhledem k pandemii Covid – 19 se tak 
děje s dvouměsíčním zpožděním oproti původnímu rozpisu F:NL.Vyšehrad má lepší výchozí pozici do jarní části, nicméně Baník jde do utkání 
s velkým odhodláním ukázat sílu nově sestaveného kádru a zvítězit. Věříme, že v tabulce F:NL posuneme během zbytku jarní části výše, a že 
na konci soutěžního ročníku bude Baník mimo sestupová místa!

Nejstarším sportovním klubem na Vyšehradě byl SK Vyšehrad (zvaný též Bohema), který se věnoval kopané. Byl jedním ze zakládajících členů 
ČSF a účastnil se jeho prvního mistrovství. Žel, jeho činnost po krátké době zanikla. _Český klub sportovní Vyšehrad 1907 (s ním se sloučil 
v roce 1946 Meteor Vyšehrad) byl založen před více než 100 lety. Na jaře 1919 byl na Vyšehradě založen fotbalový spolek Meteor Vyšehrad, 
který hrál župní soutěže v letech první republiky a protektorátu.  V poválečných letech došlo ke sloučení ČKS Vyšehrad 1907 a Meteoru 
Vyšehrad do jednoho klubu – SK Vyšehrad.  
V 50. – 60. letech minulého století se SK Vyšehrad pohyboval v městských soutěžích, došlo k přejmenování na SK Slavoj Vyšehrad. Během 
sedmdesátých let hraje Vyšehrad divizní soutěže se střídavými úspěchy, v osmdesátých dokonce působí i ve II. národní lize, ze které však záhy 
sestupuje. Po roce 1989 se mužstvo nejčastěji pohybuje na divizní úrovni, kde patří k lepšímu průměru, okusí však i ČFL, kde se mu však příliš 
nedaří. V posledních letech byl Vyšehrad stálicí divize B, kde patřil ke špičkovým týmům, několikrát mu těsně unikl postup do ČFL. To se mu 
však podařilo v sezóně 2013/14, následně pak využil možnosti administrativně postoupit do FNL. Po roce však opět sestoupil do ČFL, odkud se 
mu podařilo postoupit zpět až v loňské sezóně.

NÁŠ DNEŠNÍ SOUPEŘ: FC SLAVOJ VYŠEHRAD 

KÁDR FC SLAVOJ VYŠEHRAD
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BRANKÁŘI 1 – Petr Dočekal (96), 20 – Martin Otáhal (95)

OBRÁNCI 2 – Vojtěch Mareš (99), 3 – Libor Drozda (00), 4 – Marek Kodr (96), 5 – Agon Hani (98), 18 – Tomáš Jablonský (87), 
22 – Ondřej Švejdík (82), 23 – Milan Nitrianský (90), 25 – Vojtěch Šandera (90)

ZÁLOŽNÍCI 6 – Jan Suchan (96), 7 – Filip Drobílek (94), 8 – Adam Alexandr (00), 9 – Jan Vejvar (98), 11 – Denis Laňka (97), 15 – Petr Rothe (95), 
16 – Daniel Kozel (97), 17 - Ed Kevin Kokorovič (95), 19 – Milan Černý (88), 37 – Nedžad Zinhasovič (00)

ÚTOČNÍCI 10 – Lukáš Pouček (93), 27 – Tomáš Čvančara (00), 13 – Adnan Bašič (96), Lukáš Veselý (97)

REALIZAČNÍ 
TÝM

Hlavní trenér: Roman Veselý, asistent trenéra: Oldřich Pařízek, vedoucí: Milan Tandara, 
maséři: Jiří Večeřa a David Bejdák

VEDENÍ KLUBU Prezident klubu: Jaroslav Klíma, sportovní ředitel: Roman Rogoz, sekretář: Oleg Martinec

ZIMNÍ ZMĚNY 
V TÝMU

Odchody:  Václav Pardubský, Ondřej Žežulka, Tomáš Freit (všichni návrat SK Slavia Praha), Vojtěch Gebert 
(návrat Č. Budějovice), Elvis Sukisa Mashike (návrat Liberec), Ondřej Brejcha (Sokol Hostouň), Michal Rataj 
(Motorlet Praha), Miroslav Verner (Slovan Velvary), Matouš Babka (IMG Academy Bradenton/USA).

Příchody:  Ed Kevin Kokorovič (FC Lynx/Gibraltar), Adnan Bašič (FC UNA Strassen/Lucembursko), Nedžad Zinhasovič 
(Slavia Praha), Milan Černý (Hradec Králové), Jan Suchan (Viktoria Plzeň), Marek Kodr (Příbram).



TABULKA JARO 2020 

A TÝM – ROZPIS JARO 2020 



ZIMNÍ ZMĚNY V KÁDRU:
Odchody z FK Baník:   Jakub Šiman a Jakub Selnar (návrat Viktoria Plzeň), Jan Hošek (návrat FK Teplice), Jan Mejdr (FC Hradec Králové), 

Daniel Stropek (návrat MFK Karviná), Roman Wermke (návrat Dynamo České Budějovice), Lukáš Šulc (hostování 
Slavia Karlovy Vary), Patrik Fišer (hostování FK Ostrov).

Příchody do FK Baník:   Daniel Kovář (FK Pardubice), David Skopec (FC Sellier & Bellot Vlašim), Jan Vondra a Tomáš Fryšták (Bohemians 
1905 Praha), Adam Tkadlec (FC Fastav Zlín), Marek Krátký (FK Ústí nad Labem), Karel Hasil (FC MAS Táborsko), Bidje 
Manzia (SFC Opava), Yu Kanghyun (FC Slovan Liberec), Ondřej Ruml (návrat z Jiskry Domažlice), Miroslav Hackl 
(z U19 FK Baník Sokolov).

V zimním přípravném období absolvovali baníkovci celkem deset duelů:

FK BANÍK SOKOLOV – TJ ROBSTAV PŘEŠTICE 2:1 (1:0) 

FK BANÍK SOKOLOV – FK OSTROV 6:0 (3:0)

FC VIKTORIA PLZEŇ – FK BANÍK SOKOLOV 6:0 (4:0)

FK BANÍK SOKOLOV – FK LOKO VLTAVÍN 2:1 (1:1)

FC VIKTORIA PLZEŇ B –FK BANÍK SOKOLOV 2:2 (0:1)

FK BANÍK SOKOLOV – FK ÚSTÍ NAD LABEM 4:2 (2:0)

MFK CHRUDIM – FK BANÍK SOKOLOV 1:3 (1:2)

FC MAS TÁBORSKO – FK BANÍK SOKOLOV 4:1 (1:0)

FC CHOMUTOV – FK BANÍK SOKOLOV 0:6 (0:1)

FK VIKTORIA ŽIŽKOV – FK BANÍK SOKOLOV 3:3 (1:1)

www.e-liga.czwww.e-liga.cz

A TÝM – ZIMNÍ PŘÍPRAVNÉ OBDOBÍ 2020
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NAROZENINY

STANISLAV GALISZ OSLAVIL 50. NAROZENINY! 
Významná persona sokolovského fotbalu oslavil minulý týden významné životní jubileum. Mládežnický trenér Stanislav 
Galisz se dožívá padesátých narozenin.

Dlouholetý a úspěšný trenér mládeže - to je Stanislav Galisz. V klubu působí už od roku 1996 a díky svým metodám vypěstoval silnou generaci 
hráčů ročníku 86/87. Patří mezi ligoví fotbalisté Petr Jiráček, Tomáš Vondrášek nebo Jakub Dvořák. Mezi jeho známé svěřence pak patřili 
Jakub Blažek, Vojtěch Machek, Jiří Procházka, reprezentant Michael Krmenčík, talentovaný Ondřej Badocha, či mládežničtí reprezentanti 
Lukáš Václavík a Robert Aubrecht.

V roce 2017 byl pan Galisz uveden do klubové Síně slávy.

Na trenéra Galisze zavzpomínal při příležitosti klubových oslav před dvěma lety i současný hráč Teplic - již zmíněný Tomáš Vondrášek: „Mezi 
trenéry, kteří mě vychovávali, nemůžu nikdy zapomenout na pana Galisze. Je to trenér, na kterého nedám ze svých fotbalových začátků 
dopustit.“ Velikost osobnosti trenéra Galisze potvrdil i Petr Jiráček - sokolovský odchovanec, který si v českém nároďáku vyzkoušel například 
i Mistrovství Evropy: „Trenér Galisz patří mezi tři nebo čtyři trenéry, které jsem v mládeži měl a kteří se na mě, v dobrém slova smyslu, nejvíce 
podepsali,“ říká současný kapitán ligového Zlína. 

Své gratulace přidávají i představitelé klubu, jmenovitě výkonný ředitel Tomáš Provazník a předseda představenstva Pavel Makoň. „Naší 
legendě přeji za celý klub, fanoušky a dlouhý zástup odchovanců pevné zdraví, mnoho sil do další trenérské práce, a především hodně životní 
spokojenosti,“ říká Tomáš Provazník a Pavel Makoň dodává: „Ke Standovu významnému jubileu bych mu chtěl poděkovat za dlouholetou 
práci, kterou na Baníku odvádí. Prošlo mu rukama veliké množství mladých fotbalistů. Někteří z nich to dotáhli do nejlepších klubů u nás 
i v zahraničí. Je zřejmé, že svoji práci dělá s láskou a nadšením pro tento krásný sport. Mezi trenéry je respektovanou autoritou díky svým 
odborným znalostem a současně skromným vystupováním. Přeji mu pevné zdraví a dlouhá léta.“ 

Za celý klub mu k jeho životnímu jubileu gratulujeme, a především přejeme všechno nejlepší!
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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 květinářství Sakura, Steak bar George, Bazén Sokolov, Krufin s.r.o., 
Grill Luno, Bowling Lion, fitness Ural a Lasting, pro Vás připravil tři soutěže o hodnotné a zajímavé ceny.

Poločasová soutěž o hlavní cenu v hodnotě 2 000 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 květinářství Sakura.

CHCETE, ABY SE O VÁS VĚDĚLO?
INZERUJTE V BANÍČKU, ZPRAVODAJI FANOUŠKŮ BANÍKU!

Více informací na www.fksokolov.cz

SOUTĚŽTE S BANÍKEM



SPOLUPRÁCE S 1. MŠ PIONÝRŮ PŘINÁŠÍ DĚTEM RADOST
Klub již více jak půl roku spolupracuje s 1. MŠ Pionýrů v Sokolově. V článku se dozvíme o průběhu samotné spolupráce, 
ale také o jejím přínosu pro děti a ostatní. Tuto spolupráci nám za klub zhodnotil vedoucí trenér přípravek Tomáš Hájek 
a za mateřskou školku její paní ředitelka Bc. Romana Veselková.

Tomáš Hájek (vedoucí trenér 
přípravek): „Vzájemná spolupráce 
s paní Romanou Veselkovou, 
která je ředitelkou MŠ, započala 
prakticky od loňského jara. Od té 
doby jsme řešili detaily smlouvy 
a také rozsah a formu spolupráce, 
včetně propagace. Již půl roku běží 
naše spolupráce naplno.
Účelem spolupráce je především 
sportovní a pohybová příprava dětí 
z MŠ. Jednou týdně připravujeme 
různé pohybové aktivity. Podle počasí následně cvičení probíhají buď v tělocvičně, nebo v areálu Bohemia na venkovním hřišti. Náplní jsou 
především různé pohybové hry a rychlostně-koordinační cvičení, vše samozřejmě šijeme na míru věku dětí. Součástí spolupráce je také 
vzájemná propagace obou našich subjektů. Jsme také schopni a připravení pomáhat školce při pořádání sportovních a kulturních akcí pro děti.
Od spolupráce si především slibujeme pomoc s pohybovou přípravou dětí od útlého věku tak, aby si zvykly a nebály se sportovat. Naším cílem 
je odstranit bariéru mezi všeobecnou pohybovou průpravou a organizovaným sportem. Také bychom rádi ukázali rodičům, že sportovat ve 
sportovním klubu mohou jejich děti od útlého věku, samozřejmě v případě, že jsou trenéři rozumní a dětem připravují všestranné aktivity 
v kombinaci s daným sportem. Rodiče často chtějí své dítě přivést do sportovního klubu v pozdějším věku (8-9 let), zde však nastává problém 
s položením základů sportovní přípravy, kterými dnes suplujeme nedostatek všeobecných aktivit u dětí. Za poslední roky si upřímně nevybavuji 
případ dítěte, které by k nám přišlo v takto pozdější věku z ulice a mělo šanci se začlenit s dětmi, kteří se tou dobu věnují sportu aktivně klidně 
i šest let. I proto mohou rodiče pohybově nadaných dětí volit zápis do 1. MŠ Pionýrů, včetně dětí z jiných spádových oblastí. Šikovné děti 
z naší MŠ mají otevřené dveře do klubu s výhodou znalosti prostředí a trenérů. Děti pak přicházejí do známého prostředí a nejdou do neznáma, 
ztrácejí přirozené obavy a ostych. Zatím ještě nemáme zpětnou vazbu od rodičů, ale od pedagogů z MŠ ano a musím říci, že je příznivá. Ovšem 
největší radost máme z ohlasů dětí, které jsou nadšené a na společné akce se těší. A my určitě také, práce s nimi je radost.
Hlavním přínosem je tedy pravidelná pohybová aktivita pro děti, rozvoj pohybových schopností a v neposlední řadě emoční stránka, která je 
spojená se soutěživými aktivitami. Další bonus je možnost pro pohybově nadané děti z MŠ Pionýrů zapojit se do našich nejmenších kategorií 
přednostně.“
Bc. Romana Veselková (ředitelka MŠ): „Každé pondělí se děti velmi těší na pravidelné společné aktivity v tělocvičně. Jako pedagogové 
oceňujeme profesionální přístup trenérů ke všem dětem, i k těm nejmladším, a připravenost a promyšlenost celé hodiny. Na každou hodinu 
mají pro děti připravené nové pohybové aktivity, hry a pomůcky, kterými u dětí podporují a rozvíjejí všestranné pohybové schopnosti. 
Obrovským kladem je i ta skutečnost, že děti využívají dvou tělocvičen a je tedy možné s nimi individuálně pracovat v malých skupinách 
s přihlédnutím k individuálním a věkovým zvláštnostem. Velkým a pozitivním přínosem je také nová autorita – muž/trenér. Děti perfektně 
reagují na pokyny, dodržují pravidla a jsou disciplinované. Při pohybových hrách se učí mimo tělesných dovedností i vzájemné kooperaci, 
ohleduplnosti, soutěživosti a hře fair play. Naše MŠ hodnotí nově navázanou spolupráci s FK Baníkem Sokolov jako veliký přínos nejen pro děti 
a pedagogy ale také pro rodiče dětí, kteří chtějí zdravým životním stylem a sportem ovlivňovat budoucí vývoj svých dětí.“

1. MŠ PIONÝRŮ 

PARTNERSKÉ ŠKOLY FK BANÍK SOKOLOV
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ZAŘVI SI NAPLNO 

SE VSAZENÝM TIKETEM

FANDI A ZÍSKEJ 700 Kč NA PRVNÍ SÁZKY

Nejširší nabídku sázkových 
příležitostí najdeš na ifortuna.cz

Ministerstvo fi nancí varuje: Účastí na hazardní hře 
může vzniknout závislost! Zákaz účasti osob mlad-
ších 18 let na hazardní hře.





http://www.fksokolov.cz/partneri-klubu/

HLAVNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

SPORTOVNÍ PARTNEŘI | PARTNER PRO ZDRAVOTNÍ PÉČI HRÁČŮ

PARTNEŘI KLUBU

PARTNEŘI
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REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Bohuslav Pilný

Asistent trenéra: Vít Vrtělka
Trenér brankářů: Stanislav Vahala
Vedoucí a kustod: Václav Zíma ml. 

Masér a fyzioterapeut: Michaela Vagingerová
Lékař: MUDr. Lukáš Galek

BRANKÁŘI
22 Jakub Dvořák I. (87)
30 Tomáš Fryšták (87)

OBRÁNCI
5 Adam Tkadlec (97)
8 Marek Krátký (93)
12 Jan Vondra (95)
19 Karel Hasil (98)

24 Adam Čihák (95)
 

ZÁLOŽNÍCI
4 David Skopec (94)
6 Daniel Kovář (96)

7 Vojtěch Machek (90)
11 Ondřej Štursa (00)
12 David Štípek (92)

15 Miroslav Hackl (01)
17 Jakub Dvořák II. (89)
16 Jakub Kopřiva (98)

18 Ondřej Machuča (96)
23 Ondřej Ruml (96)

ÚTOČNÍCI
9 Stanislav Vávra (93)

10 Marek Červenka (92)
13 Šimon Šmehyl (94)
14 Yu Kanghyun (96)
21 Bidje Manzia (94)


