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Baník vstupuje do přípravy s cílem stabilizovat tým
Tisková zpráva, 18. června 2015
S novým trenérem Radomírem Korytářem a s několika změnami v hráčském kádru zahájí v pátek 19. června
od 10:00 na porubské ZŠ Jana Šoupala letní přípravu áčko Baníku. Nastoupí do ní naprostá většina hráčů
stávajícího týmu, které již v první den přípravného období doplní na zkoušku příchozí záložník Petr Hronek,
ofenzivní středopolař Imrich Bedecs a brankář Viktor Budínský. Chybět naopak budou Milan Baroš, Vojtěch
Štěpán či Milan Jirásek, kterým v klubu po uplynulé sezóně skončila smlouva či hostování.
„Naším cílem bude tým stabilizovat, to je zásadní. Prvních čtrnáct dní půjde hlavně o vzájemné poznávání.
Nebude to jenom o fotbalových dovednostech hráčů, ale i o jejich charakteru,“ říká trenér Korytář, který se
k působení u baníkovského áčka vrací po zhruba půlroční odmlce, kdy společně s asistentem Danielem
Tchuřem vedl juniorský celek. Nyní spolu budou působit u ligového mužstva, jehož utváření bude v první části
přípravného období jako obvykle dosti proměnlivé.
„Chceme, aby k nám přišlo co nejvíce hráčů na zkoušku a my z nich mohli pro posílení týmu vybrat opravdu
jen ty nejlepší,“ pokračuje kouč Baníku. Na pátečním startu přípravy přivítá celkem čtyřiadvacet fotbalistů,
mezi kterými už bude i trojice nově testovaných jmen. Dvaadvacetiletý slovenský brankář Viktor Budínský
naposled chytal v druholigové Vlašimi, kde v loňské sezóně působil také jedenadvacetiletý záložník Petr
Hronek, který v zimě přestoupil do 1. FK Příbram. Třetím v řadě je třiadvacetiletý slovenský ofenzivní záložník
Imrich Bedecs z ŠK Senec.
Staronovými tvářemi pak budou obránci Oldřich Byrtus a Jan Zawada, kteří se do přípravy áčka Baníku vracejí
po jarním působení v juniorce. Z ní se o stupeň výše posune také útočník Ondřej Pyclík. „Pro kluky se tím
otevírá velká šance, které se musejí chopit. Bude záležet jenom na nich, jak se toho zhostí a zda si zaslouží být
v áčku,“ navazuje Korytář, který bude chtít v práci se všemi hráči navázat na své předchozí účinkování
u ligového celku. „Samozřejmě máme v hledáčku také zkušené hráče, o které stojíme a uvidíme, zda se nám
podaří je přivést. Jsem realista a vím, že skladba týmu musí být vyvážená. Na tom budeme pracovat,“
upřesňuje trenér Baníku své představy o složení mužstva, které by rád doplnil hlavně na krajních postech
sestavy a také v útoku.
Oproti minulé sezóně budou scházet Milan Baroš, který jedná o novém angažmá, dále také Vojtěch Štěpán
mířící do Sigmy Olomouc a Milan Jirásek, kterému skončilo hostování ze Sparty Praha. Na testech v MŠK Žilina
je momentálně chorvatský obránce Luka Lučić. Do přípravy naopak nastoupí jeho krajan Matej Sivrić, který
v Baníku hostuje z Mladé Boleslavi. „Beru to tak, že každý hráč má potenciál. Je to taková otřepaná fráze,
když trenér přijde a říká, že jsou všichni hráči na stejné startovací čáře a musejí ukázat, kdo je lepší. Ale je to
zkrátka na nich, jak ke své roli v týmu přistoupí,“ dodává Korytář.
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Na startu přípravy musí počítat s absencí brankářské jedničky Jiřího Pavlenky, který se účastní s národním
týmem do 21 let Mistrovství Evropy. V pondělí se pak k týmu připojí trojice zahraničních hráčů Derrick
Mensah, Francis Narh a Dyjan Carlos de Azevedo, kteří se vrátí ze svých vzdálených domovin Ghany a
Brazílie. Společně s ostatními tito borci nastoupí do přípravného cyklu, který Baník zahájí na porubské ZŠ J.
Šoupala, kde stráví první dva týdny přípravy. Následně se přesune na herní soustředění do Břeclavi, o
tréninkových plochách pro další část přípravy klub v těchto dnech intenzivně jedná.
Příprava tak bude oproti minulým letům specifická, jelikož Baník bude postrádat tradiční zázemí stadionu
Bazaly. „Tréninky chceme připravit co nejpestřejší, aby se hráči bavili hlavně fotbalem a věnovali se jenom
tomu, pro co na hřišti jsme. Věřím, že právě to bude nejlepší cesta k tomu, abychom si na změnu prostředí
zvykli a respektovali ji jako momentální fakt,“ podotýká na závěr trenér baníkovců k předpokládaným
podmínkám přípravy v sezóně 2015/2016.

Tým FC Baník Ostrava na startu letní přípravy před ligovou sezónu 2015/2016
Brankáři: Vojtěch Šrom, Jakub Andrejko, Viktor Budínský (na zkoušku z FC Graffin Vlašim)
Obránci: Michal Frydrych, Martin Kouřil, Filip Kaša, Matěj Helešic, Ondřej Sukup, Tomáš Vengřinek, Josef
Celba, Oldřich Byrtus, Jan Zawada
Záložníci: Marek Šichor, Patrik Mišák, Davor Kukec, Jan Matěj, Matej Sivrić, Daniel Holzer, Martin Foltyn, Petr
Hronek (na zkoušku z 1.FK Příbram)
Útočníci: Jakub Šašinka, Victor Zapata, Ondřej Pyclík, Imrich Bedecs (na zkoušku z ŠK Senec)
Absence: Jiří Pavlenka (startuje na ME U21), Derrick Mensah, Dyjan Carlos De Azevedo, Francis Narh (všichni
tři se k týmu připojí v pondělí 22. června)
Příchody: Oldřich Byrtus, Jan Zawada, Ondřej Pyclík (juniorka FC Baník Ostrava)
Odchody: Milan Baroš (konec smlouvy), Vojtěch Štěpán (konec smlouvy a odchod do Sigmy Olomouc), Milan
Jirásek (konec hostování z AC Sparta Praha), Luka Lučić (zkouška v MŠK Žilina)

Program letní přípravy FC Baník Ostrava
19. června: Zahájení letní přípravy (10:00, areál ZŠ J. Šoupala)
27. června: Cracowia Krakow – FC Baník Ostrava (17:00)
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29. června – 4. července: soustředění v Břeclavi
1. července: SC Wiener Neustadt – FC Baník Ostrava (18:00, hřiště SV Rohrbach an der Lafnitz)
4. července: FK Senica – FC Baník Ostrava (11:00, hřiště Petrova Ves)
11. července: Wisla Krakow – FC Baník Ostrava (17:00)
12. července: FK Fotbal Třinec – FC Baník Ostrava (11:00)
18. července: generálka na ligu v jednání
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