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Arťom mešAninov
Zápasy: 18
Góly: 0
Asistence: 1
Žluté karty: 5
Červené karty: 0
Známka: 4
Hodnocení Deníku: Rozhod-
ně mu nešla upřít snaha, rval 
se o každý balon, do soubojů 
chodil naplno. Fotbalově však 
třiadvacetiletý Rus pokulhával. 
Mít Baník širší kádr, určitě by 
si nepřipsal osmnáct ligových 
startů. Vyšel mu, stejně jako 
celému týmu, pouze duel se 
Slavií. Působil jen jako záplata 
za hráče, který byl právě vykar-
tovaný, nebo zraněný.

ADAm Jánoš
Zápasy: 29
Góly: 1
Asistence: 0
Žluté karty: 7
Červené karty: 0
Známka: 2
Hodnocení Deníku: Od vedení 
Baníku trefa do černého. Před 
sezonou přišel z Mladé Bolesla-
vi a hned se zařadil mezi nejlep-
ší. Jako štítový záložník odvedl 
kus poctivé práce. Hodně toho 
naběhal. Dokázal sám zastavit 
nájezdy soupeřů, získal nespo-
čet míčů, navíc uměl zavelet 
do rychlého útoku. Jediný gól 
vstřelil v Teplicích. Znamenal 
výhru 1:0 a důležité tři body.

mArtin Fillo
Zápasy: 33
Góly: 3
Asistence: 4
Žluté karty: 9
Červené karty: 0
Známka: 2-
Hodnocení Deníku: Jeden 
z nejvytěžovanějších hráčů. 
Nezapomenutelný zůstane jeho 
výkon při velké domácí výhře 
nad Slavií 2:1. Nejenže dal oba 
góly, ale na hřišti byl k neza-
stavení. Po brzkém vyloučení 
Baroše se slovně pustil do su-
dího, viděl žlutou kartu a zdravě 
se naštval. Tým svým projevem 
a hrou strhl. V dalším průběhu 
sezony však na tuto parádu už 
nenavázal.

milAn Jirásek
Zápasy: 26
Góly: 0
Asistence: 3
Žluté karty: 3
Červené karty: 0
Známka: 3
Hodnocení Deníku: Maratonec. 
Těch kilometrů, kolik naběhal… 
Hodně technický hráč, dobrý 
do rozehrávky a na standardky. 
Občas měl problém přitvrdit, 
ale i on postupem času dokázal 
jít do ostrého skluzu a o míč se 
porvat. Pořádně si zahrál až na 
konci sezony. Velkým minusem 
je nula v kolonce vstřelených 
branek.

DAniel HolZer
Zápasy: 35
Góly: 2
Asistence: 7
Žluté karty: 1
Červené karty: 0
Známka: 3
Hodnocení Deníku: Po návratu 
do mateřského klubu ze Sparty 
na něj byli fanoušci zvědaví. 
Na jaře nedokázal navázat na 
velmi dobrý podzim. Měl velké 
výkyvy. Když mu zápas sedl, byl 
skoro u všeho. Když se ale do 
utkání nedostal, byl neviditelný. 
Každopádně se v produktivitě 
neztratil. Dva góly a sedm asis-
tencí je slušná vizitka.

robert Hrubý
Zápasy: 33
Góly: 2
Asistence: 7
Žluté karty: 5
Červené karty: 1
Známka: 3
Hodnocení Deníku: Na podzim 
se mu, stejně jako týmu, dařilo, 
jaro už bylo takové nemastné 
neslané. V některých zápasech 
vypadal, že se dostatečně  
o body nerve. Na své pozici 
středového záložníka měl být 
dominantnější, více si chodit 
pro balony. Byl stejně produk-
tivní jako Holzer, dva góly a 
sedm asistencí je solidní číslo.

JAkub bolF
Zápasy: 4
Góly: 0
Asistence: 0
Žluté karty: 0
Červené karty: 0
Známka: 3-
Hodnocení Deníku: Jednadva-
cetiletý synovec bývalého re-
prezentačního obránce Reného 
Bolfa a odchovanec Baníku si 
připsal první čtyři ligové starty  
v kariéře. Pouze jednou nastou-
pil od úvodního hvizdu, a to ve 
2. kole nadstavby v Jablonci, 
kde mužstvo prohrálo 0:2. 
Vítězný gól dali Severočeši v 50. 
minutě z penalty po jeho faulu.

milAn bAroš
Zápasy: 17
Góly: 6
Asistence: 2
Žluté karty: 4
Červené karty: 1
Známka: 2
Hodnocení Deníku: Sedm-
atřicetiletá legenda klubu 
nezklamala. Když byl Bary na 
hřišti, člověk se nenudil. Jen v 
Karviné (0:2), kde nastoupil do 
druhé půle, se v tom s ostatní-
mi plácal. Baníku však celkově 
sám zajistil hned několik bodů, 
přestože kvůli zraněním odehrál 
jen deset devadesátiminuto-
vých zápasů. Doma se blýskl 
hattrickem proti Příbrami (3:0).

DAme Diop
Zápasy: 29
Góly: 8
Asistence: 3
Žluté karty: 7
Červené karty: 0
Známka: 2-
Hodnocení Deníku: Šestadva-
cetiletý Senegalec zazářil na 
konci loňského srpna, kdy v 5. 
kole na hřišti Sigmy Olomouc 
zaznamenal hattrick a se spolu-
hráči oslavil výhru 4:1. Celkem 
nastřílel osm gólů, mohlo jich 
ale být při lepším zakončení 
ještě víc. Šance na to měl. Se-
zonu dohrával ne úplně zdravý a 
bylo to na jeho výkonech znát.

nemAnJA kuZmAnoviČ
Zápasy: 17
Góly: 4
Asistence: 1
Žluté karty: 2
Červené karty: 0
Známka: 3
Hodnocení Deníku: V zimě 
přišel jako kapitán a s pěti góly 
nejlepší střelec Opavy.  
V Baníku přidal během podzimu 
čtyři branky. Zazářil na začátku 
dubna, kdy se v duelu 27. kola 
s Teplicemi podílel dvěma 
přesnými zásahy na výhře 3:1. 
Na druhé straně to byl jediný 
zápas z posledních čtrnácti, ve 
kterém dokázal skórovat.

onDřeJ šAšinkA
Zápasy: 27
Góly: 3
Asistence: 0
Žluté karty: 5
Červené karty: 0
Známka: 3-
Hodnocení Deníku: Mládežnic-
ký reprezentant a odchovanec 
Baníku odehrál jen dvě celá 
utkání, proto musejí být tři 
vstřelené branky brány pozitiv-
ně. Tu poslední dal však loni 6. 
října v 11. kole při remíze 2:2  
s Mladou Boleslaví. Od té doby 
v lize neskóroval. V prodloužení 
rozhodl dubnové čtvtfinále MOL 
Cupu s Libercem (2:1).

JAkub šAšinkA
Zápasy: 18
Góly: 1
Asistence: 1
Žluté karty: 3
Červené karty: 0
Známka: 4-
Hodnocení Deníku: Starší bratr 
Ondřeje Šašinky neprožil dob-
rou sezonu. Když byl na hřišti, 
tak „jezdil“, ale herně to bylo 
toporné, až křečovité. Prostě 
málo. Prospěšný navíc nebyl 
ani ve chvíli, kdy bylo třeba míč 
prodloužit hlavou nebo sklep-
nout pro spoluhráče. Jediný gól 
vstřelil v Opavě, kdy snižoval na 
konečných 1:2.

Hodnocení fotbalistů Baníku Ostrava pohledem Deníku

boHumil páník
Známka: 2-
Hodnocení Deníku: Poté, 
co Baník v lize zázračně 
zachránil, prožil fantas-
tický vstup do sezony. 
Celý podzim tým šlapal a bylo z toho 
senzační třetí místo. Nezapomenutelné 
zůstane slavné vítězství 2:1 nad Slavií 
bez vyloučeného kapitána Baroše.  
S jarem však přišel útlum. Úzký kádr, 
zranění a stopky za žluté karty srazily 
mužstvo v závěru sezony na kolena. 
Zkušený kouč jistě nebude v dobrém 
vzpomínat na trapný výkon a porážku 
0:2 v Karviné.

P
řestože jim sezo-
na vyšla, všichni 
byli po posledním 
zápase zklamaní. 
Páté místo a účast 

ve finále domácího poháru 
vypadají na papíře po 
loňském boji o záchranu 
skvěle, chyběla tomu ale ta 
pomyslná třešnička na dor-
tu, kterou by byla po devíti 
letech účast ve druhém 
předkole Evropské ligy. 
Svěřenci trenéra Bohumila 
Páníka k ní měli hned ně-
kolik šancí. O triumf v MOL 
Cupu, který by znamenal 
vstupenku do pohárové 
Evropy, připravila Baník 
mistrovská Slavia po výhře 
2:0 v Olomouci. Nevyšlo to 
ani přes ligu. V rozhodující 
kvalifikaci prohrál Baník 
0:1 s Mladou Boleslaví. „Byli 
jsme ve finále poháru a 
skončili pátí, takže sezonu 
negativně hodnotit určitě 
nemůžeme,“ řekl Páník.

obránCi  ▸▸▸

ÚtoČníCi  ▸▸▸

ZáloŽníCi ▸▸▸

trenÉr  ▸▸▸
umístĚní bAníku v prŮbĚHu letošní seZonY
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brAnkáři  ▸▸▸
JAn lAštŮvkA
Zápasy: 35
Čistá konta: 11
Žluté karty: 3
Červené karty: 0
Známka: 1
Hodnocení Deníku: Po celou 
sezonu patřil k velkým oporám,  
s jedenácti čistými konty se řadil 
k nejlepším gólmanům ligy. Těžko 
hledat zápas, který mu nevyšel. 
Naopak těch, ve kterých zazářil, 
bylo hned několik. Za zmínku jistě 
stojí heroický výkon proti Slavii, 
kterou doma Baník i bez vylouče-
ného kapitána Baroše udolal 2:1. 
„Lašty“ vyčapal Pražanům tři góly.

viktor buDinský
Zápasy: 1
Čistá konta: 0
Žluté karty: 0
Červené karty: 0
Známka: 2-
Hodnocení Deníku: 
Šestadvacetiletý Slovák v lize 
šanci na úkor zkušenějšího Laš-
tůvky nedostával. Zato odchytal 
celý MOL Cup. Do branky šel 
pro mnohé překvapivě také do 
olomouckého finále proti Slavii. 
Baník sice prohrál 0:2, Budinský 
však obstál. Jen v úvodu zlikvi-
doval dvě velké šance Pražanů, 
a držel tak šanci na postup do 
pohárového Evropy. Až do vymyš-
lené penalty.

(nedostatečný počet odehraných zápasů) – obránce: Jakub Pokorný, záložník: Bronislav Stáňa.neHoDnoCeni,
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pAtriZio stronAti
Zápasy: 35
Góly: 2
Asistence: 0
Žluté karty: 6
Červené karty: 0
Známka: 1-
Hodnocení Deníku: Byla na něj 
radost pohledět. Jeden z nej-
lepších stoperů ligy. Baníkovský 
srdcař, který by šel do hlavičky 
klidně i s bagrem. Nerozhodil 
ho ani smolný začátek jara, 
hrubka na Dukle a vlastní gól  
s Libercem. Nevrtal se v tom, 
dál tvrdě pracoval a zachránil 
mnoho bodů. Dokázal uskákat 
a ustát souboje i s takovými na-
bušenými obry, jako jsou Smola 
či Komličenko.

Jiří FleišmAn
Zápasy: 34
Góly: 1
Asistence: 0
Žluté karty: 8
Červené karty: 0
Známka: 2
Hodnocení Deníku: Přestup 
do Baníku mu sedl. Brzy se stal 
mezi fanoušky oblíbencem. Byl 
na něj spoleh. Na levé straně 
provětral nejednoho soupe-
ře, hrát proti němu nikomu 
nechutnalo. Tvrdý v osobních 
soubojích, uměl založil rychlý 
protiútok, nebo sám vyrazit 
dopředu. Dvěma góly pomohl 
v osmifinále MOL Cupu vyřadit 
na západě Čech mistrovskou 
Plzeň.

váClAv proCHáZkA
Zápasy: 25
Góly: 2
Asistence: 0
Žluté karty: 4
Červené karty: 0
Známka: 2-
Hodnocení Deníku: Své si 
vzadu odehrál, hlavně v domá-
cích zápasech. Začal pouze 
na střídačce, šanci hrát od 
začátku dostal poprvé na konci 
listopadu loňského roku v 16. 
kole a v sestavě už se udržel až 
do konce sezony. Dal dva góly, 
oba znamenaly zisk bodu po 
remízách 1:1 s Mladou Boleslaví 
a mistrovskou Plzní. 

mArtin šinDelář
Zápasy: 25
Góly: 1
Asistence: 0
Žluté karty: 1
Červené karty: 0
Známka: 2-
Hodnocení Deníku: Držel si 
dobrý standard. Vyloženě ne-
vyčníval, zároveň nedělal hrubé 
chyby. Na podzim nechyběl ani 
minutu až do smolného utkání  
v Příbrami, kde se zranil, a 
znovu zvládl celé utkání za tři 
měsíce na Slavii. Za celé jaro 
naskočil od začátku jen do 
pěti duelů. Jediný gól vstřelil 
v Mladé Boleslavi, kde skončil 
zápas 2:2.

Denis GrAneČný
Zápasy: 25
Góly: 0
Asistence: 0
Žluté karty: 5
Červené karty: 0
Známka: 3
Hodnocení Deníku: Budouc-
nost Baníku. Dvacetiletý od-
chovanec klubu by snad doběhl 
i Bolta. A pak ho ještě poslal 
přes míč na zem. S ním na noze 
už to ale kolikrát nebylo úplně 
ono. Snažil se, bojoval, v někte-
rých chvílích mu však chyběl 
větší klid. V nadějných situacích 
to chtělo lepší centr, přesnější 
zakončení. Taky proto za 926 
minut na hřišti nebodoval.

lukáš pAZDerA
Zápasy: 27
Góly: 1
Asistence: 3
Žluté karty: 3
Červené karty: 0
Známka: 3-
Hodnocení Deníku: Do Ostravy 
přišel v srpnu 2017 jako zkuše-
ný kapitán Zlína a nutno říct, 
že se od něj čekalo daleko víc. 
Nejlepší utkání odehrál na konci 
loňského září v 9. kole právě 
ve Zlíně, kde se jediným gólem 
v sezoně podílel na výhře 2:1. 
Jinak to ale bylo většinou spíše 
trápení.
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