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VŠESPORTOVNÍ STADION HRADEC KRÁLOVÉ

Neděle 3. srpna 2008 v 17.00 hod.
Zápas 1. kola – II. liga

FC Hradec Králové – MFK OKD Karviná

ZA

LO

ŽENO V PLZ

NI

R O K U 18 6 9

ZA

LO

ŽENO V PLZ

NI

R O K U 18 6 9

Program 1. kola (1.–3. 8. 2008)

Program 2. kola (8.–10. 8. 2008)

Hradec Králové – Karviná
Opava – Slovácko
Ústí n. L. – Bohem. 1905
Jihlava – Fulnek
Dukla – Sparta „B“
HFK Olomouc – Vítkovice
Třinec – Čáslav
Most – Sokolov

Čáslav – Dukla
Sokolov – Třinec
Vítkovice – Jihlava
Sparta „B“ – Most
Bohem. 1905 – Opava
Fulnek – Hradec Králové
Karviná – HFK Olomouc
Slovácko – Ústí n. L.
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O DNEŠNÍM SOUPEŘI
Městský fotbalový klub Karviná
Karviná patří do regionu, kterému se po první
světové válce začalo říkat Českotěšínsko.
Objev ložisek uhlí, rozvoj železářského průmyslu, výstavba Košicko-Bohumínské dráhy
významně zasáhly do struktury zdejšího obyvatelstva. Za prací přicházeli Poláci, Češi, Slováci, Moravané, Italové a společně s původními Slezany vytvářeli nejednotnou společnost
lišící se životním stylem, zájmy, mentalitou,
národnostním cítěním. Ještě v podmínkách
Rakouska-Uherska začínají hrát fotbal studenti
českých škol z Orlové a okolí. Po válce pak
vznikají další kluby, jako houby po dešti –
české, polské, německé a židovské.
V období mezi světovými válkami na území
současného města Karviná působila 9 fotbalových klubů (SK Fryštát, Polonia Karviná,
Pogoň Fryštát, SK Karviná, Sila Karviná,
Darcovia Darkov, Sparta Karviná, Lázně
Darkov, Solca Karviná.)
Posledních 10 let přineslo podstatný zvrat ve
vývoji kopané v Karviné. Dohodou oddílu
kopané Kovona Karviná s výborem oddílu
kopané Vítkovic, aby jejich družstvo, které
sestoupilo do II. ligy, hrálo soutěž jako FC
Karviná-Vítkovice v Karviné. Karviné toto spojení přineslo II. ligu. Po roce je smlouva
s Vítkovicemi zrušena. V ročníku 1995/96
nastupují hráči pod hlavičkou FC Karviná
a vyhrávají II. ligu. V té době dochází rovněž
ke sloučení tří tehdy nejvýznamnějších fotbalových oddílů ve městě. B. 1. Máj a B. ČSA
Karviná dříve sloučené pod hlavičkou KD
Karviná, splynuly s FC Karviná.
Do I. ligy se FC Karviná ještě vrátila v ročníku
1999/2000. Po posledním sestupu z I. ligy,
vzhledem ke špatnému finančnímu hospodaření klubu došlo k trvalému strmému poklesu
výkonnosti, které vyvrcholilo v roč. 2002/03.
FC Karviná jejíž družstvo hrálo divizi, nebylo
schopno pokračovat v jarní části soutěže pro
nedostatek hráčů i financí. Odstoupením ze
soutěže by došlo ke ztrátě soutěží i mládežnických.

Jediným životaschopným oddílem kopané
v Karviné zůstali fotbalisté TJ Jäkl Karviná,
jejich družstva dospělých, dorostu i žáků
hrála krajský přebor. Životaschopnost oddílu
byla podložena nezištnou a obětavou prací
funkcionářů a realizací takových sportovních
cílů, na které byli schopni zajistit finanční
krytí. Situace v FC jim byla známa a uvědomili si vážnost situace, směřující k zániku kopané v Karviné. Pokusili se proto o zdánlivě
nemožné. Za cenu vystoupení ze svazku s TJ
Jäkl Karviná a přejmenování na Městský fotbalový klub Karviná se jim podařilo od majitele fotbalových práv FC Karviná JUDr. Zemka
tyto práva odkoupit. Postupně bylo nutno
vyřešit dluhy FC Karviná vůči hráčům, trenérům, bývalým funkcionářům, fotbalovému
svazu apod. Na zadlužený stadion byl vyhlášen konkurz. Aby FC vůbec dohrála soutěžní
ročník, muselo být družstvo doplněno hráči
z Jäklu Karviná. Do této šlamastiky přibyl další
problém, snaha firmy Jäkl Karviná zbavit se
stadionu. Nakonec se představitelé města
Karviné rozhodli od firmy Jäkl stadion odkoupit. Zachránili tak pro občany Karviné poslední sportoviště s tak širokou možností využití,
jak po sportovní, tak i společenské stránce.
Nakonec se podařilo situaci zvládnout tak,
aby mohly být zahájeny soutěže ročníku
2003/04. V soutěžích startují 4 dr. dorostu,
8 dr. žáků a 4 dr. přípravek. Tréninkový proces všech mládežnických družstev zaštiťuje
Sportovní centrum mládeže. V současné
době klub využívá: „Městský stadion“ (Jäkl) –
2 družstva dospělých, 5 družstev žáků,
„Bažantnici“ – 6 družstev žáků a „Kovonu“ – 4
družstva dorostu a družstvo žáků. V bývalém
areálu Kovony byla za vydatného přispění
města Karviná vybudováno hřiště s umělým
povrchem pro minikopanou. Město Karviná
rovněž přispívá finančně na činnost mládeže.
Bez tohoto příspěvku by musel být počet družstev radikálně snížen a realizace hlavního cíle
(výchova mládeže) v podstatě nerealizovatelná.
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SOUPISKA MFK OKD KARVINÁ, a.s.
II. liga – podzim 2008
Brankáři:

KUČERA Tomáš
BLAHA Martin

1984
1985

Obránci:

REICHL Michael
MAŠLEJ Petr
BREZNIČAN František
GILL David
HOFFMANN Josef
BURYÁN Jan

1984
1970
1983
1978
1978
1977

Záložníci:

KNŐTIG Tomáš
MIKO Patrik
VÁVRA Jakub
JURSA Tomáš
MACEK Michal
FICEK Ondřej
DITTRICH Petr
RÝDEL Filip

1989
1984
1985
1989
1981
1988
1984
1984

Útočníci:

OPIC Martin
JUROSZEK Filip
SOURADA David
RICHTER Dominik

1977
1987
1974
1987

Přišli: Blaha, Richter, Rýdel (host. Sigma Olomouc), Dittrich (host. Fulnek), Ficek (host. Baník
Ostrava), Buryán (host. Žižkov), Macek (host. SIAD Most)
Odešli: Giňa (host. MFK Havířov), Šuster (Petrovice), Chlebek, Michálek, Helštýn (uk. host.)
Realizační tým:
Trenér:
Asistent trenéra:
Vedoucí mužstva:
Lékař:
Fyzioterapeut:
Masér:
Kustod:

KALVODA Leoš
DUHAN Milan
HORT Petr
MUDr. VOJKŮVKA Zdeněk 1973
NĚMEC Lukáš
PECINA David
POSEL Václav

1958
1972
1963
1974
1973
1955
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SLOVO NA ÚVOD SEZÓNY
Předsedy představenstva FC HK Ing. Richarda Jukla

Vážení sportovní příznivci,
dnes pro nás startuje nový ročník II. fotbalové ligy. Po fotbalových
zážitcích z mistrovství Evropy se vracíme do naší fotbalové reality.
Doufám, že si vezmeme ponaučení z loňského ročníku, kdy se nám
nepodařilo dotáhnout do konce přání, kterým bylo postup do I. Gambrinus ligy a v tomto ročníku ještě výraznější měrou promluvíme
v postupových ambicích. Současný hráčský kádr i ekonomická situace klubu tyto ambice umožňují. V letní přestávce se hráči i realizační tým snažili, aby na vše byli dostatečně připraveni.
Velkou událostí pro náš klub se stalo spojení s dámským fotbalovým klubem DFC
Hradec Králové v jeden celek a tím je od 1. 7. 2008 FC HRADEC KRÁLOVÉ a.s.
Zdá se, že i v otázce přestavby „lízátek“ na fotbalový stadion se blýská na lepší časy
a my se již zanedlouho budeme těšit z výstavby nového fotbalového stánku.
A co je hlavně našim cílem? Hrát takový fotbal, který pozve do hlediště co nejvíce
fanoušků.
Přeji vám hezký sportovní zážitek.
Ing. Richard Jukl
Předseda představenstva FC Hradec Králové a.s.

NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY FOTBALOVÉHO KLUBU FC HRADEC KRÁLOVÉ

www.fchk .cz

Gól 01 Karviná

29.7.2008 13:44

Stránka 5

ROZHOVOR
s trenérem Oldřichem Machalou o letní přípravě
Před začátkem soutěžního ročníku jsme požádali
trenéra Oldřicha Machalu
o zhodnocení přípravy
a přípravných zápasů.
Řekl bych že příprava proběhla klasicky, jako ve
všech týmech. Tréninky,
přípravné utkání. Vše jsme absolvovali
v domácích podmínkách Malšovického stadiónu. Nevyjeli jsme k žádnému soustředění,
protože vše, co potřebujeme k letní přípravě
máme doma. S morálkou týmu jsem na
výsost spokojen. Hráči plnili vše dle mých
představ a myslím, že se utvořila bezva parta,
která by měla táhnout za jeden provaz.
Skvrnou na přípravě jsou zranění Pilaře
a Krejcara. Jinak kádr je v absolutním zdravotním pořádku.
První dvojutkání s Bohemians 1905 a HFK
Olomouc měla poznávací charakter. Sloužily
jako test, kde jsem poznával hráče. Utkání
s Libercem bylo z naší strany tak trochu
nešťastné, protože do 83. minuty jsme byli

jednoznačně lepším týmem, měli jsme více ze
hry a také více gólovek. Liberec měl v závěru
dvě šance, ze kterých skóroval.
Na OK CUPU v Hlinsku převládla spokojenost. První utkání s Olomoucí jsme vyhráli
a finále s Jabloncem byl velmi kvalitní zápas
ve kterém padlo sedm branek. Tento turnaj
splnil naše očekávání.
Dále nás čekalo utkání v Chlumci proti
Sokolovu. První půle byla dobrá, tu jsme
vyhráli 1:0, ale ve druhé nás soupeř zatlačil
do defenzivy a my inkasovali ze dvou standartek. Tam vidím náš handicap. Vyrovnali jsme
až v posledních vteřinách zápasu, což je naopak zase pozitivní.
S Příbramí 4:0, to je naše jednoznačně nejlepší utkání. Soupeře jsme přehráli ve všech
směrech a vyhráli jsme zaslouženě.
Poslední přípravné utkání jsme sehráli
v Edenu proti mistrovské Slavii. Sehráli jsme
standardní utkání, což na takovéhoto soupeře nestačí a inkasovali jsme v závěru utkání
dva hloupé góly. Remíza by tomuto utkání slušela víc.

Výsledky přípravných utkání FC Hradec Králové:
FC Hradec Králové – Bohemians 1905 3:2 (Černý 2x, Fischer)
FC Hradec Králové – Bohemians 1905 3:2 (Čech P., Svoboda, Dvořák P.)
FC Hradec Králové – HFK Olomouc
0:1
FC Hradec Králové – HFK Olomouc
3:1 (Černý 3x)
FC Hradec Králové – Slovan Liberec
0:2
FC Hradec Králové – Sigma Olomouc
1:0 (Pilař)
FC Hradec Králové – Jablonec 97
3:4 (Chleboun, Černý, Dvořák P.)
FC Hradec Králové – Baník Sokolov
2:2 (Vít, Hašler)
FC Hradec Králové – Marila Příbram
4:0 (Černý 2x, Vít, Němeček)
FC Hradec Králové – SK Slavia Praha
2:3 (Dvořák P., Černý)

1. kolo Poháru ČMFS, 27 července 2008: Sokol Živanice – FC Hradec Králové 2:3 (1:2)
Branky: 36. Jůn, 58. Kopřiva – 18., 69. Dvořák, 41. Černý. Rozh. Drábek. ŽK: 3:1. Div.: 855.
TJ Sokol Živanice: V. Černík – Vrážel (64. J. Černík), Vrba, Ferčák, Michal – Hrmo, Mocanu,
Kopřiva, Černohubý – Jůn (81. Moravec) Balog (78. J. Kovařík).
FC Hradec Králové: Lindr – Přibyl (64. Němeček), Wozniak, Chleboun, Kalousek – Svoboda,
Vít (64. Pacák), Fischer (81. Hašler), Rezek – Černý, Dvořák.
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ROZHOVOR
s novými hráči v našem dresu
1. Mohli by jste se hradeckým divákům představit?
2. S jakým cílem jste do FC HK přišli?

ROMAN FISCHER
*24. 3. 1983, 175 cm
záložník
1. S fotbalem jsem začínal
v Příboru u Ostravy. Poté od
14 let v Baníku Ostrava
v mládežnických týmem.
V kategorii dospělých jsem působil 2 roky
v Kunovicích, rok v Jakubčovicích a posledním oddílem byl tým Slovácko.“
2. Chci pomoci bojovat o postup do 1.ligy.
Doufám, že budu platným členem druholigového kádru.“
JIŘÍ PODĚBRADSKÝ
*9. 9. 1982, 168 cm
obránce
1. S fotbalem jsem začal
v Nové Pace a od 11 let jsem
pravidelně nastupoval v žákovských kategoriích Hradce. Po dobu vojenské základní služby jsem
hrál fotbal za Rychnov n. Kn. a po vojně jsem
se vrátil opět do černobílého dresu. Minulou
sezónu jsem strávil půl roku v Týništi a druhou
část sezóny v Baníku Sokolov.
2. Největší cíl je boj o účast v 1. lize a chci být
základním článkem hradeckého týmu.

ONDŘEJ PACÁK
*28. 5. 1987, 175 cm
záložník
1. Od šesti let působím zde
v FC HK. Minulý rok jsem byl
na ročním hostování v Kolíně
a nyní se vracím do FC HK.
2. Chtěl bych se prosadit do základní sestavy
a bojovat o postup do 1.ligy.
DAVID KALOUSEK
*13. 5. 1975, 173 cm
obránce
1. Od šesti let jsem hráčem
FC HK. V roce 2004 jsem
odešel do Polska (nejprve
tým Zaglebie Lubin,poté
Arka Gdyňa). Nyní jsem v Hradci uzavřel roční
smlouvu.
2. S cílem ještě pár let hrát a pomoc v boji
o postup do 1.ligy.
PETR ZIERIS
*19. 3. 1989, 190 cm
obránce
1. Fotbalově jsem začal
vyrůstat v Trutnově, ale již od
mladších žáků působím v FC
HK. Do A týmu jsem přešel
v letošním létě ze staršího dorostu.
2. Bojovat o základní sestavu a prosadit se
v A týmu.

Inzerce fotbal montáže:Sestava 1

11.3.2008

16:12
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HRADECKÉ LEGENDY
Ladislav Pokorný
Ladislav Pokorný se narodil 23. února 1935 V Praze,
Břevnově. Již jako kluka ho to stále táhlo na různé plácky,
kde se odehrávaly ty „nejdůležitější“ fotbalové zápasy.
Brankami byly dveře od domů, či konstrukce na klepání
koberců a ten kdo vlastnil fotbalový míč byl největší kamarád pro všechny kluky. Ale již v šesti letech začal hrát
žákovskou soutěž za Sokol Liboc. Mezi -náctiletými se
vůbec neztratil, ba naopak. Vynikal rychlostí a hlavně hrou
hlavou, což v té době zas až tak nebylo obvyklé. V jedné
sezóně malí kluci Liboce vstřelili svým soupeřům za sezónu 46 gólů, z toho malý Láďa 37 a většinu právě hlavou.
Ještě v žákovském věku hájil barvy SK Břevnov a v roce
1949 přestoupil co by dorostenec do Aritmy Praha. Jenže
za dorostenecký tým toho moc neodehrál, protože tehdejší trenér dospělých v Aritmě, pan Čihák, si ho vytáhl
rovnou do A týmu který hrál krajský přebor. Právě tento trenér na něm zanechal hluboké fotbalové stopy. Věnoval se
mu i individuálně, zůstával s ním po trénincích na hřišti
a učil ho, jak správně vystřelit či přihrát. A tak nebylo divu,
že dospívající Ladislav Pokorný nechyběl v žádném výběru
Prahy.
V letech 1955–57 musel absolvovat vojenskou základní
službu. Byl zařazen do Olomouce, Křídel vlasti. Když narukoval, tento tým opouštěl 1. ligu. V „dukláckém“ dresu
sehrál mnoho povedených utkání. V té době byla 2. liga
velice silně obsazena a tak měl možnost utkat se s týmy
Trenčína, Bardějova či Piešťan. Takovéto dálky k zápasům
absolvoval společně s ostatními spoluhráči na korbě
nákladního auta a po návratu do kasáren opět normální vojenský výcvik.V týmu se setkal
s hráči, se kterými v budoucnu oblékl společně černobílý dres- Antonín Urban, Jiří Hledík,
František Háž, a Ladislav Mokrohajský.
Po ukončení VZS (1957) se objevil, jak sám říká ani neví jak, v Hradci Králové. To tehdejší
brankář a funkcionář v jedné osobě, pan Matys, předskočil Slavii Praha a nadějného záložníka rychle zlanařil do tehdejšího Spartaku Hradec Králové. Nastoupil rovnou do rozjetého prvoligového vlaku, jenže po roce Spartak sestoupil do druhé ligy. A právě ve druhé lize se začal
rodit tým, který vytvořil nejúspěšnější éru hradecké kopané. Rychlý návrat do 1. ligy a následná mistrovská sezóna, to vše znamenalo pro Ladislava Pokorného nejúspěšnější fotbalovou
část života. Bylo to slavné tažení fotbalovým světem. Vyprodané hlediště na starém hřišti
u nemocnice, kde se tísnily zápas co zápas desetitisíce fandů, vyprodaný stadión Nou Camp
a slavná utkání proti FC Barcelona a také neméně slavná a úspěšná utkání proti řeckému
Panathinaikosu Athény.
Stabilní místo v prvoligovém Hradci mu vyneslo nominace do olympijského národního týmu
ČSSR. Nastoupil ve všech kvalifikačních utkáních o postup na OH v Tokiu 1964, vyjma posledního proti Rakousku. Bohužel se nevešel do užšího kádru pro závěrečný turnaj v japonské metro-

Gól 01 Karviná

29.7.2008 13:44

Stránka 9

Malšovický stadion ještě bez tribun – L. Pokorný ve výskoku v utkání se Slavií.

poli a tak jen držel palce svému spoluhráči a kamarádovi ze Spartaku Zdeňku Pičmanovi, který si nakonec přivezl domů olympijské stříbro.
V týmu hradeckých votroků si našel svého
životního a fotbalového parťáka. Byl jím
Milouš Kvaček, se kterým si na hřišti rozuměl
i poslepu. Byli jak dvojčata. Při soustředěních
spolu spali na jednom pokoji a také v soukromí si rozuměli. Celá hra Spartaku byla postavena na trojúhelníku Krejčí, Pokorný, Kvaček.
Na tréninky A mužstva se chodilo v té době
dívat až tisíc lidí. Obdivovali žonglérské umění
Ladislava Pokorného, hbité zákroky brankáře
Jindry, či rychlé nohy Františka Malíka. V té
době patřil Ladislav Pokorný k pilíři ligového
týmu.
Až přišlo jaro 1967, kdy byl náhle přeřazen
do B týmu. Byl to pro mnohé šok, ač novináři a širokou fotbalovou veřejností hodnocen
velmi dobře, musel si hledat nové angažmá.
To přišlo okamžitě. Po ofensivním záložníkovi
sáhnul konkurent z Pardubic, VCHZ (1967-

1970). V týmu nebyly žádné hvězdy, ale utvořila se zde dobrá parta, která dokázala vykopat 1. celostátní ligu. Po ukončení angažmá
v Pardubicích se vydal společně s Jiřím
Hledíkem do Jaroměře (1970–1973), kde
pomohl místní jedenáctce dostat se z 1.B
třídy až do divize. Zde také zakončil svoji
bohatou hráčskou kariéru.
Poté se věnoval své původní profesi elektromechanika a také věnoval svůj veškerý volný
čas rodině a výchově dvou synů Tomáše
a Petra. Ten mladší, Petr, jde ve stopách
svého otce. Od žáků nastupoval v černobílém
dresu, následně vyzkoušel dresy Mladé
Boleslavi či Teplic a dnes hájí barvy polské
WKS Wroclav, se kterou letos vykopal postup
do první polské ligy.
Jak sám říká, nikdy nezalitoval tehdejšího
rychlého přesunu do Hradce Králové namísto
do pražské Slávie, protože zde našel nový
domov, spoustu dobrých přátel a také zde
prožil nejhezčí fotbalové roky svého života.

1. Nejde začít jinak nežli otázkou, co dnes děláte?
2. Na jaký zápas, či gól ve své kariéře nejraději vzpomínáte?
3. Jaký okamžik ve svém fotbalovém životě by jste nejraději vymazal?
4. Co jste dělal těsně po skončení vaší vrcholné fotbalové
kariéry a co děláte dnes?

5. Co se vám líbí na současném fotbale a naopak co ne?
6. Stýkáte se dnes s některými z tehdejších vašich spoluhráčů?
7. Jaký byl váš fotbalový sen, který se vám splnil a který
ne?
8. Co by jste popřál královehradeckým fotbalistům a fotbalu obecně.
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14. duben 1961, Strahov – slavné utkání v PMEZ Spartak Hradec Králové – Barcelona (1:1)

1. Dnes jsem již v důchodu a věnuji se vnoučatům. Mám dvě vnučky a jednoho vnuka.
Hodně času trávím na chatě. Hodně jezdím
na kole a také trénuji malé kluky v hradecké
Olympii.
2. Těch zápasů je samozřejmě několik. Ale
stále si vybavuji poslední zápas mistrovské
sezóny proti Nitře na domácím hřišti, kde
jsme porazili Nitru 4:0 a stali se mistry České
republiky. Dále nemohu nevzpomenout zápas
před 130 tisíci diváky na Nou Campu či pohárová utkání proti Juventusu Turín. Ale všechna
utkání proti Spartě, Slavii a Slovanu Bratislava
byla kvalitní.
3. Všechna zranění, utržená achilovka atd.
Ale asi nejhorší utkání bylo derby s Pardubicemi v mistrovské sezóně, kdy se ze strany
soupeře hrál tvrdý až záludný fotbal. To jsem
dohrával s otřesem mozku a roztrženým obočím. Tenkrát jsme vyhráli 1:0, ale já skončil
na chvíli v nemocnici.
4. Když jsem skončil v Hradci, ještě jsem hrál
za VCHZ Pardubice, kde jsme postoupili do
1. ligy. Kariéru jsem zakončil v Jaroměři, kde
na divizi chodilo přes tisíc lidí. Dnes se stále
udržuji v kondici jízdou na kole, hraji tenis či

nohejbal. Hodně se věnuji po fotbalové stránce vnuku Danielovi.
5. Co se mi dnes na fotbale líbí? Nevím co
bych řekl, tady se mi toho spíše víc nelíbí.
Např. chování tzv. fanoušků, hrubé fauly, simulování, agresivita na úkor fotbalovosti a také
neúměrné platy některých fotbalistů ve vztahu
k jejich výkonům. Když porovnáte plat horníka,
záchranáře či lékaře s platem průměrného fotbalisty… Naopak se mi líbí anglická liga. Ta je
bezkonkurenční. Tu sleduji pravidelně v televizi. Hlavně Arsenal a Chelsea.
6. Dvakrát do roka pořádáme setkání v hospůdce na Novém Hradci. To vzpomínáme
a také se v poslední době bavíme o budoucnosti našeho klubu a o novém stadiónu.
7. Cíle jsem měl a šel jsem za nimi postupně.
Nejdříve hrát za dospělé, poté liga, reprezentace atd. To vše se splnilo. Hlavní cíl ale byl
bavit lidi, což se podařilo.
8. Přeji zarputilost v boji o 1. ligu a následné
setrvání v ní. Dále vyšší návštěvnost, minimálně 10–20 tisíc lidí na zápas a hlavně nový stadión. Hradečáci si ho zaslouží!!! Na závěr
bych popřál všem mnoho radosti a hezkých
zážitků z fotbalu.
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FC Hradec Králové a Město Hradec Králové
Vás zve na dny 2.–3. srpna 2008
na mezinárodní žákovský turnaj v kopané

ČEZ CUP 2008.

Generálním sponzorem turnaje je SKUPINA ČEZ.
V areálech V Háječku a Lhotě pod Libčany se představí celkem
24 týmů ve dvou věkových kategoriích.
Turnaje se účastní mj:
SK SLAVIA PRAHA • NK HAJDUK SPLIT• SIAD MOST
MFK KOŠICE • DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE • AS TRENČÍN
FOTBAL FRÝDEK MÍSTEK • JUPIE BANSKÁ BYSTRICA
VIKTORIA ŽIŽKOV • GKS KATOWICE
Přijďte naše mladé borce podpořit vždy od 9,00 do cca 17,00!!
Více na www.cezcup.cz
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SOUPISKA FC HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
II. liga – podzim 2008
BRANKÁŘI

1
PODHAJSKÝ Karel
24. 1. 1973
186 cm, 83 kg

20
LINDR Jiří
7. 8. 1986
191 cm, 84 kg

OBRÁNCI

3
NĚMEČEK Pavel
12. 1. 1982
183 cm, 76 kg

12
PŘIBYL David
11. 12. 1985
175 cm, 66 kg

18
KALOUSEK David
13. 5. 1975
173 cm, 68 kg

15
CHLEBOUN Jakub
24. 3. 1985
194 cm, 89 kg

23
ZIERIS Petr
19. 3. 1989
190 cm, 74 kg

13
PODĚBRADSKÝ Jiří
9. 9. 1982
168 cm, 67 kg

25
WOZNIAK Radim
29. 1. 1978
187 cm, 79 kg

Realizační tým:
Oldřich Machala – trenér
4. 8. 1963
Michal Šmarda – asistent trenéra
31. 1. 1971
Luděk Jelínek – asistent trenéra
21. 6. 1958
Luděk Jelínek – vedoucí mužstva, MUDr. Stanislav Šopák, MUDr. Jan Michálek – lékaři klubu,
Josef Pokoš – masér, Marie Svobodová – kustod.
Management klubu: Ing. Richard Jukl – předseda představenstva, Martin Černík – sekretář,
Vlasta Zákoucká – ekonom
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SOUPISKA FC HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
II. liga – podzim 2008
ZÁLOŽNÍCI

4

7
KREJCAR Jiří
12. 10. 1977
184 cm, 79 kg

8
VÍT Jiří
18. 8. 1977
182 cm, 78 kg

22

19
SVOBODA Ivo
8. 5. 1977
179 cm, 73 kg

24
REZEK Tomáš
9. 5. 1984
173 cm, 68 kg

PACÁK Ondřej
28. 5. 1987
175 cm, 69 kg

ZINKE Daniel
31. 1. 1984
172 cm, 71 kg

26
FISCHER Roman
24. 3. 1983
175 cm, 67 kg

ÚTOČNÍCI

6

9
PILAŘ Václav
13. 10. 1988
168 cm, 68 kg

14
ČERNÝ Pavel
28. 1. 1985
185 cm, 83 kg

DVOŘÁK Pavel
19. 2. 1989
184 cm, 80 kg

17
HAŠLER Tomáš
9. 12. 1981
192 cm, 86 kg

Přišli: Fischer Roman (přestup ze 1. FC Slovácko a.s.), Poděbradský Jiří (návrat z hostování
v Sokolově),Pacák Ondřej (návrat z host. v Kolíně), Zinke Daniel (z B mužů), Zieris Petr
(z A dorostu)
Odešli: Riegel Jan (zpět do M.Boleslavi), Schulmeister Jan (zpět do Olomouce), Plašil Marek
(přestup do Příbrami), Zbončák Martin a Semerák Josef (oba host. v Bohemians Praha), Čupr
Martin (host.v Sokolově), Pospíšil Jiří (host. v Pardubicích)
„Dále do uzávěrky nebyl znám výsledek jednání s dalšími event. posilami Pavlem Eismannem a Jiřím Kaufmanem. Podrobnosti přineseme v dalším bulletinu ČB gól.“
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ROZHOVOR
s trenérem „B“-týmu Ladislavem Brožem o letní přípravě
Příští týden startuje naše
béčko prvním utkáním
Divize C na hřišti v Kolíně.
Pro trenéra Brože to bude
premiérové
mistrovské
utkání na tomto postu.
Požádali jsme ho o krátké
představení, zhodnocení
přípravy také jaké cíle si tým stanovil na nadcházející sezónu.

K týmu B mužů jsem nastoupil 7. července
2008. Mým asistentem je Pavel Matějka,
který u mužstva již působil, masérem zůstal
Miroslav Vyšný a vedoucím mužstva je Zdeněk
Urban. Příprava probíhá vyloženě v domácích
podmínkách, využíváme hřiště č. 2 a umělou
trávu na Všesportovním stadionu, k dispozici
máme také posilovnu, několikrát jsme využili
i okolní terén. Trénujeme prakticky stále, většina tréninkových jednotek je dvoufázových.
Jaké přípravné utkání jste sehráli?
Doposud jsme sehráli 7 přípravných utkání
vesměs s velice kvalitními soupeři: první přípravné utkání jsme sehráli s naším A starším
dorostem – výhra 4:1, na miniturnaji v Solnici

jsme porazili domácí SK Solnici 6:0 a prohráli s FK Náchod – Deštné 0:1, v Kolíně jsme
prohráli 2:4, porazili jsme Mladou Boleslav
B 2:1, remizovali jsme s Letohradem 2:2, prohráli jsme s FK Jabloncem B 0:3. V zápasech
v Kolíně a v Jablonci jsme podali velice špatné
výkony a zaslouženě jsme prohráli, naopak
jsme se velice dobře prezentovali v utkáních
s Mladou Boleslaví B a s Letohradem.
Můžete nám představit tým?
Kádr je velice mladý, nejstarším hráčem je
Josef Dvořák, roč. narození 1985... V kádru
je prozatím 14 hráčů do pole (Veselka, Kašpar, Drapač, Černý, Hradecký, Jan Čech,
Petr Čech, Mikušík, Janoušek, Kout, Jirman,
Slezák, Hubička, Dvořák) a 2 brankaři (Volšík
a Hrdina). Hráči k tréninkové zátěží přistupují
velice zodpovědně, musím zaklepat, vyhýbají
se nám zatím zranění. Pouze je mimo dlouhodobě zraněný Kouřil, který se ještě nezapojil
do přípravy.
A s jakým cílem vstupujete do soutěže?
Cílem je hrát v popředí tabulky divize skupiny
C, ale hlavně připravovat hráče na dospělý
fotbal a pro A mužstvo FC Hradec Králové.

NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY FAN-KLUBU VOTROCI 2000

www.votr oci.cz
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ROZHOVOR
s trenérem dorostu Lubošem Prokopcem o letní přípravě
Také dorostenecká soutěž
klepe na dveře. Náš tým
vede již druhou sezónu
Luboš Prokopec. Luboši,
jak jsi spokojený s probíhající přípravou na nejvyšší
dorosteneckou soutěž?
Jestli se nám příprava skutečně povedla ukáží až samotné mistrovské
zápasy. S přístupem hráčů jsem, až na zápas
s dorostem Nového Bydžova, spokojený.
Trápí nás ale širší marodka, přesto věřím, že
před prvním zápasem budeme kompletní
a všichni hráči budou naprosto fit.
Kým jste posílili kádr?
Na zkoušku jsme tady měli dva chorvatské
hráče, nevypadali špatně, oba však bohužel
museli kvůli zranění odcestovat zpět. Novou
tváří je Jakub Janďourek z RMSK Cidlina
a Jan Kábrt ze Sparty Praha. Kádr tak proto
bude z drtivé většiny tvořen hráči, kteří hradecký dres oblékali v minulé sezóně.
S jakými soupeři jste se střeli v přípravných
zápasech?
První zápas jsme odehráli s našimi B muži,
kdy jsme po poločase 1:1 prohráli 4:1,
musím však dodat, že soupeř vyhrál naprosto
zaslouženě a mohl přidat i další branky.
S divizními muži Tesly Pardubice jsme prohráli 0:3, A dorost Slavie Praha porazili vysoko
4:0, A dorost Jablonce porazili 1:0. Na tur-

naji Krejča cup jsme porazili Plzeň 2:0, remizovali s Jabloncem 1:1, Libercem 2:2 a prohráli s FK Mladá Boleslav 2:3. Minulý týden
jsme pak v Liberci remizovali 2:2 a s dorostem Nového Bydžova remizovali 3:3, kdy
jsme ztratili vedení 3:0. Tento zápas byl pro
mě velkým zklamáním, protože jsme po dvaceti minutách vedli již 3:0 a mohli přidat další
branky. Místo toho však naši hráči naprosto
rezignovali na další vývoj utkání a soupeři
dovolili vyrovnat na 3:3, což je neomluvitelné.
Absolvovali jste nějaké soustředění?
Ano, v týdnu od 27. 7. do 1. 8. jsme na soustředění ve Velký Bílovicích, kde sehrajeme
přípravná utkání s Trenčínem a s 1. FC
Slovácko. V pátek 1. 8. odjíždíme na turnaj
Kahan cup do Ostravy, až po něm zúžíme
kádr, který bude bojovat za Hradec v nejvyšší
dorostenecké soutěži (výsledky utkání až po
uzávěrce ČBG).
S jakými cíli vstupujete do soutěže, vždyť
tento ročník skončil v extralize mladšího
dorostu na sestupovém patnáctém místě?
O tomto umístění vím, ale neděláme z něj
žádné závěry. Půjdeme zápas od zápasu,
v každém zápase budeme hrát na tři body
a můžu slíbit, že pro úspěch uděláme všichni
maximum. Tipovat, kolikátí budeme nemá
v této chvíli smysl. Jisté je, že po loňské zkušenosti se budeme chtít vyhnout bojům
o záchranu.
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ABECEDA
Karla Podhajského
A

Auto, vlastním opel astra, jsem s ním spokojený, ale vysněnou mám novou octavii
v kombiku.
B Barcelona, už to je pár let kdy jsem tam
strávil nádhernou dovolenou. Jasně, že
jsem navštívil Camp Nou i stadion sousedů
z Espaňolu.
C Cestování, rád se podívám k moři, ale stačí
i naše nádherná příroda třeba TeplickoAdršpašské skály
Č Číslo dresu, od žáků jsem převážně nosil
1.
D Dřevo, to je moje vášeň, rád jezdím kamarádovi pomáhat na chalupu dělat zásoby na
zimu.
E Emoce k fotbalu patří jako ke každému
jinému sportu i já jim dávám průchod a když
kluci vstřelí branku, rád přeběhnu hřiště
střelci pogratulovat.
F Fosa, tak tohle zvířátko mě stálo sud piva!
Při jedné sázce jsem nevěřil, že zvíře Fosa
existuje.
G Gólman, do brány jsem se postavil asi
proto, že jsem to měl v genech. Otec chytal
za VTJ Tachov, TJ Lánov a TJ Spartak Polici
n/M. Matka hrála košíkovou za Sokol HK
a TJ Vrchlabí. Do dorosteneckého věku
jsem chytal v Polici i hokej.
H Hokej, je druhý sport po fotbale, který
mám rád. Ve fotbale jsem fandil jako malý
Hradci, v hokeji Pardubkám.
CH Chyby, patří k životu a člověk by se z nich
měl poučit a né podělat. „Když nejde o
život, jde o...“
I
Internet, pomalu mě žere můj volný čas, už
si ani nekupuji noviny.
J Jídlo, nejsem vybíravý, dokonce si sem tam
něco ukuchtím.
K Koníčky, rád houbařím, sportuji,čtu
o 2.s.v.
L Legrace, tak tu můžu vrchovatě.
M Míče, tak to je opravdu paráda co dokáží
dnešní výrobci vytvořit, díky tomu padá víc

branek. Jen my brankáři si po některých
gólech připadáme jak začátečníci co stojí
v brance poprvé!
N Nakupování, tak to mě opravdu netankuje.
Jen co je potřeba a pryč!
O Opora, tak jednoznačně moje rodina, manželka Monika a synové Patrik a Dominik.
P Police, rád se tam vracím krom rodičů
a sestry mám v Polici spoustu kamarádů a
známých hlavně sportovců. Zrovna letos mi
udělali kopačky radost, když postoupili
poprvé v historii do krajského přeboru.
Doufám, že stihnu prestižní derby s Broumovem.
R Rituály, mám, ale neprozradím.
Ř Ředkvičky, smaženici z nich miluji stejně
jako z hub.
S Spánek, tak to je moje nejmilejší relaxace.
Po dobrém obědě stačí hoďka a člověk je
hned svěží.
Š Šediny, už jich pár mám, kluci si mě občas
dobírají že bych je měl barvit, ale mě nevadí, mám je po tátovi a jsou lepší než nějaký
tmavý přeliv.
T Tým, myslím, že je dobře poskládaný
a máme dobrou partu. Teď záleží jen na
tom abychom to přenesli na plac. Je mi
jasné, že jen výsledky rozhodují o úspěchu,
nebo propadáku.
U Úhoř, ryba kterou bych rád ochutnal. Mám
ji slíbenou od bývalého spoluhráče Rosti
Macháčka, který je vášnivým rybářem.
V Vodice, městečko v Chorvatsku, kde jsem
trávil se svojí rodinkou letošní dovolenou.
W Whisky, občas si ji dám, ale pivo, nebo
víno od českých odborníků mám raději.
X Xantipa, tak tu doma naštěstí nemám.
Y Yetti, sněžného muže žádného neznám.
Z Znojmo, krásné historické město, kde
jsem fotbalově vojákoval a poznal dobré lidi.
Rád se za nimi vracím.
Ž Želé, bonbóny, které zobu společně s mými
syny.
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Karel PODHAJSKÝ
*24. 1. 1973, 186 cm, 83 kg
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ROZLOSOVÁNÍ A VÝSLEDKY
II. liga – podzim 2008
1. kolo, 2. 8. 2008
Hradec Kr. – Karviná
Opava – Slovácko
Ústí n. L. – Bohem. 1905
Jihlava – Fulnek
Dukla – Sparta „B“
HFK Olomouc – Vítkovice
Třinec – Čáslav
Most – Sokolov

6. kolo, 6. 9. 2008
Hradec Kr. – Dukla
Opava – Třinec
Ústí n. L. – Jihlava
Sparta „B“ – Vítkovice
Bohem. 1905 – Most
Fulnek – HFK Olomouc
Karviná – Sokolov
Slovácko – Čáslav

11. kolo, 11. 10. 2008
HFK Olomouc – Jihlava
Třinec – Dukla
Most – Ústí n. L.
Čáslav – Hradec Kr.
Sokolov – Slovácko
Vítkovice – Opava
Sparta „B“ – Fulnek
Bohem. 1905 – Karviná

2. kolo, 9. 8. 2008
Čáslav – Dukla
Sokolov – Třinec
Vítkovice – Jihlava
Sparta „B“ – Most
Bohem. 1905 – Opava
Fulnek – Hradec Kr.
Karviná – HFK Olomouc
Slovácko – Ústí n. L.

7. kolo, 13. 9. 2008
Jihlava – Karviná
Dukla – Ústí n. L.
HFK Olomouc – Opava
Třinec – Slovácko
Most – Hradec Kr.
Čáslav – Fulnek
Sokolov – Sparta „B“
Vítkovice – Bohem. 1905

12. kolo, 18. 10. 2008
Hradec Kr. – Vítkovice
Opava – Sokolov
Ústí n. L. – Sparta „B“
Jihlava – Čáslav
Dukla – Most
HFK Olomouc – Třinec
Karviná – Fulnek
Slovácko – Bohem. 1905

3. kolo, 16. 8. 2008
Opava – Hradec Kr.
Ústí n. L. – Karviná
Jihlava – Slovácko
Dukla – Bohem. 1905
HFK Olomouc – Sparta „B“
Třinec – Fulnek
Most – Vítkovice
Čáslav – Sokolov

8. kolo, 20. 9. 2008
Hradec Kr. – Třinec
Opava – Most
Ústí n. L. – HFK Olomouc
Jihlava – Dukla
Bohem. 1905 – Sparta „B“
Fulnek – Sokolov
Karviná – Čáslav
Slovácko – Vítkovice

13. kolo, 25. 10. 2008
Most – Třinec
Čáslav – HFK Olomouc
Sokolov – Dukla
Vítkovice – Ústí n. L.
Sparta „B“ – Hradec Kr.
Bohem. 1905 – Jihlava
Fulnek – Opava
Karviná – Slovácko

4. kolo, 23. 8. 2008
Hradec Kr. – Ústí n. L.
Opava – Jihlava
Vítkovice – Čáslav
Sparta „B“ – Třinec
Bohem. 1905 – Sokolov
Fulnek – Dukla
Karviná – Most
Slovácko – HFK Olomouc

9. kolo, 27. 9. 2008
Dukla – Opava
HFK Olomouc – Hradec Kr.
Třinec – Jihlava
Most – Slovácko
Čáslav – Bohem. 1905
Sokolov – Ústí n. L.
Vítkovice – Fulnek
Sparta „B“ – Karviná

14. kolo, 1. 11. 2008
Hradec Kr. – Bohem. 1905
Opava – Sparta „B“
Ústí n. L. – Čáslav
Jihlava – Sokolov
Dukla – Karviná
HFK Olomouc – Most
Třinec – Vítkovice
Slovácko – Fulnek

5. kolo, 30. 8. 2008
Ústí n. L. – Opava
Jihlava – Hradec Kr.
Dukla – Slovácko
HFK Olomouc – Bohem. 1905
Třinec – Karviná
Most – Fulnek
Čáslav – Sparta „B“
Sokolov – Vítkovice

10. kolo, 4. 10. 2008
Hradec Kr. – Sokolov
Opava – Čáslav
Ústí n. L. – Třinec
Jihlava – Most
Dukla – HFK Olomouc
Fulnek – Bohem. 1905
Karviná – Vítkovice
Slovácko – Sparta „B“

15. kol, 8. 11. 2008
Čáslav – Most
Sokolov – HFK Olomouc
Vítkovice – Dukla
Sparta „B“ – Jihlava
Bohem. 1905 – Třinec
Fulnek – Ústí n. L.
Karviná – Opava
Slovácko – Hradec Kr.
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