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VŠESPORTOVNÍ STADION HRADEC KRÁLOVÉ

Neděle 8. března 2009 v 15.00 hod.
Zápas 17. kola – II. liga

FC Hradec Králové – SFC Opava

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 17. kola (7.–8. 3. 2009)

Program 18. kola (13.–14. 3. 2009)

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

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

Partnerem dnešního utkání je
ČSOB Hradec Králové,
která 9. února otevřela
v objektu Polikliniky II na
Slezském předměstí,

ulici Bratří Štefanů, novou
pobočku ČSOB v našem
městě a tím rozšířila svou síť
na čtyři obchodní místa
v Hradci Králové.
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O DNEŠNÍM SOUPEŘI
Slezský FC Opava, a.s.
Začátky organizovaného fotbalu v Opavě jsou
spojeny s létem roku 1907. Dne 20. června
1907 podává dr. Edmund Aschauer žádost přípravného výboru Troppauer Fussballvereinu
(Opavského fotbalového spolku) o schválení
stanov c. k. Slezské zemské vládě v Opavě,
která dne 15. července 1907 svým povolením
v jmenovanému spolku umožnila činnost. Vlastní
ustavující generální valná hromada Troppauer
Fussballvereinu (dále TFV) proběhla 27. července 1907. O prestiži a společenské úrovni nového klubu a sportu svědčí, že ve volbách byl za
předsedu zvolen císařský rada Karl Dorasil
(mimochodem otec nejlepšího opavského hokejisty v době 1. republiky a reprezentanta ČSR
Wolfganga Dorasila), místopředsedou byl zvolen
primář psychiatrické léčebny v Opavě a velký
propagátor sportu MUDr. Stefan Felkel.
Opavský fanoušek byl vždy silnou oporou týmu
fotbalistů, kteří i jeho zásluhou postoupili v roce
1985 do II. ligy a v roce 1995 do I. ligy. Od té
doby je Slezský FC Opava pravidelným účastníkem nejvyšších fotbalových soutěží, tedy druhé
nebo první ligy a jeho sestup do krajského přeboru před několika lety byl důsledkem dále uvedených nepříznivých okolností.
Po období, kdy se společnost vinou bývalého
vedení a dřívějších majoritních akcionářů dostala do krizové situace, která po sportovní stránce
vyvrcholila sestupem z první fotbalové ligy do
krajského přeboru, získalo v září roku 2005
majoritní podíl akcií ve společnosti Statutární
město Opava, které se rozhodlo neutěšený stav,
ve kterém se společnost ocitla, řešit.
Důvodem tohoto přístupu města je snaha
zachovat historickou tradici opavské kopané,
a to zejména s ohledem na obrovskou přízeň fotbalových fanoušků, které se Slezskému fotbalovému klubu po řadu let dostává.
Je známou skutečností, že Opava je fotbalovou
baštou, což dokládá návštěvnost domácích
zápasů ve II. lize, kdy návštěvnost činila cca
4 000–5 000 diváků a návštěvnost Slezského
FC se po dobu působení v I. Gambrinus lize pravidelně pohybovala v rozmezí od 8 000 do 13

000 diváků. Přitom podotýkáme, že i když
A družstvo mužů hrálo již zmiňovaný krajský přebor, činila průměrná návštěvnost 2 800 diváků.
Statutární město Opava po ovládnutí Společnosti zvolilo do jejího vedení důvěryhodné
osoby, které se za podpory města snaží situaci
klubu řešit a je třeba říci, že jak v hospodaření,
tak i po sportovní stránce, nastal obrat k lepšímu
a postupně dochází k celkové stabilizaci.
Díky sponzorům se podařilo odkoupit pro sezonu
2006/2007 licenci II. ligy a vrátit tak v nejkratší
době Opavě a divákům fotbal na profesionální
úroveň.
Společnost na základě dlouhodobé smlouvy
s městem získala exkluzivní právo užívat Městský fotbalový stadion včetně jeho vybavení,
který splňuje veškerá kriteria pro druhou i první
ligu a který je v současné době modernizován za
účelem zkvalitnění jeho zázemí, včetně zřízení
nových tréninkových travnatých ploch. V podstatě veškerý provoz a údržbu stadionu hradí v rámci
své podpory mládežnického sportu město.
Byla dokončena výstavba fotbalového hřiště
s umělých povrchem, jehož účelem je zkvalitnění přípravy třinácti žákovských a mládežnických
družstev, hlavně v době nepříznivých klimatických podmínek. Statutární město Opava poskytuje každoročně dotace na činnost družstev
mládeže, když právě na výchově mladých fotbalistů a práci s mládeží hodlá společnost založit
svou sportovní stabilitu s následným zabudováním těchto hráčů do „A“ mužstva SFC Opava.
S fotbalovým klubem byla v minulosti spjata řada
významných podniků, či společností, které se
podílely na spolufinancování fotbalového klubu.
Mezi nejvýznamnější patřil Ostroj Opava a Kaučuk Kralupy.
Cílem je stabilizace společnosti jak po sportovní,
tak i finanční stránce za podpory majoritního vlastníka společnosti města Opavy, významných partnerů a fanoušků, kteří by pomohli zajistit
dlouhodobou kvalitní úroveň fotbalu, aby se nejen
opavská veřejnost mohla opět radovat z fotbalových zážitků, a aby tato činnost přivedla do opavského regionu další zájemce o tento sport.
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SOUPISKA SFC OPAVA, a.s.
II. liga – jaro 2009
Brankáři:

1
17
22

NOVÁK
KOVALÍK
KVĚTON

Otakar
Róbert
Josef

1977
1984
1989

Obránci:

2
4
5
12
15
18
19

MEZLÍK
VÍŠEK
UVÍRA
CIGÁNEK
HORKA
KIŠA
JELÍNEK

Radek
Radomír
Martin
Petr
Luboš
Rostislav
Jan

1982
1976
1988
1986
1988
1978
1982

Záložníci:

3
8
10
11
13
21
23

KRČMAŘÍK
WIRTH
BARTESKA
KOLÍNEK
ZAPLETAL
PARTYŠ
PULKERT

Lukáš
Robin
Milan
Jaroslav
Václav
Zdeněk
Martin

1989
1986
1973
1972
1985
1983
1984

Útočníci:

6
7
9
14

PŮDA
NEUBERT
ŠULTES
HALAŠKA

Dušan
Martin
Pavel
Milan

1980
1989
1985
1988

Přišli: Pulkert (host. z SK Sigma Olomouc), Uvíra (návrat z host. Frýdek-Místek)
Odešli: Horák, Wirth (budou uvolněni na host.), Metelka (ukončeno host. z FC Baník Ostrava),
Pejša (host. v Albrechticích)
Vedení klubu
Ing. Hadamczik Pavel

generální manager

Bc. Radim Matýsek

zástupce gen. managera

Hellebrand Josef

sekretář klubu

Realizační tým:

Látal Radoslav
Ing. Hadamczik Pavel
Neček Jiří
Axmann Vilém

hlavní trenér
asistent trenéra
koordinátor sport. činn.
trenér brankářů

MUDr. Hynek Satke
MUDr. Papuga Tomáš
Rycka Miroslav
Jašek Jiří

lékař
lékař
masér
vedoucí mužstva
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SLOVO NA ÚVOD JARNÍ SEZÓNY
Přehled jarních posil • Tabulka II. ligy

Vážení příznivci hradecké kopané,
dovolte mi, abych vás na začátku jarní části fotbalové sezony 2008/09 co nejsrdečněji přivítal.
Ač se nám výsledkově podzimní část nezdařila dle
představ, věříme, že v jarní části toto napravíme
a budeme moci nabídnout kvalitnější kopanou.
Chci vám poděkovat za přízeň, kterou našemu
klubu věnujete a my se budeme snažit o to, aby jste
s námi byli spokojeni a po každém utkání odcházeli s dobrým pocitem. Mohu za nás za všechny slíbit,
že pro to všichni uděláme maximum. Přeji hezké
sportovní zážitky.
Ing. Richard Jukl,
generální ředitel FC Hradec Králové, a.s.
Noví hráči v hradeckém dresu:
Radek Bukač, útočník, *12. 6. 1981
předcházející týmy: Sezemice, VCHZ
Pardubice, AFK Atlantik Lázně Bohdaneč,
Mogul Kolín, Dukla Bánská Bystrica, Viktoria
Žižkov
Martin Kasálek, obránce, *8. 9. 1980
předcházející týmy: Kunovice, Brno-Bystrc,
Kyjov, Znojmo, LeRK Brno, FK AS Trenčín

Vlastimil Karal, záložník, *26. 4. 1983
předcházející týmy: FK Trutnov, OEZ
Letohrad, FC Bohemians Praha 1905
Tomáš Groh, záložník, *9. 4. 1988
předcházející týmy: Dvůr Králové nad
Labem, Baumit Jablonec
Michal Mácha, obránce, *15. 6. 1986
předcházející týmy: SK Dynamo České
Budějovice, Baník Sokolov

Tabulka II. ligy, sezóna 2008/2009, po 16. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bohemians 1905
Jihlava
Dukla Praha
Čáslav
Ústí nad Labem
Sokolov
Opava
Most
Hradec Králové
HFK Olomouc
Třinec
Karviná
Vítkovice
Slovácko
Sparta Praha B
Fulnek

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

9
9
8
9
9
7
7
6
5
4
4
5
5
4
4
1

5
4
5
2
2
4
3
4
6
6
5
2
2
5
3
6

2
3
3
5
5
5
6
6
5
6
7
9
9
7
9
9

20:9
17:11
19:11
23:19
21:20
28:15
23:19
19:21
23:20
16:19
13:17
20:28
16:24
13:22
15:20
13:24

32
31
29
29
29
25
24
22
21
18
17
17
17
17
15
9

(11)
(4)
(2)
(5)
(2)
(4)
(-3)
(-2)
(-3)
(-9)
(-7)
(-7)
(-4)
(-7)
(-6)
(-12)
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI ZÁPASY
16. kolo: FC Hradec Králové – Fotbal Fulnek 2:0 (1:0)

Oldřich Machala: „Jsem rád,
že jsme utkání zvládli, dnes
to byl pro nás velice složitý
zápas. Museli jsme vyhrát,
utkání nebylo jednoduché.
Právě naopak, Fulnek hrál
velmi dobře, má v mužstvu
kvalitní hráče Lukaštíka se Slončíkem, kteří
výborně kombinují a na jejich hře to bylo
vidět. Jsem rád, že jsme vyhráli a nedostali
gól!“
Jakub Chleboun: „Konečně
jsme odehráli výborné utkání.
Splnili jsme taktiku, co jsme
si řekli a vlétli jsme na soupeře! Soupeře jsme presovali
a Fulnek s tím měl velké problémy. V závěru prvního poločasu se nám podařilo vstřelit branku a to nás
pozvedlo. Po změně stran jsme měli několik
příležitostí, ale ujala se až nádherná střela
Romana Fischera. Závěr zápasu jsme si po-

hlídali a myslím si, že jsme odehráli výborné
utkání a důstojně jsme se rozloučili s fanoušky. A moje branka? Tomáš Rezek zahrál rohový kop, uvolnil jsem se a z voleje trefil míč
k tyči. Jsem rád.“
Roman Fischer: „Na hřišti
jsme odevzdali maximum, co
jsme mohli. Trošku jsme měli
problémy, neboť Fulnek hraje
dobře kombinačně, ale jejich
kombinace končila před
naším vápnem, dál jsme je
nepustili! Hráli jsme velmi dobře a naše vítězství je zasloužené! A můj gól? Pavel Černý
mně přihrál, vystřelil jsem, chtěl jsem trefit
branku a spadlo to tam. A že to vyšlo, to je
jenom štěstí a dobře, že to tak dopadlo.“
Tomáš Rezek: „Jsem rád,
že jsme doma konečně udělali tři body. Zápas to moc byl
těžký, terén byl podmáčený
a dobře, že se nám podařilo
vstřelit branku do poločasu!
Fulnek hrozil z brejků, ale to
jsme si pohlídali, neboť naše obrana hrála
soustředěně a nepustili jsme soupeře do vážnějších šancí. Dnes to byla z naší strany skvělá týmová práce všech kluků!“
Připravil Petr Přibík

16. kolo II. ligy, 16. listopadu 2008:
FC Hradec Král. – Fulnek 2:0 (1:0)
Branky: 41. Chleboun, 76. Fischer
Rozhodčí: Příhoda – Gallo, Drábek
ŽK: Přibyl, Kaufman – Vyskočil
Diváci: 745

FC HK: Lindr – Přibyl, Němeček, Chleboun,
Kalousek – Nemček, Poděbradský, Fischer,
Rezek – Dvořák, Kaufman
Fulnek: Pospěch – Vyskočil, Vajda, Krása,
Pavlík, Slončík, Schulmeister, Staš, Lukaštík,
Jindříšek, Král

V posledním podzimním duelu na domácí půdě Všesportovního stadionu naši
borci zvítězili. V průběhu zápasu si vytvořili spoustu šancí, dvě z nich proměnili
a zaslouženě si připsali do tabulky tři
body.
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PŘEHLED PŘÍPRAVNÝCH ZÁPASŮ
během zimní přípravy 2009
FC HK – Flota Swinoujiscze 2:3 (1:1)
Branky: Kaufman, Zinke
I: Lindr – Přibyl, Němeček, Vít, Nesvadba – Sláma,
Nemček, Karal, Válek – Kaufman, Dvořák. II: Podhajský – Poděbradský, Vít, Zieris, Kalousek –
Veselka, Nemček, Karal, Pacák – Dvořák, Zinke.
Hráno 12. 1. 2009 v Náchodě – UT.

FK Baumit Jablonec – FC HK 3:0 (1:0)
I: Lindr – Přibyl, Němeček, Vít, Hozda – Nemček,
Fischer, Skopalík, Pacák – Kaufman, Zinke. II:
Podhajský – Sláma, Mácha, Karal, Kalousek –
Poděbradský, Groh, Nemček, Pacák – Válek,
Dvořák.
Hráno 31. 1. 2009 v Jablonci – UT

FC HK – České Budějovice 2:0 (1:0)
Branky: Kaufman, Zinke
I: Miščík – Poděbradský, Mácha, Němeček,
Kalousek – Sláma, Skopalík, Fischer, Pacák Kaufman, Zinke. II: Miščík – Přibyl, Vít, Karal,
Nesvadba – Veselka, Nemček, Groh, Válek –
Zinke, Dvořák.
Hráno 14. 1. 2009 na Vyšehradě – UT

FC HK – SK Slovan Varnsdorf 4:1 (2:0)
Branky: Bukač, Válek, Dvořák, vlastní
I: Lindr – Poděbradský, Wozniak, Mácha, Kasálek
– Sláma, Nemček, Fischer, Válek – Bukač,
Kaufman. II: Podhajský – Přibyl, Němeček,
Kasálek, Kalousek – Sláma, Nemček, Vít, Pacák –
Dvořák, Zinke.
Hráno 4. 2. 2009 v Hradci Králové – UT

HFK Olomouc – FC HK 0:0
I: Podhajský – Přibyl, Němeček, Mácha, Nesvadba
– Poděbradský, Fischer, Nemček, Válek – Dvořák,
Zinke. II: Lindr – Sláma, Mácha, Zieris, Kalousek –
Poděbradský, Groh, Karal, Pacák – Kaufman,
Dvořák.
Hráno 17. 1. 2009 v Olomouci – UT

SK Kladno – FC HK 0:0
I: Lindr – Karal, Němeček, Mácha, Kasálek –
Poděbradský, Nemček, Fischer, Válek – Kaufman,
Dvořák. II: Lindr – Přibyl, Němeček, Wozniak,
Kalousek – Poděbradský (60. Sláma), Karal,
Fischer, Kasálek – Bukač, Zinke.
Hráno 7. 2. 2009 v Blšanech – přírodní tráva

FC Tescoma Zlín – FC HK 3:1 (2:1)
Branka: Poděbradský
I: Lindr – Sláma, Mácha, Němeček, Kalousek –
Poděbradský, Karal, Fischer, Pacák – Dvořák,
Kaufman. II: Podhajský – Přibyl, Němeček (61.
Zieris), Vít, Nesvadba – Poděbradský, Karal (55.
Groh), Nemček, Válek – Dvořák, Zinke.
Hráno 21. 1. 2009 v Luhačovicích – UT

1. FC Brno – FC HK 3:3 (1:0)
Branky: Fischer, Bukač, vlastní
Sestava: Podhajský – Karal (46. Přibyl), Němeček
(60. Mácha), Wozniak, Kalousek (46. Kasálek) –
Poděbradský, Fischer, Nemček, Válek (60. Pacák)
– Bukač, Dvořák (60. Zinke).
Hráno 15. 2. 2009 v Brně – přírodní tráva

FK Náchod-Deštné – FC HK 2:2 (0:0)
Branky: Kalousek, Dvořák
I: Podhajský – Přibyl, Vít, Zieris, Nesvadba – Sláma,
Fischer, Karal, Válek – Kaufman, Zinke. II: Lindr –
Přibyl, Němeček, Mácha, Kalousek – Poděbradský,
Nemček, Groh, Pacák – Dvořák, Zinke.
Hráno 27. 1. 2009 v Náchodě – UT

FC HK – FC Zenit Čáslav 1:1 (0:0)
Branka: Bukač
I: Lindr – Přibyl, Wozniak, Němeček, Kasálek –
Poděbradský, Karal, Fischer, Pacák – Kaufman,
Zinke. II: Podhajský – Přibyl, Karal, Němeček,
Kalousek – Sláma, Nemček, Groh, Válek – Bukač,
Dvořák.
Hráno 21. 2. 2009 v Hradci Králové – UT

FC HK – Bohemians 1905 1:0 (0:0)
Branka: Dvořák (pok. kop)
I: Podhajský – Poděbradský, Němeček, Mácha,
Hozda – Sláma, Skopalík, Fischer, Válek –
Kaufman, Dvořák. II: Lindr – Přibyl, Karal, Vít,
Hozda – Groh, Skopalík, Nemček, Pacák –
Dvořák, Zinke.
Hráno 30. 1. 2009 v Nymburce – UT

FC HK – Dosta Bystrc 3:0 (0:0)
Branky: Dvořák, Kaufman a Zinke
Sestava: Lindr – Přibyl, Němeček (46. Wozniak),
Mácha, Kalousek (46. Kasálek) – Rezek (60.
Sláma), Nemček (60. Karal), Fischer, Pacák (46.
Válek) – Dvořák, Kaufman (60. Zinke)
Hráno 1. 3. 2009 v Hradci Králové – tráva
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ROZHOVOR
s Oldřichem Machalou, trenérem „A“ mužstva FC HK
Jak probíhala příprava a jak jste
s ní spokojen?
Příprava proběhla v pořádku.
Její součástí bylo
i sehrání mnoha
zápasů, za soupeře jsme měli
i týmy z 1. ligy.
Hlavně předposlední zápas s Brnem 3:3 jsme
odehráli dobře. Dále byl pak kvalitní zápas
doma proti Čáslavi 1:1 a v generálce s Bystrcí
3:0 mi vadilo pouze neproměňování šancí.
Jinak s tímto zápasem jsem byl hodně spokojený. Jsem také rád, že se nikdo nezranil a že
nikdo z kádru nevypadnul. Jsem přesvědčený, že jsme se dobře na soutěž připravili.
Zmínil jste utkání proti 1. FC Brno. Řadíte ho
v přípravě mezi nejpovedenější?
Určitě. Utkání mělo svoji kvalitu. A dát ligovému týmu tři góly znamená, že jsme odehráli
velmi dobrý zápas.
V průběhu zimy odešli čtyři hráči a naopak
jste v kabině přivítal čtyři nováčky a Vlastu
Karala, který se vrátil z hostování. Jak se do
týmu zapracovali?
Všichni ukázali, že můžou být posilami v tom
pravém slova smyslu. Jak mladý Mácha, tak
Martin Kasálek. Ten to alespoň na levé straně
vyztuží. Vlasta Karal bude hrát ve středu obrany nebo jako defenzivní záložník. Radek
Bukač bude přínosem do útoku. Po odchodu
Pavla Černého jsme hledali adekvátní náhradu a snad se nám ji podařilo najít. Z tohoto
pohledu jsem spokojený. Jen doufám, že
Bukač bude dnes zdravotně v pořádku
a bude moc nastoupit.
Přípravu provázely i zdravotní problémy.
Jak jsem již zmínil, tak v posledním týdnu nám
marodí Bukač, kterého bolí přitahovač. Ve
chvíli, kdy to budou fanoušci číst, už všichni

budou vědět, zda je v pořádku a nastoupí, či
nikoli. Drobné problémy s achillovkou má
Kalousek. Uvidíme, do neděle je ještě nějaký
čas. Rezek se uzdravil, za to jsme rádi. Vašek
Pilař je dlouhodobě mimo, ale věříme, že
v průběhu jara nastoupí. Jinak ostatní jsou
v pořádku.
Dnešní soupeř SFC Opava se před sezónou
netajil, postupovými ambicemi. Ale v současné době mají pouze o 3 body více a jsou
na 7. místě tabulky. Dnešním zápasem se
máme šanci na ně dotáhnout.
Jedná se o velmi kvalitní tým. V tom se asi
všichni shodneme. Mají dobrý kádr, v zimě
jim přišel Martin Pulkert. Určitě tým vhodně
doplnili a čeká nás velmi těžký soupeř.
Jakým fotbalem se budou „votroci“ v průběhu jara prezentovat?
Chceme hrát agresivnější fotbal. Hlavně
v zápasech doma, protože zde jsme poztráceli spoustu bodů a ty vítězství dlužíme našim
divákům. Hlavně zápasy s Vítkovicemi
a s Duklou jsme měli velmi dobře rozehraný
a zbytečně jsme body ztratili. Ty body nám
nyní chybí, abychom mohli být v tabulce výše.
Jaký si tedy stanovujete pro jaro cíl?
Nevím, zda se ve fotbale dávají cíle? Můžeme
si ho stanovit, ale je to dost problematické.
Podívejte se na Boleslav, která měla vynikající přípravu, dobře odehraný podzim, cíle do
evropských pohárů… Odehrála dva zápasy
a mají nula bodů. Těžko si tedy dávat cíle.
Náš tedy první bude výborně odehrát zápas
s Opavou a bodovat naplno. Musíme se tímto
odrazit k lepším umístěním.
Co byste naším fanouškům vzkázal?
Již jsem o tom několikrát mluvil. Mrzí mě, že
jsme udělali bodové ztráty hlavně v utkáních,
které jsme měli vyhrát. To jsme mohli být
v tabulce někde jinde. Přeji všem, ať na naše
zápasy chodí rádi, ať se jim hra líbí. I navzdory podzimním ztrátám a nepřívětivému stadionu se porveme o všechny body a věřím, že se
nám to podaří. Držte nám palce!
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MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ
Otázky k zimní přípravě – dorosty
Redakce Čb. gólu položila všem trenérům mládeže tři stejné otázky:
1. Jak probíhala příprava vašeho týmu na
jaro?
2. Jakých výsledků si z přípravy nejvíce ceníte?
3. Jaký je cíl pro jarní část soutěže?
A dorost (U-19); 1. liga SD
Trenér Luboš Prokopec:
1. Příprava probíhala výhradně v domácích podmínkách. Zúčastnili jsme se soustředění ve
Prkenném dole a turnaje na umělé trávě
v Chudonicích. Krom toho jsme sehráli několik dalších utkání na umělé trávě v Malšovicích.
2. Na výsledky jsme se v přípravě příliš nezaměřovali. Výsledky byly ovlivněny tréninkovým
procesem a fluktuací v sestavě. Důležité
budou výsledky v samotné soutěži.
3. Cíle jsou jednoznačné, navázat výsledkově
i výkony na podzimní část a připravit co největší počet hráčů pro naše družstva mužů.
B dorost (U-18); ČLSD
Trenér Martin Barbarič:
1. Přípravu jsme zahájili 5. 1. 2009. Do 16. 1.
jsme trénovali v Hradci Králové každý den
v týdnu. Zaměřili jsme se především na všeobecný rozvoj kondice. Od 17. 1. jsme byli na
soustředění v Žacléři, kde jsme měli čtyři tréninkové jednotky denně. Před snídaní jsme
absolvovali lehkou posilovnu. Po snídani jsme
měli každý den výběh na běžkách (kolem 20
km). Odpoledne následoval výběh do terénu.
Večerní jednotka byla herní. Každý den jsme
hráli turnaj v hale. Hráči na soustředění pracovali velice poctivě. Jediná vada byla, že
v týmu proběhla chřipková epidemie. Po
tomto týdnu jsme absolvovali opět přípravu
v Hradci. Do dnešního dne (26. 2. 2009)
jsme odehráli 9 přípravných utkání.
2. Velice dobré utkání jsme odehráli s Broumovem (2:1) a první poločas s Novou Pakou
(2:2). Celkem jsme dosáhli 5 výher – 2 remí-

zy – 2 prohry. Vstřelili jsme 30 branek –
obdrželi jsme 13 branek.
3. Cíl? Brzy se dostat bodově na pozice, kde
nebude hrozit sestup. Samozřejmě chceme
hrát pohledný fotbal a pokud možno střílet co
nejvíce branek.
C dorost (U-17); 1. liga MD
Trenér Jaroslav Kratochvíl:
1. Příprava na jarní část soutěže probíhala
v domácích podmínkách. Pouze v lednu jsme
využili možnosti soustředění na Pomezních
Boudách,kde jsme byli velmi spokojeni. Zde
jsme našli velmi dobré podmínky na přípravu.
Využívali jsme okolní terény na běžkách,
posilovnu, sportovní halu kde jsme hráli
hokejbal a také jsme využili regenerační
linku. V domácích podmínkách jsme trénovali každý den a o víkendech jsme si přípravu
zpestřili utkáními s kvalitními soupeři.
2. V přípravě jsme sehráli 10 přípravných utkání. V 6 zápasech jsme byli vítězným týmem,
ve dvou utkáních jsme remizovali a dvakrát
jsme byli poraženi. Nejvíce si ceníme vítězství, kdy se nám podařilo výsledek otočit po
nepříznivém průběhu, a to v utkáních se Slavií
Praha a se starším dorostem Jihlavy.
3. Cílem pro jarní část soutěže je po velké
obměně kádru hrát pohledný kombinační fotbal s využitím moderních trendů. Samozřejmě chceme, aby nás to všechny bavilo
jako v podzimní soutěži, ale víme, že to jednoduché nebude.
D dorost (U-16); ČLMD
Asistent trenéra Aleš Šubrt st.:
1. Příprava probíhala na velmi dobré úrovni
5x v týdnu s nedělními přípravnými zápasy.
Hráče musím pochválit za velmi dobrou účast
na tréninkových jednotkách. Přípravu jsme si
zpestřili návštěvami ve fit klubu nebo v bazénu. Také jsme absolvovali týdenní soustředění v Krkonoších.
2. Z mého pohledu byl nejvydařenější zápas
s pražskou Slávií, kterou jsme porazili 3:1.
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MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ
Otázky k zimní přípravě – žáci
Byl to skutečně ze strany kluků velmi dobrý
výkon.
3. Hrát pohledný kombinační fotbal ve vysokém
tempu. Vychovat hráče pro vyšší věkové kategorie dorostu a dospělých.
A žáci (U-15); ČLSŽ
Trenér Milan Frýda:
1. Zimní přípravu jsme zahájili přípravným utkáním 10. 1. 2009 a následnými tréninkovými
jednotkami na umělé trávě a v tělocvičně.
Trénovali jsme 4–5x týdně + přípravný zápas.
Před zimním soustředěním jsme se zúčastnili
základního kola Halového mistrovství republiky starších žáků ve Zruči n. Sáz., kde jsme
postoupili do závěrečného finále. 19.–24. 1.
2009 jsme absolvovali soustředění na horách (běžky). V přípravě jsme vyzkoušeli nové
hráče a u některých z nich uvažujeme o jejich
hostování u nás v klubu. Příprava byla zaměřena na startovní rychlost, částečně rychlostní vytrvalost, taktiku a práci s míčem. Začali
jsme s nácvikem zónové obrany (4-4-2), kterému se budeme věnovat do začátku jarní
části soutěží.
2. Sehráli jsme kvalitní i méně kvalitní utkání.
Vážíme si umístění na Halovém mistrovství
ČR.
3. Předvádět atraktivní mládežnický fotbal.
V úvodu jarní části nasbírat co nejvíce bodů,
aby v dalším průběhu jara mohli dostat příležitost všichni hráči.
B žáci (U-14); ČDSŽ
Trenér Petr Huf:
1. Přípravné období stále probíhá, jelikož začínáme soutěž až 29. 3. domácím utkáním
s Vysokým Mýtem. Charakterizuje ho lyžařský výcvik některých našich hráčů, vynikající
soustředění a v neposlední řadě četná přípravná utkání s kvalitními týmy (Liberec,
Jablonec, Náchod-Deštné, Mladá Boleslav,
Chrudim (94), Jihlava, Sigma Olomouc).
Čeká nás ještě miniturnaj na umělé trávě
v Brně se Slovanem Bratislava, 1. FC Brno

a FK Šardicemi, a následně se Spartou
Praha, Slavií Praha a Pardubicemi.
2. Jednoznačně vítězství v Olomouci, kde jsme
sehráli nesmírně těžké utkání ve vysokém
tempu s nejlepším týmem v dané kategorii na
Moravě. Jsme rádi, že kluci zvládli pod tlakem praktikovat svou vlastní hru a byli schopni i v závěrečných minutách přečíslovat
soupeře v útočné fázi.
3. Jednoznačně připravovat hráče pro vyšší
kopanou. Hrát kvalitní fotbal se spoustou
kombinace, krátkých příher, herní variability
a zakončení. Neustále z kluků vychovávat
vítězné typy, kteří budou za jakéhokoliv stavu
schopni svou vnitřní silou zvládat jakákoliv
utkání. sehrát co nejvíce kvalitních utkání
v co možná nejvyšší herní kvalitě. Pokud
budeme všichni tvrdě pracovat a chtít hrát
špičkový fotbal, tak budeme samozřejmě
vítězit.
C žáci (U-13); ČLMŽ
Trenér Miloš Killar:
1. Do přípravy hráči nastoupili druhý lednový
týden, tréninky byly rozděleny téměř rovnoměrně do haly i na umělou trávu. V této věkové kategorii v přípravě nejde o „naběhání
objemu“, takže se její průběh nijak výrazně
nelišil od běžného trénování, oproti soutěžnímu období pouze přibylo více přípravných
utkání a halových turnajů. Soustředění jsme
absolvovali také v podmínkách haly, kde
kromě zdokonalování techniky a rozvoje rychlostních a koordinačních schopností hráči
vyzkoušeli i jiné sporty (floorball, badminton
apod). Samozřejmě jsme v rámci přípravy
nezapomínali na regeneraci a několikrát navštívili bazén. Přípravy se také zúčastnilo
několik nových hráčů, z nichž tři s týmem
zůstanou i v jarní části soutěže.
2. Výsledky z příprav nejsou pro mne až tak rozhodující. Je to období zkoušení nových
hráčů, nácviku různých herních variant.
Určitě mě těší naše vystoupení na halovém
Mistrovství ČR, kde jsme v konkurenci výbor-
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MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ
Otázky k zimní přípravě – žáci, mini
ných týmů z Čech a Moravy získali bronzové
medaile. O 1. místo jsme přišli jedinou prohrou v turnaji, v případě remízy v tomto utkání
bychom skončili druzí.
3. V naší kategorii o výsledky nejde, o účasti
v nejvyšší soutěži rozhodují starší žáci. Mým
přáním je hrát atraktivní útočný fotbal, připravit
hráče na jejich budoucí kariéru tak, aby
neměli problémy se základními technickými
dovednostmi. Postavení v tabulce do 5. místa
je jistě reálné.
D žáci (U-12); ČDMŽ
Trenér Petr Huf:
1. Jelikož jsem tým převzal teprve před 14 dny,
tak těžko mohu konkrétně hodnotit zimní přípravné období. Kluci však sehráli hodně halových turnajů, od února začali již hrát paralelně
i přípravná utkání na umělé trávě, kde
v posledních třech utkáních vždy zvítězili –
Mladá Boleslav 1:0, Sigma Olomouc 5:1
a Vysočina Jihlava 8:1. Tito kluci se však připravují neustále jelikož jsem toho názoru, že
pro kluky končí příprava až prvním zápasem
v mužské kategorii.
2. nemohu mluvit za minulé trenéry, ale poslední výše uvedená vítězství jsou pěkná, nelze je
však přeceňovat a je třeba je brát s pokorou.
Kluky čeká ještě turnaj v Brně, 2 utkání proti
pražským „S“ a poté je zanedlouho čekají
soutěžní utkání.
3. jednoznačně opět připravit kluky pro vyšší
kopanou, která bude podpořena každým
z nás, vytvořit hráčskou partu, která bude
ochotna a schopna se za tým postavit zejména v těžkých chvílích. A na základě kombinačního fotbalu, plného technických fines
samozřejmě vítězit.
Mini (U-11); KPSP
Trenér Roman Prokopec:
1. Začali jsme 9.ledna, týdně trénujeme
2x v hale a 1x na umělé trávě ZŠ Štefcova.
K tomu 1x za 14 dní plavání v Městských lázních. O víkendech jsme sehráli 14 halových

turnajů a 3 přípravná utkání na velkém hřišti.
V přípravě máme 20 hráčů.
2. Vítězství na Mezinárodním halovém turnaji
v Polsku a 2. místa z Mezinár. halového turnaje v Brně, který byl velmi náročný.
3. Hrát pohledný fotbal a zkusit vyhrát KP starších přípravek. Naším hlavním cílem je však
předat do D žáků co nejvíce dobře připravených hráčů. Rovněž chceme vzorně reprezentovat klub a naši vlast v červnu na turnaji
ELLITE CUP 98 v Helsinkách v konkurenci
24 týmů, jako je AC Milán, FC Sevilla, Hertha
Berlín, Spartak Moskva a další. Pro nás
všechny to bude jistě ohromný zážitek.
Mini (U-10); KPSP
Trenér Ondřej Trojna:
1. V zimním období se naše tréninkové jednotky
odehrávaly v halách ZŠ Sever a Háječek.
Tréninky byly zaměřeny na rychlost, obratnost, hru v malém prostoru a práci s míčem.
Kluci si také vyzkoušeli aerobic, který byl pro
ně zpestřením. Absolvovali jsme 12 halových
turnajů. Nyní se již budeme připravovat na
trávě v našem areálu Dukla.
2. Určitě výsledků z halových turnajů v Chrudimi
a na Háječku, ve kterých jsme obsadili
1.místo, ale také turnajů se staršími soupeři,
kde jsme se určitě neztratili a kluci odvedli
dobrou práci.
3. Po podzimních bojích v základní skupině KP
starších přípravek jsme postoupili mezi 8 nejlepších týmů v kraji. Teď nás budou čekat
těžké zápasy s kvalitními mužstvy. Chtěli
bychom být více než vyrovnaným protivníkem
starším soupeřům a předvádět jednoduchý
kombinační fotbal.
Mini (U-9); KPMP
Trenéři Milan Šedivý a Josef Dvořák:
1. U této věkové kategorie nelze říci, že bychom
se připravovali na jaro nebo na podzim. Spíše
kluky stále učíme fotbalovým dovednostem.
Od začátku listopadu až do konce února
jsme se připravovali pouze v tělocvičně
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MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ
Otázky k zimní přípravě – mini, školička
a v hale. Pro kluky je to vždy změna, přechod
z přírodní trávy na parkety. Takže nyní začínáme po 4 měsících opět chodit ven a pomalu
si zvykáme na venkovní podmínky.
2. Výsledky nejsou pro tuto věkovou kategorii
zas až tak důležité. Spíš nás potěší, když si
kluci přihrají do kombinace nebo jedinec provede nějakou pěknou „fintu“, kterou mu soupeř „sežere“. A když to skončí gólem, i to
zahřeje. Ale přeci jen. Absolvovali jsme několik náročných a i méně náročných turnajů.
Mezi ty nej., nejvýše řadíme domácí turnaj
JAKO CUP v Předměřicích, turnaj Elserema
Brumov a Alex Cup v Třeboni. Vždy jsme
odjížděli se zlatem na krku.
3. Cíle pro jaro jsou dva. Jeden krátkodobého
charakteru a tím je vybojovat postup na
republikové finále mladších přípravek a tam
uspět. Ale jak jsme již uvedli, není to nejdůležitější. Důležitější je, a to je ten druhý cíl, stále
kluky učit modernímu fotbalu a vychovávat
z nich osobnosti, které se v budoucnu
porvou o černobílý dres. Vlastně je ještě
jeden cíl, ale to není pouze pro jaro. Přivést
do tohoto ročníku ještě minimálně 4-6 kluků,
kteří by chtěli hrát za FC Hradec Králové.

Mini (U-8); KPMP
Trenér Ondra Tykva:
1. Na jarní sezonu se stále připravujeme.
Trénujeme 3x týdně v halách ZŠ Sever
a Háječku. Zatím jsem sehráli 11 halový turnajů a 6 zápasů „stěžerské ligy“. V březnu
máme v plánu ještě další dva a také několik
přátelských utkáních na UMT.
2. Vždy potěší vítězství na turnaji (Chrudim, Slávie
HK, Předměřice) nebo jiná „medailová“ pozice
(Předměřice, Háječek, Heřmanův Městec).
Ale i každý turnaj, kde předvedeme své maximum, je pro nás výhrou...
3. Cíl je jasný. Poprat se v zápasech o každý
možný bod, zapracovat nové kluky do našeho týmu atd.
Mini (U-7); OPMP
Trenér Jakub Drapač:
1. Naše příprava probíhala v domácích podmínkách. Trénujeme 3x týdně a o víkendech hrajeme halové turnaje.
2. Ceníme si všech dosažených výsledků, protože všechny byly úspěšné. Tyto výsledky by se
neobešly bez píle, vůle a dřiny, které kluci
měli. V tomto ohledu je chválíme.
3. U nás je to jednoduché. Budeme
se snažit, aby si všichni zahráli co
nejvíce a aby po skončení jarní
části bylo klucích vidět rapidní
zlepšení.

B-přípravka zvítězila na 10. ročníku Alex Cupu pořádaném
Dynamem Č. Budějovice. Vítězný tým FCHK přebírá z rukou
hráče Č. Budějovic M. Pennera diplomy a pohár pro vítěze.

Fotbalová školička (U-6)
Trenér Ondra Tykva:
1. Na jarní sezonu se stále připravujeme. Trénujeme 2x týdně v hale
ZŠ Sever. Zatím jsme odehráli
jediný turnaj, na kterém jsme se
„rozkoukávali“.
2. Zápasu na domácím turnaji, kde
jsme v posledním zápase se Slávií
Praha prohráli pouze 1:3...
3. Připravit kluky tak, aby příští rok
na podzim mohli hrát mistovská
utkání okresního přeboru mladších přípravek.
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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, 83 kg

OBRÁNCI

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

9

12
MÁCHA Michal
15. 6. 1986
185 cm, 82 kg

17
KASÁLEK Martin
8. 9. 1980
192 cm, 82 kg

PŘIBYL David
11. 12. 1985
176 cm, 65 kg

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

16
PODĚBRADSKÝ Jiří
9. 9. 1982
168 cm, 67 kg

25
WOZNIAK Radim
29. 1. 1978
185 cm, 81 kg

Realizační tým:
Oldřich Machala – trenér
4. 8. 1963
Michal Šmarda – asistent trenéra
31. 1. 1971
Luděk Jelínek – trenér brankářů
21. 6. 1958
Jelínek Luděk – ved. mužstva, Šopák Stanislav, Mudr. a Neumann Jiří, Mudr. – lékaři, Kobr
Aleš – masér, Svobodová Marie – kustod.
Management klubu: Ing. Richard Jukl – předseda představenstva, Miloš Mejtský – sportovní
ředitel, Martin Černík – sekretář klubu, Vlasta Zákoucká – ekonom klubu
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SOUPISKA FC HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
II. liga – podzim 2008
ZÁLOŽNÍCI

4
KARAL Vlastimil
26. 4. 1983
184 cm, 80 kg

21

7

8
SLÁMA Radek
30. 1. 1980
177 cm, 76 kg

22
NEMČEK Ján
9. 10. 1987
181 cm, 77 kg

11
GROH Tomáš
9. 4. 1988
178 cm, 71 kg

24
REZEK Tomáš
9. 5. 1984
173 cm, 69 kg

PACÁK Ondřej
28. 5. 1987
177 cm, 70 kg

VÁLEK Milan
28. 10. 1982
177 cm, 71 kg

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

ÚTOČNÍCI

10

6
PILAŘ Václav
13. 10. 1988
168 cm, 68 kg

14
KAUFMAN Jiří
28. 11. 1979
180 cm, 76 kg

19
DVOŘÁK Pavel
19. 2. 1989
186 cm, 82 kg

ZINKE Daniel
31. 1. 1984
171 cm, 70 kg

Přišli: Nemček Ján (přestup ze Slovanu Bratislava), Karal Vlastimil
(návrat z host. Bohemians 1905), Mácha Michal (hostování
z Č.Budějovic), Bukač Radek (hostování z V. Žižkov), Groh Tomáš
(přestup z Jablonce), Kasálek Martin (přestup z Trenčína).
Odešli: Černý Pavel (host.v Jablonci), Krejcar Jiří (hostování
v Kolíně), Zieris Petr (host. v Náchodě), Svoboda Ivo (hledá si angažmá), Chleboun Jakub (přeřazen do B mužů), Vít Jiří (hostování
v Čáslavi)

23
BUKAČ Radek
12. 6. 1981
185 cm, 84 kg
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AUTOGRAMIÁDA
v NC Futurum
Minulý týden proběhla v NC Futurum autogramiáda hradeckých fotbalistů. Ta se uskutečnila ve spolupráci s Rádiem OK, jehož
moderátor Jakub Malý uváděl odpolední program a s novým partnerem královehradeckých fotbalistů, pivovarem Pernštejn, jehož
pivo mohli fanoušci ochutnat. Foye nákupního centra se linula hudba, kterou namixovalo
Rádio OK a mezi českými hity jsme mohli
také slyšet písničku „Sekáči jdou“ od Evy
Pilarové, která provázala naše hráče v
70.–80. letech do domácích zápasů.
Fanoušci si mohli nechat podepsat plakáty,
trička a také osobní kartičky hráčů, o které
byl největší zájem. V průběhu autogramiády
moderátor pokládal fanouškům soutěžní otázky a ti za správnou odpověď dostali reklamní
předměty FC Hradec Králové
a Rádia OK, lístky na 1. jarní
utkání, kalendáře FC HK a
almanach FC HK. Perličkou
odpoledne byla odpověď asi
6leté holčičky, která si spletla
jméno našeho fotbalisty s
obchodním řetězcem a na
otázku: „Který z hradeckých
fotbalistů si zahrál 1. Bundesligu?“ odpověděla Kaufland
namísto jména Jirky Kaufmana. Fanoušci také odpovídali na tři otázky (Jak se říká
hradeckým fotbalistům, Kdy
začíná 2. liga a Jaký bude
soupeř v 1. jarním kole), které

byly na konci akce slosovány a permanentní
vstupenku si domů odnesli Tomáš Dolanský,
Sylvie Mottlová a Lucie Grossmannová.
„Votroci“ přítomným představili zbrusu nové
dresy. K vidění byly jak domácí bílé, tak i
dresy pro venkovní zápasy, černé. I brankáři
Lindr a Podhajský měli na sobě nová trika,
která jak poznamenali, jim snad přinesou
štěstí.
Hodina určená na autogramiádu uběhla jako
voda v potoce a všichni přítomní konstatovali,
že jsou rádi za to, že takovéto akce se uskutečňují. Hráči fanouškům na oplátku slíbili, že
se ještě o boj v horních příčkách 2. ligy v průběhu jara porvou.
Další podobná akce „Potrénuj s votroky“ je
naplánovaná na měsíc duben.

NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY FOTBALOVÉHO KLUBU FC HRADEC KRÁLOVÉ

www.fchk .cz
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ŽENSKÝ A DÍVČÍ FOTBAL POD KŘÍDLY
FC HRADEC KRÁLOVÉ
V polovině roku 2008 došlo ke sloučení bývalého úspěšného oddílu ženské kopané DFC
Slávia HK a FC Hradec Králové. Od této doby
již všechny hráčky a oddíly dámské kopané
vystupují pod hlavičkou FC Hradec Králové.
Týmy od přípravky, přes mladší a starší žákyně, dále juniorky a konče A týmem žen se
účastní nejvyšších celostátních soutěží, kde
již dosáhly mnoha ceněných úspěchů, které
si připomeneme někdy příště.
Momentálně se všechny týmy připravují na
start soutěží, mladší a starší žákyně pod
dohledem Jiřího Hrušky odjíždějí tuto sobotu
na soustředění do Hlušic, A tým pod vedením
Zdenka Karanského a Jaroslava Prouzy již
jedno soustředění absolvoval, nyní odjíždí na
herní kemp a to do Nového Města nad Metují,
kde se budou dolaďovat poslední varianty
před sezonou.
V kádru A týmu je nyní 19 hráček – Odehnalová, Kosová, Nepokojová, Benešová,
Rovenská, Petrasová, Němcová, Šubrtová,
Mikešová, Hlaváčková, Svobodová, Jančová,

Ninczová, Teislerová, Lacinová, Sladká, Vaňková, Hrušková a Brusová, na spadnutí je příchod Cíglbauerové ze Sparty Praha. Před
jarem odešla Prouzová na hostování do Slavie
Praha a Bartoňová do Sparty Praha. Asistenti
trenéra jsou Tomáš Baťa a Eda Novotný.
V rámci přípravy byl A tým tuto neděli na turnaji v Liberci – Memoriál Vladimíra Housy –
kde po remíze s celkem Teplic, remízoval
i s juniorkou Sparty Praha a po vítězství nad
Libercem tuto cennou trofej získal a zaslouženě jsme si odvezli pohár pro vítěze.
Nejdůležitější zápasy nás však čekají v 1.
celostátní lize žen, která začíná 4. dubna.
Tým, který je po podzimní části na sedmé
příčce, má cíl skončit do čtvrtého místa
a potvrdit tak vzestupnou tendenci v ženské
kopané v Hradci Králové.
Zápasy 1. ligy hrajeme na hřišti ve Vysoké
nad Labem a budeme moc rádi, když si
fanoušci hradeckého fotbalu najdou čas se
přijít podívat na nejlepší týmy kopané žen
v republice.
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ABECEDA
Ondřej Pacák
A

Auto Mazda RX8, který bych si v budoucnu rád koupil.
B Blink 182 hudební skupina, kterou často
poslouchám v autě.
C Cestování, nejraději cestuji letadlem.
D Dovolená u moře, na tu se těším celý rok.
E Energie, tu mi dodává čokoláda.
F Finanční management je obor, který studuji.
G Golf je krásná hra, kterou bych se rád
naučil.
H Horror, můj oblíbený filmový žánr. Nejvíc
se mi líbí Nenávist, Kruh, Oko.
CH Chalupa na Novém Hrádku. Zde trávím
mnoho víkendů jak v zimě tak v létě.
I Itálie. Krásná země, kterou jsem navštívil
už mnohokrát. Jednou bych se rád naučil italsky.
J Japonsko. Krásná země, kterou jsem
nikdy nenavštívil.

K

Kolín. V FK Kolín jsem strávil rok na
hostování, jinak celý život hraji za FC HK.
L Liga mistrů, kterou si v TV nenechám ujít.
M Manchester United, můj oblíbený tým.
N Němčina je jazyk, který povinně studuji.
O Oblíbený nápoj je kofola.
P Prci prci prcičky, tenhle film mě vždycky
rozesměje.
R Robi, jméno jednoho z našich dvou pejsků.
S Spinning. V přípravě chodíme na spinning 1x týdně. Pro mě je to příjemné
zpestření i přes to, že dostáváme pěkně
do těla.
T Těstoviny, které můžu jíst téměř každý
den, hlavně špagety.
U Umělá tráva. Přestože je stále zdokonalována, nikdy se nevyrovná přírodní trávě.
Z Zdraví, jedna z nejdůležitějších věcí
nejen ve sportu.
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Ondřej PACÁK
*28. 5. 1987, 177 cm, 70 kg
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THHK PODPORUJE MLÁDEŽNICKOU
ZÁKLADNU FC HRADEC KRÁLOVÉ

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
vzniklo 16. 1. 1998 vyčleněním od Správy
nemovitostí Hradce Králové, kdy byla rozdělena správa bytového fondu od dodávky tepla
a teplé vody občanům. Od samého počátku
si společnost vzala do vínku pomáhat v rozvoji a podporovat vzdělávaní, kulturu a sport ve
městě pod Bílou věží. Tento program nazvala
„Program partnerství“.
Od roku 2006, rok poté co vznikl nový subjekt
FC Hradec Králové a.s., je také partnerem
našeho fotbalového klubu. Pomáhá zkvalitňovat podmínky pro práci v profesionálním fotbale, ale hlavně se zaměřuje na podporu a rozvoj
mládežnické základny našeho fotbalového
klubu. Ve spolupráci s THHK jsou pořádány
v zimním období mládežnické turnaje v halové
kopané pro ty nejmenší. V letošním roce se
staly vítězi těchto turnajů týmy FC Hradec
Králové do 10 let, FC Hradec Králové do 9 let
a pouze v nejmladší kategorii do 7 let, si
prvenství odvezl tým mimo Hradec Králové
a to ČAFC Praha.
Dále se spolupodílí na uskutečnění letních
turnajů hráčů do 14 (ČEZ CUP U-14), 12

ČEZ CUP U-12) a 9 let (JAKO CUP), kde sice
není hlavním garantem, ale svými prostředky
napomáhá ke zdárnému průběhu těchto turnajů, které se za pár let své existence staly
vyhlášené nejenom v České republice, ale
také za jejími hranicemi.
THHK také pomáhá zkvalitňovat materiální
vybavení klubu. Společnost zakoupila pro
všechny mládežnické týmy tréninkové, rozlišovací vesty a přípravkovým týmům dresy. Tito
nejmenší fotbalisté představili hradeckým
fanouškům nové dresy v exhibičních zápasech, které se konaly o poločasové přestávce
mistrovských utkáních A týmu proti FC Vítkovice a FC Bohemians Praha 1905. Týmy na
oplátku nosí na svých prsou či zadních partiích
dresu název této společnosti a napomáhají
propagovat tuto významnou královehradeckou
společnost po celé republice, či v kraji.
Spojení poměrně mladé společnosti THHK
a.s. a mládežnické kopané FC Hradec
Králové jistě dává záruku dobře investovaných prostředků do budoucnosti.
Turnaje pořádané FC Hradec Králové
Datum
kategorie
Předměřice:
6. 12. 08 B-žáci (U14)
21. 12. 08 B-mini (U9)
10. 1. 09 E-žáci (U11)

FCHK-B
FCHK
Baník Šardice

Háječek:
13. 12. 08
14. 12. 08
11. 1. 09
17. 1. 09
18. 1. 09
24. 1. 09
25. 1. 09
31. 1. 09
1. 2. 09
7. 2. 09
8. 2. 09
14. 2. 09

FCHK
Vysoké Mýto
Ml. Boleslav
SK Solnice
FCHK
FCHK
Sparta Brno
ČAFC Praha
FCHK
Ml. Boleslav
FCHK
SK Slavia Praha

C-žáci (U13)
A-mini (U10)
C-mini (U8)
D-žáci (U12)
A-mini (U10)
B-mini (U9)
C-žáci (U13)
D-mini (U7)
E-žáci (U11)
C-mini
B-mini
E-mini

vítěz
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ROZLOSOVÁNÍ A VÝSLEDKY
II. liga – jaro 2009
16. kolo, 15. 11. 2008
Dukla – Čáslav
Jihlava – Vítkovice
Most – Sparta B
Třinec – Sokolov
Opava – Bohem. 1905
HFK Olomouc – Karviná
Hradec Kr. – Fulnek
Ústí nad Labem – Slovácko

21. kolo, 04. 04. 2009
1 Karviná – Jihlava
Ústí n. L. – Dukla
Opava – HFK Olomouc
Slovácko – Třinec
Hradec Kr. – Most
Fulnek – Čáslav
Sparta „B“ – Sokolov
Bohem. 1905 – Vítkovice

26. kolo, 09. 05. 2009
Vítkovice – Hradec Kr.
Sokolov – Opava
Sparta „B“ – Ústí n. L.
Čáslav – Jihlava
Most – Dukla
Třinec – HFK Olomouc
Fulnek – Karviná
Bohem. 1905 – Slovácko

17. kolo, 07. 03. 2009
Hradec Kr. – Opava
Karviná – Ústí n. L.
Slovácko – Jihlava
Bohem. 1905 – Dukla
Sparta „B“ – HFK Olomouc
Fulnek – Třinec
Vítkovice – Most
Sokolov – Čáslav

22. kolo, 11. 04. 2009
Třinec – Hradec Kr.
Most – Opava
HFK Olomouc – Ústí n. L.
Dukla – Jihlava
Sparta „B“ – Bohem. 1905
Sokolov – Fulnek
Čáslav – Karviná
Vítkovice – Slovácko

27. kolo, 16. 05. 2009
Třinec – Most
HFK Olomouc – Čáslav
Dukla – Sokolov
Ústí n. L. – Vítkovice
Hradec Kr. – Sparta „B“
Jihlava – Bohem. 1905
Opava – Fulnek
Slovácko – Karviná

18. kolo, 14. 03. 2009
Ústí n. L. – Hradec Kr.
Jihlava – Opava
Čáslav – Vítkovice
Třinec – Sparta „B“
Sokolov – Bohem. 1905
Dukla – Fulnek
Most – Karviná
HFK Olomouc – Slovácko

23. kolo, 18. 04. 2009
Opava – Dukla
Hradec Kr. – HFK Olomouc
Jihlava – Třinec
Slovácko – Most
Bohem. 1905 – Čáslav
Ústí n. L. – Sokolov
Fulnek – Vítkovice
Karviná – Sparta „B“

28. kolo, 23. 05. 2009
Bohem. 1905 – Hradec Kr.
Sparta „B“ – Opava
Čáslav – Ústí n. L.
Sokolov – Jihlava
Karviná – Dukla
Most – HFK Olomouc
Vítkovice – Třinec
Fulnek – Slovácko

19. kolo, 21. 03. 2009
Opava – Ústí n. L.
Hradec Kr. – Jihlava
Slovácko – Dukla
Bohem. 1905 – HFK Olomouc
Karviná – Třinec
Fulnek – Most
Sparta „B“ – Čáslav
Vítkovice – Sokolov

24. kolo, 25. 04. 2009
Sokolov – Hradec Kr.
Čáslav – Opava
Třinec – Ústí n. L.
Most – Jihlava
HFK Olomouc – Dukla
Bohem. 1905 – Fulnek
Vítkovice – Karviná
Sparta „B“ – Slovácko

29. kolo, 30. 05. 2009
Most – Čáslav
HFK Olomouc – Sokolov
Dukla – Vítkovice
Jihlava – Sparta „B“
Třinec – Bohem. 1905
Ústí n. L. – Fulnek
Opava – Karviná
Hradec Kr. – Slovácko

20. kolo, 28. 03. 2009
Dukla – Hradec Kr.
Třinec – Opava
Jihlava – Ústí n. L.
Vítkovice – Sparta „B“
Most – Bohem. 1905
HFK Olomouc – Fulnek
Sokolov – Karviná
Čáslav – Slovácko

25. kolo, 02. 05. 2009
Jihlava – HFK Olomouc
Dukla – Třinec
Ústí n. L. – Most
Hradec Kr. – Čáslav
Slovácko – Sokolov
Opava – Vítkovice
Fulnek – Sparta „B“
Karviná – Bohem. 1905

30. kolo, 06. 06. 2009
Karviná – Hradec Kr.
Slovácko – Opava
Bohem. 1905 – Ústí n. L.
Fulnek – Jihlava
Sparta „B“ – Dukla
Vítkovice – HFK Olomouc
Čáslav – Třinec
Sokolov – Most

2:1
1:2
2:1
1:4
1:0
4:2
2:0
4:0

Inzerce fotbal montáže:Sestava 1

20.8.2008

13:30
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