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VŠESPORTOVNÍ STADION HRADEC KRÁLOVÉ

Neděle 5. dubna 2009 v 17.00 hod.
Zápas 21. kola – II. liga

FC Hradec Králové – FK Baník Most

ZA
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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 21. kola (4.–5. 4. 2009)

Program 22. kola (11.–12. 4. 2009)

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

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

PARTNER DNEŠNÍHO ZÁPASU – PIVOVAR PERNŠTEJN.
Vaření piva má v Pardubicích staletou tradici a sahá až do počátku
14. století. V roce 1491 zakoupil Pardubice od pánů z Pardubic nejbohatší moravský velmož v zemi, Vilém z Pernštejna, který si je
vyvolil za centrum velkého panství a začal na počátku 16. století rozvíjet v Pardubicích pivovarnictví.
V dnešní době patří pardubický pivovar k největším v kraji s produkcí 310 000 hl piva, 50 000 hl nealkoholických nápojů a pro vlastní
potřebu 2 000 tun sladu za rok.
Produkty Pivovaru Pernštejn: Backer nealkoholické pivo •
Pernštejn Dia pivo • Kovář • Pernštejn světlé výčepní • Pernštejn polotmavé výčepní • Pernštejn Jedenáctka •
Pernštejn světlý ležák • Pernštejn tmavý ležák • Černý Granát • Porter 19% speciální tmavé
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O DNEŠNÍM SOUPEŘI
FK Baník Most, a.s.
Základy mostecké kopané byly položeny
v roce 1909. Stalo se tak dne 19. května, kdy
se v tehdejším hostinci Gambrinus, pozdějším hotelu Záložna, na Teplitzerstraße sešlo
čtrnáct nadšenců zapálených pro budoucí
nejpopulárnější sport světa.
Tak jako většina sportovních klubů i SK Most,
jak jej přítomní na zakládající schůzi nazvali,
začínal bez prostředků a vlastního hřiště.
S tréninkem se začalo za stodolou rozsáhlého vojenského execíráku. Fotbalisté tenkrát
oblékali vlastní oblečení, košile byly různobarevné, místo kopaček se hrálo v takzvaných
fáračkách. Branky byly přenosné a zhotovené
z tyčí spojených provazem. Pokračovalo se
na bývalém Schillerplatze a pak na pozemku,
kde později stávalo Repre. Tam byl také
sehrán první meziměstský zápas. Při něm
však Mostečtí neuspěli a s Čechií Louny
a prohráli 1:4. V roce následujícím už ale
vyhráli těsně 2:1. To už Mostečtí nastupovali
v jednotných dresech, oblékali bílá trika
s modrou hvězdou a bílé trenýrky.
V dalších letech zájem o fotbal v Mostě rostl
až do I. sv. války. Pak činnost klubu ochabla,
protože většina hráčů byla povolána na frontu. Tím byla pomyslně ukončena jakási první
etapa v historii mosteckého fotbalu.
Po skončení I. sv. války byla činnost klubu
znovu obnovena. Klub se stal součástí dění
ve městě. Největšími rivaly se staly německé
týmy DSK Brüx a Schwalbe Brüx.
Ve druhé polovině třicátých let začala výstavba nového stánku, k tomuto účelu bylo vybráno místo na Rehnově louce u silnice do
Litvínova. V červenci 1938 bylo hřiště slavnostně otevřeno a čestný výkop tehdy provedl legendární František Plánička.
Další část historie mosteckého fotbalu opět
zakončila válka, tentokrát II. světová. Již
v říjnu roku 1938 dochází k záboru pohraničí,
tzv. Sudetské župy. S tím přišla také devastace mosteckého fotbalu. Řada Čechů před
Němci prchla do vnitrozemí a český SK zani-

kl. Navíc byl zničen veškerý materiál týkající
se činnosti klubu.
K obnovení klubu dochází až po osvobození
v roce 1945, po zrušení DSK Brüx osídlil SK
Most jeho stadion, kam začaly chodit až
desetitisícové návštěvy. Kromě těch, kteří již
v Mostě žili, sem přichází také řada skvělých
fotbalistů z vnitrozemí. Po roce 1945 je SK
Most postupně účastníkem I. A třídy SZ župy
Radějovy, divize, zemského mistrovství ČSR,
oblastního přeboru III. ligy, II. ligy a následně
v dlouhodobém čase opět divize.
Následují také roky, kdy klub tápe mezi divizí
a II. nár. ligou. Výrazným mezníkem v dějinách
klubu je výstavba nového stadionu, která byla
dokončena v roce 1961 a při premiéře 24.
května se na zdejším trávníku představil slavný anglický FC Liverpool a vyhrál 4:1.
V roce 1996 vstupuje do tehdejšího fotbalového oddílu Mostecká uhelná společnost.
V tomtéž roce vzniká akciová společnost FC
MUS Most 1996 a začínají se psát zcela nové
kapitoly v historii mosteckého fotbalu. V sezóně 1996/97 mužstvo vybojovalo postup do
druhé nejvyšší soutěže ČR, kde setrvalo až
do konce sezóny 2004/2005, kdy se mu
podařilo, už pod současným názvem FK SIAD
Most, vybojovat postup do 1. ligy. Velký podíl
na tomto historickém úspěchu mostecké
kopané má současný majoritní vlastník klubu,
italská společnost SIAD, která se zabývá
výrobou technických plynů. Klub převzal její
jméno a od ročníku 2003/2004 vystupuje
pod názvem FK SIAD Most.
Společnost SIAD koupila klub na jaře roku
2003. V roce 2004 došlo k výstavbě hřiště
s umělým povrchem třetí generace a další
plochy s přírodním trávníkem. Už v jarní fázi
ročníku 2004/2005 byla zahájena nejrozsáhlejší rekonstrukce mosteckého stadionu.
V letní přestávce před historicky prvním zápasem v nejvyšší soutěži bylo do ochozů instalováno 7 500 plastových sedaček a umělé
osvětlení hrací plochy.
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SOUPISKA FK BANÍK MOST, a.s.
II. liga – jaro 2009
Brankáři:

ŠAVOL

Matej

14. 4. 1984

20

1

PALEČEK

Lukáš

15. 2. 1980

3

FLEIŠMAN

Jiří

2. 10. 1984

4

KNAKAL

Martin

17. 4. 1984

8

SLABASHEVICH Artur

Obránci:

9. 2. 1989

11

LOOS

Petr

18. 11. 1986

15

HRECHISHKA

Pavel

23. 3. 1989

21

SIGMUND

Martin

19. 7. 1982

23

TONEV

Nikola

12. 11. 1985

27

WEBSTER

Byron

31. 3. 1987

2

JEDINÁK

Jiří

21. 9. 1983

6

HOFMANN

Stanislav

17. 6. 1990

7

DA SILVA

Andrei

6. 2. 1988

9

FRNOCH

Jaroslav

4. 9. 1985

10

DA SILVA

Diego

13. 11. 1989

17

SCHUT

Lukáš

9. 12. 1985

18

ŠTUMPF

Bedřich

24

BOUTASGOUNT Abdelhak

Záložníci:

Útočníci:

5

RUSETSKI

Siarhei

11. 10. 1983
11. 2. 1986
8. 3. 1989

14

FRANĚK

Karel

11. 11. 1983

16

ONYANGO

Patrick

19. 2. 1987

Realizační tým:
Luňáček Luboš

vedoucí

Žák Robert

trenér

20. 11. 1963
6. 5. 1966

Kopač František

asistent

MUDr. Bartsch Jan

lékař

31. 3. 1962

6. 2. 1951

MUDr. DanieI Ivan

lékař

19. 8. 1979

Škrob Marek

masér

31. 3. 1976
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI ZÁPASY
19. kolo: FC Hradec Králové – FC Vys. Jihlava 0:1 (0:0)
V dalším utkání na trávě Všesportovního
stadionu hostili hradečtí fotbalisté jednoho z aspirantů na postup do naší nejvyšší
soutěže, silný tým Jihlavy. Ve vyrovnaném
utkání hosté pozorně bránili a hrozili rychlými brejky. Obě mužstva si vytvořila
několik gólových příležitostí. Deset minut
před koncem zahrávali Východočeši
rohový kop, následoval rychlý brejk a po
něm padla jediná branka utkání, bohužel
do hradecké sítě.
Oldřich Machala: „Byl to
smolný zápas, kterému by
lépe slušela remíza. Jihlava
měla šance, ale my jsme měli
taky příležitosti. Dvořák šel
sám na branku a po rozehraném trestném kopu nadvakrát brankář hostí zlikvidoval naše tutovky.
Dostali jsme gól po naší naivitě, myslím si, že
to šlo odehrát tak, abychom tomu zabránili.
Musím pochválit mužstvo, dnes jsme podali
kvalitní výkon. A ze tří jarních zápasu to byl
náš nejlepší výkon, ale bohužel na tři body to
nestačilo nebo aspoň na bod. Je to velká
ztráta a velké komplikace.“
Radim Wozniak: „Myslím si,
že to byl náš nejlepší zápas,
co jsme na jaře odehráli. Jak
výkonem, tak i bojovností.
Bohužel šance, co jsme
měli, jsme nedali, ale na druhou stranu jsme měli i štěstí
zase my při šancích Faldyny. Z naší standardy jsme opět dostali gól, takže je to neomlu-

vitelné. Pokud budeme bojovat tak, jako jsme
bojovali dnes, tak to nevidím tak nejhůř!“
Jiří Poděbradský: „Do utkání jsme chtěli vstoupit po
dvou nezdarech útočně,
pohyblivě a bojovně, což se
nám dařilo. Ale bohužel
vypracováváme si hrozně
málo šancí. A když nějaká
přijde, tak ji neproměníme a to nám vůbec
nepomáhá. Naopak soupeř si vypracuje
jednu nebo dvě příležitosti a vždy ten gól dá.
Tentokrát jsme dostali gól z našeho rohu, kdy
Jihlava přešla do rychlého protiútoku. Soupeř
to byl velice kvalitní.“
Ján Nemček: „Do utkání
jsme šli z cílem vyhrát a ze
začátku jsme chtěli hrát jednoduše. Úvod zápasu se
nám podařil, měli jsme převahu v poli a dobře kombinovali. Okolo dvacáté minuty nás
dostala Jihlava pod menší tlak. Šancí jsme si
moc nevytvořili, neboť nám chybělo zakončení v šestnáctce. Druhý poločas byl prostorově
vyrovnaný, přišly i šance. Jakub Chleboun
hlavičkoval a i já jsem se dostal k zakončení,
ale brankář míč přede mnou těsně chytil.
Možná kdybych šel skluzem, tak jsem dal
branku. Ale na kdyby se nehraje. Potom přišel náš roh a po něm následoval brejk
a bohužel za chyby se platí. Myslím si, že to
byl náš nejlepší zápas na jaře. Doufám, že se
nám v nejbližším zápase štěstí přikloní a že
budeme na Dukle bodovat.“
Připravil Petr Přibík

19. kolo II. ligy, 22. března 2009:
FC HK – FC Vysočina Jihlava 0:1 (0:0)
Branka: 80. Simr. Rozhodčí: Ochotnický. ŽK:
1:0 (Rezek). Diváků: 709.
FC HK: Lindr – Přibyl (83. Pilař), Wozniak,
Chleboun, Kalousek – Rezek, Nemček,

Kaufman (77. Fischer), Poděbradský (90.
Kasálek) – Bukač, Dvořák.
Jihlava: Winter – Da Silva, Tlustý, Kadlec,
Cihlář – Štohanzl (59. Vyskočil, 64. Vepřek),
Karlík, Urban, Lovětínský (74. Vydra) –
Faldyna, Simr.
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI ZÁPASY
20. kolo: FK Dukla Praha – FC Hradec Králové 0:0
V dalším utkání na hřiště soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté do Prahy k duelu
s týmem Dukly. Ve vyrovnaném utkání
s minimem šancí na obou stranách se
soupeři v bezbrankovém zápase rozešli
nerozhodně. Zisk bodu z horké půdy
Julisky má velkou cenu. Na jaře hradečtí
fotbalisté ze 4 utkání získali pouhé dva
body za dvě bezbrankové remízy a dvakrát odešli poražení po těsných prohrách.
Obdrželi pouze dvě branky a to je pro
obranné řady v čele s brankářem Lindrem
velmi dobré. Naopak na jaře Hradec ještě
gól nedal a to se musí zlepšit!
Václav Kotal: „Utkání jsme
začali aktivně. Bohužel naše
aktivita skončila dvojím vynuceným střídáním. Trvalo nám
dvacet minut, to jsme měli
hluchou část, než se nám hra
zase srovnala. Poločas jsme
dohráli na solidní úrovni. Měli jsme několik
náznaků v útočné fázi, které jsme však nedohráli do konce. V druhé půli už to bylo horší,
soupeř šel do rizika a poslal na hřiště dva čerstvé hráče, Blahu s Kolomazníkem. My jsme
už střídat nemohli a byl to souboj naší obrany
s domácím útokem. Musím pochválit Jirku
Lindra, který má největší zásluhu na zisku
bodu. Jinak si myslím, že musíme být mnohem aktivnější a hráči musí mnohem víc pracovat směrem dopředu, abychom byli
nebezpeční i pro branku soupeře!“
Jiří Lindr: „Jeli jsme do Prahy s určitým
respektem, neboť jsme věděli, že Dukla má

kvalitní mančaft, který chce
postoupit. Prvních 30 minut
se nám povedlo, bohužel pak
jsme museli dvakrát nuceně
střídat, což se na naší hře
projevilo. Po přestávce Dukla
prostřídala a ještě více zkvalitnila střed hřiště. Neztráceli míče a začali
nás přehrávat kombinačně. Naši stopeři
Radim Wozniak a Martin Kasálek, ale i Ján
Nemček ve středu zálohy odvedli při bránění
velký kus kvalitní práce! Remízu jsme vybojovali a myslím si, že ten bod je velmi cenný!“
Roman Fischer: „S bodem
můžeme být po těch předešlých výsledcích spokojeni.
Na druhou stranu naše hra
hlavně dopředu je bez nápadu a nějaké konstrukce. Když
nevystřelíme za celý zápas na
branku soupeře, tak těžko můžeme pomýšlet
na tři body! Máme štěstí, že naše obrana pracuje velmi dobře a nedostáváme góly.“
Pavel Dvořák: „Byl to těžký
zápas, jeli jsme na Julisku
udělat aspoň bod, což se
nám povedlo. I když víme
všichni, že naše hra nebyla
ideální, tak teď na tom musíme zapracovat! Zápas byl
podobný jako v předešlých utkáních, jenže
jsme ho ubránili na 0:0. Ve hře dopředu se
nám nedaří a tam se musíme zlepšit! Čtyři
jarní utkání bez vstřelené branky, tak takhle to
dál opravdu nejde! Musíme se zlepšit.“
Připravil Petr Přibík

20. kolo II. ligy, 27. března 2009:
Dukla Praha – FC Hradec Králové 0:0
Rozhodčí: Bílek – Zlámal, Košec. ŽK: 2:0
(Chigou, Mikula). Diváků: 690.
Dukla: Svoboda – Mikula, J. Vorel, Novotný,
Šmíd (75. Mlčic) – Svatonský (57. Kolo-

mazník), Gedeon, Laczkovich (57. Blaha),
Malý – Chigou, Zelenka.
FC HK: Lindr – Poděbradský, Wozniak,
Němeček (32. Pacák), Kalousek – Rezek,
Nemček, Fischer, Karal (19. Kasálek) –
Zinke (78. Pilař), Dvořák.
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ROZHOVOR
se sportovním ředitelem FC HK Lubošem Kubíkem
Minulý týden byl do
funkce sportovního ředitele FC Hradec Králové jmenován bývalý
hráč, reprezentant Luboš Kubík. O jeho příchodu do klubu již bylo
popsáno mnoho papíru.
Dnes jsme si s ním povídali spíše o jeho fotbalových začátcích a kariéře reprezentanta.
Pane řediteli, jste vicemistr Evropy, několikanásobný reprezentant, hrál jste v několika
velkých evropských klubech, okusil jste
americkou Major League Soccer. To asi naši
fanoušci vědí, ale připomeňte nám Vaše
první fotbalové kroky v černobílém dresu.
Do Hradce Králové jsem přišel ve 14 letech.
Nastoupil jsem do dorostu k Láďovi Škorpilovi, trenéru ligového dorostu a začal jsem studovat Strojní průmyslovou školu. Strávil jsem
zde 4 roky, pro mě nádherný 4 roky. Hráli
jsme velice dobrý fotbal, vyhráli jsme i Československý dorostenecký pohár.
Kdo byli tehdy vaši spoluhráči? A dotáhli to
také tak daleko?
Na všechny si samozřejmě již nevzpomenu,
ale určitě Pavel Černý st. Ten hrál pravidelně
ligu a nastoupil i v reprezentaci. Richard
Polák, ten přestoupil do Sparty Praha, Rosťa
Macháček, ten hraje dodnes. Ten také prošel
ligou, Slávií Praha. Nerad bych na někoho
zapomněl, ale všichni kluci z toho dorostu
hráli na nějaké úrovni. Většina určitě alespoň
druhou ligu. Byli zde určitě dobří fotbalisti.
Kam následovaly vaše kroky po skončení
v dorostu?
Ještě v černobílém dresu jsem okusil druhou
ligu, ale to jsme hráli spíše horší polovinu
tabulky. To byl rok 1982 jaro a podzim.
V lednu 1983 jsem odešel do pražské Slávie.
S kým jste se v Edenu potkal?
Přišel jsem tam za trenéra Milana Máčaly. V tu
sezónu byl tým velice dobrý. Dokonce jsme
hráli i o titul. Nakonec jsme se přetahovali

o 2.–3. místo, kdy tam nakonec rozhodla
v náš neprospěch remíza z derby s Bohemians 2:2, když jsme vedli 2:1, měli jsme
penaltu, kterou Petr Herda neproměnil a vše
se sesypalo jako domeček z karet. Z mých
spoluhráčů můžu jmenovat tedy Petra Herdu,
Karla Jarolíma, Josefa Pešice, Vlastu Petrželu, Juraje Šimůrku a další.
V roce 1988, za komunistického režimu, jste
se rozhodl změnit nejenom dres, ale i republiku.
Po 5 letech působení v české lize jsem dostával různé nabídky od týmů ze zahraničí. Samozřejmě, v té době přestupovat, jako mladý
hráč do západní Evropy, nešlo. Tehdy jsem
cítil křivdu a po vyloučení v Prešově, kdy jsem
od disciplinární komise dostal asi 6 měsíců
stop, jsme se s Ivo Knoflíčkem rozhodli odejít. Ale bylo to tvrdé. Nemohli jsme hrát,
dostali jsme rok zákazu startu ve fotbale.
Vše se ale v dobré obrátilo a prosadil jste se
jak v Itálii, Francii, tak i v Německu.
To ano. Nejdříve jsme ale měli namířeno do
Derby Country (Anglie), tam jsme strávili 4
měsíce trénováním, ale anglická strana se
nemohla s českou dohodnout. Odešel jsem
tedy do Florentiny, kde Italové měli zřejmě
vyjednávací metody lepší a já jsem po roce
mohl opět začít hrát. Ivo Knoflíček nakonec
skončil v hamburském St. Pauli.
Mnoho úspěchů jste dosáhl i v dresu se lvíčkem na prsou.
Reprezentoval jsem dlouhých 12 let, s roční
přestávkou, kdy jsem reprezentovat nemohl,
jak jsem již zmínil. S „nároďákem“ jsem prožil
hezké časy. Nakonec s tou jednou generací
výborných fotbalistů (Hašek, Chovanec,
Skuhravý) jsme se dostali do čtvrtfinále MS
1990 v Itálii, kde jsme smolně vypadli
s Němci gólem z penalty. Pak s další, mladší,
neméně dobrou, jsme vybojovali 2. místo na
ME 1996 v Anglii. Tam bych mohl jmenovat
Nedvěda, Poborského, Šmicera a další. Na
obou šampionátech jsem byl tuším pouze
s Mírou Kadlecem a Jirkou Němcem. Byly
to obrovské úspěchy a rád na to vzpomínám.
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ROZHOVOR
se sportovním ředitelem FC HK Lubošem Kubíkem
Je mi ctí, že jsem si mohl zahrát s takovými
osobnostmi.
Jste světa znalý a určitě mnoho fanoušků je
rádo, že jste přišel „votrokům“ pomoci zpět
na vrchol.
Přicházím v těžké době, kdy se týmu herně
moc nedaří. V tabulce to také není nic moc.
Ale budu se snažit všemi silami a svým fotbalovým myšlením ke zlepšení situace. Jenom
věřím, že vše, co jsme doposud udělali,
výměna realizačního týmu, bude ku prospěchu tohoto mužstva.
Vybral jste si trenéra Václava Kotala. Jak
vůbec došlo k navázání kontaktu mezi ním
a klubem.
Vaška znám ještě z dob, kdy jsme ještě proti
sobě hráli. Samozřejmě on je starší (směje
se). V době, kdy jsem přemýšlel o změně trenérského kádru, byl právě on prvním kandidátem, protože je odsud z Hradce Králové
a má bohaté jak hráčské, tak hlavně trenérské zkušenosti. V té době byl pro mě největší kandidát na post trenéra, který by to zde
mohl pozdvihnout.
První zápas „votroků“ na Dukle, pod novým
vedením Vašima očima?
Zrovna premiéra byla proti momentálně jed-

nomu z nejlepších týmů ve druhé lize. Dukla
je tým, který chce postoupit. Má dobře složený tým, řadu zkušených hráčů. My jsme potřebovali v tomto zápase, aby se kluci dostali do
lepšího sebevědomí, více si věřili. Snad se to
povedlo. Bylo to těžké utkání. Nějakým způsobem jsme tým složili, ale pak přišlo jedno
zranění, druhé zranění a muselo se vše přebudovávat. Ale bylo vidět, že naši kluci chtějí.
Makali a nechali na hřišti vše. Samozřejmě
společně s trenérem vidíme spoustu nedostatků v taktice. Ale hlavně sebevědomí. To se
pak od toho vše odvíjí. Je před námi ještě
spousta práce. Hlavně následující, dnešní
zápas. Ten potřebujeme, aby nám vyšel.
Mezi zápasem na Dukle a dnešním s Mostem bylo nezvykle dlouhých osm dní. Jaký
byl program?
Byly dny volna (sobota, neděle), ale někteří
kluci šli hrát za „béčko“. Tím pádem jsme měli
možnost vidět všechny hráče v akci. B tým
odehrál velmi dobrý zápas. Do poloviny týdne
byly tréninky dvakrát denně a v druhé polovině se již vše chystalo na dnešní zápas.
Připravovali jsme se takticky a dělali vše, aby
to dnes vyšlo. Doufám, že měl trenér šťastnou ruku ve výběru sestavy.

Tabulka II. ligy, sezóna 2008/2009, po 20. 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
Opava
Most
Sokolov
Slovácko
Vítkovice
Hradec Králové
Třinec
HFK Olomouc
Karviná
Sparta Praha B
Fulnek

20
20
20
19
19
20
20
20
20
19
20
20
20
19
20
20

13
12
9
10
10
8
8
7
6
7
5
5
5
6
5
1

5
4
7
4
2
5
4
6
7
3
8
7
6
3
5
6

2
4
4
5
7
7
8
7
7
9
7
8
9
10
10
13

26:10
25:14
25:12
25:20
25:28
27:25
24:24
33:23
17:22
23:28
23:22
16:22
22:26
26:32
20:23
15:41

44
40
34
34
32
29
28
27
25
24
23
22
21
21
20
9

(17)
(7)
(1)
(7)
(2)
(-1)
(-2)
(-3)
(-5)
(-6)
(-7)
(-8)
(-12)
(-6)
(-7)
(-18)
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„B“ TÝM FC HRADEC KRÁLOVÉ
Tabulka Divize C
18. kolo: FC Hradec Král. – AFK Chrudim
3:1 (1:0)
Branky: Bukač 2, Hubička – Vácha
Sestava: Hrdina – Přibyl, Chleboun, Kouřil,
Hradecký – Sláma, Veselka, Janoušek, Válek
– Hubička /86. Josef Dvořák/, Bukač
Utkání se hrálo poprvé na hřišti na Novém
Hradci Králové, domácí začali hrát velmi aktivně. V 16. min. krásnou střelu Válka z trestného kopu zastavila tyč. Ve 20. min. po
nastřeleném míči Válkem, na něj nedosáhl
Hubička a Bukač. 23. minuta – přihrávka
Přibyla na Janouška, jeho střela byla sražena
na roh, ten zahrával Válek, Bukačovi byl
odpískán faul. Ve 28. min. nastřelil míč před
branku opět Válek, ani Hubička, ani Bukač
však nezakončili. Střelu Bukače ve 30. min.
Lankaš vyrazil. Ve 37. min. se domácí ujali
vedení, když přihrávku Přibyla chladnokrevně
proměnil Bukač – 1:0. Ve 38. min. zaváhal
Kouřil, se střelou Vladyky si však Hrdina poradil. Ve 43. min. střílel opět Janoušek nad
branku.
Do 2. poločasu nastoupili domácí beze
změn, v 54. min. byl po souboji ošetřován

domácí brankař Hrdina, v utkání pokračoval.
V 55. min. domácí zvýšili své vedení, když po
trestném kopu Válka, míč do sítě pohotově
dorazil Bukač – 2:0. V 60. min. dobře
zakombinovali hosté ve středu pole, Vladykovu střelu však Hrdina chytá. V 64. minutě, po centru Bukače zachránil hosty od
pohromy Hauf, který dal míč na roh před
Válkem. V 67. min. měli domácí další šanci,
když po trestném kopu Slámy střílel hlavou
Chleboun, jeho střelu však z prázdné branky
vyrazil Rahimič. V 78. min. po rohovém kopu
Válka dal Hubička branku, ta však nebyla
uznána pro ofsajd. V 85. min. sehráli hosté
špatně ofsajd systém a Hubička prostřelil
Lankaše – 3:0. V 86. min. hosté stanovili
konečný výsledek utkání, Vácha 3:1. Střela
hostujícího Holuba v 91. min. šla vedle.
Trenér L. Brož: Těžké utkání jsme zvládli
velmi dobře, soupeře jsme prakticky nepustili do šance, naopak jsme vstřelili 3 branky
a další šance jsme ještě neproměnili. Naše
hra měla určitě kvalitu, hráčům však musím
vytknout trestuhodné otevření našeho „zadku“ při inkasované brance.

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

Ovčáry
Pěnčín-Turnov
Hradec Králové B
AFK Chrudim
Bohemians 1905 B
Nový Bydžov
Živanice
Horní Měcholupy
Tesla Pardubice
Převýšov
Dvůr Králové
Kunice
Kolín
Týniště n.Orl.
Velim
Holice

17
18
18
18
18
17
18
18
18
18
17
18
18
18
18
17

9
9
10
9
9
8
7
5
6
7
7
6
5
5
5
2

5
5
2
3
2
4
5
10
6
3
3
4
5
3
3
3

3
4
6
6
7
5
6
3
6
8
7
8
8
10
10
12

32:14
25:12
29:23
31:22
23:21
19:16
20:20
24:19
23:14
21:22
23:32
28:27
22:28
17:23
22:35
15:46

32
32
32
30
29
28
26
25
24
24
24
22
20
18
18
9

(8)
(5)
(5)
(3)
(2)
(1)
(-1)
(-2)
(-3)
(-3)
(0)
(-5)
(-7)
(-9)
(-9)
(-18)
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MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ
Dorosty, žáci
A dorost (U-19) 1. liga SD: SFC Opava – FC Hradec Králové – utkání odloženo z důvodu onemocnění hráčů domácího týmu na 6. 5. 2009.
B dorost (U-18) ČLSD: FK Baumit Jablonec – FC Hradec Králové 3:0 (1:0)
Sestava: Koubek – Kudláček (85. Libřický), Petrášek, Kábrt, Zelený – Faltus (55. Schwarz),
Chromek (55. Koza), Novotný, Hodas (68. Friedl) – Korba, Voltr
Martin Barbarič, trenér: „Soupeř předvedl velice dobrý výkon. U každého míče byl dříve.
Předčil nás v důrazu v osobních soubojích, ale především přesnosti přihrávek.“
C dorost (U-17) 1. liga MD: SFC Opava – FC Hradec Králové – utkání odloženo z důvodu
onemocnění hráčů domácího týmu na 6. 5. 2009.
D dorost (U-16) ČLMD: FK Baumit Jablonec – FC Hradec Králové 2-1 (0:0)
Branka: Vejchoda. Sestava: Zíma – Hegr, Holeš (41. Baťka), Křižovič, Kučera,– Bodlák (65.
Ježek), Hloušek, Ptáček, Jukl – Špaček, Krátký
Miloš Mejtský, trenér: „Zápas to byl spíše na remízu. My jsme se z kraje druhého poločasu
dostali do vedení, ale soupeř brzy nato srovnal a dokonce se ujal vedení, na které jsme již
nedokázali odpovědět. Z Jablonce odjíždíme s prázdnou, ale věříme, že v prvním jarním utkání, v pátek 3.4. na Bavlně, tři body zůstanou nám.“
A žáci (U-15) ČLSŽ: FC Hradec Králové – FK Baumit Jablonec 3:0 (3:0)
Branky: Langr, Bláha, Bönisch. Sestava: Zavřel – Štěpán, Sluhovský, Bönisch, Pultar –
Urbanec /36. Brabec/, Cejn, Paulů /43. Provazník/, F.Langr – Gabriel /36. Holubec/, Bláha
/64. Lacina/
Jiří Paulů, vedoucí týmu: „Naše první utkání na trávě Háječku se našemu družstvu vydařilo
a zejména v prvním poločase se bylo na co dívat. Jablonec přijel hrát fotbal a nejenom bránit,
což nám vyhovovalo víc, než obranná hra Vejprnic v minulém kole.“ Votroci“ předvedli už v prvních minutách, že dokáží hrát s velkým nasazením, agresivně, rychle i kombinačně a soupeři
naznačili, kdo bude na hřišti pánem.“
B žáci (U-14) ČDSŽ: FC Hradec Králové – SK Vysoké Mýto 2:1 (1:1)
Branka: Kotek, Tauchman. Sestava: Žaloudek – Duben, Kadavý, Pour (50. Sikora), Drozd D.
– Matějka (36. Vohralík), Soumar (36. Tauchman) – Kosař, Ježek (50. Kraják) – Kotek, Sixta
Petr Huf, trenér: „Až na úvodních 5 minut, jsme po celé utkání drželi míč na svých kopačkách.
Je jen škoda, že jsme v první půli neproměnili minimálně 2 brankové příležitosti z mnoha situací, které jsme si vytvořili. Do druhé půle jsme vstoupili aktivně, avšak nedostávali jsme do tolika brankových příležitostí situací jako v první půli, i díky pasivní hře hostů, kteří po celé utkání
vycházeli z hlubokého obranného bloku. Trpělivou hrou jsme 69. minutě vstřelili vítěznou branku po průniku Martina Kosaře a chladnokrevně zakončujícího Zdeňka Tauchmana.“
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MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ
Žáci, mini
C žáci (U-13) ČLMŽ: FC Hradec Králové – FK Baumit Jablonec 2:1 (2:1)
Branky: Kučera, Všehrad. Sestava: Ordelt – Majurník, Vyšehrad (31. Fenc), Heidler, Bárta –
Lekeš (31. Hrabar), Breda, Šejvl (45. Tošovský), Kučera – Pelikán (31. Korčák), Zorvan (40.
Drašnar)
Miloš Killar, trenér: „Myslím, že jsme si vítězství zasloužili zejména za hru předvedenou v prvnm
poločase, kdy jsme byli lepší ve všech směrech. Škoda jen, že se nám nepodařilo vytěžit víc
z pohledných kombinačních akcí. Jedinou stinnou stránkou utkání byl pak zbytečný faul na našeho golmana 4 minuty před závěrečným hvizdem. Měli jsme v tu chvíli prostřídáno, takže do branky musel hráč z pole. Soupeře ze severu Čech jsme však do zakončení nepustili ani v deseti
a tak zůstaly všechny body na Háječku. Nejvíce mne potěšilo, že se hráči nebáli řešit situace
jeden na jednoho nebo používali soupeřem neočekávaná technická řešení různých situací.“
D žáci (U-12) ČDMŽ: FC Hradec Králové – SK Vysoké Mýto 2:3 (1:2)
Branky: Brokeš, Kollár. Sestava: Dunda – Knap (30. Kollár), Zeman (30. Jeníček), Rutsch,
Repák – Dědeček, Střelec (30. Dzurko) – Muller, Lehký (35. Majer) – Brokeš, Sobotka
Petr Huf, trenér: „Utkání zdobilo spousta 100% šancí domácích, které bohužel zůstaly neproměněny a zbytečné obdržené branky domácího týmu, díky rychlým protiútokům Vysokého
Mýta. Je spousta atributů, na kterých je třeba systematicky pracovat.“
E žáci (U-11) přípravné utkání: FC Hradec Králové – RMSK Cidlina 97 0:2 (0:0)
Sestava: Ikizgül, Mlázovský – Sadílek, Vápeník (C), Krejčíř, Holubec, Čech, Kváš – Breda,
Hašek, Kavka, Spěvák, Křížek, Vrabec – Přikryl, Barbarič, Bláha
Roman Prokopec, trenér: „Po jednom jediném tréninku na Háječku jsme sehráli přípravné
utkání se starším týmem (převážně ročník 1997) z Nového Bydžova, účastníkem krajského přeboru mladších žáků. Cílem utkání bylo vyzkoušet různé varianty možné sestavy, hráči proto
měnili v průběhu hry své posty a partnery. I přes tento zápasový handicap jsme měli více ze hry
o čemž svědčí i statistika střel 15:3 v náš prospěch. Soupeř však z minima vytěžil, i díky své
fyzické převaze maximum, kdy jsme mu částečně pomohli i svým nedůrazem před naší brankou. V zápase se objevilo i několik pěkných kombinačních akcí, ze kterých jsme se dostávali
k zakončení, bohužel nám nebylo dnes souzeno dát gól, ani kdybychom hráli do půlnoci ....
Jednu branku jsme přeci jen dali, ale přísný pomezní rozhodčí ji pro ofsajd neuznal.“
Mini (U-10) přípravné utkání: FC Hradec Králové – Třebeš 2:4
Branky: Došek 2x. Sestava: Šeba – Podhajský, Žumár, Zvěřina, Zeman, Novák, Kabeláč,
Locker, Zaal, Jiroušek, Erben, Došek, Daněk, Javůrek
Trenéři Ondra Trojna, Marek Hrdina: „Narazili jsme na soupeře, se kterým se budeme utkávat v jarních bojích finálové skupiny starších přípravek. Kluci určitě nezklamali, musí ale více
zpřesnit hru a do koncovky dát více klidu. Kluky chválíme za bojovnost a nasazení v zápase.
Příští týden se zúčastníme turnaje pro ročník 98 v Náchodě.“
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Mini
Mini (U-9) přípravné utkání: FC Hradec Králové – FC Olympia Hradec Králové 2:0
Branky: Voženílek, Havrda. Sestava: Trojan – Šedivý, Zapletal, Hůlka, Prchlík, Havrda, Rajnoch
– Zahradníček, Voženílek, Hrubý – Grňo, Švec,
Trenéři Dvořák a Šedivý: „Dnes jsme sehráli ospalý zápas. Je to také zapříčiněné termínem,
kdy hodina po obědě není příliš šťastný čas pro fotbal. Kluci si dnes zkusili fotbal na stísněném
prostoru. I takovéto zápasy vedou k dobrým výsledkům v budoucnu.“
Mini (U-8) přípravné utkání: FC Hradec Králové – FC Slávia HK 8:1
Branky: Koval, Řezáč 2, Kejř 2, Kocman A., Kneifel 2
Soupeře jsme do výraznější šance nepustili, celý zápas jsme ho přehrávali. K vidění bylo několik pěkných akcí zakončené brankou. Dali jsme i několik branek z rohových kopů...
Mini (U-7) – turnaj
Naši kluci poměřili své fotbalové schopnosti na turnaji v Chrudimi a obsadili v dobré konkurenci 2. místo. Zúčastněných bylo 10 mužstev – FK Náchod – Deštné, AC Sparta Praha, FC
Hradec Králové, Litomyšl, Sparta Kutná Hora, Kladno, SK Sigma Olomouc, AFK Chrudim, SK
Chrudim, Tesla Pardubice
Sestava: Král – Hlaváč, Doubic, Havrda, Schmoranz – Vodák – Mrštík, Hand
Jakub Drapač, Lukáš Heteš: „Kluky moc chválíme za předvedenou hru, bojovnost a celkové
nasazení po celou dobu turnaje, i když z počátku se kluci spíše zahřívali, ale po důkladné
domluvě po prvních dvou zápasech vzali rozum do hrsti a ukázali všem přítomným divákům, že
si druhé místo zasloužili. K takovému výsledku nám hlavně pomáhala skvělá obrana a především vynikající Mára Král v bráně, který svými zákroky uchvacoval všechny přítomné. Za celou
dobu jeho počínaní dostal pouze jednu branku ze hry a dvě z penalt. Dále za naším úspěchem
stály dobře rozehrané standartní situace Vodákem. Ale hlavním faktorem byla bojovnost všech
hráčů, jejich důraz v osobních soubojích, chuť a vůle po vítězství, a za to jim moc děkujeme.
Bohužel ve finále jsme nastřelili pouze tyč po jedné akci a v následných pokutových kopech
měli více štěstí náchodští, kteří proměnili jednu ze tří penalt, přičemž naši hráči neproměnili ani
jednu. I přesto jim ještě jednou děkujeme.“

NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY FOTBALOVÉHO KLUBU FC HRADEC KRÁLOVÉ

www.fchk .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, 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:
Kotal Václav – trenér
2. 10. 1952
Michal Šmarda – asistent trenéra
31. 1. 1971
Černík Martin – ved. mužstva, Šopák Stanislav, MUDr. a Neumann Jiří, MUDr. – lékaři, Kobr
Aleš – masér, Svobodová Marie – kustod.
Management klubu: Ing. Richard Jukl – předseda představenstva, Kubík Luboš – 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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ROZHOVOR
s brankářem Jiřím Lindrem
Hvězdou zápasu na Dukle byl
Jiří Lindr. V průběhu utkání
řešil nejméně tři „tutovky, přičemž ta v 55 minutě byla ze
všech „nejtutovější“.
Gratulujeme k parádnímu výkonu na Julisce určitě i za fanoušky.
Děkuji. Bylo to první utkání pod novým trenérem. Každý se chtěl ukázat. Podařilo se nám
udělat bod, což je na Dukle cenný, ale myslím si, že hra nebyla ještě dobrá. Věřím, že
dnes předvedeme dopředu zlepšený výkon.
Jak si viděl soupeřovi „superšance“?
Když bych měl popsat tu největší, z kraje druhého poločasu, tak tam byl balón z pravého
beka. Jejich útočníci si to navzájem přepustili, Luděk Zelenka si podržel dobře Bradku
(Poděbradský) na zádech a přistrčil to Šmídovi. Já jsem vyběhl a risknul stranu. Naštěstí
mě trefil a gólem to neskončilo.
Velké nebezpečí hrozilo z kopaček fotbalisty
tmavé pleti Daniho Chigoua. Ten byl velmi
důrazný a asi si přišel i k nějakému šrámu.
Je pravda, že v prvním poločase mě ve vzdušném souboji rukou trefil. Je hodně důrazný,
silný, což předvedl několikrát, když se pokoušel třeba i o nůžky. Určitě je zpestřením
a zkvalitněním soutěže.
Na víkend vám trenér
naordinoval volno, ale od
začátku týdne jste trénovali dvoufázově.
Volný víkend v sezóně, to
se mockrát nepovede.
Určitě to bylo příjemné.
Poté následoval velmi perný týden, kdy jsme trénovali dvakrát denně, ale
nálada je dobrá. Určitě to
má něco do sebe, musíme
zapracovat na útočné fázi.
Obrana se zdá být dobrá,
což předvedli kluci na

Julisce. Snad ta týdenní dřina bude zúročena
již dnes nějakým tím gólem.
V minulém kole musel naskočit na post stopera Kasálek. Jak se vám spolupracovalo?
Neměl to jednoduché i díky tomu, že musel
takto hned zkraje zápasu naskočit. Nejdříve
šel na defensivního záložníka a když se zranil
Něma (Němeček) přešel na stopera. Myslím,
že tento post mu vyhovuje více, než-li tam,
kde nastupoval. Tím svým přehledem, svojí
postavou to zvládnul v pohodě a zahrál velice
dobré utkání.
Jsi v současné době na postu „jedničky“.
Zároveń s fotbalem doděláváš školu. Jak je
to náročné a jde to skloubit?
Zatím to skloubit jde. Doufám, že se to bude
dařit i nadále, protože chci jak dostudovat,
tak i tady chytat. Věřím, že i po domluvě
s novým trenérem to půjde.
V našem klubu vznikla zajímavá situace, kdy
byl odvolán trenér brankářů a na jeho místo
nastoupil hrající trenér Karel Podhajský. Jak
vám to oběma vyhovuje?
Určitě si se Zengou (Podhajský) vyhovíme. Já
ho beru jako autoritu. Určitě mě může hodně
ze svého umu naučit. Tato spolupráce nám
bude plně vyhovovat a já v tom nevidím žádný
problém.
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ŽENSKÝ A DÍVČÍ FOTBAL FC HK
A tým ženy – 1. liga
Odveta čtvrtfinále poháru ČMFS: Sparta Praha – FC Hradec Králové 1:1.
Náš A tým žen dosáhl obrovského úspěchu,
když přesně před týdnem v odvetě čtvrtfinále
poháru ČMFS dokázal remizovat na hřišti úřadujícího mistra ligy Sparty Praha 1:1. Na
postup to sice po domácí porážce před
dvěma týdny 0:4 nestačilo, ale i tak to je fantastický úspěch, který ještě znásobuje fakt,
že Sparta v letošní sezóně zatím neinkasovala. První branku Spartě vstřelila naše fotbalistka Marika Jančová.
Sestava: Hlaváčková (70. Legerská) –
Hrušková (30. Němcová), Mikešová, Nováková (premiéra v A týmu), Petrasová –
Jančová, Odehnalová, Benešová, Brusová
(70. Hlaváčková) – Lacinová, Nepokojová.
Tento výsledek je nejlepší pozvánkou na nej-

bližší domácí utkání, které sehrajeme právě
se Spartou, na útulném hřišti ve Vysoké n. L.
v sobotu 18. 4. od 11 hodin, kam srdečně
zveme všechny fanoušky ženské kopané.
Následující ligový zápas děvčata sehrají
v Teplicích v Čechách, v sobotu 11. dubna
v 15.15, kam také zveme všechny naše
fanoušky. Cena zájezdu je stanovena na symbolických 50 Kč.
Zájemci se mohou hlásit sekretáři klubu p.
Romanovi Zlochovi na tel.: 733 280 927,
nebo na e-mail: roman.zloch@seznam.cz,
který vám sdělí místo a čas odjezdu klubového autobusu (společně s hráčkami, jejichž
fotky naleznete na našich webových stránkách www.fchk.cz odkaz ženy).

Nikola Legerská, brankářka týmu FC Hradec Králové, v minulých dnech reprezentovala Českou
republiku v přípravném utkání proti Švýcarsku. Česká republika zvítězila poměrem 2:1 a nemalou
zásluhu na tom měla právě Nikola. Foto: Jan Tauber, ČMFS.

NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY FAN-CLUBU FC HRADEC KRÁLOVÉ

www.votr oci.cz
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ABECEDA
Jána Nemčeka
A
B
C

D

E
F
G
H
I
J

K
L

Auto, moja stará Mazda toho vydržala za
svoju 15ročnú prax na cestách mnoho....
Bratislava, naše hlavné mesto a moje bydlisko, miesto, kde sa cítim najlepšie..
Cestovanie, velmi rad cestujem, viděl som
už vela krásnych a zaujímavých miest vďaka
futbalu...
Dovolenka, musim povedať, že som nebol
už pár rokov pri mori, v letě už niečo vymyslíme s kamaratmi a určitě pojdeme...
Elektronika, celkom sa o ńu zaujímam,
moja izba niekedy pripomína menšiu hernu
Futbal, moja radosť, vášen a v neposlednom radě práca...
Gymnázium, školu ktoru som sem-tam navštívil v stredoškolskom období
Halušky – bryndzové, naše národné jedlo,
mam ho velmi rad...
Istota, ja ju mam v podobe mojej rodiny
a priatelov...
Jan, ako uz viete, moje meno, ktore sa tak
trochu z generacie na generaciu traduje,
hadam nebudem mat len dcery
Kalinčiakova – KALINA, Zakladna sportova
skola, kde som prežil 5 rokov zábavy...
Leto, ročne obdobie, ktore ma asi každy
z nas najradšej....

M Mamina – Vierka, žena, ktoru si budem
N
O
P
R

S

T
U

V

Y

Z

vážiť zo všetkych najviac na svetě...
Nálada, snažím sa byť vždy pozitivne naladeny, nie vždy sa mi to dari..
Otec – Janko, motor a srdce našej celej
rodiny...
Patriot, je podĺa mna doležite, aby človek
nikdy nezabudol odkial pochadza...
Robota, dufam, že nikdy nebudem musiet
ist na pracovny urad, i keď v živote je
mozne všetko..
Slovan – klub, ktory ma futbalovo vychoval,prežil som tam vela peknych, ale aj nie
moc prijemnych chvil...
Tomáš, moj starši brat, student prava, velmi
inteligentny človek, som na nho pyšny...
Univerzalnost, od mala som si vyskušal
mnoho postov, ale par rokov som už spokojny tam, kde hram..
Vieden, mesto ktore je velmi blizko
Bratislavy, navštěvujem ho často s priatelmi..
Youtube, človek dnes už nepotrebuje ani
CD na hudbu, všetku oblubenu najdem
tam...
Zábava, keď je spravny čas, doprajem si ju
v roznych podobach..
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Ján NEMČEK
*9. 10. 1987, 181 cm, 77 kg
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FANOUŠKOVSKÁ STRÁNKA
Výjezd na Julisku
O nás: Současný kotel vznikl na popud lidí
z Bílé Třemešné, kteří nás 16. 3. 2007 při
domácím utkání s Ústím nad Labem kontaktovali. Zhruba po pěti měsících se rozjeli také
naše webové stránky www.fchk4ever.wgz.cz.
Nechybíme na žádném domácím zápase
a snažíme se vyjíždět i ven.
Z výjezdu na Julisku: Lehce po 14. hodině
se vydáváme vozem povzbudit naše hochy při
utkání s Duklou. Cestou silně prší, ale před
Prahou se již vyjasňuje a i přes dost ucpané
hlavní město se pár minut po 16. hodině
nacházíme před Juliskou. Příchod na stadion
nám zpříjemňuje vstup zdarma a tak si za
ušetřené peníze pořizujeme lehké občerstvení. V sektoru hostí se nás nakonec schází
něco kolem 30 a za spolupráce bubnu vytváříme celkem slušnou atmosféru. Hradec

v první půli nehraje špatně, přesto během
první půlhodiny nový trenér Kotal musí střídat
kvůli zranění již dva hráče. V závěru úvodní
pětačtyřicetiminutovky zahrává náš tým sérii
rohů, přesto gól nepadne.
Ve druhé půli to již spíše vypadá na hradecké
bránění výsledku, skvělým zákrokem nás
podržel také Jirka Lindr. V dresu domácích se
nám líbí především zkušený Luděk Zelenka,
v tom černobílém se naopak shodujeme, že
zcela propadl Pavel Dvořák. Deset minut před
koncem přichází na hřiště také Vašek Pilař
(kterého jsme se předtím snažili nabudit svými
hlasivkami), ale ani on již s výsledkem nepohne a tak si z Julisky odvážíme bod. Na závěr
nám přišli naši borci poděkovat, což jsme velice ocenili.
Cesta na východ Čech je bez komplikací a tak
jsme již zhruba v půl deváté v teple domova.
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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

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

0:0
1:2
6:0
1:0
0:1

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 Ol.
Karviná – Třinec
Fulnek – Most
Sparta „B“ – Čáslav
Vítkovice – Sokolov

4:3
0:1
0:0
2:0
4:1
0:3
1:2
4:2

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

0:0
0:0
4:0
1:1
0:1
6:1
2:2
0:0

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

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
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

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

0:0
3:0
1:0
3:0
1:2
2:1
0:0

1:0
3:0

Inzerce fotbal montáže:Sestava 1
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