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VŠESPORTOVNÍ STADION HRADEC KRÁLOVÉ

Neděle 17. května 2009 v 17.00 hod.
Zápas 27. kola – II. liga
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FC Hradec Králové – Sparta Praha B
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Program 27. kola (16.–17. 5. 2009)

Program 28. kola (23.–24. 5. 2009)

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

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

PARTNEREM DNE·NÍHO UTKÁNÍ JE
KANDIDÁT DO
EVROPSKÉHO PARLAMENTU
OLDŘICH VLASÁK
Volby do Evropského parlamentu

5.–6. června 2009
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O DNEŠNÍM SOUPEŘI
AC Sparta Praha „B“
Roku 1891 byl založen AC Praha, podnes
činný atletický klub, který z dalších sportů
pěstoval především cyklistiku a bruslení.
Proto se odštěpilo dvacet šest členů, a 16.
11. 1893 založilo AC Královské Vinohrady.
Název AC Sparta Praha přijal na valné hromadě 9. srpna 1894, když se na Vinohradech
nedočkal očekávané podpory města a nezískal ani pozemek pro hřiště. Autorem návrhu
na slavné klubové jméno byl Vladimír Horejc.
Na přelomu 19. a 20. století hynul sparťanský
fotbal na úbytě, činnost dokonce načas ustala.
K oživení došlo až roku 1904, kdy tým posílili
někteří hráči rozpadlého SK Unionu Praha
a řada navrátilců z AFK Karlín, Především však
získal vlastní hřiště v Holešovicích (k stěhování
na Letnou došlo až o rok později).
Obratníkem trvalého vzestupu se stala až
neděle 1. října 1911, kdy rudí v 7. derby „S“
poprvé zvítězili 3:1. Toho dne v českém fotbalu slávistickou hegemonii nahradilo letenské dvojvládí.
Velkou kapitolou klubové historie byla éra
„Železného týmu“. V letech 1919–1923
Sparta pětkrát po sobě vyhrála mistrovství
Středočeské župy. Většina evropských znalců tehdy považovala Spartu, 1. FC Norimberk
a FC Barcelonu za nejlepší klubové týmy pevniny; v zápasech o nepsaný kontinentální primát roku 1921 rudí vyhráli v Norimberku 2:1
a v Barceloně 3:2!
V dalších letech měly mimořádný mezinárodní ohlas zejména zejména pražská výhra 1:0
nad Nacionalem Montevideo (1925), triumfální severoamerické turné (1926) a dvojnásobný zisk prestižního Středoevropského poháru
(1927 a 1935); jeho finále si sparťané zahráli i v letech 1930 a 1936.
Na MS 1938 obléklo dres s lvíčkem sedm
sparťanů. Mistry ligy se v období 1925 až

1938 rudí stali pětkrát, dva tituly přidali
v letech nacistické okupace.
V prvním desetiletí po druhé světové válce
Sparta ještě čtyřikrát vyhrála ligu, ale potom
přišel jedenáctiletý půst, během něhož třikrát
vážně hrozil sestup! Už jednou v minulosti byli
rudí na pokraji propasti: v ročníku 1941/42
byli po podzimu poslední s 3 body, ale výrazné posílení a mohutný finiš jim zajistily 7.
místo, byť jen o dva body před pásmem
sestupu. Ten na přelomu 50. a 60. let hrozil
hned třikrát.
Signálem nového sparťanského vzestupu
bylo domácí pohárové prvenství a pak i zisk
Středoevropského poháru v roce 1964.
Trenér Václav Ježek krok za krokem formoval
mužstvo, které v letech 1965 a 1967 dvakrát
vyhrálo ligu. V ligovém ročníku 1967/68 však
Sparta nečekaně skončila až sedmá a potom
už jejím fandům vrásky přibývaly napořád.
Světlou výjimkou byl v oněch převážně
chmurných letech postup mužstva v ročníku
1972/73 Poháru vítězů pohárů až do semifinále s AC Milán (0:1 a 0:1).
V domácí lize nakonec přišlo, co přijít muselo
- v sezoně 1974/75 rudí, zakusili hořkost
sestupu!
Po roce byla Sparta zpátky. Ale slavný nebyl
ani návrat z II. ligy (z druhého místa za
Frýdkem-Místek), ani to, co následovalo.
Teprve roku 1984 se rudým podaří rozmnožit
počet mistrovských vavřínů. Ale zahájí tak
spanilou jízdu, jaká nemá u nás - a většinou
ani jinde - obdobu. Od zmíněného roku až
dodnes jim ligový primát unikne pouze roku
1986 (Vítkovice), 1992 (Slovan Bratislava),
1996 (Slavia) a 2002 (Slovan Liberec)
a 2004 (Baník Ostrava)! Všechny ostatní ročníky té éry jsou pokračováním sparťanské
spanilé jízdy.

NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY FOTBALOVÉHO KLUBU FC HRADEC KRÁLOVÉ

www.fchk .cz
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SOUPISKA AC SPARTA PRAHA „B“
II. liga – jaro 2009
Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

MOKROHAJSKÝ Radim

11. 03. 1989

PÁVEK Ondřej

18. 04. 1987

KROB Jan

27. 04. 1987

OMEROVIĆ Anel

21. 07. 1990

RADA Jakub

05. 05. 1987

ŠVEC Vladimír

04. 09. 1988

VALÍČEK Vladimír

31. 01. 1988

BELAID Aimen

02. 01. 1989

DROPPA Lukáš

22. 04. 1989

FOLPRECHT Zdeněk

07. 07. 1991

GLASER Petr

30. 07. 1988

HEJDA Lukáš

09. 03. 1990

KOKOŠKA Robert

03. 05. 1988

MAREŠ Miroslav

01. 12. 1987

PODANÝ Jakub

15. 06. 1987

SUS Martin

15. 03. 1990

KADLEC Jan

19. 07. 1989

TŘEŠŇÁK Lukáš

03. 05. 1988

VALENTA Robert

10. 01. 1990

Trenér

SVOBODA Zdeněk

20. 05. 1972

Asistent trenéra

HORŇÁK Michal

28. 04. 1970

Asistent trenéra

KOUBA Petr

28. 01. 1969

Vedoucí

KÁRA Vladimír

06. 01. 1947

Lékař

MACH Jindřich, MUDr.

01. 12. 1944

Masér

KAFTAN Miroslav

14. 11. 1967

Kustod

BALOG Radek

22. 01. 1976

Útočníci:

Realizační tým:
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI ZÁPASY
25. kolo: FC Hradec Králové – FC Zenit Čáslav 1:1 (1:0)

Václav Kotal: „Do utkání jsme
vstoupili dobře, byli jsme lepším týmem a vytvořili si tři kvalitní příležitosti proti jedné
soupeře. Po standardní situaci jsme se dostali do vedení,
ale zase pokračuje ta naše
nemoc s výpadky ve druhém poločase, kdy
jsme vypadli ze hry a soupeř nás dostal pod
tlak. Čáslav šla do rizika, otevřela hru a bohužel, my si s tím nedokážeme poradit, abychom potrestali soupeřovu odkrytou obranu.
To se nám nedaří a doufám, že se to zlepší!“
Radim Wozniak: „Přijel kvalitní soupeř, právem je na
postupovém místě! V první
půli jsme hráli dobře, byli
jsme o něco lepší. Ve druhém poločase nevím, co
jsme předvedli. Jestli to je

v našich hlavách nebo jsme se báli o výsledek. Prostě jsme přestali hrát naši hru.“
Martin Kasálek: „V prvním
poločase se nám hra dařila
a zaslouženě jsme se dostali
do vedení. Po změně stran
se nám přestalo dařit, nevím,
čím to je. Nebylo to ono
a zbytečně jsme se dostali
pod tlak. Soupeře jsme k ničemu nepustili,
ale hra dopředu už nebyla tak kvalitní. Kombinace vázla, nedařily se nám brejky.. A pak
jsme dostali vyrovnávací branku. A moje branka? Bylo to po rohu. Naběhl jsem si na zadní
tyč, odskočil trošku od obránců. Po souboji
se balón ke mně odrazil a pravačkou jsem ho
uklidil do sítě.“
Pavel Dvořák: „V prvním
poločase jsme hráli dobře
a vstřelili vedoucí gól. Potom
jsme přestali hrát dopředu
a ve druhé půli jsme zalezli
na naši polovinu a jenom se
bránili. Bylo to čekání na gól
a už to je po několik zápasů, že jsme vedli 1:0
a nikdy jsme ten výsledek nedokázali udržet.
A soupeř vyrovnal, je to velká škoda. Mohli
jsme mít tři body a posunout se výš v tabulce.
Na druhou stranu, Čáslav je druhá a bod
s aspirantem na postup je docela dobrý!“
Připravil Petr Přibík

25. kolo II. ligy, 3. května 2009:
FC Hradec Král. – Čáslav 1:1 (1:0)
Branky: 22. Kasálek – 76. Špidlen. Rozhodčí: Mikel – Wilczek, Dobrovolný. ŽK: Wozniak,
Chleboun – Kunášek, Dolejš. Diváků: 1190.
FC HK: Lindr – Chleboun, Wozniak, Kasálek

– Rezek (77. Sláma), Karal, Nemček, Pacák
– Pilař (77. Zinke), Dvořák, Fischer (88.
Kaufman).
Čáslav: Frydrych – Kunášek, Mráz, Vít, Špidlen – Dolejš, Prášil, Dian, Filip, Fikejz – Ondrášek (68. Bednář).

26. kolo II. ligy, 8. května 2009:
FC Vítkovice – FC Hradec Králové 0:0
Rozhodčí: Možíš – Novák, Adámková. ŽK:
Motyčka – Rezek. Diváků: 540.
Vítkovice: Vaclík – Doležal, Švestka, Hrdlovič (64. Derych), Mikulenka – Silveira (84.

Lattmann), Čáp, Křiva, Motyčka, Mach (84.
Kuchař) – Diviš.
FC HK: Lindr – Mácha, Kasálek, Wozniak,
Nemček – Karal, Poděbradský, Rezek (74.
Groh), Pacák – Dvořák (87. Korba), Zinke
(65. Sláma).

Těžký zápas čekal na Všesportovním stadionu domácí borce. Středočeši hráli
v první půli opatrně a naši hráči je zatlačili před jejich branku. Výsledkem tlaku
byla i vedoucí branka, kterou vstřelil po
standardní situaci Kasálek. Po změně
stran hosté, v jejich řadách se představilo
několik hradeckých fotbalistů, přidali
a čtvrt hodiny před závěrečným hvizdem
Špidlenem vyrovnali.
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI ZÁPASY
26. kolo: FC Vítkovice – FC Hradec Králové 0:0
V dalším zápase na hřišti soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté na Moravu k utkání se silným týmem Vítkovic. Vyrovnaný
duel s málem šancí na obou stranách
skončil spravedlivou dělbou bodů za bezbrankovou remízu.
Václav Kotal: „Bod je pro
nás ziskem, neboť v kabině
jsme řešili problém s virózou.
Pět hráčů nemohlo nastoupit
a jednalo se hlavně o ofenzivní hráče. Dopředu jsme moc
nebezpeční nebyli, ale některé šance jsme přece jen v utkání měli. S obranou fází celého mužstva jsem velmi spokojen,
soupeře jsme prakticky do žádných velkých
šancí nepustili, což je pozitivní a vidím určité
zlepšení v organizaci obranné hry.“
Jiří Lindr: „Jeli jsme k soupeři, který doma nerozdává
body. Utkání nenabídlo moc
šancí. Domácí měli jednu
v první půli a my měli dvě po
změně stran po standardních
situacích. Nedali jsme je
a myslím si, že remíza je spravedlivá. Věřím,

že už jenom teoreticky můžeme být namočeni do sestupu. Myslím si, že už jsme zachránění. Teď budeme hrát trošku víc uvolněněji,
poslední čtyři kola zvládneme a získáme co
nejvíc bodů!“
Tomáš Rezek: „Pro nás i pro
Vítkovice to byl moc důležitý
zápas. Nám se jedná o každý
bod a k utkání jsme přistoupili s dobrou defenzívou. V prvním poločase se nám moc
nedařila přihrávka, nepodrželi jsme balón a nevytvořili jsme si žádnou
střeleckou šanci a možnost ohrozit branku.
Druhá půlka byla z naší strany lepší. V zápase jsme se soustředili na obranu a to nám
vyšlo!“
Ondřej Pacák: „Bylo to
vyrovnané utkání, ve kterém
nebylo moc šancí. V prvním
poločase se nám nedařila
kombinace a nedostávali jsme
se do šancí. Ale ani soupeř
nic neměl. Po obrátce jsme
se zlepšili, ale soupeř dobře bránil a utkání
skončilo po zásluze remízou.“
Připravil Petr Přibík

Tabulka Divize C, sezóna 2008/2009, po 26. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

16
14
13
10
12
10
10
9
8
9
7
7
8
8
5
1

8
6
6
10
3
7
6
7
10
7
12
11
7
7
9
6

2
6
7
6
11
9
10
10
8
10
7
8
11
11
12
19

33:12
37:24
29:20
31:19
32:38
35:32
44:33
39:39
24:25
26:30
32:26
21:26
31:29
30:40
28:37
16:58

56
48
45
40
39
37
36
34
34
34
33
32
31
31
24
9

(17)
(9)
(6)
(1)
(0)
(-2)
(-3)
(-5)
(-5)
(-5)
(-6)
(-7)
(-8)
(-8)
(-15)
(-30)
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ROZHOVOR
s hráči Radkem Korbou a Michalem Máchou
Radku, minulý pátek jsi prožil premiéru
s A týmem ve Vítkovicích. Jak sis zápas užil?
Byl jsem hrozně rád, že jsem mohl nastoupit.
Před prvním startem jsem byl trochu nervózní
a je to pro mě dobrá zkušenost.
Ty jsi ještě nedávno nastupoval za dorost
Hradce.
Asi před dvěma týdny mi trenér dorostu
Prokopec říkal, že moje výkony jsou dobré
a že mám šanci trénovat a hrát s A týmem.
Minulý týden jsem hrál za reprezentaci U-18
na Slovensku, ve středu jsem nastoupil ještě
za dorost v Opavě a od minulého čtvrtka již
trénuji s A týmem.
Kdy jsi se dozvěděl nominaci na utkání ve
Vítkovicích?
Při dopoledním tréninku v den zápasu a to, že
jdu na hřiště v závěru utkání bylo pro mě milé
překvapení.

Jsi členem reprezentačního výběru do 18
let. Jak tam se ti daří?
Jsem rád, že mohu za výběr nastupovat.
Minulý týden jsme sehráli na Slovensku
„Slovakia Cup“. Byl jsem tam společně se
spoluhráčem z Hradce Radkem Voltrem.
Přijeli jsme tam až na třetí a čtvrtý zápas
namísto Václava Kadlece a Zdeňka
Folprechta- oba ze Sparty Praha. První jsme
s Ukrajinou prohráli 1:2 a o umístění se
Slovenskem 1:0 vyhráli a skončili jsme celkově sedmí.
Již jsi zmínil Radka Voltra a další, kdo byl
přeřazen do mužů je Tomáš Holý, brankář.
Jak berete vaše „povýšení“ do A týmu?
Jsme všichni rádi. Sice jsme se ještě moc
neviděli (reprezentační povinnosti), ale píšeme si, tak to probíráme na ICQ.
Máš již v A týmu „parťáka“?

Radek Korba (v popředí) v souboji s hostujím hráčem v duelu 1. ligy staršího dorostu FC
Hradec Králové vers. FC Baník Ostrava 3:1.
FOTO: Lubomír Douděra
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ROZHOVOR
s hráči Radkem Korbou a Michalem Máchou
Zatím se jen rozkoukávám. Zatím jsem prohodil pár slov s Vaškem Pilařem a Danem
Zinkem. Odvážím se oslovit spíš ty mladší.
Ale v týmu jsou i zkušení Wozniak, Kaufman,
Němeček… Co jim, tykáš nebo vykáš?
Hodně jsem o tom přemýšlel, jak je mám
pozdravit, ale jsou to normální kluci, dobrá
parta, takže tykám.
Vraťme se ještě k dorostu. Před sezónou se
tomuto týmu moc nevěřilo.
Především je v dorostu skvělá parta. Všichni
drží při sobě a táhnou za jeden provaz. Nikdo
si na hřišti nedovolí nic vypustit. Vše táhnou
výborní trenéři v čele s Lubošem Prokopcem,

Michal
Mácha

V pátek jsi prožil premiéru v černobílém
dresu proti Vítkovicím. S jakými pocity?
Jeli jsme do Ostravy s cílem bodovat a to se
povedlo. Myslím si, že to pro nás dopadlo
dobře.
Jak se ti hrálo?

kterého považuji za výborného trenéra. Dal
nám do budoucnosti hodně. Prozatímní 5.
místo je hlavně jeho zásluha a o něčem to
svědčí.
Co myslíš, nastoupíš v dnešním zápase proti
Spartě B?
To si netroufám odhadnout. To je vždy věcí
trenéra. Uvidíme.
Poslední otázka. Jak vnímáš fanoušky a co
by si jim vzkázal.
Pro fanoušky se fotbal hraje a i když se nám
moc nedaří, měli by svůj tým stále podporovat
a na fotbal chodit a fandit.
Děkuji za rozhovor.

Hradec má v obraně spousty zkušených hráčů, takže jak s Wozim (Wozniak), tak nalevo
s Kasim (Kasálek) to bylo v pohodě.
Kdy jsi se dozvěděl informaci o nominaci do
základní sestavy?
V týdnu jsme měli v kabině problém s virózou,
pár kluků onemocnělo. Ve středu byl přípravný zápas během tréninku, tak se to z toho
dalo vyčíst. Takže ve středu.
Premiéra to byla pouze v hradeckém dresu.
Kolik máš již za sebou druholigových startů?
Myslím si, že dvacet ve druhé lize a jeden
prvoligový v dresu Českých Budějovic.
Jak se ti v Hradci líbí?
Líbí, město je pěkný. Se spoluhráči v kabině
je všechno v pohodě.
V Hradci jsi do léta na hostování. Jak si myslíš, že to bude od léta?
S vedením jsem zatím o tom nemluvil, takže
opravdu nevím. Všechno se dozvím až po
sezóně, jak to bude vypadat dále.
A tvůj postoj?
Mně se zde líbí a klidně bych zde zůstal. Tady
je všechno v pohodě, spoluhráči, parta, trenér, vedení. Dobře si rozumím se Zinkem,
Wozniakem, Nemčekem. Zkrátka se všemi,
je tu spousta dobrých fotbalistů a kluků.
Ať se ti daří a děkujeme za rozhovor.
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„B“ TÝM FC HRADEC KRÁLOVÉ
Tabulka Divize C
24. kolo Divize C: Velim – FC Hradec Králové 2:0 (2:0)
Sestava: Hrdina – Přibyl, Chleboun, Kouřil, Hradecký – Veselka, Groh /58. Petr Čech/,
Janoušek, Dvořák – Hubička /76. Drapač/, Korba /82. Kout/
Utkání bylo rozhodnuto do 18. minuty, kdy proti mužstvu hostí byly nařízeny 3!!! pokutové
kopy… První brankař Hrdina kryl, druhé dva již byly proměněny…
Trenér Ladislav Brož: „K tomuto utkání lze říci pouze toto: musím poděkovat svým hráčům za
to, jak utkání zvládli psychicky a že dohráli bez vyloučení…“
Tabulka Divize C, sezóna 2008/2009, po 24. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

15
12
11
11
10
8
10
10
10
9
10
7
8
7
6
2

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

3
6
7
8
7
4
8
9
9
8
10
9
11
14
14
19

46:16
30:21
35:29
39:32
30:20
32:25
30:27
42:30
33:32
31:21
31:40
32:37
25:34
26:42
19:31
17:61

51
42
39
38
37
36
36
35
35
34
34
29
29
24
22
9

(15)
(6)
(3)
(2)
(1)
(0)
(0)
(-1)
(-1)
(-2)
(-2)
(-7)
(-7)
(-12)
(-14)
(-27)
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MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ
Dorosty, žáci
A dorost (U-19) 1. liga: FK Baník Most – FC Hradec Králové 4:1 (2:0)
Branka: Novotný. Sestava: Koubek – Vlček, Kudláček, Ramba, Braun – Bárta (60. Hečko),
Novotný, Koza, Havelka (70. Pártl) – Faltus, Hodas (60. Bastin)
Luboš Prokopec, trenér: „Soupeř vstoupil do utkání zakřiknutě, ale díky proměněné penaltě
se brzy ujal vedení. My jsme hrozili ze standardních situací a po střele domácích podruhé inkasovali. Za stavu 0:2 jsme neproměnili dvě vyložené šance. Ve druhém poločase jsme dvakrát
chybovali a Most zápas definitivně rozhodl. V zápase dostalo šanci pět hráčů B dorostu, příští
týden proti Plzni dostanou šanci další jejich spoluhráči, v této fázi si už testujeme hráče, kteří
budou nejvyšší dorosteneckou soutěž hrát příští rok.“
B dorost (U-18) ČLSD: Viktoria Plzeň – FC Hradec Králové 2:1 (0:0)
Branka: Voltr. Sestava: Holý – Krahulec (57. Frňka), Kábrt, Petrášek, Zelený – Schwarz (72.
Friedl), Klouda (45. Libřický), Musil, Voltr – Kuťák, Lacina
Martin Barbarič, trenér: „V prvním poločase jsme měli tři velké šance, ale branka se nám
vstřelit nepodařila. Soupeř se dostal do vedení po našich chybách. Hráči určitě chtěli uhrát
lepší výsledek, ale neměli to jednoduché. Musíme si vzít z tohoto utkání ponaučení a připravit
se na středeční domácí utkání s Kladnem.“
C dorost (U-17) 1. liga MD: FK Baník Most – FC Hradec Králové 0:1 (0:0)
Branka: Petrášek. Sestava: Martinovský – Štěpán, Novák, Táborský, Zbořil – Doležal, Krolop,
Ptáček, Klapkovský (41. Dvořák) – Nágl (41. Hofman, 81. Ba.tka), Tichý (66. Klátil)
D dorost (U-16) ČLMD: Viktoria Plzeň – FC Hradec Králové 4:0 (2:0)
Sestava: Zíma – Ježek, Hegr, Křižovič, Holeš – Bodlák, Šoupal (66. Vilímek), Hloušek, Jukl –
Špaček (41. Kučera), Krátký (55. Krčál)
Miloš Mejtský, trenér: „Soupeř vyhrál zaslouženě, hrál dobře dopředu. Nedokázali jsme se
vyrovnat s pohybem soupeře. My jsme nedokázali proměnit brankové příležitosti“
A žáci (U-15) ČLSŽ: FC Hradec Králové – FK Mladá Boleslav 1:4 (1:1)
Sestava: Zavřel – Štěpán, Urbanec, Cvejn, Pultar – Brabec, Soumar, Bláha, Ježek – Pago,
Hrubý – střídali Gabriel a Mládek
Jiří Paulů, vedoucí týmu: „Ostuda před domácími diváky, „Bolka“ nám nadělila čtyřku...“
B žáci (U-14) ČDSŽ: FC Olympia Hradec Králové – FC Hradec Králové 2:5 (1:3)
Branka: Kraják, Kotek 2, Drozd D., Kadavý. Sestava: Mačí – Duben (36. Ježek), Kadavý,
Sikora (36. Pour), Drozd D. (36. Drozd P.) – Vohralík, Vobejda – Kosař (36. Tauchman), Šnejdr (36. Sixta) – Kotek, Kraják
C žáci (U-13) ČLMŽ: FC Hradec Králové – FK Mladá Boleslav 1:1 (1:1)
Branka: Šejvl. Sestava: Ordelt – Bárta, Breda, Vyšehrad (37. Korčák), Fenz – Majurník, Šejvl,
Zorvan (20. Lekeš), Kučera (45. Tomeš) – Zbudil, Pelikán
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MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ
Žáci, mini
Miloš Killar, trenér: „ S předvedenou hrou jsme určitě spokojeni. Kombinačnímu fotbalu, o který
se hráči snaží, chybí jen brankové vyjádření. Nedokážeme připravené situace využít k zakončení,
chybí větší klid, rychlejší práce s míčem a u některých hráčů také kopací technika. To jsou věci,
na které se teď musíme trochu více zaměřit, fotbal bez vstřelených gólů netěší nás ani hráče.“
D žáci (U-12) ČDMŽ: FC Olympia Hradec Králové – FC Hradec Králové 1:2 (0:2)
Branky: Jeníček, Müller. Sestava: Dunda – Strasser, Zeman, Rutsch, Knap (30. Repák) –
Lehký (30. Střelec), Jeníček (35.Dzurko), Brokeš, Kolár (30. Janoušek) – Sobotka (30.
Dědeček), Müller
Tomáš Chlumecký, trenér: „V derby jsme byli lepším mužstvem. Proti urostlejšímu soupeři jsme
se prosadili kombinačním a technickým fotbalem. Chválím celé mužstvo za přístup k utkání.“
E žáci (U-11) OPMŽ: FC Nový Hradec Králové – FC Hradec Králové 0:5 (0:3)
Branky: Breda, Kavka, Hašek. Sestava: Mlázovský (30. Ikizgül) – Barbarič, Přikryl, Krejčíř (30.
Vápeník), Holubec (30. Krejčíř) – Jukl, Kavka (30. Hašek), Křížek, Spěvák (30. Čech) – Breda
(30.Bláha), Čech (30. Spěvák)
Roman Lokvenc, trenér: „Utkání za deště na skvěle připraveném trávníku ovšem bez chuti
domácích hrát fotbal. Domácí se na naší polovinu hřiště dostali pouze při odkopech, ale nebyli schopni si přihrát. Neustále před svým pokutovým územím stálo 9 hráčů, a to i případě, že
míč byl na naší polovině hřiště. Těžko se nám kombinovalo, nedokázali jsme si dát přesnou
finální nahrávku – jednou nebyl pro ni prostor, podruhé chyběla přesnost. Herně jsme se trápili, centry ze stran nacházely pouze připravenou obranu domácích. Těžko se utkání hodnotí,
soupeř hrál až moc pasivně a my si s tím nedokázali poradit...“
E žáci (U-11) KPSP, finálová část:
FC HK – Trutnov 6:1 (2:0)
FC HK – Horní Staré Město 5:2 (2:2)
FC HK – FC HK B 10:0 (5:0)
Sestava: Ikizgül – Mlázovský, Holubec, Sadílek, Kváš, Vápeník, Vrabec, Bláha, Čech, Jukl,
Hašek, Kavka, Spěvák, Křížek, Barbarič, Přikryl
Roman Prokopec, trenér: „Za příjemného fotbalového počasí jsme přivítali na II. a drnovaté
trávě celky FK Trutnova, Horního Starého Města a naše mladší kamarády FC HK ročníku 99.
Vedení obou celků ze severu našeho kraje mělo velké výhrady ke kvalitě hrací plochy a odmítali se „ubytovat“ v provizorních buňkách u umělé trávy bez vody a WC..., které spravuje Správa
nemovitostí Hradec Králové…“
Mini (U-10) KPSP, finálová skupina:
FC Hradec Králové B – Horní Staré Město 1:2 (0:2)
FC Hradec Králové B – FK Trutnov 5:1 (2:1)
FC Hradec Králové B – FC HK A 0:10 (0:5)
Sestava: Šeba, Finke – Besuch, Zeman, Kabeláč, Podhajský, Zvěřina, Žahourek – Chvátil,
Došek, Locker, Jiroušek, Daněk, Javůrek, Zaal, Novák
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MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ
Mini
Ondra Trojna a Marek Hrdina, trenéři: „S dnešním dnem můžeme být spokojeni tak na půl.
Trutnov i Horní Staré Město jsme přehráli, ale vytěžili jsme z těchto dvou zápasů ,,jen“ 3 body.
V utkání s „98“ jsme úplně propadli jak herně, tak fyzicky. Příští týden nás čekají velmi těžké
zápasy (FC HK A, Náchod, Jičín), kde se budeme snažit potrápit týmy z předních pozic tabulky“.
Mini (U-9) KPMP, finálová skupina:
FC Hradec Králové A – FK Trutnov 1:0 (1:0)
FC Hradec Králové A – SK Horní Staré Město 6:0 (2:0)
FC Hradec Králové A – FC HK B 3:1 (1:0)
Sestava: Trojan – Voženílek, Mates, Prchlík, Grňo, Martinec, Šedivý, Hůlka, Rajnoch, Havrda,
Švec, Zahradníček
Milan Šedivý a Josef Dvořák, trenéři: „Dnešní turnaj kluky nezastihl v příliš velké pohodě.
Moc se neprosazovali v souboji jeden na jednoho, vázla kombinace a všechny zápasy byly příliš upracované. Dnes máme radost pouze z výsledků. Věříme, že na turnaji v Náchodě se budeme prezentovat lepšími výkony.“
Mini (U-8) KPMP, finálová skupina:
FC Hradec Králové B – SK Horní Staré Město 0:3 (0:2)
FC Hradec Králové B – FK Trutnov 1:1 (1:0)
FC Hradec Králové B – FC HK A 1:3 (0:2)
Sestava: Vencl – Kocman A., Hovorka, Tengler, Poláček, Janda – Kott, Kocman L., Koval, Kejř,
Franc, Poppel – Kneifel, Řezáč
Trenéři Tykva a Šmatolán: „Horní Staré Město jsme příliš nepotrápili, byl lepší a zaslouženě
vyhrál. V utkání s Trutnovem jsme dokázali vstřelit první branku a snažili jsme se o kombinaci
podpořenou důrazem. Škoda obdržené branky. Na starší kluky z FC HK stále nemáme, hráči
ročníku 2000 byli rychlejší, lépe kombinovali a prosazovali se v situacích jeden na jednoho. Do
poločasu se soupeř trefil dvakrát, po změně stran ještě jednou. My jsme vstřelili branku až ke
konci zápasu.“
Mini (U-7) OPMP:
FC Hradec Králové – Jiskra Jaroměř 0:4
FC Hradec Králové – Černilov 0:10
Sestava: Král – Hlaváč, Leuenberger, Havrda, Černovský – Doubic, Kozel – Mrštík Kalina –
Jedlička, Šantrůček, Schmoranz, Lexa – Dürsmied, Podhajský – Brixi
Jakub Drapač, Lukáš Heteš, trenéři: „V prvním zápase jsme nastoupili proti domácímu Černilovu. Po začátku utkání se projevil věkový rozdíl týmu. Kluci v první půli do sedmé minuty
vůbec nebojovali, báli se kluků z Černilova a taky to bylo znát na výsledku. Pak se jich přestali
bát a hned starší kluci z Černilova měli problém se dostat před bránu, i když výsledek není zrovna pro nás moc příznivý. V druhém zápase jsme nastoupili proti týmu Jaroměře. Kluci bojovali
a byli vyrovnaným soupeřem, ale i tak to nestačilo na kluky z Jaroměře.“
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SOUPISKA FC HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
II. liga – jaro 2009
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 – jaro 2009
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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ŽENSKÝ A DÍVČÍ FOTBAL FC HK
A tým ženy – 1. liga
Minulý víkend náš A tým bohužel nedokázal
navázat na předchozí výhru 3:2 v Plzni a na
domácím hřišti ve Vysoké nad Labem podlehl
Slavii Praha vysoko 1:4, když jedinou naši
branku dala kapitánka Benešová z rohového
kopu.
Náš A tým je tak 4 kola na 6. místě se ztrátou
5 bodů na čtvrté Brno a 7 bodů na třetí
Slovácko, ale oba tyto týmy přivítá náš tým na
domácím hřišti ve Vysoké nad Labem a oba
soupeři hrají tento víkend se Spartou, respektive se Slávií Praha, kde nemají moc velkou
šanci na bodový zisk. Náš celek hraje v dalším kole doma se Slováckem, ale o termínu
se rozhodne až ve čtvrtek na zasedání STK.
Každopádně to bude velmi těžký duel, kde
musíme bezpodmínečně vyhrát.

Starší žákyně si připsaly opět plný bodový
zisk, už 4. na jaře a zatím tak jsou 100%
úspěšné. V současné době jsou na 3. místě
se ztrátou pouhého 1 bodu na druhé postupové místo, kde je nyní Slavia Praha.
Mladší žákyně (mimochodem je dnes můžete
vidět spolu s našimi C mladšími žáky v rolích
podavačů) se pod vedením trenérů Martina
Macháčka a našeho bývalého hráče Lumíra
Havránka drží na 3. místě, když naposledy
dokázaly remizovat 0:0 na hřišti druhé Plzně.
Další zápas je čeká v sobotu 23.5. od 13
hodin na hřišti Pardubic.
Velkého úspěchu dosáhl i náš nejmladší tým
přípravek, který dokázal ve velice silné konkurenci postoupit do finálového turnaje přípravek.

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
DO FC HRADEC KRÁLOVÉ

ČTVRTEK 21. 5. 2009 OD 17,00 HOD
NA VŠESPORTOVNÍM STADIONU V MALŠOVICÍCH
JEDNÁ SE O ROČNÍKY 1999–2005, ALE RÁDI MEZI SEBOU PŘIVÍTÁME
VŠECHNY ZÁJEMCE O ČERNOBÍLÝ DRES.
VÍCE INFORMACÍ: ING. VOHRALÍK PETR 603 318 713
BĚLONOHÝ PETR – 728 118 718
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ROZHOVOR
s novým kronikářem klubu Josefem Ptáčkem
Od nové sezóny se o kroniku FC Hradec
Králové stará PaedDr. Mgr. Josef Ptáček,
který tak po 25 letech vystřídal pana Jiřího
Kamprleho na postu kronikáře.
Jaký máte vy osobně vztah ke sportu?
Velmi kladný, vystudoval jsem tělesnou
výchovu a historii na Universitě Karlově v Praze. Již moje diplomová práce se zabývala historií tělesné výchovy a sportu v Dobrušce.
Pocházím ze sokolské rodiny, můj otec
v letech 1927–1939 hrál fotbal za SK Dobruška na úrovni župního přeboru. Po vystudování vysoké školy jsem pracoval jako
profesor tělesné výchovy na školách v Podorlicku a od roku 1992 v Hradci Králové na
Střední a Vyšší zdravotnické škole.
Jak došlo ke kontaktu mezi naším fotbalovým klubem a Vámi?
Znám se s panem Kamprlem od doby, kdy
začal připravovat knihu „Fotbal pod lízátky“.
Pomáhal jsem mu upřesňovat některé věci,
týkající se SK Hradec Králové. Objevil jsem
pár nepřesností ohledně založení SK HK.
Kontaktoval jsem ho a společně jsme v knize
poupravili některá data, týkající se počátků
našeho klubu a vzniku Severovýchodočeské
župy fotbalové.

Můžete být konkrétnější? Víme, že rozporujete datum vzniku klubu 1905.
Rok 1905 je, podle mě, uměle vytvořený rok
vzniku SK Hradec Králové. SK Hradec Králové vznikl daleko před tím, v roce 1895
a v roce 1905 vlastně již nepracoval a zanikl
v roce 1907. S fotbalem v Hradci Králové
začali studenti na tehdejší „reálce“, což je
budova dnešní zdravotnické školy, kde měli
i profesory, kteří se založení fotbalového
kroužku nebránili. Kluky pouštěli na plácky,
hrát si s balónem, což na tu dobu nebylo zas
až tak běžné. Ovšem klub vznikl při Hradeckém klubu cyklistů a vytvořil tak novou
disciplínu, fotbal či kopanou. Kopaná byla
zařazena do programu Klubu cyklistů v Kuklenách jako odbor a zastřešil jí. A toto vše se
uskutečnilo v roce 1901. Ovšem Hradec Králové se ke všemu v té době postavil nepříznivě a tak mladí kluci začali hrát fotbal
v Kuklenách. Takže dnešní hradecká Olympia
má ve svém znaku rok 1901 a v podstatě si
přivlastnila rok 1901 jako vznik klubu Olympia
Hradec Králové. Zájemce o toto období
najde více informací v mém článku, publikovaném ve Východočeských listech historických č. 17–18, str. 431-433.
To jsou zajímavé, a de facto závažné věci.
Z jakých materiálů čerpáte?
Převážně čerpám z detailního rozboru soudobého denního tisku, který v Hradci Králové na
přelomu století vycházel. Jediné kompletní
sady tehdejších regionálních novin má pouze
časopisecké oddělení Národního muzea v Praze, jež sídlí v pražské Stromovce. Zde jsem
strávil hodně času již v době svých pražských
studiích. Autentické archivní prameny z přelomu století k SK Hradec Králové neexistují.
Vraťme se do současnosti. Spravovat kroniku zabere asi hromadu času.
Je to práce opravdu pro důchodce. Já jsem
vstoupil do „říše svobody“, tedy do důchodu,
v loňském roce. Je to záležitost denní a věnuji tomu 2-3 hodiny. Vedení kroniky je nesmírně
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ROZHOVOR
s novým kronikářem klubu Josefem Ptáčkem
časově náročné. Zpracovávám totiž současné
dění v klubu pro příští generace. Není to
práce obtížná, ale spíše „nimravá“. Pro mě je
to ale koníček. Napublikoval jsem již několik
knížek, týkajících se tělesné výchovy a sportu.
Jakou část fotbalové historie máte nejvíce
oblíbenou?
Já odjakživa bádám o tom, kde co začalo.
V těchto letech se pohybuji nejraději. Jsem si
jist, že zde je možno udělat ještě nové objevy,
tedy od konce 19. století zhruba po začátek 1.
světové války. Tam jsou všude bílá místa, která
budou potřeba nějakým způsobem dotvořit.
Jaká osobnost našeho klubu Vás nejvíce
oslovila?

Je to Pepi Bican, protože ten zde působil
v určitém období jako hráč a poté se do
Hradce Králové vrátil také jako hrající trenér.
O něm by bylo potřeba napsat novou kapitolu hradecké kopané. Byl totiž komunistickou
diktaturou, zde v Hradci Králové, zavržen
a nebylo o něm publikováno to, co si tento
fotbalista zasloužil.
Závěrem, co byste přál hradecké kopané?
Pochopitelně postup do 1. ligy, nový stadion
a aby se i nadále klub věnoval mládeži, protože můj názor je ten, že výchova vlastních
odchovanců zde, je na jedné z nejvyšších
úrovní v republice.
Děkuji za rozhovor.

FANOUŠKOVSKÁ STRÁNKA
Výjezd do Vítkovic
Výjezd Fans FCHK Division Jaroměř v počtu
dvou kousků byl pečlivě logisticky naplánován, takže po rychlém přesunu Lidovým
Vozem do Perníkova a následném přesednutí
do écé vlaku jsme byli už po druhé hodině
odpolední v kouzelné stanici Ostrava –
Vítkovice. Stadion je kousek
od nádraží, tudíž jsme se vydali na obhlídku nějakého restauračního zařízení, kde bychom
příjemně strávili čas do začátku zápasu. No, kolem stadionu
pusto prázdno, až teprve na
nedaleké periferii se podařilo
objevit jakýsi podnik, nejspíš
křížence herny s nonstopáčem, ale budiž. Čas pěkně
ubíhal a krátili jsme si ho pozorováním místních postaviček,
které evidentně doplňovaly
hladinku a vesele reagovaly na
optimistické písně navolené
v jukeboxu.

Když se čas naplnil, vyrazila naše minigrupa
zpět ke stadionu, kde nás příjemně překvapila cena vstupenek a méně příjemněji už nás
překvapilo to, že jaksi chyběl označený sektor pro hostující fans.
Po nenápadném dotazu u pořadatele, který
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svědomitě hlídal závoru u vjezdu, nám bylo
řečeno, že to bude asi támle, hned naproti
vchodu. Lezl tam kdekdo, takže po krátké
domluvě jsem radši vlajky nevěšeli a čekali až
jak se situace vyvine. Za protější bránou
(mimo kotel domácích) se mezitím zformovala
skupina asi 15–20 rozjařených typů (baníček? Těžko říct..), tudíž jsme po přepočítání
a zjištění, že jsme stále jen dva, nechtěli na
sebe moc upozorňovat a vlajky zůstaly v batohu.
O zápase se toho mnoho pozitivního napsat
nedá, vcelku nuda, v první půli šance
Vítkovic, která na tu dálku vypadala mnohem
méně nebezpečněji než na onlajn přenosu
a pak už se do poločasu nestalo skoro nic.

Bylo hodně vidět, že hlavní úkol dne byl pro
oba týmy nedostat gól.
Druhá půle se zdála z naší strany o fous útočnější, ale jen tak decentně. Naše obrana
všechno s přehledem pochytala a útočníci na
obou stranách měli ten den evidentně pracovní volno. Zaujala malá pyroshow v kotli
domácích, na kterou reagoval místní hlasatel
slovy „prosime fanoušky v kotli domacich aby
nevhazovali pyrotechniku, bo to stoji penize“.
Ano pyrotechnika vskutku stojí peníze:-)
Takže 0:0, odchod na nádraží, kde se ještě
bavíme sledováním kreací jedné přiopilé
rodinky, která se vracela ze sváteční procházky a pak už jen vlak a home sweet home.
autor: Icewind

PARTNER DNEŠNÍHO ZÁPASU
Europoslanec Oldřich Vlasák
Oldřich Vlasák je vyloženě sportovní typ a jak
sám tvrdí, díky sportu, který se snaží stále
aktivně provozovat, je dodnes v dobré fyzické
kondici. Tento předpoklad je k jeho náročné
práci nesmírně důležitý. Sportovní duch,
dobrá fyzička a psychická vyrovnanost – to
jsou nezbytné předpoklady k práci europoslance. A toto vše Oldřich Vlasák rozhodně
nepostrádá.
Jaké sporty vám byly nebo dosud jsou blízké?
Sport odjakživa patřil do naší rodiny. Můj otec
byl vynikající lyžař, plavec a judista. V judu to
dokonce dotáhl na státního trenéra. Podle
otcova příkladu jsem začínal jako chlapec
s judem, poté jsem přešel na hokej. Později
jsem se začal věnovat také lyžování a horolezectví. Na gymnáziu jsem přičichl k volejbalu
a zůstal jsem mu věrný i na vysoké škole. Po
návratu z pražských studií jsem v něm pokračoval v hradeckém klubu a dodnes si rád jdu
zahrát. Je to bezvadná relaxace a „dobití
baterek“…
Také jste v minulosti působil jako dobrovolný
člen Horské služby. I to je vlastně sport,
a mnohdy velice tvrdý a nebezpečný!
Ano, mé působení v Orlických horách trvalo
přes patnáct let. Riskovali jsme nejenom při

záchranných akcích, ale například i při zimních
závodech horských služeb při sjezdech náročných terénů, při letních zase při zdolávání obtížných překážek. Občas bylo naše jištění kvůli
horolezeckému výkonu minimální a my jsem
jako parta pro dobré umístění dost riskovali.
Před rokem – před začátkem mistrovství
Evropy ve fotbale – europoslanci, jejich asistenti a úředníci z dalších evropských institucí vyměnili kanceláře za sportovní arénu a změřili síly v „lidském“ fotbálku.
Také jste se zúčastnil tohoto
klání?
Ano, našemu mužstvu dokonce jen těsně unikl
postup do finále. V semifinále jsme prohráli na penalty v poměru 2:3 s týmem Rady Evropské unie.
Pro ty, kdo tuto sportovní
zábavu naznají, přiblížím,
že „lidský“ fotbálek je
obdobou stolního fotbalu, který se v posledních letech stal oblíbenou zábavou zejména
v hospodách a barech.
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Místo figurek ale hrají lidé na nafukovacím
hřišti. Stejně jako panáčci na hrací desce se
hráči „lidského“ fotbálku musí držet tyčí, jinak
jim hrozí žlutá případně až červená karta…
Pokud vím, vaše sportovní aktivity mimo
Českou republiku jsou však i charitativního
charakteru. Vloni na jaře jste se zúčastnil
jubilejního desátého ročníku Mezinárodního
štafetového běhu mentálně postižených
osob.
Převzal jsem tehdy záštitu nad slavnostním
ukončením běhu před sídlem sjednocené
Evropy. Obdivoval jsem vytrvalost těchto
sportovců a jejich výkony, které symbolizují
integraci postižených osob do společnosti
a přispívají k odstraňování bariér mezi lidmi.
Štafetový běh byl zahájen v Dánsku a pokračoval do Anglie, Irska, Severního Irska,
Skotska a Nizozemí.
Zabýváte se v Evropském parlamentu pouze
závažnými tématy nebo vám je předložena
i tematika z oblasti sportu?
Samozřejmě, sport patří k životu, vždyť přibližně 60 % Evropanů provozuje pravidelně nějakou sportovní činnost, ať již v rámci či mimo
700 000 evropských sportovních klubů.
Sport kromě toho zaměstnává v Evropě 15
milionů lidí a představuje 3,4 % HDP EU.
Proto se občas i při jednání Evropského parlamentu vyskytne problematika kolem dopingů či jasnějších pravidel v oblasti sportu.
Pamatuji si, že europoslanci podpořili zprávu
týkající se například přijetí přísnějších pravidel
pro doping. Také jsme v minulém období
poukazovali na nebezpečí možné liberalizací
trhu s hazardními hrami a loteriemi. Zabývali
jsme se zamezením diskriminace ve sportu
a rasistických projevů na sportovištích.
Jako bývalý primátor a hradecký zastupitel
jistě fandíte hradeckým Votrokům. Vždy jste
podporoval další rozvoj Všesportovního stadionu. Jak je to však s fotbalem pod drobnohledem Evropského parlamentu?
Nedávno jsme schvalovali zprávy zaměřující
se na budoucnost fotbalu v Evropě. První
z nich se věnuje potřebě lepších pravidel
v této oblasti, druhá zvýšení bezpečnosti
během mezinárodních fotbalových zápasů.
Vyzvali jsme Evropskou komisi, aby navrhla
plán nových, jasných pravidel profesionálního

fotbalu určených pro více oblastí – od správy
klubových financí až po nábor nových talentů.
Poslanci rovněž zdůrazňují potřebu bojovat
proti zločinu, korupci, násilí, rasismu a dopingu na fotbalových stadionech.
Nejsou jim také lhostejné násilné činy, které
v posledních letech opakovaně poznamenaly
fotbalové zápasy a ohrozily samotnou podstatu tohoto sportu. Bylo zaznamenáno mnoho
incidentů a jasných příkladů netolerance,
xenofobie a rasismu. Neoddělitelnou součástí fotbalového zápasu je přítomnost diváků,
proto musí být podle poslanců přijata vhodná
opatření, aby utkání mohla probíhat co nejklidněji a bez projevů násilí a rasismu.
Parlament souhlasil s návrhy Rady, aby pro
zvýšení bezpečnosti při mezinárodních utkáních byli do hostitelské země přizváni policisté i ze země hostujícího týmu. Ti by, díky
své znalosti jazyka a místních fanoušků, mohli
pomoci předejít projevům násilí a fotbalového
chuligánství.
Hradci Králové bych přál lepší výsledky,
hodně sponzorů a brzy nový moderní fotbalový stánek. Vždyť kopaná zde má dlouholetou
tradici a první liga by Hradci určitě slušela!
(ves)
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

1:0
3:0
3:0
0:0
1:2
6:0
1:0
0:1

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

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

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

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

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

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

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

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

Inzerce fotbal montáže:Sestava 1

20.8.2008
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