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VŠESPORTOVNÍ STADION HRADEC KRÁLOVÉ

Pondělí 26. července 2010 v 18.00 hod.

Zápas 2. kola

FC Hradec Králové – Bohemians 1905

Program 2. kola (24.–26. 7. 2010)

Program 3. kola (31.7.–1. 8. 2010)

Hradec Králové – Bohemians 1905
Baník Ostrava – Slavia
Brno – Ústí n.L.
Mladá Boleslav – České Budějovice
Olomouc – Jablonec
Teplice – Příbram
Liberec – Plzeň
Sparta – Slovácko

Slovácko – Hradec Králové
Plzeň – Bohemians 1905
České Budějovice – Sparta
Ústí n.L. – Liberec
Jablonec – Teplice
Příbram – Olomouc
Slavia – Mladá Boleslav
Baník Ostrava – Brno

Partner utkání:
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O DNEŠNÍM SOUPEŘI
Bohemians 1905, a.s.
Základy vršovického fotbalového klubu Bohemians byly vytvořeny již v roce 1895, kdy
je doložena existence Sportovního kroužku
Kotva, který se v roce 1905 stal fotbalovým
klubem AFK Vršovice, jehož pokračovatelem je dnešní Bohemians.
Přelomovým se stal rok 1927, kdy byl klub
pověřen fotbalovým svazem reprezentací na
několikaměsíčním zájezdu do Austrálie.
Vršovickým bylo pro tuto příležitost propůjčeno jméno BOHEMIANS, které klubu zůstalo do současnosti. Klub si kromě jména
Bohemians přivezl z Austrálie i párek živých
klokanů jako symbol nového světadílu. Dar
byl určen prezidentu T.G. Masarykovi který
jej symbolicky přijal a posléze předal klokany do péče vršovických fotbalistů. I dnes
sponzoruje klub „svého“ klokana v pražské
ZOO.
Do roku 1945 působil klub převážně v 1.
lize. Nejvýznamnější událostí této doby bylo
otevření moderního stadionu pro 18 000 diváků. Tento stadion pojmenovaný po řediteli
Občanské záložny ve Vršovicích Dannerovi,
slouží fotbalové „Bohemce“ dodnes. I po
roce 1945 působil klub pravidelně v 1. lize,
v 50. letech fotbalistům několikrát unikl mistrovský titul v posledních kolech.
Nejslavnějším obdobím „Bohemky“ jsou
léta sedmdesátá, kdy klub získal řadu druhých a třetích míst, vyhrál Český pohár
a v roce 1983 i zasloužený mistrovský titul.
Tato éra je spojena s plejádou hráčů, kteří
vstoupili do síně slávy československého
fotbalu. Skutečnou legendou se stal geniální
střední záložník Antonín Panenka. K němu
samozřejmě patří i jména např. Karola Do-

biáše, Přemysla Bičovského a dvacítka dalších reprezentantů Československa. V sezóně 1982–1983 postoupil klub až do
semifinále Poháru UEFA, což se do té doby
žádnému jinému klubu nepodařilo.
Po roce 1989 se v nových poměrech střídala
dobrá období s horšími. Ještě jednou se
pod vedením trenéra Petržaly podařilo získat v roce 2002 slušné 4. místo, v dalším
roce však přišel sestup do 2. ligy a po ekonomickém krachu tehdejšího managementu
dokonce do české fotbalové ligy, což je historicky nejhorší umístění za 100 let fotbalové
činnosti.
Začátkem roku 2005 vyústily ekonomické
problémy akciové společnosti, která klub
spravovala až k vyhlášení konkurzu, čímž
byla prakticky činnost mužstva dospělých
ukončena. Naštěstí byla zachována činnost
mládežnické základny, která patří k nejlepším v České republice.
V březnu roku 2005 vznikla veřejná iniciativa
věrných fanoušků klubu Bohemians, která
byla završena vznikem Družstva fanoušků
Bohemians – DFB. Do této dobrovolné organizace vstoupilo v neuvěřitelně krátkém
čase více než 1 600 členů, kteří na záchranu
klubu vybrali ve svých řadách částku 3,5 milionů korun. Na podporu této iniciativy přistupuje k projektu o záchranu Bohemians
i společnost AFK Vršovice,a.s., která po provedení nezbytných kroků přijala nový název
BOHEMIANS 1905.
Po spojení aktivit fanoušků a obchodní společnosti je klubu Českomoravským fotbalovým
svazem
přiznáno
nástupnictví
původního klubu.

NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY FOTBALOVÉHO KLUBU FC HRADEC KRÁLOVÉ

www.fchk.cz

Gól 02 Bohemka:Sestava 1

22.7.2010

7:26

Stránka 3

SOUPISKA BOHEMIANS 1905, a.s.
Gambrinus liga – podzim 2010
Brankáři:

1
28

SŇOZÍK
MAREK

Radek
Václav

17. 10. 1975
16. 03. 1981

Obránci:

3
4
7
9
27
30

LUKÁŠ
JINDŘIŠEK
NIKL
RYCHLÍK
CSEH
NEŠPOR

Pavel
Josef
Marek
Jiří
Martin
Daniel

20. 11.
14. 02.
20. 02.
24. 11.
22. 08.
28. 09.

1975
1981
1976
1977
1988
1987

Záložníci:

5
6
8
11
15
16
17
20

BARTEK
ŠTOHANZL
DRŽÍK
TRUBILA
KAUFMAN
MORAVEC
KRAUS
CISSÉ

David
Jan
Igor
Vitali
Jiří
Jan
Martin
Amadou

13. 02.
20. 03.
10. 04.
07. 01.
28. 11.
13. 07.
30. 05.
23. 10.

1988
1985
1982
1985
1979
1987
1992
1985

Útočníci:

12
14
21
22
31

HARTIG
NEŠPOR
ŠKODA
IBRAGIMOV
BÁLEK

Lukáš
Martin
Milan
Aziz
Vladimír

28. 10.
05. 06.
16. 01.
21. 07.
08. 03.

1976
1990
1986
1986
1981

Přišli: Nešpor (host z FC Graffin Vlašim). Držík (Dubnica), Kaufman (FC Hradec Králové),
Trubila (host. ze Slavie Praha), Kraus (přeřazen z dorostu)
Odešli: Slezák(uk. prof. kariéry, bude působit v B týmu), Havránek (host. FC Písek). Pávek
(FC Hradec Králové), Kotyza, Barros (host. FC Graffin Vlašim), Růžička (host. Čáslav), Hašek
(host. Sparta B), Vdovjak (konec host. z FC Spartak Trnava), Dian, Róth – v jednání, Janek
(host. Michalovce)
Realizační tým:
Trenér:
Asistent:
Asistent:
Asistent:
LékařI:

Pavel Hoftych
Pavel Medynský
Václav Hradecký
Pavol Švantner
MUDr. Luboš Ptáček
MUDr. Filip Svatoš
Masér a kustod: Miroslav Šimeček
Masér:
Vladimír Hric
Fyzioterapeut:
Alice Hamáčková

Vedení klubu:
prezident:
Antonín Panenka
ředitel:
Lukáš Přibyl
předseda
představenstva: Arne Kejdana
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI ZÁPASY
1. kolo: FC Hradec Králové – AC Sparta Praha 2:1 (1:0)
Na Všesportovní stadion, který prošel
mnoha úpravami, přijel v prvním kole Gambrinus ligy velmi kvalitní soupeř, úřadující
Mistr a účastník kvalifikace o Ligu mistrů
pražská Sparta. První liga se hrála v Hradci
opět po dlouhých sedmi letech. Pražané
nastoupili s řadou zkušených a ostřílených
borců, ale naši plejeři se nenechali zaskočit. Skvělou taktikou a trpělivou prací, ve
které nevynikali jednotlivci, ale tým, svého
soupeře od začátku zaskočili! Po čtvrthodině šel Hradec do vedení, když Fischerův
centr z volného kopu hlavou zakončil
Tomáš Rezek. Do přestávky se skóre nezměnilo. Po změně stran Sparta v 55. minutě vyrovnala Wilfriedem, který zužitkoval
přesnou uličku Matějovského mezi hradecké obránce. Za šest minut Hradec opět
vedl! Václav Pilař nádhernou křižnou střelou z 22 metrů překonal Blažka v brance
soupeře! Za povzbuzování nadšených diváku se Východočeši ubránili závěrečnému
náporu a po zásluze vyhráli. Po skončení
utkání vypukly velké oslavy. Spartu porazil
Hradec po dlouhých 11 letech stejným výsledkem jako 30. května 1999.
Václav Kotal: „Ani ve snu
jsem nepředpokládal, že bychom mohli Spartu porazit.
Říkal jsem si, že když všechno
půjde dobře, uděláme bod.
Tím pádem jsem za ty tři body
strašně rád a chci klukům poděkovat. A fanouškům, kteří vytvořili fantastickou atmosféru. Taková utkání se nehrají
každý týden. Byla skvělá návštěva, výborný
výsledek a pro diváky celkem dobrý zápas
z obou stran. My jsme měli štěstí, že se nám
vždy podařilo dostat do vedení a tím pádem
jsme mohli hrát ze zajištěné obrany. A i když
Sparta vyrovnala, Venca Pilař fantastickým
gólem nás zase dostal do vedení. Pak už jsme
to, i když trošku se štěstím v závěru, udrželi.

Sparta šla do rizika a poslala na hřiště třetího
útočníka, ale nám se podařilo zápas dotáhnout do vítězného konce.“.
Radim Wozniak: „Vyhráli
jsme a jsme moc šťastni! První
půle byla z naší strany dobrá.
Na začátku druhé půle Sparta
přidala otáčky a vyrovnala.
V ten moment to s námi vypadalo dost bledě, protože jsme
neudrželi balon. Zaplať pán Bůh, že Venca
Pilař dal gól na 2:1. Pak už jsme hráli docela
solidně. Sparta možná měla optickou převahu, ale my jsme hráli takticky zezadu, uhlídali jsme si výsledek a můžeme právem slavit.
Hradečáci můžou být na nás pyšní a my jsme
pyšní sami na sebe!!!“
Tomáš Rezek: „Od prvních
minut jsme hráli aktivně
a Spartu do ničeho nepustili.
Všichni
kluci
přistoupili
k utkání výborně a makali.
Byla to týmová práce a šli
jsme po zásluze do vedení.
Sice ve druhé půli nás soupeř trochu zatlačil
a podařilo se mu vyrovnat. Pak to Václav Pilař
krásně trefil k tyči a závěr jsme si pohlídali
a výsledek udrželi! A můj gól? Roman Fischer
centroval z pravé strany polovysoký centr,
někdo z obránců balon přizvedl. Míč skočil,
měl jsem ho tak akorát na hlavu a tak jsem ho
dorazil do branky!“
Václav Pilař: „Přišlo plno lidí
a bylo to moc krásné utkání,
hlavně pro diváka. V prvním
poločase jsme hráli velmi
dobře a dostali se do vedení.
Měli jsme i další příležitosti
a mohli z nich vstřelit branky.
Sparta se v prvním poločase na nás těžko dostávala a nevypracovala ani jednu brankovou
příležitost. Ve druhé půli začala hrát a přitlačila nás. Našla v naši obraně jednu skulinku
a podařilo se ji vyrovnat. Jinak jsme pracovali
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v obraně dobře a hráli výborně v bloku.
A všichni příkladně bojovali a bránili. Vyrovnávací gól nás opět nabudil a začali jsme
běhat. Z brejku se nám podařilo vstřelit
branku a od té doby jsme vítězství chytře

ubránili! A moje branka? Byl to rychlý protiútok po levé straně. Míč jsem si posunul
vpravo, pravačkou před šestnáctkou vypálil
a balon zapadl na zadní tyč.“
Připravil Petr Přibík

1. kolo Gambrinus ligy, 17. července 2010
FC HK – AC Sparta Praha 2:1 (1:0)
Góly: 16. Rezek, 60. Pilař – 55. Wilfried. ŽK:
Fischer, Lindr – Pamić, Kladrubský Rozhodčí: Franěk – Pospíšil, Kovařík. Diváci:
6000 (vyprodáno).
FC HK: Lindr – Karal, Hochmeister, Pilař (86.

Dvořák), Černý, Janoušek (59. Chleboun),
Pděbradský, Rezek (70. Tomašák), Pávek,
Wozniak, Fischer.
Sparta: Blažek – Kladrubský (83. Lačný),
Brabec, Hejda, Pamić – Hoheneder (46.
Kweuke) – Kadlec (62. Žofčák), Kucka, Matějovský, Sionko – Wilfried.
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ROZHOVOR
s Václavem Kotalem, trenérem “A” mužstva FC HK
Vraťme se ještě jednou k utkání se Spartou
Praha. Jaký to byl pro vás zápas?
Samozřejmě nakonec díky výsledku to byl
zápas skvělý. Užili jsme si ho a hlavně jsme
byli rádi, že jsme potěšili fanoušky, kteří přišli
v hojném počtu. Náš výkon z minulého kola
byl tou nejlepší pozvánkou pro dnešní utkání
s Bohemians 1905.
Bylo hodně gratulací od kamarádů, známých
…?
Určitě pár SMS a telefonátů bylo.
Jak si těchto tří bodů
vážíte?
Sparta Praha je úřadujícím mistrem Gambrinus ligy a jeden
z našich nejlepších
týmů. Navíc v utkáních před námi porazila Plzeň v Superpoháru, v Champions
League v Lotyšsku
Metalurgs Liepajas, a v našem utkání byla velkým favoritem. Jsem rád, že se kluci nezalekli
a porazili ji svým nasazením, fotbalovým umem
a nadšením.
Jaký okamžik z utkání Vám nejvíce utkvěl
v paměti?
Zážitků z fotbalu mám hodně a z tohoto utkání
také. Povzbuzením pro kluky byly určitě oba
góly. Ten Tomáše Rezka je ukázka fotbalové
pohotovosti a orientace a ten Venci Pilaře …
nádherná střela z 25 metrů a určitě bude kandidovat na gól týdne. Oba góly byly vyvrcholením celkového týmové práce.
Jak je pro naše hráče těžké unést mediální
tlak? Přeci jen je to rozdíl, 2. liga a Gambrinus liga. A po zápase se Spartou plní titulní
stránky novin…
Já bych to nikterak nezveličoval. Berme to
tak, že máme po prvním zápase a něco se
nám povedlo, nic víc. Zajíci se počítají až po

honu a nás čeká ještě 29 těžkých utkání.
Zrovna dnes hostíme těžkého soupeře Bohemians 1905. To bude úplně jiný zápas, než ten
se Spartou a právě o tom stále s hráči hovořím. Musíme zůstat na zemi.
Jaký soupeř nás dnes čeká?
Bohemians 1905 jsem viděl v utkání se Slavií
Praha. Napadají, hrají agresivně. Mají styl,
který nám moc nesedí a my se s tím musíme
umět
vypořádat.
Naši hráči si musí
uvědomit, že se
musí po celou dobu
pohybovat i bez
míče. Bude záležet
na výběru místa, na
rychlé kombinaci,
na dobré práci
s míčem. Bohemka
velmi dobře napadá, někdy až příliš. Jak moc to bude
tvrdé utkání to teprve uvidíme, kam to nechá rozhodčí zajít. My
se s tím musíme sami vypořádat.
Kdo je podle Vás TOP hráč Bohemians
1905?
V utkání se Slavií bylo vidět, že většinu situací
se Bohemka snažila řešit okamžitě po získání
míče nákopem na vysunuté hráče. Hodně mě
překvapil Kaufi (Jiří Kaufman) a byl to právě
on, kdo dával mnoho míčů z prvního doteku
na útočníky. Na něho si budeme muset dát
pozor. Jeho jednoduchá, rychlá přechodová
fáze dělá problémy každému mužstvu.
S jakým výsledkem budete dnes spokojen?
(Směje se) Jdeme do každého utkání s tím,
že ho chceme vyhrát, ale samozřejmě záleží
na průběhu a vývoji toho utkání. Před zápasem nic víc než touha po vítězství nemůže
být.
Děkuji za rozhovor.
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JAK TO BYLO POSLEDNĚ
zápasy s Bohemians 1905, 2. liga, sezóna 2008/09
FC Hradec Králové – Bohemians 1905 1:2,
02. 11. 2008
Ve 14. kole II. ligy podlehli naši fotbalisté týmu
Bohemians 1905 1:2.
Po úvodním náporu přišel pro domácí šok,
v 6. min. podnikli klokani bleskurychlý brejk
a Škoda byl v koncovce neomylný – 0:1. „Votroky“ ale téměř vzápětí vrátil do hry Kalousek,
který v 9. min. po odražené Kaufmanově ráně
propálil z vápna vše, co mu stálo v cestě –
1:1. Ve 13. min. se na pravé straně uvolnil Poděbradský, míč z jeho kopačky však skončil
těsně vedle. Ve 24. min. Hradec nádherně
Pražany vykombinoval u jejich pokutového
území, celou akce zakončil parádní dělovkou
Nemček, jenže Sňozík předvedl znamenitý
zákrok a střelu mířící do šibenice vyrazil. Další
nebezpečnou akci podnikli Hradečtí ve 30.
min., míč putoval po ose Černý – Kalousek –
Fischer, posledně jmenovaný byl ale v koncovce tísněný a nakonec se k ohrožení
branky nedostal. Hosté trpělivě čekali na
šanci. Ta přišla ve 38. min., kdy ve vápně trestuhodně volný Róth trefil tyč! Ve 42. min. pro-

nikl po pravé straně Fischer, naservíroval míč
před branku, jenže Kaufman mířil vysoko nad.
Domácí evidentně toužili potvrdit výhru nad
pražskou Spartou. Vedení na jejich stranu
mohl v 53. min. strhnout Kaufman po spolupráci s Fischerem, k přesné hlavičce mu před
zívající brankou scházely centimetry. Klokani
odpověděli v 63. min.Adamem, který měl dostatek času zamířit z vápna, Lindr ale jeho
pokus vytěsnil. Hůře už bylo v 65. min., kdy
Škoda naservíroval míč před branku Morávkovi, a ten z malého vápna nemohl nedat –
1:2. Gól hosty viditelně uklidnil, míč měli od té
chvíle častěji pod kontrolou a čtvrté vítězství
v řadě nehodlali pustit. V 80. min. musel ke
všemu hřiště na nosítkách opustit kapitán Wozniak a Hradec se už na závěrečný nápor nezmohl. Přesto mohl po Sňozíkově málo vídané
chybě vyrovnat Svoboda, jeho lob však skončil nad brankou.
Fakta – branky: 9. Kalousek – 6. Škoda, 65.
Morávek. Rozhodčí: Matějek – Filípek, Peřina.
ŽK: 0:3 (Róth, Lukáš, Škoda). Diváků: 2510.
Poločas: 1:1.
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JAK TO BYLO POSLEDNĚ
zápasy s Bohemians 1905, 2. liga, sezóna 2008/09
FC Hradec Králové: Lindr – Němeček, Wozniak (80. Sláma), Chleboun, Kalousek – Poděbradský, Nemček, Fischer, Rezek –
Kaufman (62. Dvořák), Černý (80. Svoboda).
Bohemians 1905: Sňozík – Janek, Lukáš,
Nikl, Rychlík – Moravec (58. Slezák), Adam,
Morávek, Róth (90. Bartek) – Ibragimov,
Škoda.
Bohemians 1905 – FC Hradec Králové 1:0
(0:0), Dolíček, 24. 05. 2009
Poprvé pod vedením trenéra Václava Kotala
okusili naši fotbalisté hořkost porážky. Ve
vršovickém ďolíčku podlehli domácím klokanům 1:0, když jediný gól utkání zaznamenal
v 73. min. Radek Sňozík ze sporně nařízené
penalty.
V 9. min. střílel domácí Adam po přetaženém
centru nad. V 10. min. vyslal podobnou střelu
na druhé straně Nemček. Ve 12. min. vyrazil
Lindr ránu Rótha. V další šanci se ocitl hradecký Dvořák, ale Sňozík míč vyrazil. Ve 38.
min. přišla ze strany hostí nejhezčí akce

prvního poločasu; Lindr založil přes Fischera
rychlý brejk, celou akci zakončoval Poděbradský, ale Sňozík byl na místě.
V 57. min. centroval za obranu Kaufman, před
Nemčekem byl však Sňozík o krok dříve. Střídající Kaufman se snažil. V 58. min. vystřelil
těsně nad. V 72. min. odpískal rozhodčí spornou penaltu a Sňozík ji s přehledem proměnil
– 1:0. V 80. min. se efektně uvolnil Kaufman,
jenže Chleboun záhy vhodný okamžik ke skórování prováhal. V 90. min. mířil nebezpečnou
skákavou střelou k tyči Pilař, Sňozík ji ale zlikvidoval. Hradec tak od Botiče odjel s prázdnou.
Fakta: Branka: 73. Sňozík z pen. Rozhodčí:
Jech. ŽK: 0:1 (Fischer). Diváků: 6563.
Bohemians 1905: Sňozík – Růžička, Cseh,
Nikl, Rychlík – Moravec, Adam (68. Slezák),
Augustín, Róth (68. Strnad) – Hartig, Ibragimov (80. Kotyza). FC Hradec Králové: Lindr
– Chleboun, Wozniak, Karal, Poděbradský –
Přibyl, Nemček, Fischer, Pacák (79. Rezek) –
Voltr (61. Pilař), Dvořák (55. Kaufman).
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ROZHOVOR
s Michalem Pávkem, posilou “A” mužstva FC HK
Michale, v dnešním utkání nastupuješ proti
svým bývalým spoluhráčům. S jakými pocity
jdeš na hřiště?
„Pocity jsou normální. Je to jako před každým
zápasem. Pravdou je, že jsem v Bohemce
strávil 5 let, takže to určitě bude pro mě zajímavější utkání. Věděl jsem, že tenhle zápas
přijde, tudíž jsem na to připraven.“
Jak sis užíval vítězný zápas proti Spartě, kde
jsi také mimochodem působil?
„Bylo to neskutečný! Přišlo hodně lidí, fantastická atmosféra. Hráli jsme proti mistrovi,
hned v první kole. Co víc si můžeme přát?
A to, že jsme vyhráli byl neuvěřitelný bonus!
Jsem za to rád a dlouho na to
budu vzpomínat!“
Na hřišti jsi si počínal, jako kdybys tu působil již léta. Jak se ti
hrálo?
„Je tu vynikající parta. Kluci nás
vzali rychle mezi sebe. Člověk se
tu rychle adaptoval. Pak je to samozřejmě o to jednodušší i na
hřišti. Mě osobně se hrálo dobře.
Myslím, že jsme hráli v prvním
poločase rychlý a atraktivní fotbal. Lidem se to muselo líbit.“
Jak hodnotíš atmosféru?
„Kluci mi říkali v kabině, že na ně
chodí tak 2000 diváků. Povídali
jsme si, že by bylo pěkné kdyby
přišlo tak 5000 diváků, ale to co
bylo tady, to nečekal nikdo.
S Bohemky jsem byl zvyklý na
návštěvy kolem 7000, ale z tohoto utkání jsem byl nadšený.
Bylo užasný, jak lidi povzbuzovali, jak to prožívali.“
Půjdeš pod kotel Bohemky pozdravit se s fanoušky?
„Hm, tak to nevím. Kdyby vykřikovali moje jméno nebo něco
podobného, tak bych jim určitě
zamával. Nemám s tím problém.

Vždyť jsem tam strávil spoustu času a diváci
tam jsou také fantastičtí.“
Jaké bude dnešní utkání s bohémkou?
„Osobně si myslím, že to bude těžší než se
Spartou. Bohemka nebude hrát takový otevřený fotbal, bude se snažit bránit a zápas
bude určitě bojovnější. Nedarujeme si ani centimetr prostoru navíc. Bude to těžký zápas.“
Mluvil jsi s někým z Bohemky? Hecoval jsi se
s někým?
„Nějaké smsky proběhly. Trenér Hoftych mi
gratuloval hned po zápase se Spartou. S klukama jsme si jich taky pár vyměnili. To je
jasný.“
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SOUPISKA FC HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
Gambrinus liga – podzim 2010
BRANKÁŘI

1

20
HANUŠ Jan
28. 4. 1988
188 cm, 84 kg

LINDR Jiří
7. 8. 1986
191 cm, 83 kg

30
KOUBEK Tomáš
26. 8. 1992
197 cm, 99 kg

OBRÁNCI

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

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

11
ZELENÝ Jaroslav
20. 8. 1992
189 cm, 73 kg

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

16
PODĚBRADSKÝ Jiří
9. 9. 1982
167 cm, 68 kg

23

24

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

JANDÍK Marek
19. 4. 1985
186 cm, 80 kg

PÁVEK Michal
13. 2. 1985
185 cm, 75 kg

Realizační tým: Kotal Václav – trenér, Michal Šmarda, Matějka Pavel – asistenti, Podhajský Karel – ved. mužstva, Šopák Stanislav, MUDr. a Neumann Jiří, MUDr. – lékaři, Kobr Aleš
– masér, Svobodová Marie – kustod.
Management klubu: Ing. Richard Jukl – generální ředitel, Ladislav Škorpil – sportovní manažer, Martin Černík – sekretář, Vlasta Zákoucká – ekonom, Milan Šedivý – marketing.
Představenstvo klubu: JUDr. Pavel Staněk – předseda, Ing. Richard Jukl – místopředseda,
Nader Safari, Ing. Jiří Seidler, Ing. Milan Přibyl – členové.
Dozorčí rada: MUDr. Jan Michálek – předseda, Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Rostislav Jireš – členové.
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SOUPISKA FC HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
Gambrinus liga – podzim 2010
ZÁLOŽNÍCI

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

5
HOCHMEISTER Radek
6. 9. 1982
190 cm, 78 kg

13
JANOUŠEK Jiří
17. 11. 1989
188 cm, 81 kg

7
ŠTĚPÁN Vojtěch
8. 6. 1985
178 cm, 68 kg

22
REZEK Tomáš
9. 5. 1984
172 cm, 69 kg

10
TOMAŠÁK Petr
20. 2. 1986
180 cm, 71 kg

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

ÚTOČNÍCI

6
PILAŘ Václav
13. 10. 1988
170 cm, 67 kg

14
DVOŘÁK Pavel
19. 2. 1989
186 cm, 82 kg

8
KOCOUREK Daniel
12. 12. 1986
181 cm, 77 kg

19
POKORNÝ Vladimír
30. 10. 1980
186 cm, 78 kg

9
ČERNÝ Pavel
28. 1. 1985
185 cm, 87 kg

Přišli: Pávek (Bohemians 1905), Jandík
(host. z Police n.M.), Štěpán (host. Sigma
Olomouc), Kocourek (host. Jablonec), Pokorný (host. Žižkov), Hanuš (host. Slavia)
Odešli: Přibyl (host. FK Pardubice), Kalousek, Němček, Dorotík (v jednání)
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ROZHOVOR
s Pavlem Černým st.
Pavle, určitě jste sledoval sobotní utkání se
Spartou. Co jste na něj říkal?
„Byl jsem mile překvapen výkonem domácích a nemile výkonem Sparty. Sparta mě
tady zklamala, ale to je jejich problém. Mě
Hradec nadchnul a smekám před jejich výkonem klobouk. Hráli velice dobře, praktikovali svoji hru, kterou předváděli ve druhé
lize. Soupeře se nezalekli, což přineslo své
ovoce. Je vidět, že ofenzivní hra přináší
úspěchy a Hradec vyhrál zcela zaslouženě.“
Taková divácká kulisa na malšovickém stadionu už hodně dlouho nebyla? Jak jste ji
vnímal vy?
„Atmosféra, která tu panovala v sobotu už tu
opravdu hodně let nebyla. Ve druhé lize
vůbec a musel bych dlouho vzpomínat, kdy
se hrálo ligové utkání před takovou diváckou kulisou. Lidi byli fantastičtí. Hráči si to
pochvalovali a kéž by to takhle pokračovalo
dál. Je tu hlad po fotbale a po kvalitním
zvlášť.“
Kde byste rád viděl Votroky po skončení sezóny?
„Samozřejmě v klidných vodách okolo toho
10. místa. Hradec hrál více méně vždy o záchranu. Cílem je vyhnout se sestupovým
starostem. Důležité bude nastřádat co nejvíce bodů v úvodu sezóny, aby kluci mohli
hrát v klidu.“
Vraťme se do časů vaší hráčské kariéry. Jak
vzpomínáte na roky strávené v Hradci, na
Spartě a v Japonsku?
„Kdekoliv jsem hrál, tak mám jen hezké
vzpomínky. Můžu mluvit jenom v dobrém.
Asi nejúspěšnější léta byla strávená v Spartě. Nejdéle jsem byl tady v Hradci a nemohu
si stěžovat ba naopak. V Japonsku to bylo
asi nejexotičtější angažmá, kde jsem se
mohl seznámit s cizí kulturou a také na to
rád vzpomínám. Myslím, že jsem prožil dobrou kariéru a nemohu si na nic stěžovat.“
Vaši oba kluci oblékají černobílý dres. Stíháte sledovat výkony obou dvou?

„Co můžu, tak chodím a podporuji je. Doma
se snažím chodit na každý zápas a když
mám volno, tak jedu i ven. Mladší Jirka kope
za B muže a u něj platí to samé. Mám-li čas
vždy je chodím podporovat.“
Hradecké fanoušky zajímá co dělá hradecká
legenda ve vašem podání dnes. Čemu se
věnujete?
„Fotbal sleduji už jen z povzdálí pěkně
v teple na tribuně. Sem tam si zajdu zahrát
malou kopanou, ale to je všechno.“
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NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY FANKLUBU FC HRADEC KRÁLOVÉ

www.votroci.cz

Staň se fotbalistou FC Hradec Králové
Chceš hrát za nejlepší tým v regionu a nevíš jak na to? Zavolej šéftrenérům!

FOTBALOVÝ KLUB FC HRADEC KRÁLOVÉ PRO DOPLNĚNÍ SVÝCH DRUŽSTEV
PŘÍPRAVEK HLEDÁ NOVÉ FOTBALOVÉ TALENTY ROČNÍKU 1999–2005.
RÁDI MEZI SEBOU PŘIVÍTÁME VŠECHNY ZÁJEMCE O ČERNOBÍLÝ DRES.
Informace: Ing. Vohralík Petr 603 318 713

Partner dnešního zápasu GIST
Jsme poradenská a softwarová společnost.
Pomáháme našim zákazníkům při dosahování jejich cílů díky rozvoji systému
řízení, informačních systémů a informačních technologií.
Jsme dodavatelé funkčních řešení
zahrnujících vše od přenosu potřebného

know-how po realizaci podpory v informačním systému.
Soustředíme se především na dvě
oblasti – automatizaci správy daní
a rozvoj systému řízení s důrazem
na realizace controllingu podpořené nástroji Business Intelligence.
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TIPÉRSKÝ DUEL
Miloš Mejtský vs. Daniel Kocourek
Miloš Mejtský, šéftrenér mládeže FC Hradec Králové, bývalý hráč Spartaku Hradec Králové,
Mistr ligy 1980/1981 (Dukla Praha) a reprezentace do 21 let.
Daniel Kocourek – letní posila FC Hradec Králové.
FC Hradec Králové – Bohemians 1905
Mejtský: Věřím, že naše mužstvo potvrdí vynikající výkon proti Spartě.
Kocourek: Tady bych to viděl na jasnou jedničku. Zápas sice bude těžký, ale my
jsme se dobře chytli a zápas dotáhneme do zdárného konce.

1

Baník Ostrava – SK Slavia Praha
Mejtský: Ostrava musí zabrat, protože bod z Příbrami je pro ně zklamání.
Kocourek: Obě mužstva nepříliš dobře vstoupily do sezóny. Zápas bude nahoru
dolu, ale můj tip je křížek.

1

Zbrojovka Brno – FK Ústí nad Labem
Mejtský: Brno si nemůže doma dovolit s nováčkem ztratit a pan Večeřa sliboval
divákům atraktivní fotbal.
Kocourek: Brno by mělo zvítězit, ale kdybych mohl dát dovtip, bylo by to neprohra
domácích.
SK Sigma Olomouc - FK Baumit Jablonec
Věřím týmu pana Komňackého, že z Hané přivezou bod a podřídí tomu
i taktiku.
Kocourek: Po minulé, vydařené sezóně Jablonec vstoupil do další opět vítězně
a tudíž tipuji opět jeho výhru.
Mejtský:

FK M l a d á B o l e s l a v - S K D y n a m o Č e s k é B u d ě j o v i c e
Mejtský: Domácí potvrdí vynikající vstup do soutěže.
Kocourek: Mladá Boleslav na domácím hřišti body nerozdává.
F K Te p l i c e - 1 . F K P ř í b r a m
Mejtský: Teplice musí zabrat a odčinit porážku 0:3 se Slováckem
Kocourek: Domácí budou chtít zvítězit po nevydařeném vstupu do sezóny.
FC Slovan Liberec – 1.FC Plzeň
Plzeň má vynikající mužstvo, ale Liberec nebude chtít v domácím
prostředí dát svoji kůži lacino.
Kocourek: Toto utkání vyloženě „smrdí“ remizou.
Mejtský:

AC Sparta Praha – 1.FC Slovácko
Mejtský: Po bouřce od pana Chovance věřím, že mužstvo chytne úplně jiný vítr.
Kocourek: I když v prvních kolech Švancara září, tipuji jedničku.

1

0
1
1
0
2
1
1
1
1
0
0
1
1
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ABECEDA
Jana Hanuše
A

Auto – všechny novinky na automobilovém trhu bedlivě sleduji a o autech mám
docela přehled.
B Bydlení – to je zázemí a je pro mě velmi
důležité. Dnes mám i byt v Praze, ale
v současné době bydlím u rodičů
v Chlumci nad Cidlinou.
C Cidlina RMSK – klub, kde jsem fotbalově
vyrůstal.
D Dům – určitě jednou bych chtěl mít svůj
rodinný baráček.
E Efektivita – vše dělat na plno a bez zbytečných ztrát. To je i pro gólmana důležité.
F Federer – tak to je můj nejoblíbenější
sportovec.
G Gólman – v současné době moje povolání a něco, co mě strašně baví a jsem
rád, že to mohu dělat.
H Hokej – určitě náš národní sport. Pokaždé, když je v květnu MS, stává se ze
mě velký fanoušek.
CH Chlumec nad Cidlinou – místo, kde jsem
se narodil a vyrůstal.
I
Itálie – velmi dobrá kuchyně.
J Jabulani – míč se kterém se hrálo MS
v JAR. Máme ho zde v klubu a jsem
z něho hrozně „nadšený“ ☺.
K Kamarádství – v životě jsou důležití
a každý by měl mít alespoň jednoho,
který mu vždy pomůže.
L Láska – v současné době lásku mám
a není to jen fotbal … ☺☺☺

M Míč – Nástroj mé obživy, ale nesmím ho
mít za zády a tahat ho ze sítě ☺.
N Noc – rád spím.
O Ovoce – mám rád všechno ovoce, hlavně
v letních měsících si ho užívám.
P Přátelství – přátel mám hodně a je to také
pro mě důležité, jako kamarádi.
Q Q 5 Audi – vysněné auto Audi Q 5, které
bych chtěl.
R Rodina – to je pro mě to nejdůležitější na
světě. Ve všem mi pomáhají a bez nich
bych nebyl tam, kde jsem. Jsou to hlavně
moji rodiče.
Š Štěstí – je to sice s s háčkem, ale štěstí
člověk potřebuje. A to hromadu.
T Tenis – můj druhý nejoblíbenější sport,
který hraji a sleduji v televizi. Jak jsem již
uvedl, Federer je můj nejoblíbenější sportovec.
U U-21 – výběr reprezentace do 21 let.
Jsem členem tohoto národního týmu
a v současné době hrajeme kvalifikaci
o postup na ME.
V Vzdělání – je to pro člověka důležité. Já
osobně mám maturitu a studium na vysoké škole jsem musel kvůli fotbalu prozatím přerušit.
W Následující tři písmena ve mně okamžitě
nic neevokují.
X ☺
Y ☺
Z Zdraví – bez něho to nejenom ve sportu
nejde.
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ROZLOSOVÁNÍ A VÝSLEDKY
Gambrinus liga – podzim 2010
1. kolo (17. 7. 2010)
Hradec Kr. – Sparta
Bohem. 1905 – Slavia
Slovácko – Teplice
Plzeň – Olomouc
České Buděj. – Liberec
Ústí n.L. – Ml. Boleslav
Jablonec – Brno
Příbram – Ostrava

6. kolo (21. 8. 2010)
Hradec Kr. – Jablonec
Bohem. 1905 – České Buděj.
Slovácko – Ústí n.L.
Ml. Boleslav – Ostrava
Olomouc – Brno
Teplice – Slavia
Liberec – Příbram
Sparta – Plzeň

11. kolo (02. 10. 2010)
Jablonec – Ústí n.L.
Příbram – České Buděj.
Slavia – Plzeň
Ostrava – Slovácko
Brno – Hradec Kr.
Ml. Boleslav – Bohem. 1905
Olomouc – Sparta
Teplice – Liberec

2. kolo (24. 7. 2010)
Hradec Kr. – Bohem. 1905
Ostrava – Slavia
Brno – Ústí n.L.
Ml. Boleslav – České Buděj.
Olomouc – Jablonec
Teplice – Příbram
Liberec – Plzeň
Sparta – Slovácko

7. kolo (28. 8. 2010)
České Buděj. – Plzeň
Ústí n.L. – Bohem. 1905
Jablonec – Slovácko
Příbram – Hradec Kr.
Slavia – Olomouc
Ostrava – Teplice
Brno – Sparta
Ml. Boleslav – Liberec

12. kolo (16. 10. 2010)
Hradec Kr. – Ml. Boleslav
Bohem. 1905 – Liberec
Slovácko – Olomouc
Plzeň – Brno
České Buděj. – Ostrava
Ústí n.L. – Slavia
Jablonec – Příbram
Sparta – Teplice

3. kolo (31. 7. 2010)
Slovácko – Hradec Kr.
Plzeň – Bohem. 1905
České Buděj. – Sparta
Ústí n.L. – Liberec
Jablonec – Teplice
Příbram – Olomouc
Slavia – Ml. Boleslav
Ostrava – Brno

8. kolo (11. 9. 2010)
Hradec Kr. – Slavia
Bohem. 1905 – Příbram
Slovácko – České Buděj.
Plzeň – Ústí n.L.
Olomouc – Ml. Boleslav
Teplice – Brno
Liberec – Ostrava
Sparta – Jablonec

13. kolo (23. 10. 2010)
Příbram – Ústí n.L.
Slavia – České Buděj.
Ostrava – Jablonec
Brno – Slovácko
Ml. Boleslav – Plzeň
Olomouc – Bohem. 1905
Teplice – Hradec Kr.
Liberec – Sparta

4. kolo (07. 8. 2010)
Hradec Kr. – Plzeň
Bohem. 1905 – Slovácko
Brno – Slavia
Ml. Boleslav – Příbram
Olomouc – Ústí n.L.
Teplice – České Buděj.
Liberec – Jablonec
Sparta – Ostrava

9. kolo (18. 9. 2010)
Ústí n.L. – České Buděj.
Jablonec – Plzeň
Příbram – Slovácko
Slavia – Sparta
Ostrava – Hradec Kr.
Brno – Bohem. 1905
Ml. Boleslav – Teplice
Olomouc – Liberec

14. kolo (30. 10. 2010)
Hradec Kr. – Olomouc
Bohem. 1905 – Sparta
Slovácko – Liberec
Plzeň – Teplice
České Buděj. – Brno
Ústí n.L. – Ostrava
Jablonec – Ml. Boleslav
Příbram – Slavia

5. kolo (14. 8. 2010)
Plzeň – Slovácko
České Buděj. – Hradec Kr.
Ústí n.L. – Teplice
Jablonec – Bohem. 1905
Příbram – Sparta
Slavia – Liberec
Ostrava – Olomouc
Brno – Ml. Boleslav

10. kolo (25. 9. 2010)
Hradec Kr. – Ústí n.L.
Bohem. 1905 – Ostrava
Slovácko – Slavia
Plzeň – Příbram
České Buděj. – Jablonec
Teplice – Olomouc
Liberec – Brno
Sparta – Ml. Boleslav

15. kolo (6. 11. 2010)
Slavia – Jablonec
Ostrava – Plzeň
Brno – Příbram
Ml. Boleslav – Slovácko
Olomouc – České Buděj.
Teplice – Bohem. 1905
Liberec – Hradec Kr.
Sparta – Ústí n.L.

2:1
1:1
3:0
2:2
0:0
0:2
1:0
0:0
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Votroci používají ručníky

Objednávky na telefonech 495 407 639 a 777 644 847

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI KLUBU FC HRADEC KRÁLOVÉ

90.5 FM • 95.3 FM • 96.5 FM

ČERNOBÍLÝ GÓL – programový bulletin pro domácí utkání FC Hradec Králové v soutěžním ročníku 2010/2011
Gambrinus ligy. Cena 10,-Kč . Obsah – marketing FC HK – Milan Šedivý. Náklad: 1000 ks. Vydává FC Hradec
Králové, Všesportovní stadion, 500 09 Hradec Králové. Neprošlo jazykovou úpravou. Grafický návrh M.C.O.M.,
spol. s. r. o., Lukáš Taneček. Sazba: Jiří Procházka (603 446 774, jpahk@tiscali.cz). Tisk: UNIPRINT, s.r.o.,
Zbuzany 1584, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, www.uniprint.cz

