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VŠESPORTOVNÍ STADION HRADEC KRÁLOVÉ

Pondělí 9. srpna 2010 v 18.00 hod.

Zápas 4. kola

FC Hradec Králové – FC Viktoria Plzeň

Program 4. kola (6.–9. 8. 2010)

Program 3. kola (13.–16. 8. 2010)

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

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

Partner utkání:
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O DNEŠNÍM SOUPEŘI
FC Viktoria Plzeň, a.s.
23. března roku 1909 se podařilo založit Západní župu českého fotbalového svazu.
V tehdejší historii plzeňského fotbalu se objevují jména klubů SK Plzeň, FC Union, SK
Slavia, SK Olympia, SK Český Lev a AC
Sparta. Mezi těmito kluby byla velká rivalita
nejen na hřišti, ale i v klubovém životě.
Kořeny prvopočátku Viktorie se dají vystopovat na plzeňském Dobytčím trhu, v místech, kde dnes stojí zimní stadion. Právě tam
chodili hrát fotbal kluci z okolí Doudlevecké
ulice. Založili vlastní kroužek, který se jmenoval Blesk. Zakrátko neměl Blesk v okolí
konkurenci, ale kluci potřebovali hrát opravdové zápasy. Proto všichni přešli do FC
Union a po čase do nově vzniklého SK Smíchov Plzeň. Nakonec však vyhrála myšlenka
založit si vlastní klub a bít se za jeho barvy.
Bleskovci našli spojence, úředníka státních
drah Jaroslava Ausobského, který podal žádost o založení nového plzeňského klubu.
Ustavující schůze Viktorie se konala v roce
1911.
Osmnáct let působila Viktoria v ryze amatérských podmínkách. Až v červnu 1929 rozhodla mimořádná členská schůze o vstupu
klubu do profesionálního fotbalu. Viktoria se
přihlásila do druhé profesionální ligy, která
se v ročníku 1929–30 hrála za účasti osmi
celků: SK Náchod, Meteor VIII, SK Libeň, SK
Rakovník, SK Čechie VIII, Nuselský SK, Slavoj Žižkov a SK Viktoria Plzeň. V prvním druholigovém ročníku skončila Viktoria sedmá,
ale hned v následující sezoně se vyhoupla
na druhou příčku, což znamenalo historický
postup do první ligy. V nejvyšší soutěži si
vedla velmi dobře a v roce 1935 se dokonce
díky čtvrtému místu probojovala do Středoevropského poháru, tehdy nejvyšší evropské klubové soutěže. Dvěma zápasy se
slavným Juventusem Turín vstoupila Viktoria do podvědomí fotbalové Evropy.
Po úspěšných prvoligových ročnících přišly
neúspěchy a v roce 1938 Viktoria sestoupila

do divize, odkud se však po roce vrátila
mezi naši elitu. Válečná léta silně poznamenala i fotbalové soutěže, první liga se hrála
bez mužstev ze Slovenska. V roce 1942 Viktoria spadla do divize, kde však hrála prim
a po roce se vrátila do nejvyšší soutěže, kde
působila až do roku 1952. To už však klub
nesl nový název Sokol Škoda Plzeň. Devět
let trvala marná snaha vrátit se mezi fotbalovou elitu Československa, až v roce 1961,
už pod názvem Spartak Plzeň, se podařilo
nejvyšší soutěž vybojovat. Následovaly
časté sestupy a vzápětí návraty zpět. Až
v roce 1972 se už opět Škoda Plzeň usadila
v prvoligové společnosti na dlouhých 8 let.
Ještě předtím, v roce 1971, vyhrála Český
pohár a jako finalista Československého poháru startovala v Poháru vítězů pohárů. Tam
sehrála dva nezapomenutelné zápasy se
slavným Bayernem Mnichov. Po roce
1980 opět nastalo dlouhé pendlování mezi
první ligou a druhou nejvyšší soutěží. Až na
začátku devadesátých let, po rozdělení Československa, se situace postupně zlepšovala.
V roce 1992 se klub vrátil ke svému historickému názvu FC Viktoria Plzeň a hned v následující sezoně postoupil do první ligy, kde
setrval do roku 1999, kdy sestoupil. Po roce
se sice Viktoria vrátila mezi nejlepší, ale opět
jen na leden rok. Viktoria totiž stále patřila
k dodavatelům výborných fotbalistů hlavně
pro pražské kluby. Proto se rychle střídaly
roky prvoligové s těmi druholigovými.
Viktoria se v té době transformovala na akciovou společnost, ve které 99 procent získal zahraniční investor – italská společnost
Fotbal EAST Ltd. Tento stav trval až do roku
2005, kdy v březnu získala Viktoria nového
vlastníka. Sto procent akcií odkoupila Plzeňská sportovní a. s., a klub se tak majetkově
znovu vrátil do Plzně. Postupně došlo k ekonomické i sportovní stabilizaci klubu, který
od roku 2005 působí v první lize nepřetržitě.

Gól 03 Plzeň:Sestava 1

4.8.2010

11:40

Stránka 3

SOUPISKA FC VIKTORIA PLZEŇ, a.s.
Gambrinus liga – podzim 2010
Brankáři:

30
19
1

TICHÁČEK
KRBEČEK
HOUDEK

Martin
Lukáš
Dan

Obránci:

8
4
21
3
15
18

LIMBERSKÝ
RADA
NAVRÁTIL
HÁJOVSKÝ
ŠEVINSKÝ
BYSTROŇ

David
Tomáš
Jakub
Tomáš
František
David

6. října
28. září
1. února
10. prosince
31. března
18. listopadu

1983
1983
1984
1982
1979
1982

Záložníci:

16
6
11
22
10
20
26
24
27
12

DARIDA
VANĚČEK
PETRŽELA
SLADKÝ
HORVÁTH
JIRÁČEK
KOLÁŘ
RÝDEL
RAJTORAL
HRUŠKA

Vladimír
David
Milan
Martin
Pavel
Petr
Daniel
Filip
František
Martin

8. srpna
9. března
19. června
1. března
22. dubna
2. března
27. října
30. března
12. března
11. května

1990
1991
1983
1992
1975
1986
1985
1984
1986
1981

Útočníci:

17
18
7
23

REZEK
TATANASHVILLI
STŘIHAVKA
BAKOŠ

Jan
Dimitrii
David
Marek

5. května
19. října
4. března
15. dubna

1982
1983
1983
1983

VRBA
KREJČÍ
ČALOUN
SKÁLA
SLÁMA
RADA
MUDr. ZEMAN
MUDr. NEPRAŠ
MUDr. ZEMAN
JEDLIČKA
BROŽEK

Pavel
Karel
Josef
Jiří
Zdeněk
Václav
Petr
Petr
Jaroslav
Miroslav
Radek

6. prosince
20. prosince
18. června
10. října
9. března
24. května
1. srpna
6. května
23. prosince
22. června
4. října

1963
1968
1946
1973
1950
1968
1977
1971
1966
1986
1974

Realizační tým:
Hlavní trenér:
Asistent trenéra:

Masér:
Kustod:
Lékař:

Vedoucí týmu:
Fyzioterapeut:

15. září 1981
27. října 1985
21. srpna 1989

NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY FOTBALOVÉHO KLUBU FC HRADEC KRÁLOVÉ

www.fchk.cz
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI ZÁPASY
2. kolo: FC Hradec Králové – Bohemians 1905 1:1 (0:1)
Po úvodním úspěšném vstupu do prvoligové sezóny přijel na Všesportovní stadion další těžký soupeř, Bohemians 1905.
Opět přišla skvělá návštěva a naši borci
se do klokanů od začátku naplno pustili.
Rezkovu hlavičku vyrazil s pomocí tyče
Sňozík z branky. Potom ale zahrozili
hosté a ve 30. minutě šli po rohovém
kopu do vedení. V úvodu druhé půle
Černý vyrovnal z pokutového kopu za
ruku hostujícího obránce. Hradečtí se
snažili získat tři body, ale houževnatý
soupeř pečlivě bránil, a tak utkání skončilo zaslouženou remízou.
Václav Kotal: „Věděli jsme,
že nás čeká těžký soupeř,
který hraje ze zabezpečené
obrany. Jediná situace, která
by to řešila, je dát první gól.
To se nám bohužel nepodařilo, i když jsme chtěli hned
od začátku soupeře překvapit a vytvořili
jsme si dvě velmi dobré příležitosti. Jednu
vyřešil bravurním zákrokem Sňozík, druhou
nerealizoval Fischer, když přestřelil branku.
Pak už soupeř zodpovědně bránil a podnikal protiútoky. My jsme asi na pět minut vypadli ze hry, Bohemka měla jednu šanci
a z následného rohu dala šťastnou branku,
což pro ně bylo ještě dalším povzbuzením.
Do druhého poločasu jsme vstoupili velmi
dobře a podařilo se nám brzy vyrovnat z pokutového kopu. Pak jsme měli soupeře pod
tlakem, ale nechtěli jsme udělat chybu a dát
prostor rychlým útočníkům soupeře.“
Jiří Lindr: „Podařil se nám
vstup do zápasu, v 10. minutě jsme mohli 2:0 vést,
protože ty šance volaly po
gólu. Pak se z protiútoků dostala do šancí Bohemka
a z toho pramenil i první gól
ze standardky. To nás trošku samozřejmě

zaskočilo, protože víme, že Bohemka moc
branek nedostává. Naštěstí hned ze začátku
druhého poločasu jsme proměnili penaltu.
Myslel jsem si, že se dostaneme ještě do
většího tlaku, ale Bohemka hrála vzadu
dobře a podnikala nebezpečné protiútoky.
Naštěstí ze žádného již neudeřila a ani my
jsme se do žádné vyložené šance nedostali.
Měli jsme jen několik závarů po standardkách a remíza je asi vzhledem k průběhu
utkání zasloužená.“
Jiří Poděbradský: „V utkání
jsme chtěli navázat na dobrý
výkon se Spartou. Začátek
zápasu se nám povedl. Měli
jsme několik šancí, bohužel
jsme dostali nešťastný gól ze
standardky, když jsme si nepohlídali hráče. Bohemka hrála to, co jsme
čekali. Agresivně a tvrdě, to nám ze začátku
dělalo problémy, ve druhém poločase jsme
se s tím vyrovnali. Proměnili jsme penaltu
a to nás uklidnilo. Možná jsme si zasloužili tři
body, ale na možná se nehraje a jsme spokojeni i za bod. Kdo by si myslel, že ze dvou
zápasů budeme mít čtyři body. Tomu nikdo
nevěřil, takže musí panovat spokojenost!“
Roman Fischer: „Byl to
těžký zápas, ve kterém nám
dělala problémy soupeřova
tvrdost a důraz. I když jsme
se na to připravovali, tak
jsme se s tím nedokázali
nějak extra vyrovnat. Do páté
minuty jsme měli dvě gólové šance, jednu
já a jednu Tomáš Rezek. Kdybychom dali
gól, tak utkání vypadalo úplně jinak! Pak
jsme dostali branku ze standardky, když
soupeř do té doby nic neměl. Pak jsme museli hru otevřít a naštěstí jsme vyrovnali z penalty. Mírné zklamání, ale máme čtyři body
po dvou zápasech a můžeme být spokojeni.“
Připravil Petr Přibík
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI ZÁPASY
3. kolo: 1. FC Slovácko – FC Hradec Králové 2:1 (1:0)
Poprvé venku nastoupili naši fotbalisté na
parádním stadionu v Uherském Hradišti.
Proti mužstvu Slovácka se však neprosadili, a tak body zůstaly na Moravě.
Václav Kotal: „Je to první
porážka po 10 měsícíh. Už
jsme si to odvykli, ale asi to
v první lize muselo přijít. Myslím si, že to přišlo zrovna
včas, protože teď nás čekají
těžcí soupeři v domácím prostředí. Plzeň pak Budějovice, Jablonec, Příbram a Slavie! Na můj vkus jsme strašně
hodní! Musíme být mnohem důraznější
v osobních soubojích, efektivnější a samozřejmě nedělat hrubé chyby! To nás nejvíc
sráží, neboť ze čtyř gólů, které jsme dostali,
jsme si dali dva sami!“
Radek Hochmeister: „Začátek zápasu jsme nezachytili.
Domácí nás v prvním poločase tlačili, ale docela jsme
to ubránili, až ke konci poločasu jsme udělali chybu
a v podstatě jsme si dali sami
gól. Mohli jsme pak dostat ještě tři branky,
ale ke konci utkání jsme se zvedli, začali

makat a mohli jsme dokonce i vyrovnat, ale
myslím si, že by to bylo nezasloužené.“
Pavel Černý: „60 minut to
od nás nebylo bohužel nic
moc! A za poslední půlhodinu jsme už nedokázali
utkání zvrátit. Přečkali jsme
spoustu příležitostí soupeře,
vstřelili jsme kontaktní gól
a měli další šance. ale utkání jsme prohráli.“
Pavel Dvořák: „Samozřejmě
nejsme rádi, že jsme prohráli. Chtěli jsme si odvézt
minimálně aspoň bod. Bohužel soupeř nás ke konci
prvního poločasu zatlačil.
Udělali jsme chybu v obraně
a dostali branku na 1:0. To domácí povzbudilo a i začátek druhého poločasu byl v jejich režii. Slovácko přidalo druhý gól.
V závěru jsme zápas vstřelením branky zdramatizovali a s troškou štěstí jsme mohli nakonec vyrovnat. Škoda, že se nám to
nepodařilo! A moje branka? Tomáš Rezek
kopal rohový kop. Nabíhal jsem a byl volný.
Martin Kasálek odclonil gólmana, který na
střílený centr nedosáhl a na zadní tyči jsem
hlavičkoval do brány.“ Připravil Petr Přibík

2. kolo Gambrinus ligy, 26. července 2010
FC HK – Bohemians 1905 1:1 (0:1)
Branky: 49. Černý z penalty – 29. Pávek
(vlastní).
Rozhodčí: Adam – Košec, Urban. ŽK: Hartig, Škoda, Nešpor (všichni Boh.). Diváků:
6000 – vyprodáno.

FC HK: Lindr – Pávek, Chleboun, Wozniak,
Karal (46. Dvořák) – Poděbradský, Fischer,
Hochmeister, Rezek – Pilař, Černý.
Bohemians: Sňozík – Jindřišek, Cseh, Lukáš, D. Nešpor – Moravec, Kaufman, Držík,
Bartek (88. Trubila) – Hartig (54. Bálek),
Škoda (90. M. Nešpor).

3. kolo Gambrinus ligy, 31. července 2010
1. FC Slovácko – FC HK 2:1 (1:0)
Branky: 43. Karal vlastní, 51. Ondřejka – 75.
Dvořák. Rozhodčí: Zelenka – Filípek, Marek.
ŽK: Kordula – Lindr. Poločas: 1:0. Diváci:
6302.
1. FC Slovácko: Filipko – Kuncl, Mezlík,

Košút, Reinberk – Fujerik (77. J. Valenta),
Volešák, Kordula, V. Valenta – Ondřejka (90.
Szmek), Švancara (83. Hlúpik).
FC HK: Lindr – Poděbradský (62. Dvořák),
Wozniak, Chleboun (57. Kasálek) – Rezek
(80. Tomašák), Hochmeister, Fischer, Karal
– Kocourek, Černý, Pilař.
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JAK TO BYLO POSLEDNĚ
zápasy s FC Viktoria Plzeň, 2. liga, sezóna 2004/05
Kluby FC Hradec Králové a FC Viktoria
Plzeň se často nesetkávají. Poslední vzájemné měření sil bylo v druholigové sezóně 2004/2005. Pro Plzeň to byla
sezóna postupová (z 3. místa), Hradec
Králové zažil přeměnu klubu z SK Hradec
Králové na FC Hradec Králové a jeho
sportovní cíle zůstaly v této sezóně za
očekáváním.
Zajímavosti z utkání mezi dnešními celky:
Podle dochovaných záznamů se náš klub
utkal v mistrovském utkání s Plzní až v soutěžním ročníku 1955 v Celostátní soutěži
skupiny A.
Tato sezóna byla pro Spartak Hradec Králové postupovou do 1. ligy. Plzeň, jako strojírenský, fotbalový klub, nesla stejný název
klubu jako Hradec Králové, tedy Spartak.

V této sezóně Spartak Plzeň skončil na 5.
místě tabulky.
Celková vzájemná bilance:
1. liga
20 utkání
9–4–7
23:17
2. liga
11 utkání
2–3–6
9:15
3. liga
10 utkání
2–1–7
12:18
Vůbec první střetnutí obou celků se uskutečnilo v roce 1909. Bohužel výsledek neznáme.
Nejvyšší vítězství Hradce Králové v 1. lize je
z ročníku 1961/1962 výsledkem 5:1.
Nejvyšší porážka je zaznamenaná datem
15. 9. 1984 v 1. ČNL 2:4.
Nejvyšší návštěva na utkání s Plzní – 29. 8.
1962 13.000 diváků.
Poslední vzájemné
2004/2005, 2. liga:

zápasy,

ročník

Neděle 7. 11 .2004, 17.00 hod.
Viktoria Plzeň – SK Hradec Králové 1:0
(0:0)
Branka: 88. Limberský, Diváků: 1115, ŽK:
Smola – Kraus, Pokorný.
Sestava SK Hradec Králové: Podhajský –
Křap, Lukáš, Zemánek, Poděbradský –
Kraus, Jirsák, Gibala, Jůn – Kučera (85. Merganc), Černý (76. Pokorný
Viktoria Plzeň: Ticháček – Petrouš, P. Knakal, Zakopal, Smola – Limberský, Procházka, Fillo (86. J. Šíma), P. Šíma – Kousal
(85. M. Knakal), Poredský (62. Černoch)
Komentář: Oba soupeři v soutěži bojují
o vedoucí příčky. Oba trenéři toto utkání
hodnotili jako špatné, se šťastným koncem
pro Plzeň. Domácí měli lepší začátek, ale
Votroci brzy převzali v utkání iniciativu. Dvě
velké příležitosti ke skórování měl Kraus,
jednu Jůn, ale ani jeden svoji příležitost neproměnili. Rozhodnutí padlo 2 minuty před
koncem, kdy po zaváhání obrany střílel mezi
nohy Podhájského Limburský. Hradec byl
ve špatném utkání lepší, Plzeň byla šťastnější.
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JAK TO BYLO POSLEDNĚ
zápasy s FC Viktoria Plzeň, 2. liga, sezóna 2004/05
Neděle 5. 6. 2005, 17.15 hod
SK Hradec Králové – Viktoria Plzeň 1:4
(0:1)
Branky: 65. Černý – 47. a 84. Kousal, 41.
P. Šíma, 87. Černoch. Diváků 635. ŽK Širanec, Lukáš – Pilař, Zakopal
Sestava SK Hradec Králové: Podhajský –
Poděbradský, Lukáš, Filip (83. Karnay),
Šmarda – Kraus, Černý, Širanec, Jůn (54.
Plašil) – Blažej, Semerák (54. Kučera)
Viktoria Plzeň: Ticháček – Kukol, P. Knakal,
Zakopal, Smola – Jež (74. Borschinský),
Fillo (70. Parlásek), Pilař, P. Šíma – Kousal,
Černoch (87. M. Knakal)

Komentář: Poslední utkání na domácí
půdě v tomto druholigovém ročníku se hradeckému týmu nevydařil. Opět se ukázaly
nedostatky, které mužstvo provázejí už
roky. Tým pracuje zodpovědně pouze
jeden poločas, chybí přesné přihrávky, není
důraz v zakončení akcí. Mnoho branek
padá do sítě Votroků v posledních minutách obou poločasů. V tomto utkání mužstvo podalo v prvních 25 minutách
nadprůměrný druholigový výkon. Chybělo
jen to neblahé zakončení. Ve druhém poločase hradecký tým propadl a plzeňský soupeř toho využil.

Partner dnešního zápasu Český rozhlas Hradec Králové
Český rozhlas Hradec Králové je východočeská regionální stanice Českého rozhlasu,
vysílající 24 hodin denně.Ve všedních dnech od 5 do 16 hodin jde
o nepřetržitý proud zpravodajství
, publicistiky a hudby, zprávy vysíláme každou hodinu, ráno každou půlhodinu a jejich součástí je
i regionální předpověď počasí, přehledy
tisku a dopravní informace. Od 16 do 19
hodin uslyšíte kontaktní pořady – písničky
na přání, soutěže, magazíny a mezi 19. a 21.
hodinou hudební speciály a vysílání pro národnostní menšiny.V nočních hodinách se
podílíme na společném projektu všech regionálních studií Českého rozhlasu, nazvaném Regionální noc. Víkendový program
nabízí pestrou skladbu pořadů o životním
stylu, hobby a vaření, představuje sváteční
hosty, pořady z archívu, písničky z dopisů
apod. Samozřejmostí je také internetové vysílání. Dodáváme zpravodajské a publicistické příspěvky celoplošným stanicím
a v našich studiích vznikají také umělecké
pořady pro vlastní vysílání i pro další stanice
Českého rozhlasu.

V přízemí budovy hradeckého rozhlasu najdete Radiokavárnu Fantasia, kde můžete
navštívit i veřejné nahrávky některých pořadů a vidět zajímavé
výstavy obrazů a fotografií.
Máme radost, že podle výsledků
průzkumů mezi veřejností považují lidé Český rozhlas Hradec
Králové za přátelské, milé a vlídné rádio.
Proč poslouchat Český rozhlas Hradec
Králové?
Zpravodajství – kvalitní regionální zpravodajství – aktuálnost, pohotovost, důvěryhodnost.
Kontakt – možnost v živém vysílání vyjádřit
svůj vlastní názor k aktuálnímu dění a poradit se s odborníky.
Tady a teď – unikátní přímé přenosy z výjimečných sportovních, kulturních i společenských akcí regionu.
Hudba – výběr ze všech žánrů – speciální
pořady pro hudební labužníky.
Soutěže – atraktivní ceny každý den.
Zelená vlna – aktuální informace o dopravní
situaci na silnicích v regionu i celé ČR.
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ROZHOVOR
s Radkem Hochmeisterem, hráčem “A” mužstva FC HK
Radku, máš společně s týmem za sebou
úvodní utkání Gambrinus ligy. Jak se cítíš
v černobílém dresu v lize?
Start do ligy se nám docela povedl, takže
spokojenost. Máme 4 body, které jsme
chtěli, i když malinko jinak… s Bohemkou
vyhrát a se Spartou remizovat. Bylo to obráceně, ale hlavní věc je, že máme 4 body.
Start tedy dobrý. Pravda, mohlo být i 6
bodů… Na Slovácku jsme chtěli něco uhrát,
což se nakonec nepovedlo, škoda.
Jako bývalý Sparťan, jak si prožíval utkání
proti Spartě?
Prožíval jsem to hodně. Vše bylo umocněno
prvním kolem, báječnou atmosférou, euforii
z postupu. Za další tím, že jsem na Spartě
fotbalově vyrůstal. Vše klaplo, tak jak mělo
a pro mě to byl velký zážitek.
Ve druhém kole proti Bohemians 1905 podobná atmosféra té se Spartou, ale pouze
jeden bod…
Atmosféra opět skvělá, až nás i mile překvapila. Nečekali jsme tolik diváků. Zato fanouškům moc díky. Bohužel pouze jeden
bod. Tento zápas byl o prvním gólu. Ten se
nám nepodařilo dát, i když jsme měli
v prvních pěti minutách několik velmi dobrých příležitostí. Poté jsme trochu zbytečně
inkasovali a to hodně zápas ovlivnilo. Kdybychom první gól dali my, zápas bychom vyhráli. Bohužel jsme pouze dotahovali, což se
nám zaplaťpánbůh povedlo a tak z toho vzešla, myslím si, zasloužená remíza.
A co utkání s 1. FC Slovácko.
Pro mě nešťastné utkání. Mohli jsme inkasovat klidně 4 góly, ale také jsme si nakonec
mohli odvézt bod. Začali jsme špatně a soupeř nás dostal pod tlak. Nakonec jsme si gól
dali sami. Probudili jsme se až v závěru, ale
na víc, než skorigování výsledku to nestačilo.
Dnes tě čeká utkání s Plzní, kde si také působil. Poznáš tam ještě někoho, s kým si byl
v kabině?

Znám se tam skoro se všemi, protože ten
kádr se moc neobměnil. Byl jsem v Plzni
pouze na půlročním hostování a z toho jsem
byl půlku angažmá zraněný (natržený sval).
Odehrál jsem pouze 4 zápasy. Poté se
mnou již nepočítali.
A jak na toto období vzpomínáš?
Jenom dobře, byla tam super parta. V kabině jsem zažil Pavla Horvátha, což každý
den představovalo nějakou srandu. Zážitek
a zkušenost dohromady.
V současném období patří Plzeň k top
týmům Gambrinus ligy. Jaký to bude dnes
zápas?
Očekávám jeden z nejtěžších zápasů. Můj
názor je ten, že Plzeň má společně s Jabloncem jeden z nejlepších týmů v lize. Hrají
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ROZHOVOR
s Radkem Hochmeisterem, hráčem “A” mužstva FC HK
útočně, my musíme hrát spíš zezadu a pohlídat si jejich rychlý, krajní hráče. Hra jeden
na jednoho jim nedělá vůbec žádný problém. Jejich nevýhoda je pouze v proměňování šancí. Každý zápas mají minimálně pět
gólových šancí. Milan Petržela má minimálně tři za zápas. To je jejich slabina. My je
naopak můžeme trestat brejky, kde bychom
mohli být úspěšní.
Jak se dá udržet útočné duo Rezek - Petržela?
Určitě jim hrát hodně do těla. Petržela to
nemá rád, když si na něho člověk trochu vyšlápne. Honza Rezek to docela snese, ale
i jemu musíme hrát do těla. Dále je nenechat
rozeběhnout do sprintů, nenechávat Pavla
Horvátha dávat míče za obranu, kde pak
útočníci využijí svoji rychlost a chodí jeden
na jednoho a obránce pak nemá skoro žádnou šanci.
Možná, že by se určitá slabina mohla najít
v podobě míčů Jabulani, brankáře a střelách
z dálky…
S tímto míčem má skoro každý problémy.
Plzeň má jinou značku míčů a nejsou na ně
zvyklí… To by mohlo na ně platit.

Jsi ve svém sedmém prvoligovém klubu.
Kam toto angažmá řadíš?
Určitě nejvýše. Chodil jsem pouze po hostováních, protože mě Liberec nechtěl nikam
na přestup pustit. Jsem zde přes rok a dá
se říct, že se nám permanentně daří, takže
je to to nejlepší, co mě v lize potkalo.
A nepřemýšlíš s přítelkyní o tom, přestěhovat
se do „Salónu republiky“, do Hradce Králové
natrvalo?
Zatím ještě ne. Přítelkyně v Praze pracuje
a nemůže si dovolit, zanechat ji. Ale v budoucnu… Proč ne. Třeba kdybychom čekali mimčo, pak bychom určitě o tom
přemýšleli.
Dnes se opět na Malšovickém stadionu očekává pěkná divácká kulisa.
Určitě ať fanoušci chodí v takovém množství,
jako doposud. Ať fandí, protože tím nám
ohromně pomáhají. To bylo vidět hlavně
proti Bohemians, kdy jsme prohrávali a oni
nás dotlačili do vyrovnání.
Co bys jim vzkázal?
Dnes by to mohl být oboustranně útočný
fotbal. Plzeň určitě nepřijede bránit. Ať si ho
společně s námi užijí.

Tabulka Gambrinus ligy, sezóna 2010/2011, po 3. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Viktoria Plzeň
Slovácko
Baník Ostrava
Slavia Praha
České Budějovice
Sigma Olomouc
Mladá Boleslav
Příbram
Hradec Králové
Ústí nad Labem
Jablonec
Sparta Praha
Bohemians 1905
Slovan Liberec
Teplice
Brno

3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

1
0
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
2
2
1
0

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

7:5
6:3
4:1
3:2
2:1
6:3
3:2
2:1
4:4
3:3
3:5
3:4
3:4
2:3
2:6
1:7

7
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
2
2
1
0

(1)
(0)
(-1)
(2)
(-1)
(1)
(1)
(1)
(-2)
(-2)
(-2)
(0)
(-1)
(-1)
(-2)
(-3)
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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, Kocourek –
FK Baumit Jablonec n/N, Štěpán – SK
Sigma Olomouc, Koubek – dorost FC Hradec Králové, Jandík – FK Náchod, Pokorný
– FK Viktoria Žižkov, Hanuš – SK Slavia
Praha
Odešli: Dorotík – SK Hlavice, Nemček – FK
Bodva-Moldava (SK), Přibyl – FK Pardubice,
Šimon – FK Spartak MAS Sezimovo Ústí
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ROZHOVOR
s Luďkem Jelínkem, asistentem trenéra “B” mužů
Luděk Jelínek – hráčská kariéra:
• do roku 1987 VCHZ Pardubice
• 1987–1993
Hradec Králové
• 1993–1997
FK Teplice
• 1997–1998
OLYMPIA Hradec Králové
V současné době je zaměstnancem FC HK,
působí v managementu správy stadiónu.
Luďku, co dnes děláte?
Pracuji ve správě Malšovického stadionu
a jsem zároveň asistentem trenéra u B
mužů. Trénuji ještě brankáře v žákovských
kategoriích.
Od fotbalu jste si moc neodpočinul a láska
k němu přetrvává i v současnosti. Je to tak?
Fotbal dělám od 19 let, kdy jsem odešel na
vojnu. Byl jsem ve VCHZ Pardubice, kde
jsme občas chodili i do práce, ale dalo by
se říct, že jsem fotbal dělal profesionálně od
19 let až do konce mé kariéry. Udělal jsem si
trenérskou licenci, působil jsem jako asistent u A mužů.
S Hradcem Králové jste úzce spjatý. Co říkáte postupu do první ligy a výkonům hradeckých fotbalistů?
Zatím mají odehráno pouze tři zápasy. Podávají dobré výkony. Samozřejmě jsem rád,
že se postoupilo. Já osobně jsem zažil hned
několik postupů. Ten první po příchodu z VCHZ Pardubice do Hradce
za trenéra Kollára a je to takové vyvrcholení práce, kterou člověk dělá
s láskou a zároveň se tím živí.
Vždycky úspěch přináší uspokojení
a ocenění vaší práce.
Jste v podstatě takovým servismanem, který připravuje půdu pod nohama A mužům. Připravujete plochu,
staráte se zde o objekty. Jaká je spolupráce s hráči a realizačním týmem?
Moc s nimi do styku nepřijdu. Sám
pamatuji jako hráč, když jsem chodil
trénovat na pěkné a upravené hřiště,
tak ten trénink je o padesát procent

lepší, než když člověk trénuje na špatném
hřišti. Takže se snažím dělat maximum pro
to, aby bylo hřiště v co nejlepším stavu.
Správci jsou tu kvůli hráčů a ne hráči kvůli
správcům.
Jak se vám zamlouvaly dva úvodní duely na
domácí půdě?
Za ty roky o fotbale něco vím a musím říct,
že oba zápasy byly úplně odlišné. Sparta
přijela hrát fotbal, ne žádného zaňďoura,
takže klukům se hrálo líp. Kdežto Bohemka
ta to postavila defenzivněji a ten blok hrála
velmi dobře. Škoda, že kluci nedali hned
v úvodu gól, protože Bohemka by musela
hru otevřít a určitě by je potrestali daleko víc.
Dnes nás čeká účastník Evropské ligy ze západních Čech FC Viktoria Plzeň. Jaký to
bude podle vás fotbal?
Viděl jsem teď Plzeň v poháru UEFA s Turkama a první poločas hráli excelentně.
Dlouho jsem neviděl český celek hrát takhle
v pohárech. Škoda, že neproměnili šance.
Ale o tom to je. Je možné, že Plzeň bude
trošku unavená, ale při kvalitní regeneraci by
to měli hráči zvládnout.
Vy jako bývalí brankář a trenér máte zkušenosti s léty vývoje míčů až po současný Jabulani. Co říkáte na tyto míče?
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ROZHOVOR
s Luďkem Jelínkem
Vývoj míčů jde neskutečně dopředu a kdo
v té brance nestál, tak si neumí představit,
jak složité to brankáři mají a jak míče ve
vzduchu pracují. Pro lidi, kteří koukají z tribuny, to vypadá jednoduše, ale teď bych ty
míče přirovnal k dělovým koulím.
Co říkáte na brankářskou dvojici Lindr, Hanuš?
Jirku znám. Je to poctivák a bojovník
a i když jeho styl není moc pohledný a vytříbený, tak tou jeho zarputilostí dokáže chytit
neskutečný věci. Honzu Hanuše bohužel
neznám, takže toho nemůžu hodnotit.

Návštěvy a atmosféra na Malšáku jsou výborné. Jak se vám líbí chuť a hald fanoušků
po fotbale ve východních Čechách?
Já jsem tady zažil daleko větší návštěvy, ale
jsem rád, že lidi chodí a vytvářejí pro hráče
báječnou atmosféru. Kéž by chodili i nadále
a hlavně, aby to byli opravdoví fandové a ne
ti, kteří se bijí v prsa za svůj klub jen když
se daří a vyhrává. Pomoc fanoušků je vždy
nejdůležitější ve chvílích, kdy se týmu nedaří.
Děkujeme za rozhovor.

ABECEDA MARKA JANDÍKA
A

Adriana – starší sestra, kterou mám
velmi rád a společně jsme si užili dětství.
B Byt – vlastním s přítelkyní doma v Polici
nad Metují. Zatím si ho předěláváme
k obrazu svém.
C Cukry – tak ty jsou potřeba k pořádnému výkonu každého sportovce, fotbalisty nevyjímaje.
D Dům – tak to je moje velké přání. Snad
si ho někdy postavím..
E Evropa – Evropský fotbal na letošním
světovém šampionátu všechny převálcoval.
F Fotbal – to je můj život .
G Gepard – moje oblíbené zvířátko.
H Hbitost – na tom ještě musím hodně
pracovat.
CH Chuligáni – to se s fotbalem moc spojit
nedá.
I
Ivona – moje mladší sestra, kterou mám
stejně rád, jako tu starší Adrianu.
J Jandis – moje přezdívka, kterou mám
od mala.
K Kolo – dopravní prostředek a koníček
dohromady. Za sezónu udělám přes
tisíc kilometrů..
L Láska – moje současná přítelkyně Verča.

M Míč – předmět, se kterým bych si už
chtěl potykat.
N Nemocnice – zatím jsem ji nemusel navštívit, za což jsem hrozně moc rád.
O Otec – člověk, který mě přivedl k fotbalu
a má největší zásluhu na tom, kde nyní
jsem, tedy v 1. lize.
P Police nad Metují – město, kde jsem se
narodil, vyrůstal a žiji dodnes.
R Rodina – to je to nejdůležitější a tu svoji
bych chtěl také časem založit.
S Slunce – vychází každé ráno, bez něho
by nebyl život.
T Tenis – můj další oblíbený sport. Hraji ho
hlavně přes léto a pomáhá mi se udržovat v kondici.
U Učitel – bez lidí na základní škole bych
neměl vzdělání a pro budoucnost je
ohromně důležitý.
V Vzdělání – hned navazuji. To je důležité.
Nehrát fotbal, živil bych se prací, na kterou bych se určitě vzdělával. Já osobně
mám maturitu..
X Xindl – x – sympatická česká skupina.
Z zedník – tak to je práce, kterou jsem vykonával, když jsem hrál fotbal v Náchodě. Dobrá zkušenost ☺
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TIPÉRSKÝ DUEL
Michal Stříž vs. Jiří Poděbradský
Michal Stříž – trenér reprezentace futsalu (1996–2005), asistent trenéra reprezentace Malty
(2007–2009). Jiří Poděbradský – hráč FC Hradec Králové.
F C H r a d e c K r á l o v é – F C Vi k t o r i a P l z e ň
Stříž:
Přál bych domácím vítězství, ale čeká je jedno z nejlepších mužstev 1. ligy...
Poděbr.: Plzeň by mohla být utahaná ze zápasu s Besiktasem Istanbul, a to může být
pro nás výhoda.

0

Bohemians 1905 – 1.FC Slovácko
Stříž:
Bohemka v domácím prostředí nyní zvítězí.
Poděbr.: Bohemka hraje brejkový styl, Slovácko je doma silné, ale na půdě soupeře
ne tak kvalitní, proto volím nerozhodný výsledek.

1

AC Sparta Praha – FC Baník Ostrava
Stříž:
Sparta musí bezpodmínečně vyhrát, pokud se chce dostat opět nahoru.
Poděbr.: Volím jedničku, protože Sparta bude chtít napravit zaváhání v Budějovicích.
Zbrojovka Brno – SK Slavia Praha
Stříž:
Brnu se nedaří a ani v tomto utkání nepotvrdí zlepšení
Poděbr.: Brno je v krizi, naopak Slavia bude chtít potvrdit vítězství z minulého kola.
SK Sigma Olomouc – FK Ústí nad Labem
Přestože nováček začal soutěž dobře, Olomouc je v domácím prostředí
jasný favorit.
Poděbr.: Pro mě jasná jednička, Olomouc hraje ofenzivní fotbal a myslím, že na ně
Ústí nebude stačit.
Stříž:

FC Slovan Liberec – FK Baumit Jablonec
Stříž:
V tomto derby nevidím jasného favorita.
Poděbr.: Liberec i Jablonec remizovaly a myslím si, že nebude chtít ani jeden prohrát
a oba budou hrát ze zajištěné obrany.
FK Mladá Boleslav – 1. FK Příbram
Boleslav nehraje špatný fotbal a v tomto zápase se jim podaří zvládnout i
koncovka
Poděbr.: Mladá Boleslav bude chtít napravit zaváhání na Slávií a půjde za vítězstvím.
Stříž:

F K Te p l i c e – S K D y n a m o Č e s k é B u d ě j o v i c e
Stříž:
Teplice již musí naplno bodovat.
Poděbr.: Dávám jedničku, myslím že je gól z 92 minuty v Jablonci nakopne k lepším
výsledkům.
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FOTOREPORTÁŽ
3. kolo: 1. FC Slovácko – FC Hradec Králové 2:1 (1:0)
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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 1:1
Ostrava – Slavia
1:1
Brno – Ústí n.L.
1:3
Ml. Boleslav – České Buděj. 1:1
Olomouc – Jablonec
4:1
Teplice – Příbram
1:2
Liberec – Plzeň
2:3
Sparta – Slovácko
2:1

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.,
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