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VŠESPORTOVNÍ STADION HRADEC KRÁLOVÉ

Neděle 12. října 2010 v 17.00 hod.

Zápas 8. kola

FC Hradec Králové – SK Slavia Praha

Program 8. kola (10.–13. 9. 2010)

Program 9. kola (17.–20. 9. 2010)

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

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

Partner utkání:
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O DNEŠNÍM SOUPEŘI
SK Slavia Praha – Fotbal, a.s.
Rakouské úřady povolily začátkem května
1895 studentu mediciny Jaroslavu Hausmanovi ustavení „Sportovního klubu Slavia“ na
základě předložených stanov. Ustavující
schůze se uskutečnila v restauraci u Brejšků, stojí dodnes vedle obchodního domu
Máj, dne 31. května 1895. Dne 21. ledna
1896 na Valné hromadě klubu se ustavuje
odbor footballový.
Tím je dán základ pro důstojné provozování
tohoto sportu, který vrcholí dne 25. března
1896, kdy byl sehrán první zápas na Císařské louce v tradičních červenobílých dresech používajících se dodnes. Slavia tehdy
vyhrála nad A.C. Praha 6:0.
Vzestup kopané ve Slavii v té době je patrný
i na mezinárodním poli, zejména od roku
1903, kdy do mužstva přišel legendární střelec Jan Košek, který do roku 1913 nastřílel
804 branek. Výkonnost mužstva ještě
vzrostla na mezinárodní extratřídu příchodem skotského trenéra Johny Williama
Maddena (nar. 11. 6. 1865, zemř. 17. 4. 1948
v Praze), který Slavii trénoval až do roku
1930, plných 25 let. Pod jeho vedením Slavia 438x vyhrála, 64x prohrála a 96 utkání
skončilo nerozhodně.
Jedním z vrcholů počátků kopané je výhra
19. května 1906 před 4 000 diváky nad prvoligovým profesionální klubem Southampton
4:0, třemi brankami Koška a jednou Malého,
a o deset dní později remíza se skotským
Celtic Glasgow 3:3. Výkonnost mužstva té
doby je znamenitá a z domácích soupeřů jí
porazí až SK Smíchov dne 21. března 1909,
tedy domácí klub po 12 letech...
Od roku 1925 se hraje mistrovsky liga, do
mužstva přicházejí fenomenální brankář
mezinárodní třídy František Plánička, střelec
František Svoboda, dravý útočník Antonín
Puč, záložník Vodička, tvdý Ženíšek. Toto
velmi silné mužstvo vyhrává ligu v letech
1930, 1933, 1934 a Pohár středočeské župy

v letech 1922, 1926, 1927, 1928, 1930
a 1932.
V následném období vyhrává Slavia ligu
v letech 1935 a 1937 a Pohár v roce 1935.
V mužstvu již stabilně hrají: Vytlačil, Horák,
Průcha, Truhlář, Daučík, Jezreba, Nožíř
a Vacek.
Výkonnost mužstva se ještě zvýšila příchodem Josefa Bicana z vídeňské Admiry na
podzim roku 1937, s nímž Slavia vyhrála následující rok Středoevropský pohár.
Josef Bican ve Slavii působil v letech 1937–
48 a posléze 1953–56. Se Slavií získal 5x ligový primát a nastřílel 447 ligových branek.
Byl v ČSR 10x nejlepší ligový střelec (v Rakousku 2x) za což byl v lednu 2001 ohodnocen jako střelec století před Pelém
a Romariem.
V roce 1948 v důsledku změny politického
systému dochází ke slučování jednot a oddílů, Slavia se slučuje s TJ Sokol Praha 7
pod název Sokol Slavia a nastává ústup ze
slávy slávistické kopané, nejblíže k získání
titulu mistra měla v roce 1966 a 1976, kdy jí
k tomu chyběl jediný bod.
Rok 1990 a změna politických poměrů znamená vzestup z průměrnosti díky mecenáši
panu Korbelovi, který financuje kopanou získáním nových kvalitních hráčů: Suchopárek,
Rusňák, Juraško, P. Berger, Tatarčuk, Binič,
Nečas a Lerch. Přicházejí dorostenci Bejbl,
Šmicer a P. Novotný a rázem má Slavia mužstvo, které hraje o mistra. Bohužel se tomuto
mužstvu nepodařilo prosadit na mezinárodní scéně, ani získat mistrovský titul,
a řada hráčů po odchodu pana Korbela odchází ze Slavie. V roce 1995 a 1996 se podařilo ztráty zacelit příchody Stejskala,
Kozla, Šmejkala, Vágnera a Poborského.
Slavia konečně v roce 1996 získala mistrovský titul a účastí v semifinále poháru UEFA
ve stejném roce začala psát novou etapu
svých dějin.
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SOUPISKA SK SLAVIA PRAHA
Gambrinus liga – podzim 2010
Brankáři:

1
28
34

JAAKKOLA
VANIAK
VALEŠ

Anssi
Martin
Roman

13. 03. 1987
04. 01. 1970
06. 03. 1990

Obránci:

2
4
5
17
19
22
24
29

TRAPP
HUBÁČEK
ČELŮSTKA
ZÁKOSTELSKÝ
KOUBSKÝ
VOMÁČKA
MAREŠ
KAUFMAN

Petr
David
Ondřej
Jan
Jiří
Benjamin
Petr
Josef

06. 12.
23. 02.
18. 06.
25. 11.
05. 08.
27. 06.
17. 01.
27. 03.

1985
1977
1989
1991
1982
1978
1991
1984

Záložníci:

3
8
9
10
11
13
20
21
25
26
27

DEMBELE
JANDA
HLOUŠEK
BELAID
KISEL
ČERNÝ
JAROLÍM
KOREŠ
HOŠEK
ČERNÝ
GRAJCIAR

Bassirou
Petr
Adam
Tijani
Karol
Milan
Lukáš
Štěpán
Jan
Jaroslav
Peter

28. 01.
05. 01.
20. 12.
06. 09.
15. 03.
16. 03.
29. 07.
14. 02.
01. 04.
26. 06.
17. 09.

1990
1987
1988
1987
1977
1988
1976
1989
1989
1979
1983

Útočníci:

6
7
18
23
32

RAGUED
VLČEK
NAUMOV
HORA
HURKA

Hocine
Stanislav
Riste
Jakub
Martin

11. 02.
26. 02.
14. 04.
23. 02.
20. 04.

1983
1976
1981
1991
1993

Realizační tým:
Vedoucí mužstva:
Trenér:
Asistenti trenéra:
Trenér brankařů:
Kondiční trenér:
Lékaři:
Fyzioterapeut:
Maséři:
Kustodi:

DRŽMÍŠEK Miroslav
JAROLÍM Karel
VRABEC Petr, PETROUŠ Michal
PŘIBYL Luboš
NETSCHER Jan
FOUSEK Jiří, MUDr., Ph.D., KREJČÍ Petr, MUDr., ŘÍHA Michal, MUDr.
DVOŘÁK Martin, MUDr., TUČEK Michal, MUDr.
BOHIŇAKOVÁ Denisa
HUBINKA Radek, TRENKWITZ Jiří
STRNAD Jiří, SLAVÍK Roman

Gól 05 Slavia:Sestava 1

8.9.2010

13:57

Stránka 4

OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI ZÁPASY
6. kolo: FC Hradec Král. – FK Baumit Jablonec 1:0 (1:0)
Na Všesportovní stadion přijel další těžký
soupeř, loňský vicemistr Jablonec. Před
skoro vyprodaným hledištěm a za nádherného počasí se naši plejeři pustili odvážně do soupeře a byli mu více jak
vyrovnaným soupeřem! V 22. minutě levačka Daniela Kocourka poslala střílený
centr před branku hostů. Na míč si naběhl
nejmenší hráč na hřišti Václav Pilař, hlavou uklidil balon do sítě a rozhodl utkání!
Hradečtí fotbalisté mohli ještě několikrát
své skóre navýšit, ale nakonec byli spokojeni. Neboť i soupeř nastřelil v závěru
tyč hradecké branky. Nadšení diváci po
celé utkání neúnavně svoje hochy povzbuzovali a byli po závěrečném hvizdu
rozhodčího moc spokojeni!
Václav Kotal: „Jsou to zlaté
tři body, po Spartě jsme dokázali porazit i druhého zástupce ČR v evropských
Pohárech! Určitě maximální
spokojenost. Dík fantastickému výkonu kluků v obranné fázi! A díky taky hlavně fanouškům,
protože to prostředí, které dnes bylo nejlepší, i lepší než v utkání se Spartou. Protože
diváci opravdu cítili, že potřebujeme podpořit a ta jejich podpora po celý
zápas byla fantastická! Ještě
jednou jim chci poděkovat!“
Martin Kasálek: „V 1. poločase jsme byli určitě lepší.
Měli jsme víc ze hry a vyvrcholilo to naši vstřelenou

brankou. Potom jsme chtěli balon víc podržet, hrát ze zabezpečené obrany a dohrát
utkání do konce 1. půle na nulu. Do 2. půle
jsme věděli, že soupeř to bude muset víc
otevřít. To se taky potvrdilo, pozorně jsme
bránili a hráli na brejky. Několik protiútoků
jsme měli velice slibných, akorát škoda, že
jsme je neproměnili v další gól, neboť jsme
mohli utkání rozhodnout dřív. Takhle jsme se
museli strachovat až do konce.“
Daniel Kocourek: „Jablonec
jsme k ničemu většímu nepustili a zaslouženě jsme vyhráli! Zaplať Pánbůh za 1:0.
Měl jsem tušení, že to tak
nějak dopadne a jsem rád,
že to tak skončilo!“
Václav Pilař: „Od úvodních
minut zápasu jsme hráli aktivně a hlavně se nám dařilo
v 1. poločase. Jablonci jsme
moc příležitostí ke hře nedali.
Pak přišla ve 20. min. standardní situace výborně provedená Danem Kocourkem a šli jsme do
vedení. Potom přišly další naše šance. Ty
jsme nevyužili, ale celkově byl 1. poločas
slušný. Po změně stran jsme se trošku zatáhli a Jablonec začal hrát. My jsme hráli na
brejky a výsledek dobře ubránili. A moje
branka? Z pravé strany zahrál Dan Kocourek levou nohou standardní situaci. Na jeho
střílený centr jsem si naběhl a podařilo se
mně dobře si načasovat výskok a míč jsem
trefil hlavou ještě před rukama gólmana
k přední tyči.“
Připravil Petr Přibík

6. kolo Gambrinus ligy, 20. srpna 2010
FC HK – FK Baumit Jablonec 1:0 (1:0)
Branka: 22. Pilař.
Rozhodčí: Příhoda – Ubias, Lhoták.
ŽK: Pilař – Pavlík, Haurdič, Zábojník.
Diváci: 5950.
FC HK: Lindr – Wozniak (64. Karal), Chle-

boun, Kasálek – Rezek (46. Dvořák), Janoušek, Fischer, Poděbradský – Pilař (84. Pokorný), Černý, Kocourek. Trenér: Kotal.
Jablonec: Špit – Krajčík, Zábojník, Pavlík, Jablonský – Haurdič (46. Kovařík), Loučka, Jarolím (83. Eliáš), Vošahlík (55. Piták) –
Lafata, Pekhart. Trenér: Komňacký.
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI ZÁPASY
7. kolo: 1. FK Příbram – FC Hradec Králové 1:0 (0:0)
K dalšímu utkání na hřišti soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté do středočeské
Příbrami. Na stadionu U Litavky se jim
zápas nepovedl. Domácí bránili od poloviny hřiště a vyráželi k brejkům. Dlouho
bylo utkání vyrovnané, neboť i Hradec se
nemohl přes obranný val dostat k zakončení a ohrozil branku jen dvakrát po
střelách Kasálka a Pilaře. V závěru remízového duelu Východočeši zaváhali, po
standardní situaci inkasovali a domu odjeli bez bodů.
Václav Kotal: „Vzhledem
k tomu, že jsme podali nejhorší výkon ze všech zápasů, co jsme v lize odehráli,
tak jsme asi na víc než na porážku myslet nemohli! Protože dopředu jsme si
prakticky kromě dvou střel ze střední vzdálenosti nic nevypracovali a spoléhat na to,
že třetí utkání nedostaneme
gól, je naivní.“
Radim Wozniak: „Bylo to vyrovnané utkání, ve kterém
rozhodl jeden gól. Mysleli
jsme si to i my před zápasem, že to tak bude. Bohužel

ten gól jsme dostali my na konci zápasu.
Myslím si, že ani ta hra v Příbrami nebyla taková, jakou jsme sami od sebe čekali.
Hlavně do ofenzívy to bylo takové ospalé
z naší strany. Teď musíme zabrat proti Slavii
a udělat dobrý výsledek.“
Roman Fischer: „Nezasloužili jsme si vyhrát. Myslím si,
že to byl vlastně výkon na
hranici ostudy, který jsme
v Příbrami předvedli! Bojíme
se hrát, není to tak, jako když
hrajeme doma. Bojíme se
něco zkazit, něco vymyslet natož abychom
to klidně zkazili, tak se schováváme. A když
si nevypracujeme za zápas jedinou šanci,
tak nemůžeme dát branku!“
Pavel Dvořák: „Zápas nám
nevyšel a prohráli jsme. Hráli
jsme špatně hlavně směrem
dopředu, nic jsme si nevytvořili ani žádnou pořádnou
šanci. Myslím si, že to bylo
remízové utkání na 0:0, ale
bohužel rozhodla zase naše chyba po standardní situaci. Je to škoda, aspoň bod jsme
mohli uhrát. Směrem dopředu se musíme
zlepšit!“
Připravil Petr Přibík

6. kolo Gambrinus ligy, 4. října 2010
1. FK Příbram – FC HK 1:0 (0:0)
Branka: 81. Sagner.
Rozhodčí: Adam, Košec, Štěrba.
ŽK: Pleško, Borek, Macek – Kasálek, Wozniak. Diváků: 2 820.
Příbram: Hruška – Plašil, Ricka, Štochl J.,

Nohýnek – Klesa (75.Wágner T.), Tarczal,
Borek (54. Macek), Pleško – Huňa, Ibe (87.
Videgla).
FC HK: Lindr – Wozniak, Chleboun, Kasálek
– Rezek (72. Černý), Fischer, Janoušek, Poděbradský (85. Hájovský) – Dvořák, Pilař,
Kocourek (67. Tomašák).

NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY FOTBALOVÉHO KLUBU FC HRADEC KRÁLOVÉ

www.fchk.cz
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JAK TO BYLO POSLEDNĚ
zápasy s SK Slavia, 1. liga, sezóna 2002/03
Poslední konfrontace v Gambrinus lize
proběhly v sezóně 2002/2003. Bohužel pro
Votroky to byla sezóna sestupová, kdy po
30. kole měli na svém kontě pouhých 22
bodů a obsadili tak poslední 16. místo.
Hosté z Prahy obsadili v této sezóně druhé
místo se ziskem 64 bodů (jeden bod za
mistrem AC Sparta Praha). A jaké to byly
v sezóně 2002/2003 souboje?

minut. K míči se dostal slávistický Vachoušek a technickou střelou nedal hradeckému
brankáři šanci, 1:1. Hlavně druhý poločas
přinesl výborný fotbal. Bouška ještě trefil tyč
slávistické branky a poté sám vyhlavičkoval
z opuštěné hradecké branky střelu Kuchaře.
Celkové hodnocení zápasu dali diváci najevo neutuchajícím povzbuzováním a potleskem na otevřené scéně.

29. 7. 2002, SK Hradec Králové – SK Slavia Praha 1:1 (1:1)
SK HK: Čaloun – Kubeš, Homoláč, Zemánek, Lesák – Zoubek (85. Mooc), Klapka,
Krmaš (81. Juračka), Bouška – Kříž (79.
Vaniš), Kraus
SK Slavia Praha: Černý – L. Došek, Šilhavý,
Petrouš, Hrdlička (77. Muller) – Piták, Bejbl,
Dostálek, Gedeon (63. Kuchař) – T. Došek,
Vachoušek (68. Kučera)
Branky: Kraus – Vachoušek, ŽK: Hrdlička,
Šilhavý, Diváků: 5230

16. 2. 2003, SK Slavia Praha – SK Hradec
Králové 4:0 (2:0)
SK HK: Svoboda – Pilný, Lukáš (67. Mooc),
Zemánek, Šmarda – Bouška, Krmaš,
Klapka, Šebek (61. Kříž) – Kalousek, Kučera
SK Slavia Praha: Černý – L. Došek, Muller,
Petrouš, Bejbl – Piták, Dostálek, Gedeon,
Skácel (71. Hrdlička) – T. Došek (64.
Adauto), Vachoušek (64. Kuka)
Branky: T. Došek 2x, Vachoušek, Skácel,
ŽK: Bejbl – Lukáš, Šebek, Krmaš, Diváků
2 624

Slavnostní výkop hradecké prvoligové sezóny provedl primátor města Hradce Králové Ing. Oldřich Vlasák. Hradec vstoupil do
utkání nebojácně a favorizovaná Slavia byla
zaskočena. Gólový účet otevřel Hradec,
když v 25. Kříž odvážně pronikl do slávistické šestnáctky, míč se dostal ke Krausovi
a ten přízemní střelou otevřel skóre, 1:0.
Hradečtí seč ovšem radovali pouhých pět

Fotbalisté Slavie Hradec bez potíží porazili.
Votroci jeli do Prahy s cílem, neprohrát moc
velkým rozdílem. Bohužel se to nepodařilo.
Vše načal v 5. Vachoušek a do poločasu přidal druhý gól T. Došek. Rozdíl v kvalitě kádru
byl patrný a v 2.pol. přidali další dvě branky
opět T. Došek a Skácel. Trenér Hradce Kalvoda se po utkání vyjádřil: „Hodně šancí
jsme soupeři připravili sami svým neuměním
a naivitou. V tomto ligovém ročníku má
Slavie asi nejlepší tým a předvádí výbornou hru.“
V mistrovském utkání se naposledy
dnešní soupeři střetli 19. 4. 2005, a to
ve čtvrtfinále poháru ČMFS. Utkání se
hrálo v Hradci Králové „pod lízátky“.
Před krásnou návštěvou 7658 diváků
a domácí si výsledkem 1:0 zajistili postup do semifinále, kde však vypadli
s celkem FC Baník Ostrava.
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JAK TO BYLO POSLEDNĚ
zápasy s SK Slavia, 1. liga, sezóna 2002/03
Pohár ČMFS, čtvrtfinále: FC Hradec
Králové – SK Slavia Praha 1.0 (1:0)
FC HK: Podhajský – Kaplan, Rolko, Filip
– Rezek (90. Plašil), Karal, Černý (86.
Kowalczyk), Šmarda, Blažej (59. Poděbradský) – Semerák, Jůn
SK Slavia Praha: Kozáčik – Krajčík, Dosoudil, Suchý (46. Holeňák), Hubáček –
Piták, Kalivoda (75. Gaucho), Jarolím,
Janda (71. Kratochvíl) – Fořt, Vlček
Branka: 28. Rolko, Diváků 7658, ŽK Dosoudil
Vůbec poslední konfrontace obou
celků přišla v zimě letošního roku, 17.
února 2010, kdy se oba týmy střetly
v přípravném utkání na umělé trávě v Praze
– Edenu.
SK Slavia Praha – FC HK 1:1 (0:0)
FC HK: Lindr – Wozniak, Chleboun, Karal,
Poděbradský – Rezek (46. Tomašák), Hochmeister, Fischer (52. Dorotík), Dvořák (88.
Přibyl) – Pilař, P. Černý (70. Janoušek).
SK Slavia Praha Senecký – Krajčík, Trapp,
Hubáček, Trubila – Grajciar, Ragued, Koreš,

Hloušek – Vlček, Šenkeřík, Náhradníci: Lafrance, Janda, Kysela, Starý, Milan Černý,
Mikula, Ivanovski, Vaněk, Vaniak
Bezbrankový stav se změnil teprve po přestávce. Domácí obraně utekl hbitý Pilař
a prostřelil Vaniaka – 0:1. Vyrovnat mohl Kysela, jeho hlavičku mířící k tyči skvěle vyrazil Lindr. Senzační výsledek drželi hosté až
do 88. min., kdy se trefil Ivanovski – 1:1

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

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

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
4
4
4
3
3
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1

1
3
1
0
2
2
3
3
5
2
2
4
1
3
2
0

0
0
2
3
2
2
2
2
1
3
3
2
4
3
4
6

17:5
15:5
11:6
13:5
10:8
8:8
9:10
3:5
5:7
5:8
5:9
7:8
7:11
7:10
5:9
6:19

19
15
13
12
11
11
9
9
8
8
8
7
7
6
5
3

(10)
(6)
(1)
(3)
(-1)
(2)
(0)
(-3)
(-4)
(-4)
(-4)
(-2)
(-2)
(-3)
(-7)
(-9)
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2. KOLO ONDRÁŠOVKA CUP
FK Viktoria Žižkov - FC Hradec Králové 0:0 (PK 4:3)
Na první vážnější akci v prvním poločase si
diváci museli počkat do 17. minuty, kdy po
levé straně probíhal žižkovský Rabiák. Jeho
centr proletěl skrz pokutové území a následnou přihrávku zlikvidoval Lindr. O pár minut
později se žižkovští dostali kolmou přihrávkou za obranu, ale opět včasným vyběhnutím akci zastavil Lindr. Hradec zahrozil ve 32.
minutě, kdy Voltr prokličkoval domácí obranou. Zamotal hlavu i brankáři Kolářovi, ale
místo střely volil přihrávku, kterou nikoho nenašel. Fischer ještě zkoušel míč vrátit zpět,
ale ten skončil mimo branku. Běžela 35. minuta a Hradec měl možnost zahrávat přímý
volný kop z hranice vápna, ale střele se postavila ruka domácího hráče ve zdi. Píšťala sudího však zůstala němá.
Ve druhém poločase se hra odvíjela od
vápna k vápnu. Největší šanci utkání měl dvě
minuty před koncem Pokorný, ale jeho střela

minula jen o chlup žižkovskou branku a tak
došlo na penaltový rozstřel.
V něm Fischer hned při prvním pokusu přestřelil. Votroky udržel ve hře brankář Lindr,
když vykopl Kropíkovu střelu, ale v páté sérii
Hájovský také mířil příliš vysoko a tak domácí
mohli začít slavit.
Sestavy:
Viktoria Žižkov: Kolář – Štastný, Bodeček,
Kropík, Súkenník – Bořil, Houžvička, Novotný, Rabiňák (67. Čermák), Zawada, Bořil
(82. Laušman) – Mašek (63. Markovič).
FC HK: Lindr – Hochmeister, Hájovský, Tomašák (62. Dvořák) – Pávek, Pokorný – Fischer, Karal, Zelený – Voltr (62. Rezek, 82.
Poděbradský), Kocourek.
V penaltovém rozstřelu za FC HK proměnili:
Kocourek, Dvořák, Pokorný. Neproměnili:
Fischer a Hájovský.
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B MUŽSTVO, DIVIZE C
Výsledky, rozhovor s trenérem týmu Pavlem Matějkou
4. kolo Divize C, 28. 08. 2010: FK Náchod-Deštné – FC Hradec Králové B 1:1 (1:0)
Sestava: Koubek – Schwarz (56. Černý), Kábrt, Němeček, Zelený – Kouřil, Lacina, Hečko (82.
Chromek), Veselka – Voltr (61. Karanský), Hubička.
Trenér Pavel Matějka: „Zisk bodu na půdě soupeře je zasloužený a určitě povzbudivý do
dalších bojů.“
4. kolo Divize C, 05. 09. 2010: FC Hradec Králové B – Jiskra Ústí nad Orlicí 0:0
Rezerva Votroků nastoupila k utkání posílena o Pavla Černého a Jiřího Janouška z A týmu.
Ani ti ovšem nenašli recept na zhuštěnou obranu soupeře. Naopak Karel Podhajský vychytal nulu. Ten se mezi tyče postavil namísto Tomáše Koubka, který si plnil reprezentační povinnosti (ČR U-19).
Sestava: Podhajský – Černý Jiří, Kábrt, Němeček – Černý Pavel (69. Schwarz), Janoušek,
Lacina, Hečko (90. Chromek), Veselka – Jandík, Hubička (82. Karanský)
Pavel Matějka, trenér: Výsledek utkání je zklamáním. Nedokázali jsme se přes zhuštěnou
a organizovanou obranu hostí prosadit.
Kdybychom zrekapitulovali
prvních pět podzimních kol,
jak je hodnotíte?
Celkem pozitivně, jen mě
mrzí úvodní duel v Turnově,
kde jsme sehráli výborný
první poločas a neproměnili
jsme 4 jasné gólové šance.
Ta ztráta nás může mrzet. Další zápasy odpovídaly síle soupeřů, když jsme vyhráli
v Trutnově, za pomocí hráčů „áčka“ jsme
porazili Pardubice a cenný bod vezeme
z Náchoda. V posledním domácím duelu
s Ústí nad Orlicí jsme nedokázali překonat
velmi dobře organizovanou defenzivu soupeře. Říkám, s hrou a s bodovým ziskem
mohu být z osmdesáti procent spokojený.
Jaká je spolupráce s A týmem?
Jsme to právě pro „áčko“. Pro hráče, kteří
se třeba nedostanou do sestavy, rozehrávají
se… Zatím ti hráči, kteří přišli, hráli dobře
a je to pro mě pozitivum. Přístup hráčů je na
dobré úrovni a herní kvalita je znát. Já jen
doufám, že to bude i v dalších zápasech
takto pokračovat.
Do týmu jste zapracoval i hráče z loňského
dorostu. Jak jste zde spokojený?

Velice dobře se jeví Radek Korba, ale ten je
bohužel zraněný (ze zápasu v Trutnově).
Další dorostenec Vlček je také zraněný, ale
začátek měl velmi dobrý. Do sestavy zapracováváme mladého brankáře Koubka, který
je i v mládežnické reprezentaci do 19 let.
U něho je přechod z mládežnických celků
znát, ale pomalu si zvyká na soutěž dospělých. Dobře se jeví přístup Petra Schwarze,
který velice dobře pracuje v tréninkovém
procesu a svoji šanci dostává a v budoucnu
ještě dostane.
Co váš tým čeká v nejbližších kolech?
Nyní jedem na horkou půdu Bydžova (výsledek je již znám – hráno odpoledne 12. 9.
2010), který je v určitých problémech… Následně doma přivítáme Horní Měcholupy,
jedeme do Velimi a doma přivítáme v derby
3. 10. 2010 Novou Paku.
S jakým umístěním budete po podzimu spokojený?
Umístění jsme si stanovili do 5. místa, ale
pro mě jako trenéra jsou důležité plusové
body a tam se budeme snažit být co možná
nejúspěšnější. Protože ty zaručují na konci
sezóny co možná nejvyšší umístění v celkové tabulce.
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MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ
Dorosty, žáci
A dorost (U-19) 1. liga: FC Tescoma Zlín – FC Hradec Králové 0:3 (0:2)
Branky: 2x Tichý, Kopáč. Sestava: Knobloch – Štěpán, Petrášek, Hock, Faltus – Dvořák –
Hodas, Kopáč, Krolop (84. Valášek), Tichý(70.Novák)-Hofman(78.Ptáček)
Luboš Prokopec, trenér: "Musím pochválit celý tým za kvalitně odpracovaných devadesát
minut, díky čemuž se nám podařilo ve Zlíně vyhrát. Jsem rád, že jsme zápas odehráli s nulou
a dokázali vstřelit tři branky. Přesto se do příštího utkání musíme vyvarovat několika chyb, díky
kterým jsme soupeře pustili do brankových příležitostí, při kterých nás podržel náš brankář."
B dorost (U-18) ČLSD: FC Hradec Králové – FK Baumit Jablonec 2:1 (0:1)
Branky: 54. Bodlák, 78. Holeš. Sestava: Cink – Holeš, Novák, Kučera, Vejchoda – Hegr (90‘
Krčál), Šoupal, Furda, Bodlák – Valášek (26‘ Kovář, 72‘ Doležal), Bláha
Miloš Mejtský, trenér: „Po celý zápas jsme měli nad A dorostem z Jablonce převahu, zejména v počtu šancí. Již na začátku utkání jsme promarnili spoustu příležitostí, hlavně samostatný nájezd Valáška, který skončil na tyčce. Díky bojovnosti a chuti vyhrát se nám
nakonec podařilo zvítězit a získat velmi cenné 3 body.“
C dorost (U-17) 1. liga MD: FC Tescoma Zlín – FC Hradec Králové 0:3 (0:0)
D dorost (U-16) ČLMD: FC Hradec Králové – FK Baumit Jablonec 3:1 (1:1)
Branky: Sixta, Kučera, Vágner. Sestava: Jehlička – Petrů, Zezula, Sýkora, Kratochvíl (55. Pour)
– Klouček, Vobejda, Soumar (41. Heger), Drozd David (41. Kučera) – Sixta, Kosař (70. Vágner)
Aleš Šubrt, trenér: „Kvalitní utkání, do kterého jsme vstoupili náporem (velká šance Kosaře), ale soupeř v 9. minutě využil nedůrazu a špatného postavení středních obránců
a branku vstřelil z odraženého míče v prostoru malého vápna. Po obdržené brance jsme se
tlačili do útočné fáze a do poločasu jsme vyrovnali zásluhou Sixty. Druhý poločas jsme byli
lepším týmem a vstřelili dvě krásné branky (Kučera, Vágner).“
A žáci (U-15) ČLSŽ: FC Hradec Králové – SK Kladno 4:2 (1:0)
Branky: Breda, Zdržálek, Zorvan, Korčák. Sestava: Syrový – Bárta (36. Fenz), Vyšehrad,
Breda, Majurník – Zdržálek, Zorvan (65. Lekeš), Pelikán (36. Šejvl), Drašnar (36. Kočnar) –
Charvát (36. Korčák), Kučera (57. Heidler)
Petr Huf, trenér: „V 1. půli jsme si z křídelního prostoru vytvořili 3 jasné brankové příležitosti,
které zůstaly nevyužity. Sehráli jsme výborně úvodních 15 minut 2. půle, kdy jsme vstřelili 2
rychlé branky, které rozhodly o osudu utkání.
B žáci (U-14) divize žáků: FC Hradec Králové – FK Náchod – Deštné 2:1 (1:0)
Sestava: Blažek – Strasser, Kadavý, Střelec, Dědeček, Fogl, Knap, Trubač, Brokeš, Hynek,
Formáček. Střídali: Repák, Majer, Rutsch, Dzurko, Habrman
Ladislav Matras, trenér: „Dnešní zápas s kvalitním soupeřem nebyl zcela optimální.
V prvním poločase se nám nedařila kombinace a měli jsme potíže s koncovou přihrávkou.
V poločase druhém už byl fotbal lepší, ale stále jsme měli spoustu nedostatků. Dokázali
jsme zvýšit, a tak jsem vyhráli. Klukům děkujeme. Teď už se chystáme na další utkání.“
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MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ
Žáci, mini
C žáci (U-13) ČLMŽ: FC Hradec Králové – SK Kladno 7:0 (3:0)
Sestava: Mlázovský (45. Ikizgul) – Jandera, Holubec, Krejčíř, Zezula – Spěvák (36. Jukl),
Hašek (31. Kváš), Kavka (31. Křížek), Trávníček (36. Sadílek) – Barbarič, Bláha
Jiří Zeman, asistent trenéra: „Jednoznačné vítězství našeho týmu."
D žáci (U-12)- Divize žáků: FC Hradec Králové – FK Náchod – Deštné 2:4 (1:2)
Sestava: Finke – Žahourek, Daněk, Bičiště (50.Žumár), Kabeláč (31.Javůrek) – Petřík, Knespl, Jiroušek (35.T.Zeman), Nejman (50.Zvěřina) – Locker, Koubek (40.Rožek)
Richard Vlášek, trenér: „Opět jsme doplatili na malý důraz v koncovce, chyběla osobní odvaha ve hře 1 na 1, často jsme chybovali v obranné činnosti i hře brankáře a navíc jsme nabídli hostům luxus vedení o dvě branky. Snahu naším hráčům nelze upřít, ale k fotbalovosti
a pěkné kombinační hře, kterou oplýváme, musíme přidat větší nasazení, osobní statečnost
a hlavně důraz v osobních soubojích.“
E žáci (U-11) KPSP:
FC HK – Hořice (U13) 3:0 (1:0) (Havrda, Zahradníček, Slavík)
FC HK – FC Vrchlabí (U13) 3:2 (1:2)(Zahradníček, Rajnoch, Samko z pen.)
FC HK (U11) – Chlumec n. Cidlinou (U13) 2:1 (1:1) (Havrda, Slavík)
Sestava: Šeba, Trojan – Macháček, Pácalt, Mates, Samko, Havrda, Slavík, Rajnoch, Voženílek, Zahradníček, Žahourek
Ondřej Trojna, trenér: „Dnešní zápasy byly pro kluky velmi těžké. Proti soupeřům ročníku
98 jsme ale sehráli velmi vydařená utkání. Hráči v každém zápase makali, dvakrát jsme dokázali otočit i nepříznivý stav. V čem jsme dnes nebyli úspěšní, byla koncovka. Několikrát
jsme se ocitli ve vyložené šanci, bohužel bez gólového efektu. Hráči volili špatné řešení situace. Na to se musíme zaměřit. Chválím kolektiv za přístup a nasazení do každého utkání.“
Druhá polovina týmu odehrála turnaj ve Svitavách. Výsledky: FC HK – FŠ Třebíč 4:5 (Mach
2, Peřina, Sokol), FC Hlinsko 5:0 (Sokol 2, Mach, Šedivý, Kostka), FK Č. Třebová 0:1, FK
Sparta Brno 3:1 (Sokol 2, Peřina), TJ Svitavy 5:1 (Peřina 2, Mach, Marel, Horák), Sigma Olomouc 4:0 (Peřina 3, Šedivý), Slovan Mor. Třebová 3:0 (Horák, Zapletal, Mach)
Konečné pořadí: 1. FŠ Třebíč, 2. FK Česká Třebová, 3. FC Hradec Králové.
Ladislav Matras, as. trenéra: „Po slabším rozjezdu se kluci vzpamatovali a odvezli si bronzové medaile Celkově jsme se tedy umístili na 3. místě, Jaroslav Peřina se stal nejlepším
střelcem turnaje se 7 góly.“
Mini (U-10) – KPSP:
FC HK – Hořice 10:0 (Semerák, Koval 3, Poláček, Pulkrábek, Franc, Kejř 3)
FC HK – Vrchlabí 2:5 (Kosař, Semerák), FC HK – Chlumec n.C. 0:4
Lukáš Fibiger, trenér: „Určitě jsme věřili v lepší vstup do soutěže, ale naše aktuální sportovní
forma není v těchto dnech nejlepší. Proti starším protihráčům nám chyběla především odvaha
v osobních soubojích a zdravé sebevědomí celkově. Ukázal se nám také charakter týmu v krizových situacích a ten mě vůbec nepotěšil. Musíme na něm co nejrychleji zapracovat".
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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

23
JANDÍK Marek
19. 4. 1985
186 cm, 80 kg

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

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

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

24

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

27
HÁJOVSKÝ Tomáš
10. 12. 1982
196 cm, 89 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, Hájovský (Viktoria Plzeň)
Odešli: Dorotík – SK Hlavice, Nemček – FK
Bodva-Moldava (SK), Přibyl – FK Pardubice,
Šimon – FK Spartak MAS Sezimovo Ústí
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ROZHOVOR
s Jakubem Chlebounem, hráčem FC Hradec Králové
Jakub Chleboun, odchovanec hradecké
kopané, který prožil 2 sezóny v týmu SK Slavia Praha.
Kubo, byl jsi rok a půl ve Slavii. Jak na angažmá vzpomínáš a jak se ti dařilo?
„Šel jsem tam z Hradce v 18 letech jako dorostenec. Dostal jsem zajímavou nabídku,
takže jsem neváhal a ihned jsem ji využil.
Začínal jsem ve třetiligové rezervě a po 3/4
roce si mě trenér Csaplár vytáhl do A mužstva, kde jsem působil sezónu a sbíral ligové
zkušenosti. Trenér Csaplár skončil a přišel
Karel Jarolím, který mi řekl, že ve Slavii není
pro mě momentálně místo a že se mám jít
rozehrát na Xaverov. Myslím, že mně to pomohlo. Hrál jsem tam druhou ligu pravidelně.“
S kým si se potkával ve Slavii?
„Tou dobou tam byla zvučná jména jako
Radek Bejbl, Pavel Kuka, Martin Lukeš, Václav Koloušek, bratři Doškové a další. Byla to
pro mě velká škola.“
Máš na svém kontě nějaký start v evropských
pohárech?
„Ano, mám. Hráli jsme předkolo poháru
UEFA s gruzínským Dinamem Tbilisi a v domácím utkání jsem nastoupil na deset minut
a v odvetě v Gruzii to bylo minut patnáct.
Bohužel jsme nepostoupili a pro mě pouť
Evropou také skončila.“
Jak dnes pohlížíš na pražskou Slavii a na její
působení v lize? Nedostali se do pohárů
a poslední výsledky nejsou moc přesvědčivé
jako v minulosti.
„Nevím, těžko říct. Možná tam je nějaký
problém. Není to ta Slavia, která podvakrát
vyhrála titul. Měli tam střídání trenérů, těžko
říct v čem je problém, ale není to určitě ta
Slavia co dříve.“
V Hradci jsi už čtvrtou sezónu. Jsi tu spokojený?
„Jo určitě. Začátek byl pro mě těžký. Za
pana Krejčíka jsem se hned v úvodu zranil
a bylo to obtížné se vrátit zpět. Vloni jsme

postoupili a teď si ligu užíváme. Jsme rádi,
že tam jsme a musíme bojovat, aby to bylo
na delší dobu. Ligu jsem nehrál dlouho
a jsem rád za každý odehraný ligový
zápas.“
Jak vidíš dnešní utkání se Slavií?
Bude to těžké utkání. Slavia bude hrát určitě
fotbal a nám to vyhovuje, takže věřím, že budeme hrát otevřenou partii. Bude jenom na
nás, jak se s tím popereme. Myslím, že když
jsme porazili Spartu, Jablonec, tak se dá
hrát s každým. Musíme však podat stoprocentní výkon a přinese to své ovoce. Navíc
domácí utkání nám velí bezpodmínečně bodovat a získat tři body. “
Děkuji za rozhovor.
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ROZHOVOR
s Ivo Ulichem, hráčem SK HK a Slavie Praha
Je nějaký moment, který si budete z působení pod „lízátky“ pamatovat do smrti?
„Určitě se nedá zapomenout na vítězství
v Českém poháru v roce 95 a poté na utkání
v PVP, kde jsme vypadli až ve 3. kole na penalty s Dynamem Moskva.“
Po angažmá přišla nabídka od pražské Slavie. Následně jste opustil českou ligu. Zakotvil jste v Borussii Monchengladbach. Co to
pro vás znamenalo a jak hodnotíte českou
a německou ligu? Jde to vůbec porovnat?
„Nabídka od Slávie přišla v pravý čas a byl
jsem za ní vděčný, protože mě tento přestup
po sportovní stránce hodně pomohl. Hráli
jsme pravidelně evropské poháry a i díky
tomu jsem nakouknul do reprezentace. Přestup do Německa byl další krok v před ve
sport. kariéře. Srovnávat Českou a Německou ligu opravdu nejde, je od naší na míle
vzdálená a asi ještě dlouho bude a to ve
všech směrech. Např. zázemí pro hráče
a diváky, návštěvnost na utkání a takto bych
mohl pokračovat dále.“
Objevil jste se ještě v dresu Dynamo Drážďany. Tento klub hraje 3. nejvyšší soutěž. Pro
srovnání u nás je 3. nejvyšší soutěž ČFL, kde
na některá utkání nepřijde ani stovka diváků.
Drážďany nyní postavily moderní arénu pro
30.000 diváků. Jak je to možné? Co v Německu dělají jinak?
„Když jsem přišel do Drážďan hráli 2. ligu,
ale byli po podzimu na chvostu tabulky
a i když se nám jaro povedlo (4. v jarní tabulce), bohužel jsme sestoupili. Od té doby
se zatím návrat nedaří, ale zázemí pro hráče
a diváky se výrazně zlepšilo díky novému
modernímu stadionu. Klub má skvělé fanoušky a jejich průměrná návštěva na domácí zápasy se blíží ke dvaceti tis., což
mluví za vše. Opět nejde srovnávat naší třetí
a německou ligu. Chodí daleko víc diváků,
řekl bych, že v průměru víc jak na naší první
ligu a kvalitou není o moc horší. Fotbal v Německu je č.1 a má dlouholetou tradici a to

nemluvím o finančních možnostech klubů
ve všech soutěžích. V tom je největší rozdíl
mezi českým a německým fotbalem.“
Vraťme se na domácí půdu. Sledujete výsledky Votroků v nejvyšší soutěži? Měl jste
možnost některé střetnutí navštívit?
„Samozřejmě sleduji výkony Hradeckých
a jsem rád, že se jim povedl vstup do soutěže. Ten je vždy velmi důležitý, ale ne rozhodující. Kluci musí sbírat bodíky kde se dá,
aby jim pak v závěru nechyběli. První zápas
živě, bych chtěl vidět právě dnes se Slavií.“
Nyní oblékáte dres Dobrušky hrající krajský
přebor. Jak tam se vám hraje a jak hodnotíte
úroveň krajského přeboru?
„Za Dobrušku jsem oblékl dres pouze třikrát
a to minulý rok v 1.A třídě a tento rok pouze
v jednom utkaní krajského přeboru, proto je
těžké hodnotit úroveň soutěže. Vlastně ani
nemám s čím srovnávat.“
V současné chvíli vedete tabulku. Nemluví se
v dobrušských kuloárech o případném postupu?
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ROZHOVOR
s Ivo Ulichem, hráčem SK HK a Slavie Praha
„Vedeme tabulku, to je samozřejmě hezký,
nejenom pro nás hráče? Ale i pro diváky a to
se i odrazilo na návštěvnosti. Padá hodně
gólů a diváci si to užívají. Postup určitě není
v plánu. Obrovský úspěch byl vůbec první
postup v historii do kraj. přeboru. To je myslím i současný strop pro Dobrušský fotbal.“
Odbočme od fotbalu. Kde vás fanoušek fotbalu může zahlédnout v civilním životě, když
zrovna neběháte po zelených trávnících?

„V civilu se věnuji firmě na dveřní a okenní
kovaní, kterou jsme s bratry založili před 13
lety. Věnuji se futsalu, kde hraji 1. českou
ligu za Slávii Praha.“
Zkuste odhadnout, jak dopadne dnešní
utkání mezi Slavií a Hradcem. Naši borci
zatím získávají body proti silnějším soupeřům. Myslíte, že tomu bude i dnes???
„V zápase se Slavii věřím, že uvidíme především kvalitní fotbal. Můj tip je 1:1.“

ROZHOVOR
s Tomášem Hájovským, novou akvizicí FC HK
Tomáši, jak se ti v Hradci líbí?
„Líbí se mi tady. Zatím jsem neměl čas poznat město více, protože jsem buď na penzionu nebo hřišti. Máme
dvoufázové tréninky a času
mi moc nezbývá. Je tu dobrá
parta a to je důležité.“
S adaptací v kabině jsi tedy
neměl problém?
„Ne, neměl. Kluci mě přijali
v pohodě. Některé kluky
jsem již znal a s těmi ostatními jsem se už seznámil.“
Naskočil jsi, bohužel, do prohraného utkání v Příbrami.
Takže premiéru máš za
sebou.
„Premiéra, mohla být lepší.
Samozřejmě nebylo co slavit. Prohráli jsme
1-0. Bereme to tak, jak to je a musíme se
z toho poučit a porážku odčinit hned v dalším utkání.“
Hrál jsi již ligový zápas proti Slavii?
„Ligové utkání proti Slavii jsem ještě nehrál.
Jen v přátelských utkáních v přípravě, jinak
ne.“
V předcházejících rozhovorech jsi uváděl, že
jsi otec „čekatel“. Jak to vypadá?

„Tak zatím pořád čekáme. Moc se mu ven
nechce ☺. Doufám, že si to naplánuje tak,
abych byl doma mohl být u toho.“
Dá se očekávat, že při zápase
se Slavií budeš mít potomka
na světě. Budeš mu toto
utkání věnovat?
„Ano, určitě. Bude to utkání
pro něj a nejlepší by bylo,
kdybychom vyhráli a ještě
bych dal třeba branku ☺.“
Mohl bys prozradit jméno potomka?
„Bude to Tobiáš.“
Na zápas se slavií je očekávána opět velká návštěva. Jak
se těšíš na fanoušky?
„Těším se moc. Mile mě překvapili, když jsme tu hráli s Plzní, tak byli výborní. Vážně jsem to nečekal. Je to lepší,
když jsou lidi na fotbale, hraje se všem pak
lépe a jsme vyhecování k lepším výkonům.“
Čeho by si chtěl dosáhnout v černobílém
dresu?
„Samozřejmě jen těch nejvyšších met. Jsme
všichni realisti a víme, že střed tabulky by
pro nás bylo perfektní a budeme se snažit,
aby tomu tak bylo.“
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PARTNER DNEŠNÍHO UTKÁNÍ
Řeznictví a uzenářství Oldřich Čejka
V současné době je pro tradiční rodinný
podnik poměrně složité prosadit se na trhu.
Řeznictví a uzenářství Oldřicha Čejky ve
Skutči je ovšem sympatickou výjimkou potvrzující pravidlo.
Řemeslo bylo v rodině Čejků rodinnou tradicí v pravém slova smyslu. Již prarodiče založili a úspěšně vedli řeznictví a pohostinství
v Bratronově, které jim bohužel bylo zabaveno při znárodnění. Vzdát se svého povolání bylo velice těžké, ale vzdát se tradice?
Ani náhodou.
Řemeslu se nepřestala věnovat velká část
rodiny a vedla k němu i mladého Oldřicha
Čejku. Ten nejprve pomáhal při venkov-

prodávat, ale i vyrábět. Zatímco probíhaly
majetkové spory a později i budování výroby, obchod byl stále úspěšně v provozu.
Masná výroba byla spuštěna
v roce 2002.
Oldřich Čejka si splnil životní
sen! Dnes jeho podnik vyrábí
měsíčně okolo čtyřiceti tun
uzenin a na výběr je z více jak
sta druhů. Vybrat si můžete výrobky tradiční i vlastních originálních receptur.
Řeznictví a uzenářství
Oldřich Čejka
Skuteč, Palackého náměstí
Tel. expedice 469 350 327
Prodejna 469 319 501
www.oldrichcejka.cz

ských zabíjačkách a podobných
hodech, později začal pracovat
v řeznictví a postupem času se
propracoval na vedoucího prodejny. Po revoluci se rozhodl
osamostatnit a koupil dům
i s řeznictvím ve Skutči.
Pustil se do nelehkého úkolujednak proto, že v porevolučním
zmatku nebylo lehké dům kvůli
nejasným majetkovým vztahům
odkoupit, ale hlavně proto, že
se rozhodl uzeniny nejenom
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ROZHOVOR
s Ladislavem Matrasem, šéftrenérem přípravek
Ladislav Matras (29. 10. 1984) přišel do FC
Hradec Králové na pozici šéftrenéra přípravek o letní přestávce. Má vystudovanou trenérskou A profi licenci UEFA a v našem
klubu trénuje žáky ročníku narození 1997
a 2000. Před současným angažmá zastával
pozici vedoucího mládeže
v klubu AFK Chrudim.
Jak jste se k trénování jako samotnému dostal?
Díky mému otci jsem se v pěti
letech ocitl na hřišti a začal
s fotbalem. Když mi bylo 15
let, obešel jsem na ZŠ v mém
rodném Prosetíně několik malých kluků a nabídl jim, jestli si
se mnou nechtějí zahrát fotbal.
Hned první trénink jich přišlo
okolo 30 a od té doby jsem ze
hřiště prakticky neodešel. Obrovsky mě to chytlo. Mám rád
práci s mladými nadšenými
fotbalisty, kteří se chtějí učit
a cítíte od nich odezvu. To mě
motivuje a posouvá dál, protože mým hlavním cílem je připravovat talentované hráče v jejich výkonnosti směrem
dopředu.
Jak k angažmá v HK došlo?
Po čtyřech letech trénování v klubu SK
SOKOL PROSETÍN, jsem si uvědomil, že
pokud chci ve fotbale něco dokázat a prosadit se výše a třeba si jednou splnit sen
a fotbalem se živit, musím poskočit o stupínek dál do klubu, kde se budu moci
vzdělávat, získávat vědomosti, zkušenosti
a pracovat s kvalitními hráči. Přešel jsem
tedy do klubu AFK Chrudim, kde jsem měl
možnost nakouknout do kvalitního mládežnického klubu. Po ročním působení v roli
trenéra jsem zde dostal šanci stát se profesionálním trenérem. Nakonec jsem v AFK
působil krásných 5 let a všem lidem okolo
tohoto klubu jsem vděčný za to, jakou jsem

zde dostal šanci. A jak jsem se ocitl v Hradci
Králové? Prakticky po celou dobu mého působení v Chrudimi jsem byl v kontaktu s Lubošem Prokopcem a několikráte jsme
probírali můj případný příchod do FC Hradec Králové. Chtěl jsem ovšem v Chrudimi
dodělat svoji práci a měl jsem
i nějaké osobní problémy, byl
můj příchod uskutečněn až
před touto sezónou.
Proč jste se zrovna rozhodl pro
FC Hradec Králové?
Jelikož jsem měl několik nabídek i z dalších ligových klubů
nebylo moje rozhodování
úplně jednoduché, ale rozhodl
jsem se pro působení v FC
Hradec Králové. Důvodů bylo
několik. Velkou roli hrála
osoba Luboše Prokopce, který
je mým dobrým kamarádem
a také člověkem, s kterým mě
velmi lákalo spolupracovat.
Další fakta jsou jasná. Ať to
jsou obrovské možnosti a potenciál, který pro práci s mládeží v FC HK je,
tak i samozřejmě ambice dělat mládežnický
fotbal na co nejvyšší úrovni. Určitou roli při
mém rozhodování také sehrál fakt, že jsem
klubu FC HK již jako malý kluk vždy fandil.
Jaké máte cíle a vize v FC Hradec Králové?
Mám jasné vize a představy jakým způsobem chci fotbal dělat. Chci, aby mužstvo
mnou vedené produkovalo útočný, rychlý
fotbal plný kombinací, dynamiky a individuální vyspělosti v různých činnostech. Chci se
podílet na výchově co největšího počtu
hráčů, kteří mají možnost srovnávat své
schopnosti s vyspělými hráči se západní Evropy. Pro mě je prioritou vychovat hráče jak
po lidské stránce, tak i samozřejmě po té
fotbalové. Fotbalisty, kteří budou schopni se
svojí výkonností prosadit do kádru ligových
týmů, reprezentačních výběrů a zahranič-
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ROZHOVOR
s Ladislavem Matrasem, šéftrenérem přípravek
ních klubů. Vše je dlouhodobý proces vychovávání hradeckých hráčů, ale i objevování nových talentů z okolních mužstev,
kterým se musíme snažit poskytnout ty nejlepší podmínky pro jejich fotbalový růst
a vývoj. Tak, aby byl jejich talent rozvinut na
patřičnou úroveň. To jsou cíle mojí práce
v FCHK. Pro talentovaného fotbalistu, který
chce na sobě pracovat, jsem schopen se
rozkrájet.
Jak jste se za 2,5 měsíce stačil v novém prostředí zorientovat?
Tak určitá aklimatizace na nové prostředí
v mém případě pořád ještě pokračuje. Myslím si, že mi ještě několik měsíců bude trvat,
než se úplně rozkoukám, ale přesto se již
snažím pracovat na plné obrátky, abych byl
pro můj nový klub přínosný.
Prý jste se zúčastnil několika zahraničních
stáží?
Snažím se získávat neustále nové informace, sledovat moderní trendy, které si předělávám do své práce. Ovšem největší
školou je jednoznačně
vidět vše na živo přímo
v praxi. Zatím jsem měl
možnost navštívit krátce
Londýn, kde jsem se
zúčastnil dění na Arsenalu, ale mým jednoznačně zatím největším
zážitkem byla stáž v Nizozemském klubu PSV Eindhoven, kde jsem byl přes
týden v tréninkovém centru mládeže. Tato zkušenost člověka obrovsky
obohatí a nabídne mu
další využití různých možností do jeho další práce.
Proto plánuji i další návštěvy zahraničních klubů.
Jde porovnat práci takovýchto klubů s prací v ČR?

Já si myslím, že je to hlavně o lidech. Je jednoduché říct, že to nejde, anebo se vymlouvat na to, že někdo má tamty a jiný zase tyto
podmínky. Tráva tam byla stejně zelená jako
u nás, značky kopaček se také neliší, ale to
co se lišilo výrazně, bylo srovnání nasazení
a celkového přístupu k tréninku. Tam se
o možnost stát se profesionálním fotbalistou
pralo již od žákovských kategorií. Myslím, že
nadstandardně pracovat se dá i v našich
podmínkách. Je to „pouze“ o tom, se svým
cílům naplno obětovat.
Jaký fotbal se Vám líbí?
Většina lidí shlíží k týmům jako jsou FC Barcelona, Manchester United atd.. Ale mě
osobně se velmi zamlouvá herní styl, který
předvádí nizozemské týmy a hlavně jejich
jak mládežnické, tak i dospělé reprezentační
výběry. Fotbal založený na fotbalovém myšlení, kreativním řešení většiny herních situacích, no prostě- „totální fotbal“. A v ČR?
Jednoduchá odpověď: hra A-týmu FCHK.
Děkuji za rozhovor…
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MISS FC HRADEC KRÁLOVÉ
pro rok 2010
MISS FC Hradec Králové pro rok 2010
Je ti víc jak 18 let? Jsi fanynkou našeho klubu? Máš chuť soutěžit
a stát se celebritou našeho klubu? Pak neváhej a přihlas se do 2. ročníku
o Miss FC Hradec Králové.
1. ročník Miss FC Hradec Králové se uskutečnil v sezóně 2007/2008. V něm zvítězila
slečna Beáta Stavrevová.
Letos se uskuteční 2. ročník a hledání té pravé začíná právě nyní! Šanci přihlásit se má
každá fanynka našeho klubu. I každý fanoušek může přemluvit svoji kamarádku, přítelkyni, manželku nebo i dceru, aby se ucházela o trůn MISS FC Hradec Králové 2010 a tím
se také stala druhou vítězkou.
Přihlášku najdete na titulní straně našich webových stránek www.fchk.cz.
Do soutěže se mohou přihlásit dívky starší 18-ti let. Věková hranice je neomezena. Přidejte, prosím, fotografii, kde budě dobře viditelný obličej. Redakce následně vybere 8
dívek, které postoupí do finále. Ve finálovém kole budou mít možnost hlasovat návštěvníci webu FC Hradec Králové.
Dívky vybrané do finále budou telefonicky informovány. Vítězka bude dekorována při některém z domácích utkání a obdrží zajímavé ceny. Dále bude plnit reprezentativní funkci
fotbalového klubu.
Neváhejte a přihlaste se do 2. ročníku MISS FC Hradec Králové.
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TIPÉRSKÝ DUEL
Ladislav Škorpil vs. Jiří Lindr
Ladislav Škorpil – sportovní ředitel FC Hradec Králové, bývalý trenér ČR U-21, SK Hradec
Králové, Slovanu Liberec, Dukly Praha a DAC Dunajská Streda. Jiří Lindr – brankář FC HK.
FC Hradec Králové – SK Slavia Praha
Škorpil: Když jsme dokázali porazit Spartu, měli bychom dokázat porazit i Slavii.
Bude chtít u nás zvítězit a tím by mohla otevřít prostor pro naše protiútoky.
Lindr:
Doufám, že navážeme na zápasy se Spartou a Jabloncem a Slavii porazíme.
Bohemians 1905 – 1. FK Příbram
Škorpil: Pro obě mužstva je každý bod dobrý. Oba týmy kladou důraz na kvalitní
defensivu a oba mají problém se vstřelením gólu.
Lindr:
Myslím, že v tomto zápase mnoho branek nepadne a soupeři se rozejdou
smírně.
1.FC Slovácko – Dynamo České Budějovic
Škorpil: Všechno má svůj konec, i série Budějovic bez porážky.
Lindr:
Slovácko je doma silné a po vyřazení z domácího poháru bude mít
zvýšenou motivaci.
Škorpil:
Lindr:

Vi k t o r i a P l z e ň – F K Ú s t í n a d L a b e m
O kvalitě Plzně jsme se přesvědčili na našem stadionu a i v tomto utkání ji
potvrdí.
Plzeň potvrdí svoji vynikající formu a nováčka z Ústí porazí.

Sigma Olomouc – FK Mladá Boleslav
Škorpil: Boleslav bude pro domácí náročným soupeřem. Ve vyrovnaném utkání
nakonec rozhodne domácí prostředí.
Lindr:
Čekám ofensivní utkání, což bude Olomouci vyhovovat.
F K Te p l i c e – Z b r o j o v k a B r n o
Škorpil: Brnu v tomto utkání věřím jenom já. Vyhraje s velkou dávkou štěstí.
Lindr:
Oba soupeři jsou zcela v odlišných tabulkových postaveních. Teplice
budou pokračovat ve vítězném tažení.
Slovan Liberec – Baník Ostrava
Škorpil: Bude to první podzimní domácí vítězství Liberce, trenér Koubek podruhé
nabídne svoji rezignaci ☺.
Lindr:
Oba týmy potřebují body a myslím, že Baník potřetí s prázdnou neodjede.
AC Sparta Praha – FK Baumit Jablonec
Škorpil: Sparta se nastartovala v Brně a v poháru ve Voticích (Votice Sparta 0:1) si
schovali góly na Jablonec.
Lindr:
Sparta potvrdí vítězství z Brna, i když asi tentokrát její výhra nebude tak
výrazná.
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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 – Č. Buděj.
Slovácko – Ústí n.L.
Ml. Boleslav – Ostrava
Olomouc – Brno
Teplice – Slavia
Liberec – Příbram
Sparta – Plzeň

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

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

0:3
1:0
3:0
1:0
1:1
0:1
0:5
3:1

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

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

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

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

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

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

5. kolo (14. 8. 2010)
Plzeň – Slovácko
3:0
České Buděj. – Hradec Kr. 0:0
Ústí n.L. – Teplice
Jablonec – Bohem. 1905
3:1
Příbram – Sparta
0:1
Slavia – Liberec
1:3
Ostrava – Olomouc
1:2
Brno – Ml. Boleslav
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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
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