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všesportovní stadion hradec králové

Neděle 10. dubna 2011 v 17.00 hod.

Zápas 23. kola

FC Hradec Králové – FC Baník Ostrava

Program 23. kola (8.–11. 4. 2011)

Program 24. kola (15.–18. 4. 2011)

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

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

partner utkání

mediální partner
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O dNešNím sOupeŘi
FC Baník Ostrava, a.s.

Původní název klubu, který později sbíral
největší vavříny jako Baník Ostrava, zněl SK
Slezská Ostrava. Vznikl roku 1922 a v počátečním období neměl ani vlastní hřiště. Proto
hrál všechna utkání na půdě soupeřů. Poprvé vběhli jeho hráči na vlastní trávník na
Kamenci roku 1925. Tým SK Slezská Ostrava přitom postupoval stále výš. Během let
1923–1937 se probojoval postupně z III.
třídy Moravskoslezské župy přes II. a I. třídu
a divizi do první ligy, kde poprvé kopal v sezóně 1937/1938. Mezitím se jeho fotbalisté
i fanoušci dočkali nového stadionu. Roku
1934 otevřel své brány v plné kráse na Staré
Střelnici. Dnešní stánek týmu Baníku Ostrava
na Bazalech byl dokončen až roku 1959.
V poválečném období sestoupil klub pouze
dvakrát do 2. ligy. Po Slavii Praha je tedy
Baník Ostrava druhým prvoligovým týmem,
který v nejvyšší soutěži setrval nejdéle bez
přerušení.
Největší úspěchy klubu jsou spjaty se jménem trenéra Evžena Hadamczika, který se
ujal funkce v roce 1978. Během pěti let jeho
působení na trenérském postu získal Baník
Ostrava dvakrát mistrovský titul, třikrát ob-

sadil druhé místo, dvakrát vyhrál Český
pohár a jedenkrát Československý pohár.
Pod vedením Evžena Hadamczika Baník
Ostrava dokázal odehrát 74 (!) domácích
utkání bez prohry v nepřetržité řadě.
Další vysoce úspěšné období znamenala sezóna 2003/2004, kdy Baník znovu získal mistrovský titul a byl ve finále Poháru ČMFS.
Druhou nejcennější domácí trofej získal až
o rok později a v sezóně 2005/2006 se potřetí
v řadě dostal do finále domácího poháru.
Také v evropských soutěžích dosáhl klub
velkých úspěchů. Postoupil do semifinále
tehdejšího PVP v ročníku 1978/1979 a do
čtvrtfinále PMEZ 1980/1981. V sezóně 2004/
2005 si zahrál předkolo Ligy mistrů.
S datem 8. září 1995 je spojen podpis zakladatelské smlouvy akciové společnosti
Baník Ostrava. Jejími právními subjekty byly
občanské sdružení FC Baník Ostrava, OKD,
a.s., MCHZ a Pivovar Radegast.
V lednu 2003 se novým majitelem stal bývalý tenista D. Vacek, který od předchozích
majitelů A. Hadamczika a P. Lamicha odkoupil 75 % akcií. Od něj získal akcie v roce
2009 podnikatel Tomáš Petera.

Tabulka Gambrinus ligy, sezóna 2010/2011, po 22. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FC Viktoria Plzeň
AC Sparta Praha
FK Baumit Jablonec
SK Sigma Olomouc
FK Mladá Boleslav
FK Teplice
Bohemians 1905
FC Slovan Liberec
SK Slavia Praha
FC Hradec Králové
FC Baník Ostrava
1.FC Slovácko
1.FK Příbram
České Budějovice
FC Zbrojovka Brno
FK Ústí nad Labem

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

17
15
13
11
10
10
9
7
5
6
6
6
5
4
6
3

3
1
4
5
7
5
5
6
10
7
5
5
7
9
1
6

2
6
5
6
5
7
8
9
7
9
11
11
10
9
15
13

55:20
35:14
45:21
39:18
38:26
32:30
25:23
28:27
25:27
17:29
20:31
21:35
13:23
17:35
25:44
16:48

54
46
43
38
37
35
32
27
25
25
23
23
22
21
19
15

21
16
7
5
4
2
-1
-3
-8
-8
-10
-10
-14
-12
-14
-18
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sOupisKA FC BANíK OstrAvA, a.s.
Gambrinus liga – jaro 2011

Brankáři:

16
1
30
31

BARáNEK
BuČEK
DANěK
PIETRZKIEWICZ

Vít
Antonín
Michal
Dawid

27. 9. 1974
24. 2. 1984
6. 7. 1983
9. 2. 1988

190
188
196
190

85
86
93
84

Obránci:

5
19
2
3
22
12

BOLF
FRyDRyCH
NEVES
ŘEZNíK
ŠMEJKAL
ZEJDLER

René
Michal
Fernando
Radim
Zdeněk
Lukasz

25. 2. 1974
27. 2. 1990
9. 6. 1978
20. 1. 1989
29. 6. 1988
22. 3. 1992

187
186
190
180
179
172

86
80
84
76
78
64

Záložníci:

20
11
7
4
18
9
17

FREJLACH
GREGuŠ
HuŠBAuER
LuKEŠ
MAREK
VANěK
VAŠENDA

Tomáš
Ján
Josef
Martin
Tomáš
Richard
Dalibor

24. 11. 1985
29. 1. 1991
16. 3. 1990
17. 11. 1978
20. 4. 1981
11. 6. 1991
2. 6. 1991

179
189
182
182
177
180
178

72
76
72
79
75
69
72

Útočníci:

8
15
21
6
14
24
10

BOHáČ
FANTIŠ
MuSIOL
ŠENKEŘíK
VARADI
VRťO
ZEHER

Patrik
Antonín
Zbyněk
Zdeněk
Adam
Tomáš
Róbert

30. 4. 1992
15. 4. 1992
1. 7. 1991
19. 12. 1980
30. 4. 1985
6. 9. 1988
12. 2. 1985

182
175
186
176
181
182
181

72
73
77
74
81
72
79

Přišli: Buček, Kraut (z host. v Ústí n.L.), Boháč (z host. ve Vlašimi), Musiol, Zejdler (z dorostu)
Odešli: Neuwirth (Plzeň), Wojnar (host. Kladno), Pilík, Koukal (Příbram)
Realizační tým:
Marko Karol
Korytář Radomír
Varadin Vojtěch
Krabec Ladislav
Dudziak Pavel
Boglevský René

– trenér
– asistent trenéra
– asistent trenéra
– masér
– masér
– lékař týmu

Pavliska Tomáš
Pažický Marian
Husták Jaroslav
Trucha Tomáš
Výtisk Martin

– lékař týmu
– lékař týmu
– lékař týmu
– manažer mužstva
– fyzioterapeut
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OHLÉdNutí ZA miNuLÝmi ZÁpAsY

21. kolo: FC Hradec Králové – 1. FK Příbram 2:1 (2:0)
V dalším domácím utkání jarních odvet na
Všesportovní stadion přijel soupeř, který
je stejně ohrožen jako domácí FC. Od začátku se naši plejeři zakousli do svého
protivníka a ohrožovali jeho branku. Poprvé udeřilo v 15. minutě, kdy Roman Fischer pravačkou otevřel skóre. V závěru
první půle vstřelil druhý gól Filip Klapka.
Po změně stran otevřeli hosté hru a vstřelili kontaktní banku. Do konce utkání jsme
se strachovali o výsledek, i s troškou
štěstí jsme udrželi mimořádně cennou
výhru a body zůstaly doma!
Václav Kotal: „První poločas
jsme odehráli přesně tak, jak
jsme se připravovali. Velmi
dobře jsme kombinovali, vytvářeli si šance a potvrdili to
dvěma góly. Mohli jsme vést
i vyšším rozdílem. Bohužel,
vstup do druhého poločasu jsme nepochopitelně prospali, i když jsme na to hráče upozorňovali a říkali jim, že utkání ještě není
u konce. Sami jsme si zápas zdramatizovali,
neboť za stavu 2:1 jde soupeř do rizika a my
nechceme udělat chybu. Byla jenom škoda,
že se nám nepodařilo vstřelit po několika
šancích třetí gól, aby se utkání zase uklidnilo.
Při našem jednobrankovém vedení bylo
utkání dramatické až do konce, kdy na těžkém terénu mohla rozhodnout jedna chyba
o výsledku. Naštěstí se soupeři z jeho šancí
nepodařilo skórovat. Jsem rád, že jsme udělali tři body a jsou pro nás moc důležité!“
Filip Klapka: „Chtěli jsme odčinit minulý zápas. První poločas byl z naší strany dobrý!
Dali jsme dva góly a měli hru
pod kontrolou. V kabině
o půlce jsme si řekli, že musíme udržet vzadu nulu. Před
vlastním vápnem řešíme situace fotbalově
a nejsme schopni míč odkopnout! Pak do-

staneme na začátku druhé půle gól a zápas,
který máme pod kontrolou, se zdramatizuje!
Příbram se zvedla a my se najednou báli si
nahrát . Tři body jsou doma, to je nejdůležitější a nikdo se nebude ptát, jak jsme k nim
přišli!!! A moje branka? Z pravé strany nakopl
míč Michal Pávek, Pavel Dvořák mně míč
dobře sklepl a já svoji silnější levou nohou
míč uklidil k tyči. Pěkná branka, až se na ni
podívám v televizi, ještě si ji užiji!“
Jakub Chleboun: „Byl to
nesmírně namáhavý zápas
na těžkém terénu. O osudu
utkání rozhodla první půle,
kdy jsme hráli velice dobře.
Měli jsme spoustu šancí a dali
z nich dva góly ze hry! Bohužel, ve druhém poločase jsme dostali brzy
branku, i když v kabině o přestávce jsme si říkali, že si na to musíme dát pozor! Pak jsme
se zbytečně klepali do konce zápasu a hra
byla rozháraná. Jsme rádi, že jsme výhru udrželi a máme tři veledůležité body!“
Roman Fischer: „První poločas byl z naší strany nejlepší
na jaře! Jasně jsme soupeře
přehrávali, kombinovali, vytvářeli si šance a vstřelili dva
góly! Jsme s první půlí určitě
spokojeni! Do druhého poločasu jsme vstoupili, jako bychom spali
a hosté vstřelili kontaktní branku. To s námi
pořádně zamávalo a do konce zápasu jsme
se z toho nevzpamatovali! Asi jsme se báli
hrát. Něco bychom s tím měli dělat, neboť ty
druhé poločasy, ty začátky, nám opravdu
nejdou. Je to o psychice. Když soupeř sníží
a narostou mu křídla, tak se hraje úplně
jinak! Říká se, že psychika je 70 % výkonu!
A moje branka? Jirka Poděbradský zatáhl
míč před šestnáctku a chtěl levačkou vystřelit. Viděl jsem, že mu balon utíká, tak
jsem toho využil a dal gól místo něho. Jirka
by určitě dal gól taky.“ Připravil Petr Přibík
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OHLÉdNutí ZA miNuLÝmi ZÁpAsY

22. kolo: SK Slavia Praha – FC Hradec Králové 0:0

Václav Kotal: „Před zápasem bychom určitě bod brali.
Po zápase vzhledem k tomu,
že ani jedno mužstvo nedalo
gól, tak asi jiný výsledek než
remízový nemohl být.“
Jiří Lindr: „Pro nás to je určitě ze Slavie dobrý bod!
Protože jsme se zase vzdálili
těm týmům ze spodku tabulky, které v tomto kole nebodovaly. Tento bod má svoji
cenu, neboť byl vybojovaný!

Ani jeden ze soupeřů neměl v průběhu
utkání stoprocentní šanci. Myslím si, že bod
je zasloužený, i když Slavia měla asi víc ze
hry. Náš výkon byl hodně bojovný a vzadu
jsme předvedli velice slušný výkon celého
manšaftu!“
Jakub Chleboun: „Chtěli
jsme konečně venku v jarní
části bodovat a to se nám
taky na Slavii povedlo! Jsme
rádi, že se nám bodově nevzdálila a myslím si, že jsme
podali dobrý a bojovný
výkon! Tento úspěšný výsledek musíme potvrdit v příštím domácím utkání s Baníkem!
Remíza se Slavií je zasloužená, neboť obě
mužstva hrála dobře.“
Tomáš Rezek: „Jsme určitě
spokojeni s vydřeným bodem. Bylo to těžké utkání,
neboť Slavia hraje velice
rychle. My jsme je dobře
ubránili a dopředu jsme měli
pár náznaků šancí, ale bohužel jsme je nedotáhli do konce. Myslím si, že
s bodem jsou obě mužstva spokojena!“
Připravil Petr Přibík

21. kolo Gambrinus ligy, 21. března 2011
FC Hradec Král. – 1.FK Příbram 2:1 (2:0)
Branky: 14. Fischer, 37. Klapka – 51. Koukal.
Rozhodčí: Makovička – Lhoták, urban. ŽK:
Dvořák – Nohýnek. ČK: 89. Klesa (Příbram).
Diváci: 5454.
FC HK: Lindr – Pávek, Chleboun, Kasálek –

Fischer, Hochmeister (85. Pokorný), Klapka,
Poděbradský – Pilař (80. Mišinský), Dvořák,
Černý (59. Rezek). Trenér: Kotal.
Příbram: Kučera – Plašil, Nohýnek, J. Štochl,
Pleško – Klesa, Tarczal, Videgla (76. Wágner), P. Pilík (65. Papšys) – Jurdík (46. Koukal), M. Štochl. Trenér: Nádvorník.

22. kolo Gambrinus ligy, 3. dubna 2011
Slavia Praha – FC Hradec Králové 0:0
Rozh.: Kovařík – Zlámal, Pospíšil. ŽK: Čelůstka, Pospěch – Klapka, Mišinský, Černý.
Diváci: 6291.
Slavia: Vaniak – Dostál, Čelůstka, Hubáček,
Kaufman – Hora (80. M. Černý), Janda (60.

Milutinovič), Jarolím, Koreš – Kisel – Pospěch. Trenér: Petrouš.
FC HK: Lindr – Pávek, Chleboun, Kasálek –
Rezek, Fischer, Klapka (57. Hochmeister),
Poděbradský (83. Karal) – Mišinský (62.
Černý), Dvořák, Pilař. Trenér: Kotal.

K dalšímu utkání na hřiště soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté do Prahy k utkání
se sousedem v tabulce. Východočeši se
od začátku soustředili na pozornou obranu a hrozili s rychlými brejky. Domácí
hráli na jednoho útočníka a tak k vidění
nebylo mnoho střel na branku. Naše trpělivá hra a bojovné nasazení slavilo
úspěch. Bezchybný výkon v obranné fázi,
na kterém se podílelo celé mužstvo podpořil Jirka Lindr, který vychytal druhou
nulu za sebou a Hradečáci si po dlouhé
době z Edenu odvezli bod!
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B mužstvO
Tabulka Divize C

18. kolo Divize C: FC Hradec Králové „ B „ – FK Náchod 4:0 (3:0)
Branky: Zelený 2, Veselka, Hubička. Sestava: Koubek, Černý Jiří, Jandík, Janoušek, Zelený,
Němeček, Lacina (84. Chromek), Hečko (75. Veselka), Korba (80. Petřík), Hubička.
Zdeněk Urban, vedoucí týmu: „V prvním poločase jsme opravdu hráli velice dobře a hlavně
účelně a výsledkem jsou tři vstřelené branky. V druhém poločase jsme již trošku polevili, ale
nedali jsme soupeři prostor a naopak jsme výsledek potvrdili čtvrtým gólem Hubičky. Všem
hráčům patří poděkování. Všichni hráči z lavičky dostali příležitost si zahrát.“

Tabulka Divize C, sezóna 2010/2011, po 18. kole (tým FK Pardubice odstoupil)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Letohrad
Velim
AFK Chrudim
Kolín
Hradec Králové B
Horní Měcholupy
Pěnčín-Turnov
Náchod
Nová Paka
Dvůr Králové
Ústí n.Orlicí
Trutnov
Semily
Nový Bydžov
Jičín

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

12
10
10
8
7
8
8
7
8
6
7
6
4
4
2

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

4
4
5
3
4
7
6
6
8
6
9
11
9
10
15

37: 17
30: 29
35: 19
27: 13
33: 18
23: 21
26: 27
27: 20
21: 29
27: 23
24: 26
29: 34
27: 38
16: 36
8: 40

38
34
33
30
27
27
27
26
26
24
23
18
17
16
7

(8)
(7)
(6)
(3)
(0)
(3)
(0)
(-1)
(2)
(-6)
(-1)
(-6)
(-10)
(-11)
(-20)

Foto: Tomáš Brixi
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mLÁdežNiCKÁ KOpANÁ
Dorosty

A dorost (u-19) 1. liga: FK Pardubice – FC Hradec Králové 0:1 (0:1)
Branka: Faltus. Sestava: Knobloch – Holeš, Petrášek, Hock, Malý (62. Novák) – Faltus (75.
Hofman), Dvořák, Kopáč, Krolop (46. Tichý) – Hodas, Ptáček.
Luboš Prokopec, trenér: „Soupeř nás prvních 35 minut jasně přehrál, my jsme zaostávali ve
všech činnostech a kromě dvou příležitostí jsme se prakticky do ničeho nedostali. Dvacet
minut ve druhém poločase jsme byli aktivnější naopak my a podařilo se nám dostat do vedení. Po vedoucí brance jsme začali hrát zbytečně pasivně a zbytek zápasu dobránili. Vzhledem k tomu, že jsme si vytvořili více šancí, myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Rád bych
ocenil férovou atmosféru, ve které se zápas odehrál. S výhrou jsme samozřejmě spokojení.“
B dorost (u-18) ČLSD: FC Hradec Králové – FK Teplice 0:4 (0:0)
Sestava: Vízek – Vejchoda (60. Ježek), Sikora, Kučera, Baťka – Hegr (28. Petráček), Hloušek, Bodlák (60. Týfa), Jukl – Bláha, Ryšan (70. Kovář).
Miloš Mejtský, trenér: V prvním poločase jsme soupeře do žádných větších akcí nepustili,
na straně druhé se nám párkrát podařilo zakončit, ale prakticky jsme se do „tutovek“ nedostali. Ve druhé polovině vzali do rukou zápas hostující Teplice, aktivně napadali, všude byli
rychleji, důrazně dohrávali souboje a efektivně útočili. My jsme jim díky našim hrubým chybám dovolili v deseti minutách třikrát vstřelit branku.
C dorost (u-17) 1. liga MD: FK Pardubice – FC Hradec Kálové 3:3 (1:1)
Branky: Cvejn, Hannich, Paulů. Sestava: Žaloudek, Paulů, Drozd, Pluhovský, Bönisch (43. Langr
F.), Brabec (62. Štěpán), Linhart (55. Kopřiva), Hrubý, Cvejn (55. Langr M.), Holubec, Hannich.
Michal Stříž, trenér: „Přestože vezeme bod z Pardubic, tak jsme předvedli „strašidelný“
výkon za který se hráči musí stydět. Hráči, kteří jsou nominováni do základní sestavy za tý-

Tabulka 1. ligy staršího dorostu, sezóna 2010/2011, po 21. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

SK Slavia Praha
FC Hradec Králové
FC Baník Ostrava
FK Pardubice
FC Zbrojovka Brno
FC Tescoma Zlín
SK Sigma Olomouc
AC Sparta Praha
FK Teplice
FC Vysočina Jihlava
FC Viktoria Plzeň
FK Mladá Boleslav
Slezský FC Opava
České Budějovice
1.FC Slovácko
FK Baník Most

20
19
21
20
19
20
20
20
20
21
20
20
20
20
20
20

13
12
10
10
9
9
9
8
7
9
6
6
6
5
5
0

3
3
5
3
5
5
4
5
8
1
8
6
4
5
3
4

4
4
6
7
5
6
7
7
5
11
6
8
10
10
12
16

55:24
39:23
35:30
27:20
28:25
26:25
43:32
36:32
37:38
39:42
36:34
34:40
22:32
27:39
24:40
25:57

42
39
35
33
32
32
31
29
29
28
26
24
22
20
18
4

12
12
2
0
5
-1
-2
2
-1
-5
-4
-9
-5
-10
-9
-23
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mLÁdežNiCKÁ KOpANÁ
Dorosty, žáci

denní práci v tréninku, jsou schopni v zápase ukázat tak maximálně 40 % toho co umí, a to
je při vší úctě zatím málo. Na tak špatně hrajícího soupeře, při veškerém respektu k Pardubicím, už asi nenarazíme. Na druhé straně tohoto zápasu vidím pozitivum v tom, že jsme poprvé skórovali (hned 3x) a dokázali jsme zvrátit vývoj utkání z 1:3 (to jsme byli zralí na hození
ručníku) na konečných 3:3. Hned ve středu máme možnost reparátu proti Brnu a tak věřím,
že se prezentujeme lepší hrou.“
D dorost (u-16) ČLMD: FC Hradec Králové – FK Teplice 2:1 (1:1)
Branky: Vobejda 2. Sestava: Mačí – Petrů, Pour, Zezula, Kratochvíl (50. Šnejdr) – Kosař (75.
Tauchman), Ráliš, Vobejda, Klouček – Kraják (50. Heger), Antoš (60. Vágner).
Aleš Šubrt, trenér: „Chválím hráče za předvedený výkon. Po celé utkání jsme měli více ze
hry. Dnes byl na hřišti skvěle hrající Vobejda, který nám zajistil vítězství dvěma brankami.“
A žáci (u-15) ČLSŽ: FC Hradec Králové – FC Slovan Liberec 3:1 (1:1)
Sestava: Ordelt – Majurník, Lekeš (67. Pelikán), Hrabar, Fenz, Zdržálek, Breda, Hlavsa, Kučera, Zbudil (55. Šejvl), Korčák (46. Zorvan).
Petr Huf, trenér: „V první půli jsme byli lepším týmem, dobře jsme kombinovali, získávali
jsme hodně míčů na obranné polovině soupeře, vytvořili jsme si 3 brankové příležitosti, z nichž jsme až tu 3. proměnili, soupeř hrozil rychlými protiútoky, z nichž po naší ztrátě
ve středu pole jeden zužitkoval. Ve 2. půli jsme opustili střed pole, soupeř měl 4 brankové
příležitosti, které však neproměnil, my jsme v závěrečných minutách utkání dohráli 2 protiútoky, a proto zvítězili.“
B žáci (u-14) divize žáků: FC Hradec Králové – RMSK Cidlina 1:0 (1:0)
Branka: Habrman. Sestava: Syrový – Dědeček, Fogl, Střelec, Starsser – Habrman, Trubač,
Nešický, Müller – Formáček, Hynek. Střídali: Sobotka, Majer, Repák, Jeníček, Brokeš.
Ladislav Matras, trenér: „Dnešní utkání bylo velmi bojovné, občas až za hranicemi tvrdosti.
Z naší strany to byl spíše ubojovaný výkon, chyběl klid v zakončení i rozehře, vázla souvislá
kombinace. Děkujeme hráčům za bojovnost a za vyhrané utkání. Za týden nás čeká další
velmi těžké utkání v Náchodě. Teď už se budeme soustředit jen na Náchod.“
C žáci (u-13) ČLMŽ: FC Hradec Králové – FC Slovan Liberec 5:0 (3:0)
Branky: Breda 2, Kavka, Krejčíř, Kváš. Sestava: Mach – Holubec (47. Jukl), Vápeník (47.
Kavka), Zezula, Trávníček (50. Křížek) – Kavka (31. Kváš), Křížek (31. Hašek), Spěvák, Jukl
(31. Chocholatý) – Breda (31. Krejčíř), Martinec (45. Breda).
Lukáš Fibiger, trenér: „Po celé utkání jsme byli jasně lepším týmem a udávali tempo hry,
hosté za celé utkání vystřelili jen dvakrát na branku. Škoda, že jsme ještě další dvě, tři velmi
nadějné situace nedotáhli do gólového konce, skóre v náš prospěch mohlo být ještě vyšší.
Celý tým zaslouží za předvedený výkon pochvalu!!“
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Žáci, mini

D žáci (u-12)- Divize žáků: FC Hradec Králové – RMSK Cidlina 1:4 (1:2)
Sestava: Finke – Petřík, Daněk, J.Zeman, Havel – A.Zeman, Soukeník, Vašek, Knespl – Locker, Nejman. Střídali: Rožek, Kabeláč, Chvátil.
Richard Vlášek, Petr Sixta,trenéři: „u soupeře jsme upozorňovali na 3 individuality – Vávru,
Váchu a Vrabce – dostali jsme od nich 4 branky, na rychlé brejky hostí – dostali jsme z nich
3 branky a na minimalizování chyb – udělali jsme jich 6, soupeř 4 potrestal – u našeho týmu
jsme apelovali na proměňování šancí a kombinační hru – první jsme bohužel nesplnili. Hráli
jsme dobře kombinačně, byli jsme lepší v držení míče a v individuálních činnostech, ale přidaná hodnota v podobě více branek a vítězství nám stále schází. Přesto nechceme propadat skepsi a být na náš celek kritičtí – na krásu se sice fotbal nehraje. Naši chlapci dorostou
soupeře fyzicky, a fotbalově jdou určitě správnou cestou. Musíme mít trpělivost, tým ještě
vhodně doplnit a nadále tvrdě pracovat.“
E žáci (u-11): Přátelsky UMBRO Challenge Cup
FC Hradec Králové – 1.FK Příbram 2:0, Bohemians 1905 6:0, SK Benešov 4:1,
FK Baumit Jablonec 3:0, SG Dynamo Dresden 1:2, FS Junior Teplice 0:1
Sestava: Pecháček – Mates, Macháček, Zapletal, Šedivý, Pácalt, Hůlka – Horák, Havrda, Zahradníček, Mach, Sokol, Samko, Peřina, Rajnoch.
Ondřej Trojna, trenér: „Po nepříliš valných výkonech v posledních dvou přípravných utkání
jsme si chtěli spravit chuť na tomto turnaji. To se nám určitě podařilo a v Jablonci zanechali
velmi dobrý dojem. Do zápasu s Drážďanama jsme šli s bilancí 4-0-0, stejnou jako soupeř
z Německa, takže se jednalo o předčasné finále. utkání mělo velký náboj. Vše se odehrávalo ve vysokém tempu. Rozhodující moment utkání byla neodpískaná penalta na Rajnocha,
kdy byl ve vápně sražen k zemi, ale rozhodčí ponechával výhodu!“
Konečné pořadí: 1. SG Dynamo Dresden, 2. FC Hradec Králové, 3. 1.FK Příbram, 4. SK
Junior Teplice, 5. SK Benešov, 6. FK Baumit Jablonec, 7. Bohemians 1905.
Mini (u-10) KPSP: Turnaj ČAFS Židenice
FC Hradec Králové – FC Petržalka 1898 1:0, 1. SK Prostějov 0:0,
FC Pálava Mikulov 1:2, FC Zbrojovka Brno 0:1, ČAFS Židenice 0:0, Wisla Krakow 1:0
Sestava: Vencl, Semerák, Řezáč, Poláček, Zbořil, Kejř, Franc, Kosař, Šábrt, Koval, Krotil,
Podsadlo, Balog, Pulkrábek, Kott
Michal Morávek trenér: „O víkendu jsme se zúčastnili venkovního turnaje na umělé trávě
v Brně v krásném sportovním areálu VuT. Turnaje se zúčastnilo 15 mužstev. Celkově jsme
obsadili 8. místo. Hlavně vinou velice mizerné střelecké produkce, kdy jsme za celý turnaj
vstřelili pouhé 3 branky z mnoha brankových příležitostí, které jsme si vypracovali. Objektivně ale ani naše hra nebyla na takové úrovni jakou bychom si představovali. Kombinace
byla složitá, individuálně jsme se těžko prosazovali a velice často kazili. Ze všeho nejvíce
nám ale chyběla vůle, chuť po vítězství. V mužstvu nebyl nikdo, kdo by dokázal zvednout
prapor a mužstvo strhnut k lepším výkonům. Což je špatně. Tuto vlastnost jsme mohli u jiných týmů vidět a jejich hra byla hned o mnoho lepší.“
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jAK tO BYLO NApOsLedY
prvoligová sezóna 2002/2003

Poslední prvoligová sezóna, ve které se oba
dnešní soupeři střetli, byla 2002/2003. SK
Hradec Králové obsadil poslední, šestnáctou příčku se ziskem 22 bodů. Na svém
kontě měl nejvíce remíz ze všech prvoligových celků (13) a naopak nejméně vítězství
(3). Další nelichotivou bilancí byl počet vstřelených branek. Hradec jich v této sezóně
vstřelil pouze 23 a naopak inkasoval 54 branek, což byl druhý nejvyšší počet inkasovaných gólů v této sezóně. „Lepší“ byl jen
druhý sestupující tým Bohemians (56).
Jediný dnes hrající hráč FC Hradec Králové,
který tuto sezónu pamatuje, je Filip Klapka.
Ten, společně s kapitánem týmu Miroslavem
Zemánkem, nastoupil ke všem 30 prvoligovým zápasům.
Střety s Baníkem Ostrava se datují od
vstupu Hradce Králové do I. ligy v roce
1956. Dnešní soupeři se také utkali ve 2.
lize, a to v ročníku 1969/70 a 1973/74.
Bilance vzájemných utkání vysoko vyznívá
pro Baník Ostrava:
1. liga 51 – 11 – 15 – 25 44:86
2. liga 4 – 1 – 1 – 2
6:6
Nejvyšší vítězství Hradce: 4:0 doma v roč.
1994/95.
Nejvyšší prohra s Ostravou: 1:10, sezóna
1956.
Nejvyšší návštěva v Hradci: 14 000 diváků
v roč. 1965/66 (vítězství Hradce 1:0).
Nejvyšší návštěva v Ostravě: 18 000 diváků v roč. 1962/63 (porážka Hradce 1:4).

Ostrava (Bazaly), neděle 3. listopadu 2002:
Baník Ostrava – SK Hradec Král. 4:0 (2:0)
Branky: 9. Lukeš, 17. Svěrkoš, 76. Látal PK,
89. Žůrek. ŽK: Zoubek, Lukáš, Podhajský/Drozd, P. Besta, Matušovič, Látal. ČK:
Hradec – 63. Zoubek. Rozhodčí: Marada –
Krátký, Hranický. Diváků: 2 960.
Sestava Hradce: Podhajský – Kubeš,
Lukáš, Zemánek, Kalousek (23. Breda), –
Zoubek, Krmaš, Lesák, Bouška – Maniatis(60. Kraus), Klapka (79. Mooc)
Sestava Ostravy: Laštůvka – Pospěch, Bolf,
Dvorník, Drozd – Látal, P. Besta (83.
A. Besta), Lička (74. Bystroň), Matušovič –
Lukeš (68. Žůrek), Svěrkoš
Hradečtí fotbalisté nepřekonali krizi ani v Ostravě. Naopak utrpěli debakl a prodloužili
sérii bez vítězství na dvanáct utkání v řadě.
První smrtící úder přišel z kopačky Lukeše
již v 7. minutě a podruhé Ostravští skórovali
v 17. minutě Svěrkošem. Oba góly Hradec
inkasoval z levé strany. Po dvou gólech Ostrava podlehla sebeuspokojení a Hradec
srovnal krok. Hrálo se na polovině Ostravy,
ale jedinou ránu Hradečtí vyslali na bránu
soupeře až v závěru 1. poločasu. Po přestávce kvalita fotbalu upadla. Od 63. minuty
hrál Hradec bez vyloučeného Zoubka, když
druhou žlutou kartu dostal za zbytečné řeči.
V 76. minutě Podhajský při zákroku fauloval
a z penalty padla třetí branka. V úplném zá-
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věru utkání ještě Žůrek zvyšoval na 4:0 pro
domácí. Ač v poli byla hra vyrovnaná, výsledek je krutý.
Hradec Králové (Všesportovní stadion), neděle 18. května 2003 s dešťovou přeháňkou:
SK Hradec Kr. – FC Baník Ostrava 1:1 (0:1)
Branky: 90. Rolko/38. Svěrkoš. ŽK: Rolko,
Šebek. Rozhodčí: Havrilla – Balko, Vindiš.
Sestava Hradce: Svoboda – Kubeš, Rolko,
Zemánek, Vaniš – Kučera (68. Kalousek),
Breda (84. Lukáš), Krmaš, Bouška – Klapka,
Šebek (68. Šmarda)
Sestava Ostravy: Raška – Pospěch, Bolf,
Dvorník, Drozd – Látal, Lička (87. Sviták),
Bystroň, M. Čížek (73. Matušovič) – Lukeš
(82. Žůrek), Svěrkoš

Vzhledem k sestupové skutečnosti dal trenér
příležitost v brance Svobodovi, v obraně Vanišovi a v útoku Šebkovi. V zápase průměrné
úrovně byli Hradečtí aktivnější, ale chyběla
přesná finální přihrávka a důraz v zakončení.
Hosté byli fotbalovější a hrozili svými nebezpečnými brejky. V 38. minutě z jednoho
z nich obávaný útočník Svěrkoš skóroval
0:1. Po přestávce se většinou hrálo na polovině Ostravy. V rozhodujících chvílích Hradci
chyběl nápad, rozhodnost a důraz – stará
bolest, která je dovedla k odchodu z I. ligy.
Již v nastaveném čase, když byl dopředu
posunut obránce Rolko, podařilo se Lukášovi dlouhým pasem vyhledat Krmaše, který
přesně přihrál Rolkovi, který ne hlavou, ale
nohou vstřelil svoji první branku v I. lize. Remíza odpovídala průběhu hry.

pŘijĎte NA NÁBOr mALÝCH FOtBAListŮ
ZA ÚČAsti prvOLiGOvÝCH HrÁČŮ
FC Hradec Králové a Fotbalová školička při ZŠ M. Horákové
pořádají na Všesportovním stadionu nábor malých fotbalistů,
a to zejména ročníků 2001 až 2006.
NáBOR SE KONá VE ČTVRTEK 28. DUBNA 2011
od 16,30 hod.
Zájemci o černobílý dres si v rámci náboru na hlavní ploše Všesportovního stadionu vyzkouší různé pohybové dovednosti a zahrají si fotbal, a to vše za pomoci hráčů prvoligového A družstva.
S sebou si přineste dobrou náladu, pití, sportovní oblečení
a obuv.
Na dotazy ohledně náboru nebo případného náhradního termínu
Vám rádi odpoví:
Ing. Petr Vohralík (603 318 713, mail petr.vohralik@seznam.cz)
a Ladislav Matras (773 800 385, mail ladislav.matras@fchk.cz).
Proto neváhejte a přijďte mezi nás zkusit svoje
fotbalové štěstí.
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Pohled do historie
Miloš Mejtský slaví “50”

Miloš Mejtský – narozen 11. 4. 1961 v Žacléři
Milošovy fotbalové začátky se pojí s rodným
Žacléřem, kde ho v žáčcích učil první písmena fotbalové abecedy Jaroslav Koubek,
bývalý hráč Sparty Praha. Ze Žacléře brzy
jeho cesta vedla do krajského města
Stalo se to takto. Vcí se vytáhli a nad soupeřem vyhráli 2:0. Oba žacléřské góly dal
právě Miloš a samozřejmě padl okamžitě do
oka hradeckým trenérům. A tak v patnácti
letech (hned po škole) přesídlil z města uhlí
do města pod Bílou věží. Spartakovské začátky jsou z dorosteneckého celku u trenéra
Škorpila, a již o několik měsíců později (jako
dorostenec) okusil hru v divizi za béčko. Od
ledna 1978 už naháněl strach obráncům
v dresu hradeckého áčka.
A přišla slavná léta. V sezoně 1979 -1980 vykopala parta trenéra Šindlera 1. ligu a Miloš
se o ni významně zasloužil (byl autorem jediného gólu v prvním kvalifikačním utkání
s Teplicemi). A sezóna
1980 – 1981? Byla prvoligová, ale nakonec
v neprospěch Hradce promluvilo horší skóre
o jediný gól a Votroci se vrátili zpět do ligy
druhé, a následně až do třetí. Ale to již Miloš
1. liga, sezóna 1980/81
– v souboji s dnešním
předsedou fotbalového
svazu Ivanem Haškem.

Mejtský oblékal zelené sukno. Vojnu si odsloužil ve dvou oddílech – Dukla Praha a RH
Cheb. S druhým klubem se pojí jedna nepříjemná věc – velmi těžké zranění pravé
nohy z utkání Vítkovice – RH Cheb. Miloš
získal na půlící čáře míč a sám postupoval
na soupeřovu branku. V tom se na něho
z boku vyřítil nekompromisní stoper Vítkovic
Moravčík a Milošovi tak přeťal slibně se vyvíjející fotbalovou kariéru. A tak si od fotbalu
více jak rok musel „odpočinout“.
Po základní vojenské službě jeho cesta
vedla zpět na stadion „pod lízátky“. Zde odkopal celkově 10 sezón, z toho tři v první
lize. V černobílém dresu k mistrovským
utkáním celkově vyběhl 217 krát.
Za svůj největší fotbalový úspěch považuje
tento hráč, který oblékal reprezentační dres
v mládežnických kategoriích a reprezentace
do 21 let, získání titulu mistra ligy v Dukle
Praha, dva postupy s Hradcem Králové do
1. Ligy, 4. místo s reprezentačním výběrem
hráčů do 18 let na ME v rakouském Bischofshofenu a 3. místo na mezinárodním
turnaji v italském městě Viareggio s týmem
Dukly Praha. Mezi největší zážitky řadí
utkání FC Barcelona – Dukla Praha v mutný
je naopak ze všeho, co se nezdařilo, z těžkého zranění a ze sestupů z 1. Ligy, které
zažil.
Jeho vzorem byl Brazilec Socrates, který na
fotbalových trávnících působil v osmdesátých letech.
Jak jej viděl bývalý trenér Milan Šmarda?
„Miloš se po těžkém zranění dostal vlastní
pílí a ctižádostí na velmi dobrou úroveň.
Vždy byl velmi platným hráčem, kterého
mužstvo potřebovalo. Vždy do utkání nastupoval se snahou vyhrát a tomu podřizoval
boj na hřišti. Jeho slabinou však bylo zakončování vypracovaných akcí a potřeba
mnoha šancí na gól.“
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Miloš Mejtský, také přezdívaný Anděl nebo
Mejdlo, dnes vychovává fotbalovou mládež
FC Hradec Králové. Jako šéftrenér mládežnické základny má na starosti všechny vyrůstající fotbalisty v našem klubu.
A jeho přání? Dobré zdraví a co nejdéle hrát
v Hradci Králové první ligu.
Co si nejdříve vybavíte při přečtení článku?
Krásná léta. Krásný fotbalový život do čtyřiceti let. Krásné fotbalové začátky v dresu
Baníku Žacléř a následný přechod do velkoklubu Spartak Hradec Králové. Když mě
přivedli trenéři v patnácti letech, podívat se
na trénink A týmu, byl jsem v ohromném
úžasu. Byl to můj sen, kopat za nejlepší tým
v kraji. A to se mně posléze splnilo.
Měl jste také tu čest odehrát jednu sezónu
v jednom z nejlepších klubů Evropy Dukle
Praha.
Pro devatenáctiletého kluka z vesnice to byl
největší zážitek dosavadního života a jedno
z prvních seznámení se se skutečným profesionálním fotbalem. V kabině jsem se svlékal po boku takových hráčů jakými byli
Netolička, Stromšík, Petr Rada, Fiala, Macela, Kapko, Josef Novák (odchovanec Baníku Žacléř), Štambacher, Pelc, Rott, Kozák,
Nehoda, Vízek a dalších hvězd.
V černobílém dresu jste vydržel do svých 28
let. Co pak následovalo?
Odchod do druholigových, ale ambiciózních
Slušovic. Zde jsem odehrál dvě sezóny
(leden 1988/ leden 1990). Poté jsem zamířil
do Rakouska, kde jsem odehrál celkově
deset sezón na regionálních úrovních (Litschau, Gastern). Kopačky jsem definitivně
pověsil na hřebík ve svých 40 letech.
Dnes se věnujete dráze trenéra …
Původně jsem se ani trénování věnovat nechtěl. Nastoupil jsem normálně do práce, do
tehdejší fabriky ZVÚ. Ovšem můj šéf Zdeněk
Pospíšil mě přemluvil k trénování mladšího

Barážové utkání o postup do 1. ligy, sezóna
1979/1980: Spartak HK – Sklounion Teplice.
Utkání první ligy sezóna 1980/1981 Spartak
HK – Slavia Praha IPS.

dorostu Olympie HK. V roce 1999 jsem si
udělal nejvyšší profesionální trenérské vzdělání, které mi umožňuje trénovat kdekoli na
světě, kterékoli mužstvo. Dnes jsem na pozici sportovního manažera u nás v Hradci
Králové a také trénuji mládežnické celky.
Co byste popřál hradeckému fotbalu?
Hlavně nový stadion, nepřetržitou účast v 1.
lize, úspěchy mládežnických celků a hodně
fanoušků. Všem lidem, kteří fandí, nebo pracují pro hradeckou kopanou pevné zdraví.

▲
▼
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sOupisKA FC HrAdeC KrÁLOvÉ, a.s.
Gambrinus liga – jaro 2011
BRANKáři

20

29
LINDR Jiří
7. 8. 1986
191 cm, 83 kg

ZICH Lukáš
10. 1.1985
195 cm, 88 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, Tajzler
Jaroslav – masér, Svobodová Marie – kustod.
Management klubu: Ing. Richard Jukl – generální ředitel, Ladislav Škorpil – sportovní manažer, Martin Černík – sekretář, Helena Výborná – 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 – jaro 2011
ZáLOŽNÍCi

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

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

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

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

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

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

28
KLAPKA Filip
20. 6. 1981
187 cm, 81 kg

ÚTOČNÍCi

6

9
PILAŘ Václav
13. 10. 1988
170 cm, 67 kg

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

ČERNÝ Pavel
28. 1. 1985
185 cm, 87 kg

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

10
MIŠINSKÝ Vladimír
8. 7. 1986
185 cm, 80 kg

Přišli: Klapka (host. z FK Tobol Kostanaj),
Zich (host. ze Sparty Praha), Mišinský (host.
z Karviné, Pokorný (host. z V. Žižkov), Voltr
(z B týmu).
Odešli: Hanuš (Slavia), Hájovský (Plzeň),
Tomašák (Baník Ostrava), Kocourek (Jablonec) – všichni ukončení hostování, Dorotík
(host. v jednání), Přibyl (host. FC Pardubice), Voltr (host. Česká Lípa).
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HrAdeCKÝ treNÉr KOtAL prOHNAL
tÝm Z OKresNíHO pŘeBOru
Trenér Hradce Králové Václav Kotal v sobotu
26. března trénoval hráče týmu z okresního
přeboru Sokol Hejtmánkovice. Tréninkovou
jednotku s koučem Gambrinus ligy vyhráli
Hejtmánkovičtí díky projektu Gambrinusu
Kopeme za fotbal. Trenér Kotal nepřijel za
svými novými svěřenci sám, ale vzal si
s sebou jedenáctku svých kmenových
hráčů, takže po tréninku proběhl ještě přátelský zápas.
V Hejtmánkovicích se bude ještě dlouho
vzpomínat na fotbalový den s hradeckým
trenérem Kotalem a jeho týmem. už během
tréninku se u hřiště tísnilo mnoho lidí. A měli
se na co koukat. Kouč udílel pokyny a profesionálové z Gambrinus ligy předváděli
cviky svým kolegům, aby vše lépe pochopili
a vstřebali. „Baví mě to, máme se co učit,“
komentoval trénink Zdeněk Vacek ze Sokola
Hejtmánkovice, který měl kromě sportovních úkolů v sobotu i další povinnosti. „Než
jsem šel trénovat, zatápěl jsem tady
v udírně, aby byly pro lidi připravené klobásky,“ vyprávěl fotbalista, který se v civilu
živí jako hospodský.
„Zítra hrají Hejtmánkovice mistrovské utkání,
takže jsme se domluvili, že trénink bude v ta-

kovém nasazení, aby byla zachovaná kvalita cviků. Nemusí to být v maximální rychlosti,“ přiblížil průběh Kotal. „Je to náročný,
ale pohoda,“ usmíval se unaveně hráč Hejtmánkovic Miloš Nyč, když se vracel na
půlku hřiště po zakončení připravené herní
situace.
„Pojď, dohráváme situace až do konce,“
burcoval hejtmánkovické duo útočníků trenér Hradce Králové poté, co jejich akce
skončila odrazem balónu od tyče zpět do
hřiště. Dva na dva, tři na tři, zpracování centru a rychlé zakončení – herní situace se střídaly rychle za sebou a brankáři byli neustále
v permanenci. „Přese mě přihrávka na nabíhajícího hráče a hned zakončení,“ instruoval trenér hráče, když byl v roli pasivního
obránce a nad jeho hlavou měly létat balony.
„Jsem rád, že jsme se mohli do projektu
Gambrinusu Kopeme za fotbal zapojit.
Sokol Hejtmánkovice to vzal za správný
konec a dnes tu mohli přivítat hradecké fotbalisty,“ pochvaloval si předseda Okresního
fotbalového svazu Náchod, který přihlížel
tréninku společně s Ladislavem Škorpilem.
Sportovní manažer Hradce Králové se spo-
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HrAdeCKÝ treNÉr KOtAL prOHNAL
tÝm Z OKresNíHO pŘeBOru
lečně s trenérem a hráči po tréninku účastnil
krátké diskuze s fanoušky. Odpovídali na
nejrůznější otázky, rozdali podpisy, ale duševně se už připravovali na přátelské utkání,
které následovalo.
Do hradeckých dresů se převlékla jen část
hráčů Gambrinus ligy. Tým doplnili fotbalisté
Hejtmánkovic. V modrých dresech Hejtmánkovic zase nastoupili vedle místních
hráčů hradečtí profesionálové a dokonce
trenér Kotal. I na hřišti byl bývalý hráč pražské Sparty nepřehlédnutelnou postavou
a s velkým přehledem rozdával svým spoluhráčům milimetrové nahrávky.
Hrálo se dvakrát půl hodiny a z vítězství 3:2

se radovali hráči v modrých dresech
s logem projektu Kopeme za fotbal na
prsou. Přestože o výsledek nešlo, v kronice
hejtmánkovického fotbalu bude jistě zapsán
zlatým písmem.
Projekt Kopeme za fotbal se rozjel v roce
2010. Kromě materiální podpory pro týmy
od nejnižší soutěže po okresní přebor dává
klubům možnost soutěžit o exkluzivní okamžiky s celky Gambrinus ligy. Kromě střetnutí
s profesionály mohou také vyhrát trénink
s koučem z Gambrinus ligy a mnoho dalších
zajímavých cen. Do projektu je v současnosti ve 13 regionech zapojeno přes 400
týmů.

šKOLA mLAdÝCH rOZHOdČíCH
uplynulou neděli zakončila seriál běhů letošní Škola mladých rozhodčích, kterou
v rámci Konvence vzdělávání rozhodčích
uEFA pořádal Královéhradecký KFS. Záštitu
nad touto akcí převzal, stejně jako v předchozím roce, Královéhradecký kraj.
Ze 33 přihlášených ve věku 15–25 let absolvovalo závěrečné zkoušky 25 benjamínků
rozhodcovského řemesla. Největší zastoupení měl tradičně okres Hradec Králové
(15), za Rychnovsko a Náchodsko se
zúčastnilo 5 rozhodčích, Jičín a Trutnov měl
mezi školenými 4 zástupce.
Velkému zájmu se těšily hlavně přednášky
vzácných hostů – bývalého mezinárodního
a prvoligového arbitra Miroslava Maurera
a Václava Mitaše, který pohovořil na téma
psychologie rozhodčího.
Na umělé trávě v Chudonicích si přítomní
pod dohledem krajského lektora pravidel
Aleše Šoba vyjasnili způsob pohybu rozhodčího po hrací ploše a v modelovém zápase na vlastní kůži i vyzkoušeli.
Poslední běh v Trutnově byl ve znamení

testů, po nichž následovala návštěva divizního utkání Trutnov – Nová Paka a videorozbor zápasu za přítomnosti delegáta Jiřího
Krenčíka.
Certifikáty a trička věnovaná Královéhradeckým krajem, spolu s přáním mnoha zdaru
a poděkováním za hladký průběh všem,
předali absolventům na úplný konec místopředseda KFS Marek Pilný a organizátoři letošní ŠMR Vlastislav Pánek, Jiří Krenčík,
Dušan Galba a Tomáš Brixí.
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rOZHOvOr

s Pavlem Dvořákem, hráčem FC HK
Pavel Dvořák schytal na hřišti v Edenu
mnoho ran a velkou měrou se zasloužil
o zisk bodu. Těsně po utkání jsme ho zastihli u autobusu a povídali si o právě
skončeném utkání SK Slavia Praha – FC
Hradec králové 0:0.
Pavle, bod ze Slavie zlatý…
Dobrý bod, a konečně jsme také něco
z venku přivezli. už bylo na čase. Jsme rádi,
je to vydřený, vybojovaný bod.
Schytal jsi hodně ran?
Bolelo to asi jako každý zápas. Od soubojů
tam jsem, Snažím se chodit do odkopů,
když se bráníme. Moc fotbal si nezahraju
(směje se). Vůbec s tím nemám problém
Párkrát ses dostal do zakončení. Kdy bylo asi
nejblíže ke gólu?

V prvním poločase šance levou nohou. Je
jen škoda, že to nešlo víc k tyči, protože míč
před Vaniakem trochu skočil, takže kdyby to
šlo tam, určitě by měl víc problémů. Takováto střela je buď- anebo.
Od kdy si věřil, že si z Prahy odvezeme nějaký ten bod?
Věřil jsem již od začátku utkání. Akorát jsme
chtěli být trochu více nebezpeční dopředu.
Druhý poločas jsme si všichni říkali, že se
nemůže stát, abychom inkasovali. Byl jsem
přesvědčen, že na Slavii minimálně bod
uhrajeme.
Atmosféra utkání byla v Edenu i díky našim
fanouškům excelentní …
Fanoušky jsme vnímali již od rozcvičky, kdy
nás povzbuzovali a jim také patří velký dík.
Jsme rádi, že máme takovéto fanoušky a věříme, že v tom budou i nadále popkračovat.
Bude oslava bodu ze Slavie?
Zatím není co slavit. Je ještě hodně kol do
konce Gambrinus ligy a potřebné body musíme uhrát. Až bude záchrana reálná, pak
teprve budeme hledat čas na oslavu. Nyní
určitě ne. Teď nás čeká důležitý zápas s Ostravou. Když ho zvládneme, pak můžeme
být relativně v klidu. Zatím ne.
Ostatní výsledky 22. kola nám nahráli. Souhlasíš?
určitě. Brno i Ústí prohrálo, což je pro nás
dobře. Ale i tak, my se musíme hlavně koukat na sebe, protože body za nás nikdo jiný
neuhraje.
Čím bys pozval fanoušky na utkání s Baníkem Ostrava?
Hlavně předešlými dvěma výsledky v domácích zápasech, kdy jsme vyhráli. To je asi
samo o sobě největší pozvánka. V obou zápasech jsme dali dva góly. Ostrava je také
dost atraktivní soupeř, asi jeden z nejatraktivnějších nyní na jaře v domácím prostředí.
Opět se budeme snažit hrát pěkný, divácky
atraktivní fotbal a odměnit se tak našim fanouškům.
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pArtNer dNešNíHO ZÁpAsu
Serafin Campestrini s.r.o.

Firma Serafin Campestrini byla založena
v roce 1915 jako rodinný podnik ve městě
Ottensheim v Rakousku. Ve své dlouhé historii již prošla obdobím jak úspěchů tak také
neúspěchů, ale stále se jí daří udržet si své
místo na trhu v oblasti
dřevozpracujícího průmyslu. Dnes je společnost vedena již čtvrtou
generací a patří k moderním dřevařským firmám.
Na území České republiky působí od 7.7.
1993 dceřinná společnost Serafin Campestrini s.r.o. se sídlem v Borohrádku.
Stěžejním zlomem ve vývoji firmy byl rok
1995. Došlo ke koupi části areálu bývalého
Technomatu i s vlečkou a započalo se stěhováním technologii z Rakouska. V listopadu již stál „HARD“ (linka na třídění
a prokládání řeziva), dvě velkokapacitní sušárny Mühlböck s kotelnou o výkonu 1,4
MW, jedna rozmítací pila Canali a dvě hoblovací linky „Weinig“. Společnost dosáhla
počtu 26 zaměstnanců a vyráběla 500 m3
hoblovaného řeziva za měsíc. Z důvodu přebytku hoblin se v roce 1996 začalo s výstavbou briketárny a instalací prvního
briketovacího lisu RuF. V roce 1997 došlo
k zvýšení poptávky po našich palubkách na
kterou firma reagovala v roce 1998 vybudováním nové hoblovací linky s technologií
„Weinig“ a „Fischer“, dalších sušáren,
skladu suchého řeziva a osazen byl i druhý
briketovací lis RuF. Rok 1999 byl rokem vylepšení technologii a údržby věkem zchátralých budov. Mezi tyto budovy patří
i budova stávající barvírny kde byla v roce
2000 osazena barvící linka „Makor“, která
byla o 2 roky později doplněna modernější
vakuovou barvící kabinou „Schiele“.
Neustálý nárůst poptávky, výroby a následně i prodeje přinutily společnost k navýšení objemu nákupu řeziva a nahradit
nedostatky na evropském trhu nákupy

v Rusku. Na konci roku 2000 měla společnost již 79 zaměstnanců a měsíční výroba
dosahovala 4.000 m3, a z toho vyplynuly
úkoly na rok 2001. Přistavět sušky, větší kotelnu na biomasu a další briketovací lis, tentokrát již výkonnější
„Bio“. Výroba se opět navyšuje, a je nutno nakoupit další rozmítací pily
„Waco „ a postavit nový
„HARD“, který stojí již
v létě roku 2002. Ani to však nestačí a proto
se v roce 2003 připravuje projekt na čtvrtou
hoblovací linku a přistavuje se trafostanice.
Společnost se počátkem roku 2004 potýká
s nedostatkem skladovacích prostorů
a proto kupuje poslední ze skladovacích hal
bývalého Technomatu. Současně se stavbou 4. hoblovací linky se staví i velké betonové silo na hobliny a přistavuje se
briketárna s druhým briketovacím lisem
„Bio“.
V roce 2005 se bourá stará dílna a staví se
další sklad suchého řeziva. Probíhá rozsáhlá
rekonstrukce oplocení. Výrobní kapacita
v sezóně 2006 opět nestačí pokrýt poptávku
a proto se připravuje max.modernizace 3.
hoblovací linky a posiluje se trafostanice na
stávající 2 MWH. Na jaře 2007 se začíná
s modernizací a přístavbou 3. hoblovací
linky, která je již na konci léta v plném provozu. Plánuje se výstavba dalších čtyřech
skladovacích hal na nově odkoupených
pozemcích. První polovina roku 2008 byla
věnována především rozvoji, rozšíření a modernizaci podnikové prodejny. Byly postaveny nové skladovací regály, parkoviště pro
zákazníky i prodejní kancelář. V polovině
roku byl dán do provozu třetí briketovací lis
„Bio“. Na konci roku 2008 měla společnost
123 zaměstnanců s výrobní kapacitou 9.000
m3 za měsíc.
I roky 2009 a 2010 probíhal v dalším vylepšování technologíí a zvětšování skladova-
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pArtNer dNešNíHO ZÁpAsu
Serafin Campestrini s.r.o.

cích prostorů. Byly postaveny dvě nové
skladovací haly na nových zpevněných
7000 m2. Stará „kanali“ byla nahrazena moderní dvoupásovou pilou Waco. V briketárně a na 2. lince Weinig byli instalováni
roboti na ukládání briket a palubek. Obnovy
se dočkal i vozový park vysokozdvižných

vozíků. Byly zakoupeny dva nové vozíky
značky Kalmar.
Od roku 2009 jsme partnery Pardubického
extraligového hokejového klubu HC Eaton
Pardubice a od počátku roku 2011 také hradeckých prvoligových fotbalistů FC Hradec
Králové.

tereZA mAxOvÁ
FANdí ČesKÉmu FOtBALu
Jako velmi nadšená fanynka se v rozhovoru o fotbale prezentovala Tereza Maxová. Světoznámá modelka a především
pak zakladatelka a předsedkyně správní
rady Nadace Terezy Maxové dětem. Právě
s jejím projektem TERiBEAR se před
touto sezonou spojil český fotbal.
Tereza Maxová a fotbal – jak jde toto spojení
dohromady?
Myslím si, že velmi dobře. Ať už se týká nadace, která se spojuje s českým fotbalem
v rámci projektu TERIBEAR nebo mé rodiny,
kdy mě moje dítě, které fotbalem žije, postaví střídavě do brány nebo do útoku.
Máte nějaký fotbalový zážitek, ke kterému se
ráda vracíte?
Mám, a to setkaní s fotbalovou legendou –
Pélém, které se uskutečnilo před několika
lety v Londýně. Nejela jsem sama, ale vzala
jsem s sebou tehdy desetiletého klučinu,
Vojtu, z Dětského domova Vizovice, kterému
se takto splnil jeho velký sen.
Jsou mezi fotbalisty osobnosti, s kterými Vás
pojí přátelské pouto?
Jsem ráda, že jsem měla možnost poznat
spoustu fotbalových osobností – jako třeba
Milana Baroše, Tomáše ujfalušiho, kteří
podpořili naši charitativní přehlídku, nebo
Vladimíra Šmicera, Karla Poborského, Ivana

Haška a Michala Bílka, kteří jsou patrony našeho projektu TERIBEAR. S Petrem Čechem
jsem točila reklamu na předsednictví České
republiky v Eu a v Monaku jsem zase potkávala třeba Jardu Plašila, Pavla Nedvěda
nebo Jana Kollera. Tímto jsem ještě nevyčerpala svůj fotbalový repertoár, protože
v rámci Mistrovství Evropy v roce 2006 v Německu jsem povečeřela s Louisem Figem
a jeho rodinou a následně jsme si i společně
užili některá fotbalová utkání. Hlavně ta, kde
hrálo Portugalsko.
Máte oblíbený tým, kterému držíte alespoň
na dálku palce?
Jako správný patriot – vždy fandím české reprezentaci. Na klubové úrovni pak fandím
především všem českým klubům v evropských soutěžích.
Mohla byste našim fanouškům více přiblížit
projekt TERIBEAR?
TERIBEAR je ´méďa hrdina´ a současně
hlavní symbol nového stejnojmenného projektu. Symbol méďi v sobě vhodně spojuje
dětskou tématiku se současným módním
trendem. Nadace prozatím úzce spolupracovala se společností SPAR, kde byly k dostání různé charitativní výrobky, kdy část
prostředků putovala nadaci. Nyní se spolupráce rozšiřuje a vstupuje do ní český fotbal, a to na ligové, tak i reprezentační úrovni.
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Výtěžek projektu je určen na rozvoj a podporu náhradní rodinné péče, zejména pak
na profesionalizaci pěstounských rodin.
Další oblastí podpory bude prevence zbytečného odebrání dítěte z rodiny.
Oba směry sledují jednoznačný cíl – dostat
děti z ústavů zpátky domů. Česká republika
je totiž bohužel stále na prvním místě

v počtu dětí, které vyrůstaji mimo svou rodinu.
A otázka, která nemůže nepadnout. Poznáte
ofsajd?
Myslím, že ano. Pokud se nepletu, tak ofsajd
nastane, když je útočící hráč v momentě přihrávky, která na něj směřuje, blíž k brance
než hráči bránícího týmu.
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ABeCedA
Filipa Klapky

A

Aneta – jméno mé ženy. Jsme spolu 4
roky a máme společně krásnou dceru
Barborku.
B Barbora – dcera, která zatím vypadá, že
bude lidová vypravěčka. Ve svých 4
měsících nám vypráví od rána do večera.
C Cestování – vjsem toho nacestoval dost.
Průměrná vzdálenost k ligovému zápasu byla tak 2 tisíce kilometrů a v letadle jsme strávili hodně času.
D Dům – snad se jednou zadaří. Mám vysněnou lokalitu na Slezském předměstí,
takže kdyby někdo věděl o volné parcele, hlaste se.
E Eso – kéž by v pokeru chodily častěji.
F Filmy – mám rád hlavně české komedie.
Dobře se pobavím například u Švejka,
kterého výborně ztvárnil Rudolf Hrušínský.
G Gambrinus – spíš než Gambrinus je můj
favorit Plzeňský Prazdroj.
H Hradec Králové – moje rodné město,
kde jsem se narodil a kde zemřu 
Ch Chalupa – vlastníme chalupu v Krkonoších, Markoušovicích. Kdybych měl čas,
jezdil bych tam. V dnešní době ji však
pouze pronajímáme.
i
Ivana – maminka, která je moje zlato.

J

Jablonec – FK Jablonec – klub, kde
jsem strávil 6 sezón.
K Kazachstán – země, kde jsem strávil 4
měsíce, ale zážitků mám jako za 10 let.
Není tak zaostalá, jak si většina lidí
myslí.
L Lucie – starší sestra. Krásná, inteligentní, zkrátka celá po mně 
M Manželství – je to boj, ale věřím, že nám
manželství vydrží.
N Nula – nepříjemná cifra na kontě.
O Otec – velký fanoušek fotbalu a hradecký patriot.
P Pes – Baffy fenka Patterdal teriéra, která
je také členem naší rodiny.
Q 
R Rodina – pro mě nejdůležitější na světě
S Spánek – má oblíbená činnost, která mi
nyní s Barborkou není moc dopřána.
T Teplo – mám rád teplejší dny, než ty sychravé. Ale všeho moc škodí.
U ultras – fanoušci, kteří ke každému
klubu neodmyslitelně patří. Ti naši, hradečtí jsou numero uno, number one 
V Vepřová – knedlo, vepřo, zelo může být.
Y ypsilonka – párkrát jsem toto divadlo
navštívil.
Z Zaplaťpánbůh mám tuto anketu za
sebou 

NAVŠTIVTE WEBOVé STRáNKy FOTBALOVéHO KLuBu FC HRADEC KRáLOVé

www.fchk.cz

NAVŠTIVTE WEBOVé STRáNKy FANKLuBu FC HRADEC KRáLOVé

www.votroci.cz
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Filip KLAPKA

*20. 6. 1981, 187 cm, 81 kg
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rOZLOsOvÁNí A vÝsLedKY
Gambrinus liga – jaro 2011

18. kolo (27. 2. 2011)
Plzeň – Hradec Kr.
Slovácko – Bohem. 1905
Slavia – Brno
Příbram – Ml. Boleslav
Ústí n.L. – Olomouc
České Buděj. – Teplice
Jablonec – Liberec
Baník Ostrava – Sparta

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

19. kolo (06. 3. 2011)
Slovácko – Plzeň
2:2
Hradec Kr. – České Buděj. 2:0
Teplice – Ústí n.L.
2:1
Bohem. 1905 – Jablonec
0:1
Sparta – Příbram
1:0
Liberec – Slavia
0:2
Olomouc – Baník Ostrava 2:0
Ml. Boleslav – Brno
5:0
20. kolo (13. 3. 2011)
Jablonec – Hradec Kr.
Č. Buděj. – Bohem. 1905
Ústí n.L. – Slovácko
Baník Ostrava – Ml. Bol.
Brno – Olomouc
Slavia – Teplice
Příbram – Liberec
Plzeň – Sparta

7:0
1:1
2:0
1:0
2:0
4:1
1:0
1:0

21. kolo (20. 3. 2011)
Plzeň – České Buděj.
Bohem. 1905 – Ústí n.L.
Slovácko – Jablonec
Hradec Kr. – Příbram
Olomouc – Slavia
Teplice – Baník Ostrava
Sparta – Brno
Liberec – Ml. Boleslav

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

22. kolo (03. 4. 2011)
Slavia – Hradec Kr.
Příbram – Bohem. 1905

0:0
0:1

České Buděj. – Slovácko
Ústí n.L. – Plzeň
Ml. Boleslav – Olomouc
Brno – Teplice
Baník Ostrava – Liberec
Jablonec – Sparta

0:0
0:5
2:0
0:1
0:0
2:1

23. kolo (10. 4. 2011)
České Buděj. – Ústí n.L.
Plzeň – Jablonec
Slovácko – Příbram
Sparta – Slavia
Hradec Kr. – Baník Ostrava
Bohem. 1905 – Brno
Teplice – Ml. Boleslav
Liberec – Olomouc
24. kolo (17. 4. 2011)
Ústí n.L. – Hradec Kr.
Baník Ostrava – Bohem. 1905
Slavia – Slovácko
Příbram – Plzeň
Jablonec – České Buděj.
Olomouc – Teplice
Brno – Liberec
Ml. Boleslav – Sparta
25. kolo (24. 4. 2011)
Ústí n.L. – Jablonec
České Buděj. – Příbram
Plzeň – Slavia
Slovácko – Baník Ostrava
Hradec Kr. – Brno
Bohem. 1905 – Ml. Boleslav
Sparta – Olomouc
Liberec – Teplice
26. kolo (01. 5. 2011)
Ml. Boleslav – Hradec Kr.
Liberec – Bohem. 1905
Olomouc – Slovácko
Brno – Plzeň
Baník Ostrava – České Buděj.

Slavia – Ústí n.L.
Příbram – Jablonec
Teplice – Sparta
27. kolo (08. 5. 2011)
Ústí n.L. – Příbram
České Buděj. – Slavia
Jablonec – Baník Ostrava
Slovácko – Brno
Plzeň – Ml. Boleslav
Bohem. 1905 – Olomouc
Hradec Kr. – Teplice
Sparta – Liberec
28. kolo (15. 5. 2011)
Olomouc – Hradec Kr.
Sparta – Bohem. 1905
Liberec – Slovácko
Teplice – Plzeň
Brno – České Buděj.
Baník Ostrava – Ústí n.L.
Ml. Boleslav – Jablonec
Slavia – Příbram
29. kolo (22. 5. 2011)
Jablonec – Slavia
Plzeň – Baník Ostrava
Příbram – Brno
Slovácko – Ml. Boleslav
České Buděj. – Olomouc
Bohem. 1905 – Teplice
Hradec Kr. – Liberec
Ústí n.L. – Sparta
30. kolo (28. 5. 2011)
Sparta – Hradec Kr.
Slavia – Bohem. 1905
Teplice – Slovácko
Olomouc – Plzeň
Liberec – České Buděj.
Ml. Boleslav – Ústí n.L.
Brno – Jablonec
Baník Ostrava – Příbram
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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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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

