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všesportovní stadion hradec králové

Pátek 3. srpna 2012 v 20.15 hod.

Zápas 2. kola

FC Hradec Králové – FK Baumit Jablonec

Program 2. kola (4. 8. 2012)

Program 3. kola (11. 8. 2012)

Hradec Králové – Jablonec
Jihlava – Plzeň
Sigma Olomouc – Slovácko
Ostrava – Slavia
Liberec – Dukla
Brno – Teplice
Mladá Boleslav – České Budějovice
Sparta – Příbram

Dukla – Teplice
Příbram – Mladá Boleslav
Slovácko – Sparta
Jablonec – Liberec
České Budějovice – Ostrava
Plzeň – Brno
Slavia – Sigma Olomouc
Hradec Králové – Jihlava

partner
utkání
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O dnešním sOuPeŘi
fk Baumit Jablonec, a.s.

První zmínku o jablonecké kopané zaznamenáváme roku 1921, kdy byl založen první
fotbalový klub.
Slavnější a významnější kapitoly se začaly
psát až po osvobození, kdy na sever proudili
první osídlenci. Již 5. června 1945 se sešlo
první zasedání nv, které mimo jiné řešilo
i sportovní budoucnost města. Byl založen
Český sportovní klub v čele s Maxem adamírou a novým azylem kopané se stala
dnešní "Střelnice".
Dalším mezníkem se stal 25. říjen 1945, kdy
byl založen fotbalový klub Sk Jablonec nad
nisou s duší L. Čulíkem a M. adamírou. Jablonecký fotbal kráčel historií až do roku
1963 v němž Čulíkova parta Jiskry Jablonec
vstoupila do ligové společnosti.
Od roku 1969, kdy vznikla ii. celostátní liga
a své jméno s fotbalem spojil místní podnik
LiaZ, usilovali fotbalisté každoročně o postup do elity.
Úroveň jablonecké kopané měla pod hlavičkou TJ LiaZ vzestupnou tendenci, která
vyvrcholila v roce 1974 postupem do i. celostátní fotbalové ligy pod vedením zasloužilého mistra sportu Ladislava nováka.
Dres Jablonce v jeho historii oblékala celá
řada vynikajících hráčů: Pluskal, novák
Láďa, havránek, kvaček, kraus, Dočkal.
Z mladších to byli rudolf a Petr Svobodové,
Jebavý, vošta, Čmarada, Majer, Jelínek,
frydrych, šrejma, kopenec, Češek, Z. klucký, Jánoš, hromádko, horváth, fukal, holub.
Bohužel i. liga vydržela v Jablonci pouze 2
roky a návrat na vrchol nepřicházel tak
rychle, aby podpora LiaZu neochabla. a tak
následovala cesta dolů, až do iii. nejvyšší

soutěže, kde se zastavil klub v sezoně
1990/91.
v následující sezóně, kdy se do čela klubu
postavil mladý, odvážný a dynamický funkcionářský tým v čele s M. Peltou, se podařilo
jablonecký fotbal doslova zachránit a výsledkem byl rychlý postup do vyšší soutěže. v sezóně 1992/93, která byla poznamenána
rozdělením republiky a reorganizací i. ligy,
unikl jabloneckému týmu postup do nejvyšší
soutěže o vlásek v baráži s Bohemians
Praha. následující fotbalový rok, jakoby načasovaný přesně po 20 dlouhých letech, znamenal postup do i. ligy kopané.
v roce 1997 se klub transformoval na akciovou společnost a změnil tak název na fk Jablonec 97. Pod tímto název hrál dlouhých 11
let a k další změně došlo až v době vrcholící
krize sklářského a bižuterního průmyslu na
konci prvního desetiletí 21. stol.
Společnosti typu Jablonex si již nemohly dovolit podporovat fotbal jako v minulosti, a tak
vedení muselo začít hledat nového silného
partnera. Tím se nakonec v r. 2008 stal gigant
v oblasti stavebnictví Baumit, který podepsal
s klubem tříletou smlouvu a jeho název se začlenil do jména klubu.
Od sezóny 2008/09 tak působí prvoligový
tým v nejvyšší soutěži pod názvem fk Baumit Jablonec a.s. v této sezóně se také poprvé v historii změnil název stadionu na
Chance arena.
Samozřejmě, že největší pozornost je upřena
na "a" mužstvo, ale ke klubovému životu patří
i mládežnický úsek, který má 4 družstva dorostu a 9 žákovských mužstev včetně přípravky a také 3 ženská družstva – ženy,
juniorky a žákyně.

navšTivTe weBOvé STránky fOTBaLOvéhO kLuBu fC hraDeC kráLOvé

www.fchk.cz
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sOuPisKA FK BAumit JABlOneC, a.s.
gambrinus liga – podzim 2012

Brankáři:

1
29
30

šPiT
vaLeš
kráSný

Michal
roman
Martin

9. 4. 1975
6. 3. 1990
5. 4. 1995

Obránci:

8
13
5
23
25
27

kySeLa
eLiáš
SiMerSký
Beneš
šTOChL
kuBiSTa

Marek
Pavel
Dominik
vít
Jakub
vojtěch

10. 7.
26. 11.
29. 9.
12. 8.
2. 2.
19. 3.

1992
1986
1992
1988
1987
1993

Záložníci:

3
7
10
11
12
15
16
17
19
22
28

haurDić
nOvák
JaBLOnSký
kOPiC
PiTák
LOuČka
kOvařík
vaLenTa
ZOuBeLe
Čížek
vaněk

anes
filip
Tomáš
Jan
karel
Luboš
Jan
Jiří
Lukáš
Tomáš
Ondřej

1. 3.
26. 6.
21. 6.
4. 6.
28. 1.
25. 8.
19. 6.
14. 2.
20. 12.
27. 11.
5. 7.

1990
1990
1987
1990
1980
1982
1988
1988
1985
1987
1990

Útočníci:

9
21
26

vukaDinOvić
LafaTa
Třešňák

vukadin
David
Lukáš

14. 12. 1990
18. 9. 1981
3. 5. 1988

Přišli: krásný (dorost), kysela (inter Milano), Zoubele (fk Teplice), Čížek (fk Sibir novosibirsk), Simerský, valenta (návraty z hostování)
Odešli: krajčík (fk Senica), uvíra (SfC Opava), šebek (fk Dukla Praha host.), Zábojník, Pavlík (hledají angažmá), Pavlata (juniorský tým), kocourek, Jarolím (konec smlouvy), vošahlík
(Sk Slavia Praha host.), frydrych (fk Pardubice)
Realizační tým:
Trenér:
asistenti trenéra:
Trenér brankářů:
vedoucí mužstva:
Lékaři:
fyzioterapeuti:
kustod:

kOTaL václav, 2. 10. 1952 (smlouva do 30. 6. 2014)
šMarDa Michal, 21. 1. 1971 (smlouva do 30. 6. 2014)
Skuhravý roman, 6. 1. 1975 (smlouva do 30. 6. 2013)
DrSek Pavel, 22. 9. 1976 (smlouva do 30. 6. 2013)
STeJSkaL Jan, 15. 1. 1962 (smlouva do 30. 6. 2013)
MaJer Petr, 27. 12. 1944
MuDr. hanuš Libor, 27. 2. 1954
MuDr. feJgL radek, 9. 4. 1975
nOvOSaD Zdeněk, 23. 3. 1949
fukSa Michal, 13. 3. 1981
Češek aleš, 6. 9. 1957
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ÚvOdní slOvO

ing. richarda Jukla, generálního ředitele fC hk
Vážení sportovní příznivci,
jsme na počátku další sezóny Gambrinus ligy. Všichni věříme, že v ní opět uspějeme, jak
herně, tak výsledkově.
Na hradecké poměry bylo letošní léto hodně bohaté na novinky. Jednak se nám vyměnila trenérská dvojice, do týmu přišly čtyři posily, z nichž tři jsou hráči ze zahraničí, přes léto
jsme zrekonstruovali hrací plochu a v neposlední řadě
se nám podařilo „rozjet“ Fotbalovou akademii FC Hradec Králové.
Jak jsem již zmínil, u A mužstva se z větší části vyměnil realizační tým. Po třech a půl letech od týmu odešli
Václav Kotal a Michal Šmarda, kteří shodou okolností
vedou k ligovému zápasu dnešního soupeře. Chci jim
z tohoto postu ještě jednou poděkovat za odvedenou
práci pro FC Hradec Králové a do budoucna popřát
mnoho zdaru.
K týmu přichází trenér Jiří Plíšek, který si za své asistenty vybral Pavla Medynského a Karla Podhajského. Já
věřím, že naše volba trenéra je správná a týmu se bude
dařit. Chceme opět navázat na výchovu našich odchovanců, kteří by se i v letošní sezóny měli k A týmu postupně připojovat. Je jen na mladých hráčích, jak své
možnosti využijí.
Léto nebylo horké pouze v kabině A týmu, ale také přímo na hrací ploše. Abychom vyhověli Licenčnímu manuálu FA ČR pro stadiony, museli jsme přistoupit k zásadní rekonstrukci
hrací plochy. Pod celou hrací plochou je položen nový drenážní systém, je vyměněno veškeré
podloží a hrací plocha je nově oseta. Za nový trávník musíme poděkovat Technickým službám
města Hradec Králové, které rekonstrukci provedlo na jedničku.
Fotbal v Hradci Králové není jenom o A týmu a první lize. V našem klubu máme širokou
mládežnickou základnu. Té jsme v minulosti neměli příliš co nabídnout, co se týče zázemí.
Ovšem na jaře se vše změnilo. Sportovní centrum Bavlna prošlo rekonstrukcí a vyrostl nám
moderní areál se zázemím, včetně ubytování. Druhým krokem ke zlepšení výchovy mládeže
v našem klubu bylo založení Fotbalové akademie FC Hradec Králové (1. 7. 2012). Ta je otevřena pro fotbalisty žákovského a dorosteneckého věku. Rozšířili jsme tým profesionálních
trenérů, který se o mladé fotbalisty bude každodenně starat.
Na závěr mi dovolte, poděkovat městu Hradec Králové, Královéhradeckému kraji a všem
našim obchodním partnerům za dosavadní spolupráci. Za sebe, za spolupracovníky v klubu
a za všechny hráče FC Hradec Králové můžu slíbit, že prostředky vložené do našeho klubu
přinesou všem v Hradci Králové jen radost.
Ing. Richard Jukl, generální ředitel FC Hradec Králové a.s.
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OHlÉdnutí ZA minulÝmi ZÁPAsY

1. kolo: fC viktoria Plzeň – fC hradec králové 3:0 (1:0)
K prvnímu utkání zajížděli hradečtí fotbalisté do Plzně, kde se střetli na nově vybudovaném stadionu ve Štruncových sadech
s domácí Viktorií. V prvním poločase hráči
Plzně ovládli hru, ale před brankou Lindra
se nemohli prosadit. Podařilo se jim to až
v závěru prvního dějství. Po změně stran
Hradec otevřel hru, ale domácí hrozili
rychlými brejky. A z nich padl i druhý gól
do hradecké branky a v závěru po rohovém kopu další. Plzeň vyhrála zaslouženě
a našim fotbalistům nezbývá než se soustředit na další zápasy.
Jiří Plíšek: „Odehráli jsme
utkání s kvalitním soupeřem,
který prokázal, že patři mezi
nejlepší týmy u nás. My jsme
se drželi až do 35. minuty,
kdy jsme pozičně nezvládli
bránění a v podstatě nabídli
Plzni, aby vstřelila branku. ve 2. poločase
jsme hru víc otevřeli a byli aktivnější, ale zapomněli jsme na to, že i při snaze o vyrovnání je potřeba mít pokrytou obranou fázi
a umožnili jsme domácím využít jejich silnou
stránku – rychlý a kvalitní přechod do otevřeného prostoru. Plzeň toho využila a zvýšila na 2:0. Pak to už bylo pro nás velmi
těžké, navíc jsme udělali další chybu při
rohu, z kterého jsme dostali třetí gól a tím
bylo utkání rozhodnuté. Byl jsem rád, že
první zápas hrajeme s takhle silným soupeřem, abychom viděli plnou realitu toho, jak
to mužstvo funguje a kde nás tlačí bota. Byl

to zápas, který odkryl naše nedostatky, ale
i věci, které jsou pozitivní. Máme se z čeho
odrážet a teď je na nás, abychom se tvrdou
prací a hlavně zvýšeným sebevědomím krůček po krůčku zvedali dál.“
Radek Hochmeister: „na
soupeři bylo od začátku
vidět, že je technicky a kombinačně trošku jinde než my.
v podstatě jsme se od začátku až do konce bránili
a domácí nás celou dobu
přehrávali. ve druhém poločase jsme začali
trošku hrát a snažili se útočit, ale na druhou
stranu to bylo trošku kontraproduktivní, protože Plzeň začala chodit do brejků a do otevřené obrany. a fotbalisti, kteří hrají v Plzni,
když jdou tři na tři, tak to dokážou využít
a jdou v podstatě až do brány. a to co my
ztratíme oni dokáží udržet a nahrát si.“
Jiří Lindr: „Plzeň je kvalitní
soupeř, byl to pro nás v 1.
kole těžký protivník. Přečkali
jsme úvodní tlak, kdy nás domácí prvních 20 min. zmáčkli.
Pak jsme se z toho trošku dostali, ale bohužel jsme v 35.
min. inkasovali. Zápas by se určitě vyvíjel
jinak, kdybychom vydrželi až do přestávky
bez obdrženého gólu. Po změně stran jsme
zvýšili aktivitu, domácí pak chodili do brejků
a jeden zužitkovali. Pak po rohu a asi mé
chybě jsme dostali na 3:0 a zápas byl rozhodnutý. Teď nás čeká Jablonec a je potřeba
utkání zvládnout!“
Připravil Petr Přibík

1. kolo, 22. července 2012:
FC Viktoria Plzeň – FC Hradec Králové 3:0
(1:0)
Branky: 35. kolář, 68. Bakoš., 77. vlastní Poděbradský. rozhodčí: franěk – filípek,
Mencl. žk: horváth – harba. Diváci: 10310.
Plzeň: Bolek – rajtoral, ševinský, Pro-

cházka, Limberský – horváth, Darida – fillo
kolář (83. hanousek), Malakjan (46. Ďuriš)
– Bakoš (75. hora). Trenér: vrba.
fC hk: Lindr – holeš, hochmeister, fukal,
Poděbradský – Strnad, šisler (78. Pávek) –
štěpán, harba, Zelený (80. voltr) – Dvořák
(71. uškovič). Trenér: Plíšek.
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PŘíPrAvnÉ ZÁPAsY

Letní příprava na prvoligovou sezónu 2012/2013
fC hk pod vedením nového trenérského
dua Jiří Plíšek Pavel Medynský sehrál v letním přípravném období celkem 11 zápasů.
Pětkrát odešli ze hřiště jako vítězi, třikrát prohráli a ve třech případech utkání vítěze ani
poraženého nepoznalo. Celkové skóre pak
skončilo na poměru 26:15.
Celkový průměr vstřelených branek na
zápas je 2.36. Letním střelcem se stal edunov se 4 góly, následovaný Pavlem Dvořákem a Petráškem se třemi góly.
FC HK – FK Mladá Boleslav 0:0
Počet diváků: 360, hřiště: Lhota pod Libčany
Sestava: 1. poločas: Lindr – holeš, Jurky,
fukal, Poděbradský – Malinský, Schwarz,
Strnad, edunov – uškovič, voltr. 2. poločas:
Ottmar – Plašil, hochmeister, Jurky (70. Petrášek), Zelený – rezek, šisler, Janoušek,
štěpán – uškovič (65. Dvořák P.), Mrázek
FC HK – 1.FK Příbram 4:2 (3:2)
Branky: 16. Janoušek, 38. štěpán, 44. uškovič, 57. rezek – 6. Pleško, 23. Danoski.
Počet diváků: 200, hřiště: Městec králové
Sestava: Lindr (46. Ottmar) – Poděbradský,
Jurky, fukal, Zelený – voltr (46. rezek), šisler,
Janoušek (46. hochmeister), štěpán (63.
P. Dvořák) – harba, uškovič (63. Malinský).
SK Bakov nad Jizerou – FC HK 0:7 (0:4)
Branky: 3x Petrášek, 2x P. Dvořák, hodas,
Pávek
Počet diváků: 750, hřiště: Bakov n. Jiz.
Sestava: Ottmar (46. vízek) – holeš, Petrášek, Pávek, hock (46. Shejbal) – hodas,
Schwarz, Dvořák J. (46. Malinský), Zec –
edunov (61. voltr), Mrázek (46. Dvořák P.)
FK Dukla Praha – FC HK 5:2 (3:0)
Branky: 20. Pázler, 29. Božič, 31. Přeučil, 53.
Pávek (vla.), 84. štětina – 55. Schwarz, 66.
edunov z Pk.
Počet diváků: 50, hřiště: Praha – Juliska

Sestava: 1. poločas: Ottmar – Poděbradský,
fukal, Petrášek, Zelený – Strnad, šisler –
voltr, harba, Malinský (30. Zec) – Dvořák
(30. uškovič).
2. poločas: Lindr – holeš, hochmeister,
Pávek, Janoušek – Schwarz, Shejbal, štěpán, Zec (60. hodas) – uškovič (60. Mrázek), edunov.
FC HK – SK Slavia Praha 4:2 (2:0)
Branky: 30. štěpán, 45. a 54. harba, 55.
klapka – 48. frejlach z pen. 79. Milutinović.
Počet diváků: 400, hřiště: SCM Bavlna
Sestava: Lindr – holeš (46. Plašil), fukal
(46. hochmeister), šisler, Poděbradský (46.
Zelený) – Schwarz (46. Strnad), klapka, Malinský (65. voltr), štěpán (75. Zec) – harba
(69. edunov), uškovič (46. Mrázek).
FC HK – FK Baumit Jablonec 1:1 (1:0)
Branky: edunov – vukadinovič
Počet diváků: 505, hřiště: Opatovice n. L.
Sestava: Ottmar – Plašil, hochmeister,
Pávek (60. fukal), Zelený (60. Poděbradský)
– Malinský (60. štěpán), Strnad (75. šisler),
Janoušek (60. Schwarz), edunov (60.
harba) – Dvořák (46. hodas), voltr (70. Zec)
FC HK – Bohemians 1905 1:2 (0:1)
Branky: edunov – Potočný, Bálek
Počet diváků: 354, hřiště: Opatovice n. L.
Sestava: koubek – Poděbradský (3. Zelený),
hochmeister, fukal, Plašil (46. Pávek) – štěpán, klapka (69. šisler), harba (69. edunov), Strnad (60. Schwarz), rezek
(60.Malinský) – uškovič (60. Dvořák)
FC HK – FK Čáslav 4:1 (1:0)
Branky: 45. (Pk) a 48. Dvořák, 74. hodas,
82. edunov – 88. kremenčík,
Počet diváků: 450, hřiště: hořice
Sestava: Lindr – holeš, šisler, fukal (65.
Pávek), Zelený – rezek (65. Zec), Schwarz
(65. edunov), klapka (65. Janoušek), ště-
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Foto z přípravného utkání s Jabloncem (1:1) v Opatovicích n.L.
pán (65. voltr) – harba (65. hodas), Dvořák
(65. Mrázek)
FC HK – FC Zbrojovka Brno 1:1 (0:1)
Branky: štěpán – švancara,
Počet diváků: 350, hřiště: Moravská Třebová
Sestava: koubek – holeš, hochmeister,
fukal (46. kaspřák), Pávek – štěpán (64.
edunov), klapka (85. Schwarz), Strnad (46.
šisler), Zelený (72. voltr), harba (81.Zec) –
Dvořák (71. Mrázek)
MFK Chrudim – FC HK 0:2 (0:1)
Branky: 9. voltr, 66. Zelený,
Počet diváků: 250, hřiště: Chrudim
Sestava: Lindr (46. koubek) – Pávek (46.
holeš), fukal (60. hochmeister), kaspřák,
Poděbradský – harba (60. Zelený), Strnad
(46. štěpán), klapka (60. Janoušek),
Schwarz (60. šisler) – uškovič (60. Mrázek),
voltr (46. Dvořák)
HFK Olomouc – FC HK 1:0 (0:0)
Branka: 48. kovář, hřiště: Olomouc – holice
Počet diváků: 150
Sestava: Lindr – holeš, fukal, hochmeister,Poděbradský – štěpán (79. edunov),
Strnad, klapka (47. šisler), Zelený (60. voltr)
– harba, Dvořák (67. uškovič)

Foto z přípravného utkání
se Slavií (4:2) na Bavlně.
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nOvÝ trenÉr A POsilY v KÁdru

trenér Jiří Plíšek, hráči harba, Zec, uškovič a Strnad
v letním přestupovém okně přišli do fC hradec králové čtyři noví hráči. na východě
Čech není příliš zvykem, aby do týmu přišlo
více hráčů ze zahraničních lig, než hráčů
z naší ligy. Ovšem nový trenér Plíšek měl již
dlouho na „cizince políčeno“, a tak můžeme
v hradci králové přivítat dva hráče z Bosny
harise harbu a asima Zece, Slováka Dušana uškoviče a jedinou posilu z Čech, zkušeného Tomáše Strnada.
všem hráčům a jejich trenérovi jsme v týdnu
položili pět stejných otázek. ale nejdříve si
pojďme trenéra a hráče představit.
Jiří Plíšek, * 21. 8. 1972
Trenérská kariéra:
TJ ruzyně, viktoria žižkov, Sk Motorlet, Sk
Slavia Praha, fk Mladá Boleslav – mládež
fk Mladá Boleslav – asistent a tým
reprezentace Čr u-18, u-19, u-16

fk željezničar Sarajevo, fk Ústí nad Labem,
1. fC Slovácko, fk Teplice, fk Sarajevo
Haris Harba (Bosna a hercegovina), *14. 7.
1988
Předcházející angažmá – goražde, Bosna
Sarajevo (2. liga), Olimpic Sarajevo (1. liga)
Počet gólů v 1. lize – 11
Post – ofenzivní záložník
Asim Zejc (Bosna a hercegovina), *23. 1.
1994
Předcházející angažmá – nk iskra Bugojno
(2. liga)
Počet gólů v 2. lize – 6
Post – útočník
Dušan Uškovič (Slovensko), *9. 4. 1985
Předcházející angažmá – Baník Prievidza,
Dukla Bánská Bystrica, Michalovce
Počet gólů v 1. Lize – 28
Post – útočník
Tomáš Strnad, *8. 12. 1980
Předcházející angažmá: radotín, Bohemians Praha, Sk kladno, Dukla Bánská Bystrica, Senice
Počet gólů v 1. lize – 2
Post – defenzivní záložník

Nový trenér „A“ mužstva Jiří Plíšek

Jak se v Hradci Králové cítíte?
Plíšek: Cítím se zde dobře. našel jsem tady
lidi, kteří jsou pro svoji práci nadšení. klub
pracuje ve skromných podmínkách, ale je
postavený na lidech, kteří pro klub dýchají
a žijí s ním. Dále bych zmínil výborné, tréninkové podmínky. nečeká nás jednoduchý ligový ročník, o to více se na práci
těším.
harba: Zatím je to zde super. Co se týká
města i klubu, jsem spokojený. S hráči se
poznávám, trenér je na vysoké úrovni.
Zec: Přijel jsem do neznáma, ale je to zde
skvělé. Lidi mi v klubu pomáhají
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Haris Harba
uškovič: Dobře, až na porážku v Plzni.
Strnad: Po Plzni ne moc dobře, když jsme
dostali trojku. ne, v hradci jsem spokojený
a cítím se zde dobře. Je jen otázkou, abychom začali sbírat body a vše bude v pohodě.
Jaká to pro Vás byla změna?
Plíšek: Pro mě to byla změna obrovská. Po
deseti letech, kdy jsem pracoval v klubech,
kde byl obrovský tlak na výsledek, obrovský
mediální tlak, tak jsem přišel do klubu, který
mně svoji atmosférou, skoro až rodinnou,
připomíná Ústí nad Labem. Tam jsme také
pracovali ve skromných podmínkách a podařilo se nám vybudovat slušné mužstvo, ve
kterém byla dobrá atmosféra. Je to příjemná
změna.
harba: Změna to byla velká jak v životě, tak
i v tréninku. určitě je to pro mě dobře.
Zec: Pro mě obrovská. Přišel jsem z druhé
ligy v Bosně, takže je to pro mě tady
v hradci všechno nové. Lidi okolo mě mně
ale pomáhají.
uškovič: ani ne, mezi Českem a Slovenskem není zas až tak velký rozdíl.
Strnad: Pro mě nikterak výrazná. Mám již
něco za sebou, takže jsem se aklimatizoval hned. kluci jsou tady v pohodě, drží
spolu a je tady dobrá parta. Jsem zde spokojený.

Asim Zec
Jak jste byl spokojený s přípravou?
Plíšek: Spokojený jsem byl. Odtrénovali
jsme to, co jsme potřebovali. v rámci soustředění jsme neměli žádná zranění, ale ty
nás bohužel potkaly až v závěru, v přípravných zápasech. Jediné, co nám vypadlo
a nepodařilo se nahradit, bylo herní soustředění v Polsku. Dva zápasy s kvalitními
soupeři nám vypadli a určitě chybí.
harba: Příprava byla tvrdá, ale vydatná.
Dobré byly přípravné zápasy. Zde se vůbec
trénuje více, vše je dokonale připravené.
Zec: Příprava byla dobrá, a co se týká trenéra, ten je na vysoké úrovni.
uškovič: Byla svým způsobem tvrdá a první
tři týdny byly fyzicky velmi náročné. Oceníme ji až v průběhu podzimu.
Strnad: Byla tvrdá, to je pravda. na Slovensku jsem si na takovou přípravu trošku odvykl (usmívá se). Takhle tvrdě a objemově
jsme netrénovali. Změna to byla, musel
jsem se naučit podle trenéra pracovat. Myslím si, že jsme ji všichni vstřebali dobře. Příprava tvrdá, ale dobrá.
Jaká pro Vás byla premiéra v Plzni?
Plíšek: na utkání jsem se těšil. Dle mého
soudu jsme hráli proti nejlepšímu týmu naší
ligy a na velmi pěkném stadionu. navíc přišla velmi pěkná návštěva (10 310 diváků).
Za další jsem se těšil kvůli opravdu ostrému
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nOvÝ trenÉr A POsilY KÁdru

trenér Jiří Plíšek, hráči harba, Zec, uškovič a Strnad
startu, kde jsem mohl vidět reálný stav týmu,
jakou má svoji sílu a kde má svoje nedostatky. Příprava vám naznačí jenom něco a až
teprve mistrovské utkání vám ukážou skutečnost. Porážka 0:3 není příjemná, ale na
druhou stranu je to něco, od čeho se můžeme odrazit.
harba: Premiéra byla pro mě dobrá, ale se
špatným výsledkem. Plzeň byla velkým favoritem a já jen doufám, že to proti Jablonci
napravíme.
Zec: nebyl nominován
uškovič: určitě ne podle mých představ,
protože náš tým nevyhrál. Doufám, že když
doma nastoupím, bude to lepší a mužstvu
pomůžu k vítězství.
Strnad: na ni chci rychle zapomenout
a hodit ji za hlavu. Soustředím se na dnešní
zápas s Jabloncem.

Tomáš Strnad

Co byste vzkázal hradeckým fanouškům?
Plíšek: že byli v Plzni skvělí. ukázali, že dokážou pro klub žít a tým podpořit i v nelehkých zápasech. v Plzni jich bylo velké
množství a celé utkání fandili. Tento přístup
je v Čechách zcela ojedinělý a na nás je,
abychom jim to vraceli svými výkony na
hřišti.
harba: ať nás podporují a my se jim odvděčíme výsledky.
Zec: věříme sami v sebe a v naše fanoušky.
výhry přijdou.
uškovič: ať nás v pátek přijdou povzbudit
a my se budeme naplno zabodovat. Tři
body musí zůstat doma.
Strnad: ať nás přijdou dnes s Jabloncem
podpořit. Je to první domácí zápas a já jen
doufám, že se na něj těší stejně jako my.
Doufám jen, že uděláme nějaké body.

Dušan Uškovič
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PArtner dnešníHO utKÁní
Sk ekO Systems

SK EKO Systems působí v oblasti stavebnictví, ekologie, recyklace odpadů, výkupu
kovového šrotu a provádění demolic. v letním období společnost Sk
ekO otevřela svoji pobočku
výkupu druhotných surovin
také v hradci králové. najít ji
můžete v bývalém areálu ČkD
v Plotištích. Před dnešním zápasem jsme
o rozhovor požádali jednatele společnosti
Sk ekO Systems Jana Kafku.
Co vy a fotbal?
Jsem velkým fanouškem fotbalu, zejména
fC hradec králové.
Chodíte tedy pravidelně fandit našemu
týmu?
ano, pokud mi to pracovní a rodinné povinnosti dovolí
Proč zrovna FC Hradec Králové?
Protože máme něco společného. Oni se
také snaží být špičkou ve svém oboru, dělat
svou práci dobře. a také jsme poznali partu
skvělých a pracovitých lidí, která se o hradecký fotbal stará.
Čím se zabývá Vaše společnost?
Pěticí našich hlavních činností je STaveBniCTví, ekOLOgie, ODPaDy, kOvOšrOT,
DeMOLiCe. v těchto službách poskytujeme
komplexní realizaci a servis pro naše zákazníky.
Firma SK-EKO Systems s.r.o. je pardubická
firma, působíte i u nás v Hradci Králové?

ano, naše společnost má sídlo v Pardubicích, ale působí na území celé České republiky a na Slovensku. Považujeme se za
typickou
hraDuBiCkOu
firmu, která je v této lokalitě
doma, má zde nejvíce svých
zákazníků. v hradci králové
máme středisko – provozovnu
v blízkosti bývalého areálu ČkD Plotiště, kde
jsme nově otevřeli výkupnu druhotných surovin – železného šrotu, barevných kovů, papíru, plastů a dřeva. Dále v hk v současnosti
provádíme stavební, demontážní a demoliční
práce, včetně ekologické likvidace a recyklace odpadů.
A na závěr. Co byste vzkázal našim fanouškům a hráčům?
Přál bych si, abychom všichni mohli
v hradci králové sledovat atraktivní a kvalitní
fotbal. věřím, že z toho vyplyne i lepší konečné umístění našeho týmu, podobně jako
se to podařilo v minulosti mládežnickým
týmům fC hk. Pokud by se podařilo i pohárové umístění, bylo by to ideální… Dále je
nutností, nový, moderní, fotbalový stadion.
Ten současný již brání další úspěšné budoucnosti fotbalového sportu v hradci králové. Byla by velká škoda, pokud by se tak
úspěšná práce s mládeží a dobré působení
prvního týmu v 1. lize, nemohlo dále, z důvodu absence nového moderního stadionu,
rozvíjet.
Děkuji za rozhovor.
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sOuPisKA FC HrAdeC KrÁlOvÉ, a.s.
gambrinus liga – podzim 2012
BRAnKáři

1
kOuBek Tomáš
26. 8. 1992
196 cm, 99 kg

12
OTTMar radim
8. 12. 1983
183 cm, 80 kg

20
LinDr Jiří
7. 8. 1986
192 cm, 84 kg

OBRánCi

2
STrnaD Tomáš
8. 12. 1980
185 cm, 83 kg

4

16
PODěBraDSký Jiří
9. 9. 1982
167 cm, 70 kg

24

hOLeš Tomáš
31. 3. 1993
180 cm, 76 kg

5
11
hOChMeiSTer radek ZeLený Jaroslav
6. 9. 1982
20. 8. 1992
191 cm, 77 kg
190 cm, 79 kg

25
Pávek Michal
13. 2. 1985
185 cm, 74 kg

27
PLašiL Marek
19. 12. 1985
185 cm, 72 kg

fukaL Milan
16. 5. 1975
189 cm, 90 kg

Realizační tým: Jiří Plíšek – trenér, Pavel Medynský – asistent, karel Podhajský – ved. mužstva, MuDr. Stanislav šopák, MuDr. Jiří neumann a MuDr. David waciakowski – lékaři, Jaroslav Tajzler – masér, Marie Svobodová – 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,
MuDr. Jan Michálek, ing. Milan Přibyl, PaedDr. Jindřich vedlich, Ph.D. – členové.
Dozorčí rada: Mgr. vladimír Springer – předseda, ing. Jiří Pavlíček, ing. rostislav Jireš – členové.
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sOuPisKA FC HrAdeC KrÁlOvÉ, a.s.
gambrinus liga – podzim 2012
ZáLOžnÍCi

3
SChwarZ Petr
12. 11. 1991
174 cm, 70 kg

13
JanOušek Jiří
17. 11. 1989
189 cm, 84 kg

7
šTěPán vojtěch
8. 6. 1985
178 cm, 67 kg

19

9

10
ZeC asim
23. 1. 1994
175 cm, 68 kg

22
harBa haris
14. 7. 1988
187 cm, 84 kg

šiSLer Jan
24. 4. 1988
181 cm, 76 kg

28
reZek Tomáš
9. 5. 1984
172 cm, 69 kg

kLaPka filip
20. 6. 1981
187 cm, 81 kg

ÚTOČnÍCi

6
MaLinSký Tomáš
25. 8. 1991
170 cm, 66 kg

21
uškOviČ Dušan
9. 4. 1985
186 cm, 80 kg

8
vOLTr radek
28. 11. 1991
177 cm, 75 kg

23
MráZek Tomáš
11. 5. 1986
178 cm, 80 kg

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

18
eDunOv alexej
11. 3. 1986
186 cm, 83 kg

Přišli: Strnad (Sk Senica), harba (fk Olimpic Sarajevo), Zec (nk iskra Bugojno), uškovič (fk Dukla Banská Bystrica).
Odešli: Černý (hostování v akzaik uralsk
do 15. 11. 2012), Chleboun (prodloužení
hostování v akzaik uralsk do 31. 12. 2012),
fischer (fk Senica).
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JAK tO BYlO nAPOsledY?
Sezóna 2011/2012, 27. kolo

29. 4. 2011, 15:00, Jablonec n. n., Střelnice
FK Baumit Jablonec – FC Hradec Králové
2:0 (1:0)
Branky: 44. Lafata, 77. Lafata. žk: 72. vošahlík, 84. M. Jarolím – 23. holeš, 36. Malinský, 44. šisler. Čk: 81. holeš. Počet diváků:
2865.fk Baumit Jablonec: špit – J. štochl,
Beneš, Pavlík, novák – kopic (88. Třešňák),
eliáš, Loučka, haurdič (60. Jablonský), vošahlík (73. Jarolím) – Lafata.
fC hk: Lindr – Plašil, hochmeister, Pávek –
holeš, Janoušek (65. edunov), šisler, Poděbradský – voltr (28. Malinský), štěpán, Mrázek (73. Dvořák).
utkání 27. kola rozhodl střelecký koncert kanonýra Lafaty, který zaznamenal hned dva
střelecké zásahy.
v úvodu utkání byli častěji u míče hráči Jablonce, ale první střelu na branku měli na
svědomí právě hosté. konkrétně se jednalo
o pokus Poděbradského, s kterým však

brankář špit neměl větší problém. Jablonečtí poprvé prověřili pozornost Lindra až ve
27. minutě, ovšem s přízemní střelou Lafaty
si pětadvacetiletý gólman snadno poradil.
O minutu později se k pořádné pumelici dostal domácí haurdič, ale jeho střela z ideální
pozice zamířila vysoko nad.
v 34. minutě se do šance probojoval Malinský, který nahradil zraněného voltra, jeho
nadějnou střelu však zastavil domácí kapitán Pavlík. O několik okamžiků později se
musel opět činit brankář Lindr, jenž s vypětím všech sil vytáhnul povedený pokus jabloneckého eliáše z 25 metrů na rohový
kop. Poté se svěřenci kouče václava kotala
dostali k rychlému protiútoku, kdy se řítil
sám na branku Malinský, ale jeho střela
skončila bohužel pouze na tyči jablonecké
branky.
Minutu před koncem prvního poločasu se
z ničeho nic prosadili domácí, nejlepší
ligový střelec Lafata se po centru Eliáše
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dokázal nejlépe zorientovat a hlavou
poslal Jablonec do vedení, 1:0. Touto
brankou také stanovil konečný stav první
půle.
Do druhé pětačtyřicetiminutovky vstoupili
lépe hradečtí votroci, z čehož pramenil střelecký pokus agilního Malinského a důrazného Mrázka. ani jedna střela však mezi
tyče nezamířila. v 63. minutě mohl Jablonec
zvýšit své vedení, ale skvělými zákroky se
zaskvěl brankář Lindr a míč za svá záda nepustil. Především dorážka útočníka Lafaty
z bezprostřední blízkosti byla jasnou gólovou příležitostí.
Další ze soubojů Lindr, Lafata se odehrál
v 71. minutě, kdy prvně jmenovaný vytasil
další bravurní zákrok a držel tak naděje
hradce králové na vyrovnání. O šest minut
později se ve vápně hradeckých nedostal
k míči nikdo jiný než ostrostřelec Lafata
a tentokrát svojí šanci dokázal využít, 2:0.
v poslední desetiminutovce byl navíc vyloučen hradecký holeš, když obdržel druhou
žlutou kartu a musel se poroučet předčasně
do šaten. v závěru zápasu se již diváci
žádné brankové příležitosti nedočkali
a utkání tak skončilo dvoubrankovou výhrou
Jablonce.
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FOtBAlOvÁ AKAdemie
fC hradec králové

Fotbalová akademie FC Hradec Králové
byla založena 1. 7. 2012. Jejím cílem je vybudovat v příjemném hradeckém prostředí
mládežnickou základnu s perspektivním zapracováním mladých fotbalových talentů jak
z Čech, tak i ze zahraničí.
fotbalová akademie vzniká jako nástupce
dřívějšího Sportovního centra mládeže při
fC hradec králové. Tentokrát však má k dispozici nový, moderní areál Bavlna s dostačujícím zázemím, včetně internátu pro
ubytované fotbalisty. Ti jsou pod drobnohledem kvalitních, zkušených, odborně vzdělaných trenérů a pedagogů.
vzhledem k aktuálním vysokým nárokům na
práci a starostlivost o fotbalovou mládež
klade fC hradec králové důraz na komplexní a kvalifikované zabezpečení tréninkového procesu s přílivem různorodých
moderních trendů na výchovu a rozvoj mladých talentů. Snahou řídících orgánů fot-

balové akademie fC hradec králové je vytvoření co nejlepší struktury fotbalové akademie, a to postupnými etapami.
Založení fotbalové akademie fC hradec
králové je produktem dlouhodobé filosofie
klubu, zaměřené na práci s vlastními odchovanci a talentovanou mládeží z blízkého,
ale i ze širokého okolí. Pro cílevědomou
práci se sportovně-pedagogickými, sociálními a ekonomickými aspekty akademie využívá všechny osvědčené praktické
i teoretické zkušenosti z domova i ze zahraničí.
fotbalová akademie má zastoupení ve
všech nejvyšších dorosteneckých a žákovských soutěžích, ba co víc, každoročně
všechny týmy atakují ty nejvyšší příčky.
Zřejmě největším kolektivním úspěchem
mládeže fC hradec králové posledních let
je zisk titulu Mistra Čr u-19 ze sezóny
2010/2011.
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Jak již bylo zmíněno, největším úkolem fotbalové akademie je výchova výrazných fotbalových individualit a navázat tak na
úspěšnou práci Sportovního centra mládeže
fC hradec králové, které dalo českému fotbalu takové osobnosti jako například Luboše kubíka, Milana frýdu, Martina frýdka,
václava němečka, vratislava Lokvence, ivo
ulicha, karla Pitáka a rudolfa Skácela. Za
pravděpodobně největší profesní úspěch
mládeže v fC hradec králové v posledním
období můžeme považovat výchovu václava Pilaře, který se stal oporu národního
týmu Čr na posledním turnaji eurO 2012
v Polsku a na ukrajině.
fotbalová akademie fC hradec králové je
také každoročním organizátorem renomovaných mezinárodních mládežnických turnajů, jako je například JakO CuP, ČeZ-CuP
a veOLia CuP. Tyto turnaje si po dobu své
existence našly mnoho příznivců a pravidelně se zúčastňují nejlepší mládežnické
týmy z Čech a z celé evropy.
Díky podpoře a pomoci našeho Statutárního
města hradec králové mohlo dojít k opětovnému zřízení mládežnické akademie při

fC hradec králové. Město hradec králové
tak navázalo na tradici výchovy mladých fotbalových talentů, která již mnoho let k městu
patřila.
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rOZHOvOr

s anetou klapkovou, manželkou filipa klapky

už v loňské sezóně jsme vám přinášeli rozhovory s partnerkami hráčů fC hradec králové. ani letos tomu nebude jinak. Dnes
jsme o rozhovor požádali Anetu Klapkovou, manželku záložníka votroků. a co nám
aneta na filipa prozradila?
Aneto, mohla byste se nejprve naším fanouškům představit?
Jsem šťastná manželka filipa klapky
a máma 20 měsíční Barborky klapkové (usmívá se).
Filipovi se v poslední době nevyhýbají zranění? Jak to snáší?
filipovi jeho zranění na dobré náladě samozřejmě moc nepřidají. Pro sportovce to
je jeden z nejtěžších soupeřů, se kterými se
může potkat. nevzdává to, bojuje a všichni
doufáme v dobrý výsledek, i v to, že už si
vše špatné vybral.
Máte skoro dvouletou dcerku Barborku,
jaký je Filip táta?
Perfektní. Barborka si nemohla lepšího tátu
přát.
Jak jste strávili letošní dovolenou?

Byli jsme v Turecku. Jela
s námi i babička s dědou,
abychom si taky trochu
odpočinuli a nebylo to celé
jen o hlídání toho malého
ďáblíka. užili jsme si to.
Jaký je Filip strávník a na
čem si nejvíce pochutná?
Jídlo je pro filipa velkým
potěšením. Má samozřejmě své priority, např. sekanou svíčkovou a maso
na všechny způsoby, ale
jinak sní téměř všechno.
Jediné, co opravdu nemusí, je rajská a koprová
omáčka.
Bydlíte v Hradci Králové,
kam se tady nejraději vracíte?
My jsme oba rodilí hradečáci. Oba jsme vyrůstali na Slezském Předměstí a nikdy bychom nechtěli žít v jiném městě. Jsme
s hradcem opravdu srostlí. Teď bydlíme ve
věkoších, takže jsme v podstatě stále ve své
rodné lokalitě. a na dosah tady máme
i téměř všechny naše blízké, což využíváme
hlavně teď v létě, kdy trávíme hodně času
u rodičů na zahradě.
Prozraďte nám na Filipa nějakou jeho
kladnou a zápornou vlastnost?
filip je hlava dubová, která navíc nerada
prohrává. Ovšem, co se týče tvrdohlavosti,
nemáme si navzájem co vyčítat. a kladná?
To by dalo na dlouhý seznam. Pro jeho
kladné vlastnosti jsem si ho přece vybrala.
ale kdybych měla přeci jen jednu dobrou
vlastnost vyzdvihnout,
pak je to určitě spolehlivost.
Jak se Vám žije s profesionálním fotbalistou?
asi téměř stejně, jako s jinak zaměstnaným
mužským. každé povolání má své pro
a proti. největší nevýhodou je jeho ne-
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úprosně stanovený časový režim tréninků
a zápasů, kterému se musí celá rodina stoprocentně přizpůsobit.
Na jaký zážitek z fotbalové kariéry svého
manžela vzpomínáte nejraději?
asi na ten, když jsem manžela po jeho působení v kazachstánu viděla poprvé v hradeckém dresu. Jsem ráda, že hraje za naše
město.
Jak jste prožívala období, když Filip fotbalově působil ve vzdáleném Kazachstánu?
nebylo to jednoduché období. Já jsem v té
době byla na rizikovém těhotenství, takže
jsem byla stále doma. S filipem jsme byli
v každodenním kontaktu, až již prostřednictvím internetu nebo telefonicky.
Jste velká fanynka hradeckého fotbalu.
Co byste mu popřála a jaké přání bude
směřovat Vašemu manželovi?
klubu přeji, aby se tolik nenadřel se záchranářskými pracemi. a manželovi? Přeci to
zdravíčko, aby mohl opět hrát.
Děkuji za rozhovor.
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vOtrOK CuP

1. ročník fotbalového turnaje fanoušků fC hk
Oficiální fanklub Votroci 2000 uspořádal
v sobotu 21. 7. 2012 fotbalový turnaj v malé
kopané. Zúčastnit se ho mohl každý, kdo
fandí nebo jinak podporuje prvoligový klub fC hradec králové. Turnaj
se uskutečnil v krásném prostředí
areálu fC kuks.
na turnaj se sjely fanouškovské týmy
z celého kraje (celkem 15 týmů). na
turnaji jsme mohli potkat fanouškyfotbalisty až z kutné hory, nového
Bydžova, hořic, velichovek, Jaroměře a dalších koutů Čech.
všech patnáct týmů bylo rozděleno do třech
skupin, z nichž do play-off postupovaly nejlepší dva a dva nejlepší z třetího místa.
každá skupina měla své hřiště a hrací doba
byla stanovena na 2 x 8 minut. nad čistotou
sportu dohlížela trojice delegovaných sudích z OfS Trutnov. Ti si během turnaje poradili i se zapeklitými herními situacemi,
protože fanoušci přistoupili k jednotlivým zápasů s maximálním zapálením. Turnaj doprovázelo proměnlivé počasí, kdy průtrž
mračen vystřídalo tropické horko. ani nepřízeň počasí neodradilo fanoušky od jejich za-

milovaného sportu, a dokonce jeden tým
dohrával turnaj jen do půl těla, protože jejich
dresy byly nasáklé vodou.
Do semifinálových bojů se propracovaly týmy: fans Miletín, Black white
Pride hořice, Black Boys Bydžov
a Mechováci z hradce. nakonec do
finále se probojovaly Black Boys
Bydžov a fans Miletín. šťastnějším
týmem po uplynutí finálové doby byl
tým z Bydžova, který své konkurenty
porazil 4:2.
vítězové si z turnaje odnesli nejenom
pohár, ale také nové fanouškovské šály,
které do turnaje věnoval klub fC hradec
králové. Celý turnaj zastřešila značka hořkého moku votrok. největší poděkování
patří Jardovi romanovi (kuksman st.), který
připravil fotbalová hřiště a celou sobotu hostil fanoušky fC hradec králové.

Čtvrtfinále: Mechováci – fC hanoi 3:3 (Pk
2:1), hells fast gang – Black white Pride
1:4, fans Miletín – kuksmani 1:0, Black
Boys Bydžov – nový Plesk 3:1
Semifinále: fans Miletín – Black white Pride
5:2, Mechováci – Black Boys Bydžov 1:2
O 3. místo Black white Pride – Mechováci
3:0
finále: fans Miletín – Black Boys Bydžov 2:4
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D OP RAVN Í PO DN IK M ĚSTA HRAD CE KR ÁLOVÉ, a.s.

Buďte vidět
na každém kroku.
ukázky reklamy

reklamní polep vozů MHD

reklama uvnitř vozů MHD

Reklama od návrhu až po realizaci
- exkluzivní reklama uvnitř i vně vozidel MHD (letáky i celoplošná)
- výroba reklamních polepů s instalací na vozidla, výlohy a tabule
- reklamní spoty - LCD monitory ve vozidlech
- navigační tabule na sloupech trolejového vedení
- bannery na internetových stránkách www.dpmhk.cz

tel./fax: 495 089 215, mobil: 603 917 251

www.dpmhk.cz
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rOZlOsOvÁní A vÝsledKY
gambrinus liga – podzim 2012
6. kolo (01. 09. 2012)
Teplice – Jablonec
Dukla – Plzeň
Příbram – Slovácko
Ostrava – Olomouc
Liberec – Slavia
Brno – České Buděj.
Ml. Boleslav – Jihlava
Sparta – Hradec Kr.

11. kolo (20. 10. 2012)
České Buděj. – Slovácko
Plzeň – Jablonec
Slavia – Příbram
Hradec Kr. – Teplice
Jihlava – Sparta
Olomouc – Dukla
Ostrava – Brno
Liberec – Ml. Boleslav

2. kolo (04. 08. 2012)
Hradec Kr. – Jablonec
Jihlava – Plzeň
Olomouc – Slovácko
Ostrava – Slavia
Liberec – Dukla
Brno – Teplice
Ml. Boleslav – České Buděj.
Sparta – Příbram

7. kolo (15. 09. 2012)
Slovácko – Ml. Boleslav
Jablonec – Příbram
České Buděj. – Dukla
Plzeň – Sparta
Slavia – Teplice
Hradec Kr. – Brno
Jihlava – Ostrava
Olomouc – Liberec

12. kolo (27. 10. 2012)
Teplice – Olomouc
Dukla – Jihlava
Příbram – Ostrava
Slovácko – Hradec Kr.
Jablonec – Slavia
České Buděj. – Plzeň
Ml. Boleslav – Brno
Sparta – Liberec

3. kolo (11. 08. 2012)
Dukla – Teplice
Příbram – Ml. Boleslav
Slovácko – Sparta
Jablonec – Liberec
České Buděj. – Ostrava
Plzeň – Brno
Slavia – Olomouc
Hradec Kr. – Jihlava

8. kolo (22. 09. 2012)
Teplice – Plzeň
Dukla – Slavia
Příbram – České Buděj.
Slovácko – Jablonec
Liberec – Ostrava
Brno – Jihlava
Ml. Boleslav – Hradec Kr.
Sparta – Olomouc

13. kolo (03. 11. 2012)
Slavia – Plzeň
Hradec Kr. – České Buděj.
Jihlava – Jablonec
Olomouc – Příbram
Ostrava – Teplice
Liberec – Slovácko
Brno – Dukla
Ml. Boleslav – Sparta

4. kolo (18. 08. 2012)
Teplice – Příbram
Dukla – Slovácko
Olomouc – Hradec Kr.
Ostrava – Plzeň
Liberec – Jihlava
Brno – Jablonec
Ml. Boleslav – Slavia
Sparta – České Buděj.

9. kolo (29. 09. 2012)
Jablonec – Dukla
České Buděj. – Teplice
Plzeň – Slovácko
Slavia – Sparta
Hradec Kr. – Liberec
Jihlava – Příbram
Olomouc – Brno
Ostrava – Ml. Boleslav

14. kolo (10. 11. 2012)
Teplice – Liberec
Dukla – Ostrava
Příbram – Hradec Kr.
Slovácko – Jihlava
Jablonec – Ml. Boleslav
České Buděj. – Slavia
Plzeň – Olomouc
Sparta – Brno

5. kolo (25. 08. 2012)
Příbram – Dukla
Slovácko – Teplice
Jablonec – Sparta
České Buděj. – Liberec
Plzeň – Ml. Boleslav
Slavia – Brno
Hradec Kr. – Ostrava
Jihlava – Olomouc

10. kolo (06. 10. 2012)
Teplice – Jihlava
Dukla – Hradec Kr.
Příbram – Plzeň
Slovácko – Slavia
Jablonec – České Buděj.
Brno – Liberec
Ml. Boleslav – Olomouc
Sparta – Ostrava

15. kolo (17. 11. 2012)
Hradec Kr. – Slavia
Jihlava – České Buděj.
Olomouc – Jablonec
Ostrava – Slovácko
Liberec – Plzeň
Brno – Příbram
Ml. Boleslav – Dukla
Sparta – Teplice

1. kolo (28. 07. 2012)
Teplice – Ml. Boleslav
Dukla – Sparta
Příbram – Liberec
Slovácko – Brno
Jablonec – Ostrava
České Buděj. – Olomouc
Plzeň – Hradec Kr.
Slavia – Jihlava

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