všesportovní stadion hradec králové

Neděle 12. srpna 2012 v 17.00 hod.

Zápas 3. kola

FC Hradec Králové – FC Vysočina Jihlava

Program 3. kola (11. 8. 2012)

Program 4. kola (18. 8. 2012)

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

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

partner
utkání

mediální
partner

O dNešNím sOupeŘi
FC Vysočina Jihlava, a.s.

Nejúspěšnější fotbalový klub v historii kopané v Kraji Vysočina byl založen roku 1948
jako sportovní kroužek závodního klubu PAL
Jihlava, jenž se o osm let později spojil
s dvěmi dalšími Dobrovolnými sportovními
organizacemi strojírenských závodů a vznikla tak TJ Spartak Jihlava. Tento název se
neměnil až do roku 1994, kdy se oddíl osamostatnil a vzniklo občanské sdružení FC
Spartak PSJ Jihlava. O dva roky později
došlo k historickému spojení dlouholetých
rivalů Spartaku PSJ a SK Jihlava ve společný klub Spartak PSJ Motorpal Jihlava.
Název klubu doznal další změny v roce
1997, tehdy stávající občanské sdružení předalo veškerá svá práva a povinnosti vůči
čMFS společnosti FC PSJ Jihlava.
I tento název však doznal změny. V březnu
2000 totiž jihlavské městské zastupitelstvo
schválilo vstup do obchodní společnosti FC
Vysočina Jihlava, a.s.. Dalšími akcionáři se
stali stavební společnost PSJ a Pivovar Jihlava. V závěru roku 2008 proběhlo navýšení základního kapitálu FC Vysočina a
akcionářskou strukturu klubu doplnila společnost Limar Capital B.V.
A jak si klub vedl po sportovní stránce? Již
v roce 1950 mužstvo postoupilo do přeboru
tehdejšího Jihlavského kraje a v krajských
soutěžích mužstvo s většími či menšími
úspěchy setrvávalo až do ročníku 1988/89,
kdy Spartak po dlouhých 40 letech existence oddílu postoupil do tehdy vytoužené
divize. Za dvě sezóny následoval další postup – do MSFL, která v hierarchii českých
fotbalových soutěží znamená III. ligu. Po
sezónách, ve kterých se mužstvo pouze
zachraňovalo, přišly lepší časy, které vyvrcholily v sezóně 1999/2000, kdy mužstvo
obsadilo 2. místo tabulky. To však při odstoupení NH Ostrava ze soutěže znamenalo
historický postup do II. ligy.
Od prvních sezón v druhé nejvyšší soutěži
se klub pohyboval na horních patrech ta-

bulky. Naprostou sportovní senzací pak
skončila sezóna 2004/05, kdy tým pod vedením trenéra Karla Večeři obsadil konečnou 2. příčku a vybojoval z pohledu celého
Kraje Vysočina historický postup do nejvyšší
soutěže Gambrinus ligy.
V prvoligové premiéře se klub přes nálepku
naprostého outsidera neztratil. Do samotného konce soutěže bojoval s mnohem ostřílenějšími kluby o zachování příslušnosti
mezi elitou. O tu FC Vysočina přišla velmi
smolně až v posledním kole.
Následující opět druholigový ročník 2006/07
byl ve znamení neúspěšného pokusu o návrat mezi českou elitu. Po třech vypjatých
sezónách nutně muselo přijít vydechnutí,
ekonomická stabilizace a především přestavba prvního týmu. Prvoligové ambice Vysočina oživila v ročníku 2008/09, kdy po
výborné podzimním umístění opět ideálně
nezvládla jarní část a v konečném účtování
II. ligy skončila těsně pod postupovou čárou
na 3. příčce. Role klubu těsně před branami
Jihlavě zůstala i v ročnících 2009/10 (4.
místo) a 2010/11 (3. místo). Úsilí klubu o vytoužený návrat mezi českou elitu však trpělivě pokračovalo a vyvrcholilo v ročníku
2011/12. Tým trenéra Romana Pivarníka si
kolo před koncem soutěže zajistil postup do
Gambrinus ligy!
V českém poháru se FC PSJ podařil malý
zázrak v sezóně 1995/96, kdy celek postoupil do čtvrtfinále. V sezóně 2003/04 FC Vysočina dokonce postupně vyřadila Slávii
Praha, Plzeň a Teplice a až v semifinále nestačila na mistrovský Baník Ostrava.
Výkladní skříní klubu je tradičně výborná
práce s mládeží. Prakticky již od roku 1958
se jihlavští dorostenci objevovali v nejvyšších republikových soutěžích. Především
však v posledním desetiletí pronikli dorostenecké výběry mezi mládežnickou špičku
ČR. Podobně úspěšně si vedou i početná
žákovská družstva.

sOupisKa FC VysOČiNa JiHlaVa, a.s.
Gambrinus liga – podzim 2012
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Přišli: Koloušek (FC Zbrojovka Brno), Šourek (Podbeskidzie Bielsko-Biala), Josl (Ruch Chrozów), Rada (Sivasspor host), Hanuš (Slavia Praha host.), Filip, Kosák (návraty z host.),
Štancl, Masopust (přeřazeni z juniorky)
Odešli: Veselý (SV Oberndorf), Velický (v jednání), Uvarenko (FK Ventspils), Filip (host. v jednání), Helísek (host. 1.SC Znojmo), Dobrovolný (host. FK Varnsdorf), Halama, Komárek, Kolařík (ukončení host.)
Realizační tým:
Trenér: KOMŇACKÝ František. Asistenti: VRZÁČEK Josef, ZÚBEK Marek. Trenér brankářů:
JANSA Tomáš. LékařI: MUDr. PÁTEK Petr, MUDr. RÖHRICH Jakub. Fyzioterapeut: RYCHTECKÝ Jan. Maséři: KŘÍŽEK Pavel, ŠILHÁN Petr ml. Kustod: DANIEL Peter. Vedoucí mužstva:ŠILHÁN Petr.

OHlÉdNuTí Za miNulÝmi ZÁpasy

2. kolo: FC Hradec Kr. – FK Baumit Jablonec 2:2 (0:1)
V prvním letošním utkání na domácí půdě
jsme na nově položené trávě Všesportovního stadionu hostili mužstvo Jablonce.
K vidění byl dramatický zápas, ve kterém
domácí prohrávali rozdílem dvou gólů.
Pak však hradečtí dokázali duel zdramatizovat a s konečnou zaslouženou remízou a hlavně předvedenou hrou ve
druhém dějství, byli všichni spokojeni.
Jiří Plíšek: „Stál proti nám
těžký soupeř. V 1. poločase
nás přehrával, velmi dobře
držel balon a hned z první
standardní situace jsme dostali gól. To nás srazilo trošku
do kolen. Po změně stran
jsme změnili způsob napadání a získávali
jsme míče. Bohužel jsme dostali druhou
branku. Nicméně hráči skvělým výkonem dokázali utkání otočit a dokázali sami sobě, že
nikdy nic ztraceného není. A hlavně, že mají
na to, aby hráli vyrovnané partie s každým
soupeřem. Pomohli tomu samozřejmě
i změny, které jsme měli na hřišti, dostávali
jsme se daleko víc do hry a vytvářeli si šance.“
Tomáš Holeš: „Jablonec byl
v 1. poločase jasně lepší.
Vstřelil vedoucí gól a držel
většinou míč. Nám se směrem dopředu vůbec nedařilo.
Do 2. poločasu jsme si řekli,
že to všechno musíme zlepšit. To se nám podařilo, i když jsme dostali
druhou branku. Od té doby jsme se snažili
do Jablonce chodit naplno a dali jsme jim

dva góly! Jsem rád, že jsme zápas takhle
dokázali otočit a utkání vyrovnat. Ukázala se
morální síla mužstva a dokázali jsme si, že
i se silnými soupeři můžeme hrát!“
Vojtěch Štěpán: „Zápas pro
nás začal hloupě tím, dostali
jsme gól ze standardky, kde
jsme měli Lafatu pokrýt. První
půle zase nebyla tak špatná,
ale soupeř se po vedoucí
brance stáhl a dlouho držel
balon vzadu. O poločase jsme si řekli, že
musíme vysunout presink a to se nám povedlo. Když jsme se nadechli k náporu, tak
jsme dostali druhý gól. Pak jsme na Jablonec vlétli s tím, že nemáme co ztratit. Dostali
jsme se penaltou do kontaktního gólu. Bylo
ještě dost času na to, abychom zápas zremizovali, což se nám povedlo. Chtěli jsme
vyhrát, ale za této situace je bod jako výhra.“
Dušan Uškovič: „Ve 12. minutě přišla studená sprcha
v podobě gólu soupeře ze
standardky. V 1. poločase
jsme se nějak z toho nemohli
dostat a nehráli jsme to, co
jsme chtěli. Po změně stran
přišel od soupeře druhý gól v naší síti. Po
něm jsme odhodili všechny zábrany a vrhli
všechny síly do útoku. To se nám vyplatilo.
A moje branka? Po pěkné akci mně Vojta
Štěpán naservíroval balon před branku. Vystřelil jsem, ale brankář míč vyrazil. Naštěstí
se balon odrazil do vzduchu, byl jsem u něj
první a zasunul jsem jej pravačkou nůžkami
do branky.“
Připravil Petr Přibík

1. kolo, 3. srpna 2012:
FC HK – FK Baumit Jablonec 2:2 (0:1)
Branky: 69. Dvořák z pen., 85. Uškovič – 13.
Lafata, 53. Kopic. Rozhodčí: Kocourek – Filípek, Nádvorník. ŽK: Holeš, Dvořák –
Beneš, Novák, Eliáš. Diváci: 3959
FC HK: Lindr – Holeš, Hochmeister, Fukal,

Poděbradský – Pávek (60. Uškovič), Šisler
(84. Jedunov) – Štěpán, Harba, Zelený (54.
Rezek) – Dvořák. Trenér: Plíšek.
Jablonec: Valeš – Eliáš, Beneš, Novák, Jablonský – Čížek (78. Vaněk), Loučka – Kopic
(86. Třešňák), Piták, Kovařík (63. Zoubele) –
Lafata. Trenér: Kotal.

JuNiOrsKÝ TÝm FC HK

Úvodní kola Ligy juniorů 2012/2013
FK Dukla Praha – FC Hradec Králové 3:1 (1:0)
Branky: 22. Ouedraogo, 57. Mazánek, 59. Milec – 87. Hofman. ŽK: 87.Jeřábek – 74.
Schwarz. Rozhodčí: Lerch – Černý, Berka. Diváků: 100.
Sestava: Koubek – Doležal, Krčál, Hock, Bodlák – Shejbal (58. Krolop), Schwarz(83. Malý),
Novotný (69. Kopáč), Ptáček (69. Furik) – Zec (63. Hofman), Štulajter.
Luboš Prokopec, trenér: „I přes porážku jsme odehráli dobrý zápas. O výsledku utkání
rozhodly dvě situace, kdy jsme soupeři sami nabídli skórování. V útočné fázi jsme si dokázali vytvořit několik brankových příležitostí, které jsme však nedokázali proměnit.“
FC Hradec Králové – SK Slavia Praha 4:2 (4:0)
Branky: 3., 8., 12., 24. Zec – 57. Šimeček, 77. Růžička.
Sestava: Koubek – Doležal, Krčál, Hock, Bodlák – Zec (82. Novák), Krolop, Štulajter (60.
Shejbal), Novotný (63. Kopáč), Ptáček (75. Furik) – Hofman (68. Krejčík), Počet diváků 350
Ve svém prvním domácím utkání nastoupila hradecká juniorka proti celku SK Slavia Praha.
Vstup do zápasu vyšel hradeckým skvěle, když již ve 12. minutě dokonal Asim Zec svůj hattrick a zvyšoval tak na 3:0.
Slavia byla vývojem utkání zaskočená, naopak Votroci s chutí kombinovali a tlačili se do dalších šancí. Aby toho nebylo málo ze strany bosenského útočníka, prosadil se ve 24. minutě
počtvrté a pokračoval tak ve svém střeleckém představení.
Po zbytek první půle se hrál víceméně vyrovnaný fotbal bez větších brankových příležitostí
na obou stranách. Do kabin se tak šlo za stavu 4:0 pro domácí.
Do druhého poločasu vstoupila Slavia se zvýšenou aktivitou a tlačila se do útoku s jasným
záměrem, pokusit se jěště něco udělat s osudem zápasu. Hradečtí přestáli úvodní tlak a po
zhruba 10 minutách začali vyrážet do nebezpečných protiútoků. Slávisté však nepolevovali
ve své snaze a neustále hrozili domácí obraně.
Hosté dokázali snížit na 4:2, více jim ale votroci nedovolili a dovedli zápas do vítězného
konce. Po prohře na hřišti Dukly si tak hradečtí připsali první 3 body.
V dalším utkání hostíme 13. 8.
v 17:00 juniorku Sigmy Olomouc.
Asim Zec – autor 4 gólů do sítě Slavie
Utkání opět proběhne na hřišti Sportovního centra mládeže Bavlna.
Luboš Prokopec, trenér: „První poločas jsme podali výborný výkon.
Bylo také pro nás nesmírně důležité,
že jsme byli dostatečně efektivní. Ve
druhém poločase jsme naopak hráli
příliš pasivně, za což nás Slavia dvakrát potrestala. Pochvalu zaslouží
celý tým, jmenovitě pak musím vyzvednout výkon Asima Zece, který
vstřelil 4 góly.“

rOZHOVOr

s Robertem Barboríkem, ředitelem mládeže FC HK
Začátek nové sezóny 2012/2013 je pro hradeckou fotbalovou mládež přelomový.
K 1. 7. 2012 vznikla při FC Hradec Králové
nová fotbalová akademie. Při jejím vzniku
fotbalový klub angažoval nové profesionální
trenéry. Jim bude šéfovat bývalý ligový
fotbalista slovenské Nitry Robert Barborík
(13. 6. 1968).
Jak došlo k námluvám mezi Vámi a naším
klubem?
Poprvé jsem se potkal s panem ředitelem
Juklem na podzim loňského roku. On již měl
o mě nějaké informace, měl informace
o mých předchozích angažmá v Nitře
a Mostě. První osobní setkání bylo ve Zlíně
a myslím si, že vzájemně jsme si padli do
oka. V průběhu jara jsem nesčetněkrát navštívil Hradec Králové a již v tu dobu jsme se
bavili o práci, která nás čeká. Náš společný
zájem je, opět vychovat hráče konkurenceschopných v českých, nebo i v zahraničních ligách.
Jaká je Vaše hráčská a trenérská minulost?
Hrál jsem na Slovensku za prvoligový tým
Nitry celkem šest let, včetně jedné sezóny
ve federálním uspořádání. Hrál jsem za maďarský MSC Pécs, druhou rakouskou ligu …
Něco jsem s tím fotbalem již zažil (směje
se). Svoji trenérskou kariéru jsem začal před
devíti lety v Nitře u žáků a postupně jsem
přešel přes dorost k juniorce. V Nitře jsem
byl i u prvoligového týmu jako asistent. Byl
jsem také v druholigovém Mostě jako koordinátor mládeže a v závěru angažmá jsem
působil u A týmu s panem Zachem. Před
rokem jsem se z rodinných důvodů vrátil
domů do Nitry a nyní jsem zde, a jsem rád
za tuhle nabídku.
U mládeže pracujete více jak devět let.
Jaký největší talent Vám prošel rukama.
Určitě Miroslav Stoch. Toho jsem měl v do-

rostu. Právě v době, kdy jsem ho trénoval,
podepsal smlouvu s FC Chelsea. Následně
hrál za holandský FC Twente a nyní působí
ve Fenerbahce Istanbul, kde dal v loňské sezóně 12 prvoligových branek.
Vraťme se k našemu klubu. Jaké jste měl
informace o mládeži v Hradci Králové
a jakou máte vizi do budoucna?
Již nějaký čas se znám s Lubošem Prokopcem (trenér juniorky) a od něho jsem měl
dostatek informací. O tomhle klubu mám jen

pozitivní zprávy. Zde má mládež vysokou
úroveň. Práce s kvalitními hráči je pro mě
výzva. Moje vize je, vychovat co nejvíce
hráčů pro prvoligový fotbal v Hradci Králové.
Kdyby se v nejbližší době povedlo něco takového, jako byl Václav Pilař, tak to by bylo
něco fantastického.
Vašim příchodem se u mládežnických
týmů provedly velké změny na trenérských postech. Mohl byste jednotlivé trenéry představit?
Ano, změn bylo více. Některé byly vynucené, některé ne. Já jsem však tyto změny
nedělal a nikterak jsem nic neovlivňoval,
protože jsem o trenérech ty informace
neměl. Ale abych v krátkosti představil jednotlivé trenéry. V kategorii U-11 je pan Barbarič, který má na starosti i všechny elévy,
U-12 vede Václav Pišta, U-13 Vlasta Frýdek,
zkušený trenér. U týmu U-14 je pan Karel
Krejčík, který se vrátil do klubu po několika
letech. Stejně zkušeným trenérem je Michal
Stříž, který vede U-15. Ten šel se svým ročníkem, zde změna nebyla. K šestnáctiletým
fotbalistům se nám podařilo získat, myslím
si ambiciózního a šikovného trenéra z Kolína, pana Majera. U sedmnáctiletých zůstal
pan Kratochvíl Jaroslav, kategorie U-18 byla
zrušena a nejstarší dorost vede jako hlavní
kouč pan Frimmel, který přišel ze Zbrojovky
Brno a jeho asistenti jsou odchovanec našeho klubu Honza Brendl a Vojta Mareček.

Jste ředitelem mládeže klubu FC Hradec
Králové a jeho akademie. Co bude Vaší
náplní a cílem?
Právě díky akademii můžeme ovlivňovat volnočasové aktivity našich kluků. V prostorech
internátu Bavlna máme možnost se všemi
pracovat na jejich rozvoji ať technickém, taktickém nebo mentálním. Zkrátka aby kluci
pochopili, že profesionální fotbal má určité
zákonitosti. Uděláme všichni vše pro to, aby
každý dosáhl na ten svůj cíl, který má. Budoucnost ukáže, jak jsme v nových podmínkách s kluky pracovali.
Budete „lanařit“ do našeho klubu nadějné
fotbalisty třeba od Vás z domova, ze Slovenska?
Rozhodně ne. Moje vize je, dělat ve velkém
regionu Hradce Králové, ale ne na Slovensku. Budeme hledat talenty zde. Česko má
takových talentů pro vrcholový fotbal, že
není potřeba zajíždět na Slovensko (směje
se).
Je před Vámi premiérová sezóna v černobílém dresu. Co byste si do ní přál?
Určitě si přeji, aby všichni kluci v akademii
byli zdraví, aby měli radost z fotbalu, aby je
hra bavila. Když je samotné bude fotbal
bavit, dokážou rozdat radost i divákům, kteří
na ně budou chodit. Klubu bych popřál, aby
se mu vložené investice do akademie, do
mládeže brzy vracely zpět.
Děkuji za rozhovor.

JaK TO bylO NapOsledy?

Druholigová sezóna 2009/2010, 30. kolo
VOTROCi UHRáLi BOD i S DOROSTenCi
V SeSTaVě
Závěrečné utkání postupového ročníku
2009/2010 druhé nejvyšší fotbalové soutěže
Votroci zvládli a remízou jen potvrdili vedoucí postavení v konečné tabulce.
FC Vysočina Jihlava – FC HK 0:0
Fakta – rozhodčí: Ochotnický – Čecháček,
Drastík. Bez karet. Diváci: 890.
FC Vysočina Jihlava: Uvarenko – Gabriel
l(81. Gába), Tlustý, Šimáček, Gavrič – Görner, Karlík, Dort – Dolejš, Franěk (74. Simr),
Kosák (58. Demeter).
FC HK: Šimon – Přibyl, Němeček (18. J.
Dvořák, 82. Hečko), Karal, Chleboun – Zelený, Janoušek, Nemček, Tomašák – Dorotík
(73. Voltr), P. Dvořák.
Fotbalisté Hradce Králové se s druhou ligou
rozloučili sérií 22 zápasů bez porážky. Nejlepší tým soutěže přemožitele nenašel ani
v posledním kole, když na půdě čtvrté Jihlavy uhrál bezbrankovou remízu. Východočeši si již s předstihem zajistili postup do
první ligy, a tak dal trenér Václav Kotal šanci
širšímu kádru.
I proto měli domácí více ze hry, ale své
šance nedokázali zužitkovat. Jihlava mohla
rozhodnout v závěru, ale Šimáček zblízka
přestřelil a míč do branky nedotlačil ani Dolejš.
„Podle mě jsme dva body ztratili. Šancí jsme
měli rozhodně víc než soupeř,“ konstatoval
hlavní kouč FC Vysočina Luboš Urban.
Hosté si postup do nejvyšší soutěže zajistili
už s předstihem, do Jihlavy tak dorazili ve
výrazně oslabené sestavě. „Kluky jsem upozorňoval, že se Hradec rozhodně neporazí
sám. Na nás bylo, abychom si vytvořili tlak,“
zdůraznil Urban, jehož svěřenci začali protivníka výrazněji přehrávat až ve druhém poločase.

Nejsnaživějším dobyvatelem hostující defenzivy byl záložník Petr Dolejš, v závěru připravoval příležitosti sobě i svým parťákům
jako na běžícím pásu. Jenže bez kýženého
efektu. Já už gól nedal ani nepamatuji, takže
o to víc jsem se snažil. Bohužel to nevyšlo
ani tentokrát,“ pokrčil smutně rameny.
Po Dolejšově akci se zrodila i největší šance
utkání. Jeho přihrávka z pravé strany našla
v 86 .minutě na malém vápně zcela volného
Jana Šimáčka. Jenže stoper FC Vysočina
poslal míč úplně jinam, než si představoval.
S hlavou v dlaních pak mohl zpytovat svědomí.
„Bylo vidět, že obě mužstva myslí víc na
útočnou činnost, že se to tak přelévalo. Tak
deset minut se nám dařilo, vytvořili jsme si
i nějaké příležitosti, bohužel jsme je nedali.
Pak zas chvilku tlačili domácí. Takže si myslím, že pro diváky určitě zajímavé utkání, pro
nás závěr byl trochu se štěstím, protože už
bylo vidět, že někteří naši hráči, hlavně ti
mladší, už toho mají plný brejle. V závěru
jsme tam dali i tři dorostence, kteří měli nulovou zkušenost s druhou ligou. Z tohoto
pohledu jsem velmi rád, že jsme alespoň
bod uhráli,“ konstatoval hradecký kouč Václav Kotal.

Fotografie Ctirada Špičana jsou z domácího podzimního zápasu s Jihlavou v druholigové sezóně 2009/2010, zápas jsme vyhráli 2:0 (branky 31. Černý z penalty, 75. Přibyl).

ČeZ Cup 2012

7. ročník mezinárodního žákovského turnaje
O víkendu 28. – 29.července FC
Hradec Králové pořádal 7. ročník
mezinárodního turnaje starších
a mladších žáků ČeZ CUP 2012,
kterého se letos zúčastnilo celkem
20 týmů z České a Slovenské republiky. Po dvoudenním zápolení
se vítězem v obou kategoriích zaslouženě staly týmy FC Zbrojovka
Brno.
V sobotu časně ráno se rozehrály
úvodní zápasy. V areálu Háječek
se odehrávaly zápasy starších žáků U-14.
Mladší žáci U-12 změřili své síly v novém
areálu Bavlna.
Spolu s domácím týmem FC Hradec Králové pozvání v kategorii U-14 přijaly tyto
týmy: FC Zbrojovka Brno, FK Dukla Praha,
1.FK Příbram, FC Nitra, FK Mladá Boleslav,
SK Slavia Praha, 1.FC Slovácko, Partizán
Bardějov, MFK Frýdek-Místek, FK Baumit Jablonec. Mladší žáci FC Hradec Králové U-12
se střetli s mužstvy: Bohemians 1905, FK
Dukla Praha, FC Nitra, FK Náchod, 1.FC
Slovácko, FK Baumit Jablonec, FK Mladá
Boleslav a FC Zbrojovka Brno.

Herní systém turnaje byl nastaven
spravedlivou formou, a to „každý
s každým“.
V kategorii U14 jasně dominovala
Zbrojovka Brno, která v 10 zápasech neztratila ani jeden bod,
předváděla atraktivní fotbal a zaslouženě získala pohár za 1.místo.
Domácí tým FC Hradec Králové
skončil těsně pod stupni vítězů na
4. příčce. Medailová pozice jim
však utekla jen o vlásek. Mladší
kolegové do posledního zápasu hráli o zlato
se Zbrojovkou Brno. Utkání se domácím Votrokům příliš nevydařilo, a tak se museli spokojit s bronzovou medailí, kterou si za dobré
výkony zasloužili.
Turnaj vznikl díky velké podpoře Statutárního města Hradec Králové, které zařadilo
sportovní klání mladých fotbalistů do programu Calendarium Regina 2012. Dále se
sluší poděkovat všem sponzorům, pořadatelům a organizátorům turnaje. A v neposlední řadě týmům za jejich předvedenou
hru. Na příští ročník ČEZ CUPU 2013 se
mohou těšit hráči ročníku 2000 a 2002.

Pořadí ČeZ CUP 2012, kategorie U-12:
1. FC Zbrojovka Brno
2. FC Nitra
3. FC Hradec Králové
4. Bohemians 1905
5. FK Náchod
6. 1. FC Slovácko
7. FK Dukla Praha
8. FK Baumit Jablonec
9. FK Mladá Boleslav

Pořadí ČeZ CUP 2012, kategorie U-14:
1. FC Zbrojovka Brno
2. SK Slavia Praha
3. MFK Frýdek Místek
4. FC Hradec Králové
5. FK Mladá Boleslav
6. FC Nitra
7. FK Příbram
8. 1. FC Slovácko
9. FK Dukla Praha
10. Partizán Bardejov
11. FK Baumit Jablonec

NAVŠTIVTE wEBOVé STRÁNKY FOTBALOVéHO KLUBU FC HRADEC KRÁLOVé

www.fchk.cz

Tým FC Hradec Králové U-12

Tým FC Hradec Králové U-14

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
190 cm, 79 kg
191 cm, 77 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.

hráč č. 14 - útočník
FC Hradec Králové
Pavel Dvořák

hráč č. 27 - obránce
FC Hradec Králové
Milan Fukal

hlavní trenér
FC Hradec Králové
Jiří Plíšek

FC Hradec Králové – A muži, sezóna 2012–2013

Horní řada zleva: Mrázek Tomáš, Šisler Jan, Dvořák Pavel, Janoušek Jiří, Hochmeister Radek,
Podhajský Karel, vedoucí mužstva a trenér brankařů, Edunov Aleksey, Plašil Marek, Pávek Michal a Klapka Filip.
Prostřední řada zleva: MUDr. Šopák Stanislav – lékař, Zec Asim, Voltr Radek, Strnad Tomáš, Harba Haris, Fukal Milan, Koubek Tomáš,
Zelený Jaroslav, Uškovič Dušan, Holeš Tomáš, Schwarz Petr, Rezek Tomáš a Tajzler Jaroslav – masér.
Dolní řada zleva: Lindr Jiří, Štěpán Vojtěch, Medynský Pavel – asistent trenéra, Ing. Jukl Richard – ředitel klubu,
MUDr. Fink Zdeněk – primátor města Hradec Králové, JUDr. Staněk Pavel – předseda představenstva, Plíšek Jiří – trenér, Poděbradský Jiří a Ottmar Radim.

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).

rOZHOVOr

s Dušanem Uškovičem, útočníkem FC HK
Dušan Uškovič posílil Votroky letos v létě.
Při příchodu pod „malšovická lízátka“ zdůraznil, že chce hlavně „ochutnat“ Gambrinus
ligu a stát se platným členem základní sestavy. V zápase proti Jablonci si o místo
v „základu“ řekl...
Dušane, když se ještě jednou ohlédneš
po minulém utkání s Jabloncem?
V první řadě musím říct, že jsme se na utkání
všichni velmi dobře připravili, ovšem zaskočila nás situace okolo prvního gólu. To byl pro
nás velký šok, že jsme se takhle rychle dostali do gólového manka. První poločas nebyl
z naší strany podle našich představ. V druhém poločase nás paradoxně nastartoval gól
soupeře na 0:2. Jsme rádi alespoň za bod,
který však musíme dnes potvrdit vítězstvím.
Když jsi šel na hřiště za stavu 0:2, jak moc
jsi věřil ve zvrat?
Určitě jsem věřil, protože bez toho bych na
hřiště nemusel ani lézt, kdybych klukům
nebyl schopen pomoci. Byl jsem přesvědčený, že s výsledkem se dá stále něco dělat.
Byls u obou gólů. Popiš nám nejprve ten
první, penaltový, kterému předcházela situace, kdys nahrával Harisovi Harbovi na
střelu, kterou pak hostující hráč z branky
vyrazil rukou.
Dostal jsem dobrý míč za obranu a chtěl
jsem ho obejít, jenže on můj úmysl přečetl
a naštěstí to dopadlo alespoň tak, že byla
penalta, kterou Pavel Dvořák proměnil.
Cos říkal výroku rozhodčího, který dal
hostujícímu hráči pouze žlutou kartu?
Okamžitě jsem za ním běžel, proč mu nedal
červenou. On nám vysvětlil, že míč šel mimo
bránu, takže za to pouze žlutá. Kdyby prý
šel do brány, pak by tahal červenou.
A šel skutečně mimo?
Ano.
Co druhý gól, který jsi sám dal? Nezatrnulo ti při neproměnění 100% šance,
která gólu předcházela?

Tak to je pravda, to víte, že zatrnulo. Již ta
první střela měla skončit gólem. Když jsem
viděl, jak první střelu brankář nohama vyrazil, tak to mně zatrnulo pořádně. Když jsem
viděl, že se míč odrazil do výšky, řekl jsem
si, že ho musím dostat do branky přes
mrtvoly (směje se). Podařilo se to a já jsem
si oddechnul.
Při gólu jsi vystřihnul perfektní nůžky. Cos
měl na základní škole z gymnastiky?
(Směje se) Gymnastiku jsme neměli a nemyslím si, že by to bylo zas až tak akrobatické.
Čeká tě zápisné za první prvoligový gól
v Čechách?
To určitě bude. Kasu drží Jirka Lindr, ale
částku mně ještě neprozradil. Částku zaplatím rád.
Co na tvůj výkon říkala přítelkyně, respektive celá tvoje rodina?
Přítelkyně bohužel na stadionu nebyla,
takže zápas neviděla. Rodina byla ráda. Dokonce jsem byl o víkendu po delší době
doma na Slovensku, takže jsme vše probrali. Jsme všichni rádi.
Tvůj výkon ohodnotili fanoušci na webových stránkách www.fchk.cz jako nejlepší.
Potěšilo tě to?
Určitě, taková zpráva by měla potěšit každého hráče. Jsem rád i jako nováček
v týmu, že se mi při prvním utkání před domácím publikem podařil takový výkon.
Jsem šťastný.
Jaks vnímal během utkání atmosféru? Při
vyrovnávacím góle jsi nabral špatný směr,
plné tribuny byly opačným směrem.
Kluci na mě taky řvali, že běžím blbě, že jsem
se rozeběhl opačným směrem. Nemám stadion ještě zmapovaný a v té sekundě jsem to
neřešil. Byl jsem ohromně šťastný a emoce
jsem nechal volně plynout. Nepřemýšlel jsem
o tom, zda tam budou lidi... (Směje se)
Výkonem sis možná řekl o základní sestavu v dnešním utkání…

Je těžké předbíhat trenérovo rozhodnutí.
Necháme se překvapit.
Dnes vás čeká nováček soutěže, který
však v nové sezóně ještě neprohrál. Naopak remizoval se Slavií a Plzní …
Měl jsem možnost shlédnout utkání na Slavii, kde remizovali 3:3 a jejich první poločas
byl fakt výborný. Vedli již 3:0, což o něčem
svědčí. Myslím si, že to úplně jednoduchý
zápas nebude. Musíme se na ně velmi,
velmi zodpovědně připravit.
Jejich branku bude strážit zkušený gólman Blažek. Jak na něj?
Je to brankář, který by svými zkušenostmi
mohl radit skoro celé lize, nejenom v Jihlavě. Máme před ním respekt, ale každý se
dá překonat. Musíme se na utkání důsledně
připravit, či tam Blažek bude nebo ne. Na vítězství musíme dát gól.
Co by sis přál do dnešního utkání?
Přeji si jednoznačně vítězství, aby se nám
bod z utkání s Jablonce, který jsme tak
pracně vydolovali, připsal plusově do tabulky pravdy. Fanouškům bych vzkázal, aby
nás dnes povzbudili, a my se jim odvděčíme
pořádným výkonem.
Děkuji za rozhovor.
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Richard Polák slaví „50“
Na stadionu „pod lízátky“ mu nikdo neřekne
jinak než Bobby. Ano řeč je o Richardovi
Polákovi (8. 8. 1962), který ve své kariéře
hájil barvy hradeckých Votroků, RH Cheb
a také pražské Sparty.
Přezdívku „Bobby“ získal po slavném anglickém reprezentantu
Bobby Charltonovi, který
uměl výborně hlavou a Richard Polák se mu hodně
podobal.
Richard Polák vyrůstal
na Slezském Předměstí a jeho první fotbalové kroky mířily
přímo na Malšovický stadion.
Je odchovancem
Spartaku Hradec
Králové, kde působil od roku 1970
jako žák.
Richard byl velmi
talentovaným fotbalistou a již jako
dorostenec naskočil
do prvoligového kolotoče,
to
když
v osmdesátých letech
bylo povinností každého
prvoligového
týmu začlenit do své sestavy dva „mladíky“. Obvykle nastupoval v záložní
řadě, nejednou jako hrotový
útočník.
Na svém kontě má 118 prvoligových zápasů v dresech hradeckého
Spartaku, pražské Sparty, kde působil jednu
sezónu po boku například Jozefa Chovance, či Ivana Haška a také RH Cheb, kde
prožil vojenskou základní službu.
V sezóně 1984/1985 získal s týmem Sparta
ČKD Praha titul Ligového mistra.

Richard Polák patří mezi ty, kteří většinu
své fotbalové kariéry prožili v černobílém
dresu.
Celkově za Spartak, či SKP Hradec Králové
odehrál 9 sezón za A tým, z toho 4
prvoligových. Za svoji kariéru
v našem klubu nasbíral 220
mistrovských startů, včetně
109 v první lize. Richard
byl také střelec. Do černého se v hradeckém
dresu trefil dvacet pět
krát, z toho třináctkrát
v první lize. V ročníku
1990/1991 byl se 7
góly nejlepší střelec
našeho mužstva.
Na sklonku své
hráčské kariéry ještě působil v mužstvech Agra Turnov,
Synthézie Pardubice, Atlanticu Lázně
Bohdaneč, Olympii
Hradec Králové
a Sokola Živanice.
U posledního týmu
zůstal dodnes jako
sekretář klubu.
Jeho životní kamarád
a současný sekretář
klubu FC Hradec Králové Martin Černík na
něho prozradil jednu velkou
neřest, a tou je kouření. „I bývalý kustod pan Oldřich Mareček chodil za Bobbym, půjčovat si
cigarety. U Ríši byla jistota, že v jeho
kapse vždy nějakou tu cigaretu najde,“
vzpomíná na společné mládí Martin Černík.
Klub FC Hradec Králové se připojuje
k mnoha gratulantům a přeje Richardovi Polákovi do dalších let pevné zdraví a hodně
spokojenosti.

Za pěT gólů
gambriNus Za bůra
Se startem nového ročníku nejvyšší fotbalové soutěže přichází generální partner
Gambrinus s aktivitou, která má za cíl
podpořit atraktivitu fotbalu a počet vstřelených branek. novinku ocení zejména fanoušci střelecky úspěšných klubů. Týmy,
kterým se podaří v jednom utkaní Gambrinus ligy vstřelit 5 a více branek, zajistí
svým fanouškům pivo za bůra. Gambrinus tak chce podpořit atraktivnější fotbal
přinášející více gólů, lepší fotbalovou podívanou a zároveň vyšší návštěvnost na
utkáních Gambrinus ligy.
Fanoušci získají Gambrinus Originál 10° za
symbolickou cenu pěti korun díky speciálním voucherům. Za ně si pak budou moci
koupit pivo za bůra.
„Vouchery budeme rozdávat před následujícím domácím utkáním týmu, který
v uplynulém kole vstřelil pět branek. Po
zápase si fanoušci ve vybraných hospodách v okolí stadionu vychutnají Gambrinus za cenu 5 korun, každý dospělý
návštěvník dostane jednu poukázku,“ vysvětlila Adriana Jahňáková, marketingová
manažerka Plzeňského Prazdroje.

Poslední dva ročníky Gambrinus ligy přinesly rekordní počet vstřelených branek
i pětibrankových utkání. Gambrinus tento
trend oceňuje a aktivitou Pivo za bůra ho
chce podpořit. Mezi střelecky nejúspěšnější
kluby posledních let patří Jablonec a Viktoria Plzeň.
„Góly jsou kořením fotbalových utkání,
a čím více jich padne, tím je divák spokojenější. To je důvod, proč jsme přišli
s touto aktivitou. Chceme podpořit útočný
fotbal a střelecky úspěšné týmy,“ řekla
Jahňáková.
Gambrinus věří, že Pivo za bůra také napomůže k větší návštěvnosti na českých ligových stadionech.
„Pivo za bůra je aktivita pro fanoušky i pro
týmy. Fotbalisté mohou svým fanouškům
vystřílet pivo za symbolickou cenu. Naopak domácí týmy se pak mohou těšit
v následujícím kole na vyšší návštěvu
i podporu fanoušků. Ti přijdou navnaděni
dobrým výkonem, ale také aby získali vouchery a vychutnali si Gambrinus na oslavu
střeleckého koncertu svého mužstva,“ doplnila Adriana Jahňáková.

rOZHOVOr

s Lucií Lhotovou, přítelkyní Michala Pávka
Michal Pávek přišel do
Hradce Králové před dvěma
lety jako posila čerstvého
nováčka Gambrinus ligy.
V létě 2010 změnil zelenobílý dres „pražských klokanů“ za černobílý dres
Votroků. Dnes jsme nepožádali o rozhovor jeho, ale
jeho přítelkyni Lucii Lhotovou. Ta nám na Michala prozradila některé pikantnosti.
Lucie, mohla byste se
našim fanouškům krátce
představit?
Jmenuji se Lucie Lhotová, pocházím z Neratovic. Bude mi 26let a pracuji v pojišťovnictví.
Jak jste se s Michalem seznámila a jak
dlouho jste spolu?
Seznámili jsme se spolu klasicky na diskotéce, ale úplně náhodně, přes jednu moji kamarádku před 7 lety. Být jsme spolu začali
až déle, více než před 5lety J.
Čím Vás Michal dokáže spolehlivě rozesmát?

Rozesmát mě dokáže vším,
ať už nějakým vtipem nebo
legrační historkou. Snaží se
být hodně pozitivní a nezkazí žádnou srandu.
Prozradíte nám na Michala
nějakou jeho neřest?
Jeho největší neřest je
Pepsi-Cola, bez problému
dokáže fungovat celé dny
jen na ní, raději už ho nenechávám chodit nakupovat
samotného, aby ji nemohl
kupovat po litrech domů. J.
Žijete po boku profesionálního fotbalisty. Co Vás nejvíce zaskočilo, překvapilo v dobrém i zlém.
Zpočátku mě trochu zaskočilo asi to, že nemá
volný žádný víkend a nemůžeme si nic naplánovat. Na to jsem si, ale velmi rychle
zvykla, bohužel s tím stejně nic udělat nemůžu, taková je daň za toto zaměstnání a já
mu chci být maximální oporou. Jsem ráda, že
jeho koníček je zároveň i jeho zaměstnáním.
Navštěvujete zápasy FC Hradec Králové
a jaká jste fanynka?

Tabulka Gambrinus ligy, sezóna 2012/2013, po 2. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FC Slovan Liberec
FC Viktoria Plzeň
FK Baumit Jablonec
AC Sparta Praha
FK Teplice
FC Zbrojovka Brno
SK Sigma Olomouc
SK České Budějovice
FK Mladá Boleslav
SK Slavia Praha
FC Vysočina Jihlava
FK Dukla Praha
FC Baník Ostrava
FC Hradec Králové
1.FC Slovácko
1.FK Příbram

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

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

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

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

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

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

Každý zápas jsem pravidelně navštěvovala,
když hrál Michal v Bohemce. Dojíždět na zápasy do Hradce je trochu složitější, ale
i tak pár zápasů za sezónu navštívím, pokud
hrají venku třeba poblíž Prahy, tak si ho též
nenechám ujít. Samozřejmě prožívám atmosféru hodně intenzivně jako každý správný
fanoušek.
Co dělá Michal nejraději, když nemusí
zrovna trénovat nebo hrát?
Nejraději relaxuje doma na gauči J, hraje
hry na PC. Pokud máme volný čas spolu,
věnujeme ho spoustě aktivitám… např.
bruslení, projížďce na kole, procházce se
psem, rádi zajdeme do kina nebo na večeři.
Anebo si jen tak užíváme doma klidu třeba
u filmu.
Co by podle Vás Michal dělal, kdyby nebyl
profesionálním fotbalistou?
To je docela těžká otázka, když celý život
hraje jen fotbal a na nic jiného nezbýval čas.
Umí dobře anglicky a má i takové to logické
myšlení, takže myslím, že by ho bavilo dělat
něco, kde by toto mohl využít.
Co byste popřála Michalovi v jeho fotbalové kariéře?
Určitě mu přeji jen to nejlepší, hlavně pevné
zdraví.

parTNer dNešNíHO ZÁpasu
Porsche Hradec Králové

DO PRAVNÍ P ODN 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

rOZlOsOVÁNí a VÝsledKy
Gambrinus liga – podzim 2012

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

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
Mladá Boleslav – Č. Buděj.
Sparta – Příbram

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

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
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