všesportovní stadion hradec králové

Neděle 26. srpna 2012 v 17.00 hod.

Zápas 5. kola

FC Hradec Králové – FC Baník Ostrava

Program 5. kola (25. 8. 2012)

Program 6. kola (1. 9. 2012)

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

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

partner
utkání

O dNešNím sOupeŘi
FC Baník Ostrava, a.s.

Původní název klubu 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 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
na Bazalech byl dokončen až roku 1959.
V poválečném období sestoupil klub pouze
2x do 2. ligy. Po Slavii 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 5 let jeho
působení na trenérském postu získal Baník
Ostrava 2x mistrovský titul, 3x obsadil druhé
místo, 2x vyhrál Český pohár a 1x Československý pohár. Pod vedením Evžena Ha-

damczika Baník 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 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. Od 13. 2. 2012 se novými držiteli 95 % akcií stali Libor Adamek
a společnost PAM market.

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

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

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

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

10:4
9:3
9:5
8:4
5:4
6:7
9:6
4:3
2:5
6:6
5:8
6:7
5:8
4:7
2:7
3:9

10
10
7
7
7
7
5
5
5
4
4
3
3
3
2
1

4
4
1
1
1
1
-4
-1
-1
1
-2
-3
-3
-3
-4
-5

sOupisKA FC BANíK OstrAvA, a.s.
Gambrinus liga – podzim 2012

1
3
4
5
6
7
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
30

ANDREJKO
KAPRáLIK
LuKEš
MACH
DROPPA
VRťO
ZEHER
MILOSAVLJEV
FOLTýN
KAšA
FANTIš
ZAwADA
VAšENDA
ONuCHuKwu
FRyDRyCH
KuKEC
HOLZER
BuČEK
SVěRKOš
VOMáČKA
KRAuT
GREGuš
BáRTA

Jakub
Zdeno
Martin
Petr
Lukáš
Tomáš
Robert
Vladan
Martin
Filip
Antonín
Jan
Dalibor
Ebus
Michal
Davor
Daniel
Antonín
Václav
Benjamín
Dominik
Ján
Michal

14. 5.
28. 8.
17. 11.
22. 3.
22. 4.
6. 9.
12. 2.
1. 2.
17. 8.
1. 1.
15. 4.
6. 6.
2. 6.
9. 4.
27. 2.
16. 3.
18. 8.
24. 2.
1. 11.
27. 6.
15. 1.
29. 1.
23. 12.

1991
1985
1978
1985
1989
1988
1985
1987
1993
1994
1992
1988
1991
1984
1990
1986
1995
1984
1983
1978
1990
1991
1989

B
O
Z
O
Ú-Z
Ú
Z
Z
O
Ú
O
Z
Ú
O
Ú-Z
Z
B
Ú
O
Ú
Z
B

Odešli: Magera (Mladá Boleslav), Marek (konec smlouvy), Pietrzkiewicz (Azerbajdžán),
Krbeček (Plzeň), Cverna, Vaněk (Karviná), Adámik (Prešov), šenkeřík (Bohemians Praha),
šmejkal (Příbram), Ferenčík (host. Bánská Bystrica), Poliaček (host. Žilina), Zejdler (Crakovia Krakov)
Přišli: Buček (host. Sokolov), Bárta (host. Sigma Olomouc), Mach (Ml. Boleslav), Kaprálik
(FC Oss), Zeher (host. Prešov), Milosavljev (Karviná), Foltýn, Kaša, Byrtus, Holzer (z dorostu), Onuchukwu
Realizační tým:
Trenér:
LáTAL
Asistenti:
NEČEK
TCHuř
Tr. brankářů: BARáNEK
Manažer:
BERNADy
Fyzio
:
VyTISK
Lékaři:
MuDr.BOGLEVSKý
MuDr. PAVLISKA
MuDr. PAŽICKý
Maséři:
ČAJA
KRABEC

Radoslav
Jiří
Daniel
Vít
Tomáš
Martin
René
Tomáš
Marián
Michal
Ladislav

6. 1.
17. 4.
8. 8.
27. 9.
24. 10.
10. 9.
9. 8.
20. 5.
14. 1.
18. 9.
24. 7.

1970
1961
1976
1974
1969
1977
1968
1973
1960
1966
1946

OHLÉdNutí ZA miNuLÝmi ZÁpAsY

3. kolo: FC Hradec Kr. – FC Vysočina Jihlava 1:1 (1:1)
V dalším duelu nové sezony přijel na Všesportovní stadion staronový účastník
Gambrinus ligy z Jihlavy. Hosté šli po rohovém kopu brzy do vedení, ale domácí
zatlačili svého soupeře a po několika šancích zaslouženě vyrovnali. Po změně
stran nejdříve Koubek chytil vyložený gól
a pak přišly příležitosti Hradce. Ale ani ta
nejvyloženější v brance soupeře neskončila, a tak utkání skončilo dělbou bodů.
Jiří Plíšek: „Je to pro nás
jednoznačně ztráta 2 bodů.
V zápase jsme byli lepším
celkem, bohužel hned v úvodu jsme selhali při obranném
rohu, kdy jsme znovu nepohlídali určeného hráče soupeře. To je věc, která se nám zopakovala ve
čtvrtém utkání po sobě a je to alarmující, že
takhle chybujeme. Pak jsme odehráli výborný první poločas, dokázali jsme vyrovnat
a měli jsme spoustu šancí, ale žádnou jsme
nedokázali proměnit v gól. Ve druhém poločase už hra byla z obou stran rozhozená
a bylo tam hodně nepřesností. Přesto jsme
ke konce měli spoustu obrovských příležitostí, které jsme opět neproměnili a remíza
je pro nás jednoznačně ztrátou.“
Tomáš Koubek: „Do zápasu
jsme nevstoupili úplně nejlépe a z druhé standardní situace jsme dostali gól. To pro
mě osobně nebyl nejlepší
vstup do utkání, ale tým to
nakoplo. Do konce poločasu

jsme Jihlavu zatlačili, měli spoustu šancí, nastřelili tyč a zaslouženě vyrovnali. Ve druhé
půli se hra vyrovnala, ale stejně jsme to byli
my, kdo si na konci vytvořil dvě obrovské
šance a tam jsme měli vedení strhnout na
svou stranu a získat tři body.“
Jiří Poděbradský: „První poločas jsme odehráli dobře,
měli jsme spoustu šancí. Bohužel jsme dostali brzo gól
od Tecla, kterého jsem neuhlídal. Pak jsme měli velký
tlak a zaslouženě vyrovnali.
Nepřidali jsme ale další gól. Druhý poločas
už byl vyrovnanější, ale tu největší šanci
jsme měli opět my, ale skórovat se nám nepodařilo. Myslím, že se fotbalově zvedáme,
půjdeme nahoru a gólů budeme střílet víc!“
Jan Šisler: „Soupeře jsme
v prvním poločase hodně
přehrávali. Ale z jedné naší
chyby, kdy jsme nepohlídali
hráče, nás soupeř potrestal
gólem. Po obdržené brance
jsme Jihlavu zmáčkli, vytvořili si šest, sedm šancí, bohužel jsme dali jen
jeden gól a víc jsme jich do branky nedotlačili. Ve druhém poločase se hra vyrovnala,
ale v závěru jsme měli zase dvě stoprocentní
šance. Ty kdybychom dali, tak jsme určitě
získali tři body. Je to pro nás ztráta, ale dnes
jsme předvedli dobrou hru. Chyběli jen góly!
A můj gól? Dušan uškovič se bezvadně
uvolnil, šel do lajny a dal přihrávku před
branku. Počkal jsem si na zadní tyči a míč
lehce uklidil do branky.“ Připravil Petr Přibík

3. kolo, 12. srpna 2012:
FC HK – FC Vysočina Jihlava 1:1 (1:1)
Branky: 28. šisler – 6. Tecl.
Rozhodčí: Matějek – Pelikán, Dobrovolný.
ŽK: uškovič, šisler – Karlík, Obert. Diváci:
3650.
FC HK: Koubek – Holeš, Hochmeister,

Fukal, Poděbradský – Harba, šisler, Strnad
(77. Janoušek), štěpán (88. Voltr) – uškovič
(61. Rezek), Dvořák. Trenér: Plíšek.
Jihlava: Blažek – Josl, šourek, Tlustý, Obert
– Vaculík (88. Kosak), Koloušek, Karlík, Mešanovič (64. Masopust) – Jungr (78. Kučera), Tecl. Trenér: Komňacký.

OHLÉdNutí ZA miNuLÝmi ZÁpAsY

4. kolo: SK Sigma Olomouc – FC Hradec Kr. 1:1 (1:1)
K dalšímu utkání na hřišti soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté do Olomouce, kde
se střetli na Andrově stadionu s domácí
Sigmou. Favorizovaní domácí se dostali
do vedení po standardní situaci, ale hradecký Jan Šisler hlavou do poločasu vyrovnal. Po změně stran hosté výborně
bránili, ale šance na vedení neproměnili,
a tak utkání skončilo remízou.
Jiří Plíšek: „Myslím si, že
bod ze hřiště Olomouce má
svoji cenu. Na druhou stranu
si myslím, že jsme sahali po
vítězství a mrzí mě, že jsme
nedokázali utkání dotáhnout
do vítězného konce. Sami
jsme si zápas zkomplikovali znovu velkou
hrubkou při obranné standardní situaci, kdy
jsme prohrávali 1:0 z jediné střely soupeře
na naši bránu. Podařilo se nám vyrovnat
a měli jsme několik příležitostí k tomu, abychom vítězství strhli na svoji stranu. Bohužel
pořád nám ještě něco chybí k tomu, abychom to vítězství vybojovali a abychom si ho
zasloužili. Musíme pokračovat dál a pracovat na tom, že přijde konečně zápas, který
vyhrajeme!“
Milan Fukal: „Jsem docela
nespokojen, protože jsme
v Olomouci měli na to, aby
jsme vyhráli. Když člověk
pak jede domu a říká si
v Olomouci remíza, tak by to

měl brát. Ale v zápase jsme byli lepší a měli
jsme vyhrát!
Marek Plašil: „Věděli jsme,
že nás čeká těžký soupeř
a dobře jsme se na něj nachystali. Bohužel jsme neuhlídali zase standardní
situaci, opět jsme dostali gól
a museli dotahovat. Naštěstí
se nám do poločasu podařilo vyrovnat
a myslím si, že jsme ve druhé půli měli
šance a byli jsme blíž vítězství než domácí.
Ale remízu bereme.“
Jan Šisler: „Ve včerejším
utkání jsme mohli vyhrát,
protože jsme byli na Olomouc bezvadně připravení.
Domácí jsme nenechali hrát
a hráli jsme aktivně. Soupeře
jsme napadali a hráči Sigmy
si s touto taktikou vůbec nevěděli rady! Přehrávali jsme je, ale zase jsme dostali gól ze
standardní situace, již ve čtvrtém zápase po
sobě. Pak jsme zase museli dohánět a to se
nám do přestávky podařilo. Bohužel jsme už
druhý gól nedali, takže zasloužená remíza.
A moje branka? Tomáš Strnad vhodil dlouhý
aut do šestnáctky, Milan Fukal šel do výskoku a zmátl obranu. Míč jsem si posunul
k brankové čáře, zabojoval a viděl, že domácí brankář Blaha vybíhá ven z branky.
Zkusil jsem ho hlavou přehodit a míč skončil v brance.“
Připravil Petr Přibík

4. kolo, 19. srpna 2012:
SK Sigma Olomouc – FC Hradec Králové
1:1 (1:1)
Branky: 21. Vepřek – 39. šísler.
Rozhodčí L. Kovařík – Paták, T. Kovařík, žluté
karty: Harba, poločas 1:1, 4731 diváků.
Olomouc: Blaha –Janotka, škerle, šindelář,

Vepřek – Pospíšil, Rossi, Hořava – Hubník
(77. Navrátil), Ordoš (59. Doležal), Schulmeister (65. Petr).
FC HK: Koubek – Holeš (82. Rezek), Hochmeister, Fukal, Poděbradský – Harba, šisler, Strnad, štěpán – Plašil, Dvořák (78.
uškovič).

JuNiOrsKÝ tÝm FC HK
Liga juniorů 2012/2013

FC Hradec Králové - SK Sigma Olomouc
0:3 (0:2)
Sestava: Zavřel - Doležal (25. Malý), Krčál,
Hock, Bodlák - Krolop (45. Novák), Novotný
- Zec (68. Kopáč), Ptáček, Furik (46. Shejbal) - Hofman (46. Krejčík)
Fotbalová juniorka FC Hradec Králové v domácím prostředí nestačila na Olomouc, Hanákům nevstřelila ani jeden gól. Hráči FC
Hradec Králové měli podruhé za sebou výhodu domácího prostředí. Po vítězství nad
pražskou Slavií tentokrát nestačili na Hanáky.
Úvodní čtvrthodina přinesla vyrovnanou partii. Zlom nastal mezi 18. a 21. minutou, kdy
„votroci" po hrubých chybách inkasovali dvě
branky z kopaček Schmida a Falty – 0:2. Jedinou příležitost ke snížení náskoku měl dvě
minuty před koncem poločasu Zec, jeho slabou střelu však hostující gólman Reichl bezpečně kryl.
Po důrazné poločasové domluvě a úpravách v sestavě vstoupili „votroci" do druhého dějství jako vyměněni. Zvýšili aktivitu a
důraz. Během pěti minut mohlo být skóre
srovnáno. Nejprve ve 47. minutě po rohu
Ptáčka vykopával míč z brankové čáry jeden
z hostujících obránců. O minutu později po
Bodlákově centru Zec z malého vápna překopl branku.
V 52. minutě postupovali „votroci" v přečíslení tři na dva, avšak Krejčík v rozhodujícím
okamžiku pokazil finální přihrávku. Tlak domácích pokračoval i v dalších minutách, ale
kontaktní gól nepřicházel.
V 79. minutě se vyznamenal hostující gólman Reichl, když vyrazil střelu Ptáčka. O tři
minuty později podnikli Hanáci do otevřené
hradecké obrany rychlý brejk a Houska bez
problémů upravil na 0:3.
Čtyři minuty před koncem mohl výsledek
korigovat Novotný, ale z osmi metrů branku
přestřelil.

Luboš Prokopec, trenér: "Zápas jsme si
sami zkomplikovali, když jsme dvakrát inkasovali a předtím měli míč v držení. V prvním
poločase nám chyběl větší pohyb záložní
řady a dobře bránící soupeř nás do mnoha
šancí nepustil. Ve druhém poločase jsme
soupeře zatlačili, žádnou z vytvořených
šancí jsme však nedokázali proměnit. V posledních pěti minutách nás pak Olomouc
potrestala z rychlého protiútoku třetí brankou."
FC Vysočina Jihlava jun. – FC Hradec
Králové jun. 1:2 (0:1)
Branky: Zeman – Zec, štulajter. Sestava: Zavřel – Doležal, Krčál, Hock, Bodlák – Novotný (73. Novák), Kopáč – Schejbal (81.
Furik), Krolop (46. štulajter), Ptáček (86.
Hofman) – Zes (70. Krejčík)
V dalším pokračování juniorské ligy porazili
hráči FC Hradec Králové stejně starého soupeře z Jihlavy 2:1. O branky v domácí síti se
postarali Zec a štulajter.
Votroci vstoupili do zápasu nebojácně a
předváděli pěkný, kombinační fotbal. V 1.
poločase měli jasně navrch a odměnou jim
byla vedoucí branka Astma Zece z poslední
minuty prvního dějství, když technickou střelou z vápna „uklidil“ míč k tyči domácího
branky.
V druhém poločase domácí tým srovnal hru
i skóre. Na vyrovnávací gól domácích z 50.,
Votroci záhy zareagoval a pět minut nato se
dostali opět do vedení brankou štulajtera,
který ze skrumáže prostřelil vše, co mu stálo
v cestě.
Dnes byli Votroci o jeden gól lepší a zaslouženě si do tabulky připsali další tři body.
Luboš Prokopec, trenér: "Jsem rád, že
jsme splnili, co jsme si před zápasem slíbili.
Hráli jsme útočný fotbal,což se nám vyplatilo
v podobě dvou pěkných vstřelených gólů."

JuNiOrsKÝ tÝm FC HK
Liga juniorů 2012/2013

Shejbal v souboji s Klimentem,
přihlíží Doležal

Bodlák stíhá domácího hráče

JuNiOrsKÝ tÝm FC HK
Liga juniorů 2012/2013

Ptáček a Bodlák
v souboji s Klimentem

Martin Kopáč v souboji
s domácím hráčem

mLÁdežNiCKÁ KOpANÁ
dorosty, žáci

1. liga dorostu u-19: FC Hradec Králové – FK Bohemians 1905 6:1 (3:0)
Branky: Bláha 2, šnejdr, Sixta, Hannich, Vágner. Sestava: Jehlička – Drozd D., Zezula, Drozd
P. (Pluhovský), Kratochvíl, Sixta (Kraják), Bonisch, Hannich (Ráliš), Bláha (Vágner), Langr,
šnejdr (Zorvan).
Milan Frimmel, trenér: „Nemůžu být nic jiného než spokojený. Nejen výhrou, počtem vstřelených branek, ale hlavně přístupem všech hráčů a předvedenou hrou. Kromě 10 minut na
začátku druhého poločasu jsme byli jasně lepším týmem a zaslouženě zvítězili. Věřím, že i fanouškům se dnešní utkání líbilo a přijdou nás podpořit v derby s Pardubicemi.“
Česká liga dorostu u-17: FC Hradec Králové – Meteor Praha 10:0 (7:0)
Česká liga dorostu u16: FC Hradec Králové – Meteor Praha 10:0 (7:0)
Branky: Miker 3, Jeníček 4, Muller, Habrman, Sobotka. Sestava: Blažek (61.Ikizgul) – Nešický, Střelec (51.Strasser), Rutsch, Dědeček (41.Knap) – Trubač, Dzurko (51.Sobotka),
Miker (41. Kollár) – Muller, Jeníček, Habrman.
Aleš Majer, trenér: „ Zápas byl jen otázkou skóre, od prvních minut se hrálo pouze na
branku soupeře. Mrzí mě nízká efektivita v koncovce, konečné skóre mohlo být ještě vyšší.
Kluci odvedli standardní výkon, s jejich aktivitou v průběhu celého zápasu jsme spokojeni.
Kvalitní výkony odvedli také hráči, kteří naskočili do hry až v průběhu utkání.“
Česká liga žáků u-15: FC Slovan Liberec – FC Hradec Králové 1:5 (1:1)
Branky: Dostál 2x, Breda, Trávníček, Martinec. Sestava: Baťha – Hašek, Vápeník (48. Zezula),
Vodička, Trávníček – Bláha (36.Holubec), Jukl, Martinec, Chocholatý (60. šípek) – Breda, Dostál.
Trenér Michal Stříž: „V 1. poločase byla hra vyrovnaná asi do 20.minuty, kdy byl stav 1:1.
Potom jsme se začali herně i gólově prosazovat. Hlavně ve druhém poločase jsme dobře
kombinovali a soupeře přehráli.“

Ilustrační foto

mLÁdežNiCKÁ KOpANÁ
žáci

Česká liga žáků u-14: FC Slovan Liberec: FC Hradec Králové 2:2 (1:1)
Branky: Brůža, šípek. Sestava: šeba (36. Finke) – Havel (65. Dědeček), Koubek, Locker,
Daněk – Bičičtě – Zeman (45. Kabeláč – 60. Javůrek), Brůža (10. Knespl), Petřík – šípek,
Nejman.
Karel Krejčík, trenér: „20 min jsme hráli to, co jsme si řekli v kabině. Od té doby šel náš
výkon rapidně dolů. Soupeř za stavu 2:2 zahodil pokutový kop. Bohužel jsme dnes nenavázali na dobré výkony z přípravy.“
Česká liga mladších žáků u-13: FC Slovan Liberec – FC Hradec Králové 3:10 (2:4)
Branky: Mach 2, Rajnoch 2, Slavík 3, Grmela, Havrda, Horák. Sestava: Tým 1: Douděra,
Horák, Macháček, Samko, Mach, šedivý, Havrda, Rajnoch, Pácalt. Tým 2: Trojan, štěrba,
Mates, Zahradníček, Sokol, Voženílek, Slavík, Grmela.
Vlastimil Frýdek, trenér: „Ve velkém vedru se nám zápas povedl pouze výsledkově. Liberec se ukázal jako bojovný soupeř a nebýt dobře postavených tyčí našich branek, mohlo být
celkové skóre mnohem vyrovnanější.“
Česká liga mladších žáků u12 – skupina C: FC Slovan Liberec – FC Hradec Králové 11:16
Letní turnaj – Jičíněves u-11:
Základní skupina bílí: FCHK – Bohemians 1905 „B“ 0:4, Slovan Liberec 3:1, Slavoj Žatec
„B“ 2:1, Spartak Průhonice 11:0, Bohemians 1905 „03“ 5:2
Semifinále: FC HK – Bohemians 1905 „A“ 2:1 P
O třetí místo: FC HK bílí – FCHK žlutí 4:0
Základní skupina žlutí: FC HK – Sokol Jičíněves 5:1, Polaban Nymburk 6:0, Slavoj Žatec
„A“ 0:0, Bohemians 1905 „A“ 1:2, Ústí nad Orlicí 8:0
Semifinále: FCHK – Bohemians 1905 „B“ 0:3
O třetí místo: FC HK bílí – FCHK žlutí 4:0
Sestava: Bílí: Valenta, Kalina, Jedlička, Hátle, Dostál, Bouška, Doubic, Kneifel, šípek, Kadrmas. Žlutí: Král, Malý, Kozel, Mrštík, Vladeka, Koukola, Lexa, Havrda, Černovský
Martin Barbarič, trenér: „O víkendu jsme absolvovali velice dobře zorganizovaný turnaj
v Jičíněvsi. Turnaje se zúčastnilo 12 mužstev. FC HK 2002 nasadil dvě mužstva a musíme
konstatovat, že až na první utkání mužstva bílých kdy prohráli zcela zbytečně s Bohemkou,
jsme byli s předváděnou hrou vcelku spokojeni.“

NAVšTIVTE wEBOVé STRáNKy FOTBALOVéHO KLuBu FC HRADEC KRáLOVé

www.fchk.cz

pArtNer dNešNíHO ZÁpAsu
MSV výtahy

Partnerem dnešního utkání je společnost
MSV výtahy.
Jsme firma s dlouholetou tradicí. Již více než
22 let působíme na trhu v oblasti vertikální
zdvihací techniky na té nejvyšší úrovni. Výsledky naší práce jsou vidět nejen na území
celé České republiky, ale i v Rakousku, Německu, Itálii, Lucembursku a dalších evropských zemích.
Původní firma pod názvem Jiří Klimek – MSV
byla založena 1.6.1990 jako jedna z prvních
výtahářských společností ve východočeském regionu. K 1.1.2005 došlo k transformaci do společnosti MSV výtahy a.s.
V současné době zaměstnáváme více než
30 pracovníků a zabýváme se výhradně činností v oboru výtahové techniky. Pro své zákazníky zajišťujeme kompletní zpracování
od projekce, přes výrobu a montáž, až po
následný servis výtahů.
Nabízíme
• Výrobu výtahů
• Montáže nových výtahů
• Komplexní servis všech typů zdvihacích
zařízení
• Opravy, rekonstrukce a modernizace
stávajících výtahů
• Kvalitu ověřenou mezinárodními
zkouškami
• Dlouholetou zkušenost v oboru
• Zkušený a ochotný pracovní tým

Projekce: Připravíme projekt dle požadavků
zákazníka ve vlastní projekční a konstrukční
kanceláři.
Výroba: Jako přímý výrobce vyrábíme výtahy dle individuálních požadavků zákazníka
ve vlastních výrobních prostorách. Dodávky
některých komponentů zajišťujeme renomovanými českými a zahraničními výrobci.
Montáž: Provádíme montáže nových výtahů
včetně všech souvisejících prací (stavební
úpravy, nátěry, doprava, odstranění a likvidace odpadů, atd...), dále generální opravy,
rekonstrukce a modernizace stávajících výtahů.
Servis: V souladu s platnými technickými
normami zajišťujeme kompletní servis všech
typů výtahů.
Ostatní: Provádíme opravy, revize, revizní
zkoušky, zajišťujeme inspekční prohlídky
a poradenskou službu.
MSV výtahy a.s., Svinarská 95/30
500 03 Hradec Králové 3 – Slatina
tel.: +420 495 545 220
GSM: +420 606 636 427
e-mail:msv-vytahy@msv-vytahy.cz

JAK tO BYLO NApOsLedY?
Prvoligová sezóna 2011/2012, 24. kolo

V loňské sezóně měli Votroci v utkáních
s Baníkem Ostrava smůly kopec … Ne zas
až tak na herní situace, ale spíše na výroky
sudích. V podzimním utkání na Bazalech neuznal postranní rozhodčí urban dva regulérní góly, za což si od komise rozhodčích
vysloužil čtyř týdenní stopku. Na jaře ho „napodobil“ pan Adámek, který neváhal ani
vteřinu při ochotném pádu Greguše v pokutovém území zapískat penaltu. Rozhodčí
Adámek si pak do konce ročníku 2011/2012
nezapískal.
Ale pojďme si podrobněji připomenout poslední domácí duel mezi Votroky a Baníkem
Ostrava zde „pod malšovickými lízátky“…
8. 4. 2012, Všesportovní stadion, Hradec
Králové:
FC HK – FC Baník Ostrava 0:1 (0:1)
Branka: 15. Greguš. ŽK: 14. Hochmeister,
54. Poděbradský, 65. Janoušek, 85. Černý,
88. Fukal – 68. Frydrych, 79. šenkeřík. Počet
diváků: 3912.
FC HK: Koubek – Plašil, Hochmeister (76.
Schwarz), Fukal, Poděbradský – Holeš, Janoušek, šisler, štěpán (83. Mrázek) – Černý,
Dvořák.
FC Baník Ostrava: Baranek – Frydrych,
Adámik, Vomáčka, Marek – Vašenda,
Droppa, Greguš, Fantiš (90. Kraut),
Kukec (63. šenkeřík) – Magera.
Votroci se do svého soupeře pustili od
prvních minut s velkou chutí a už pět
minut po zahájení utkání měl zajímavou
příležitost mladík Holeš, jeho střela jen
těsně minula hostující branku. Devatenáctiletý Tomáš Holeš byl i poté velkou
hrozbou pro obranu ostravského Baníku a to především po skvělém individuálním průniku po pravé straně, kdy
gólman Baránek jen s vypjetím všech
sil vytěsnil nebezpečný centr na rohový
kop. Ve 14. minutě se z čista jasna

prodral do pokutového území ostravský
Greguš, kde podstoupil souboj tělo na
tělo s domácím Hochmeisterem a hlavní
sudí Adámek nekompromisně nařídil pokutový kop. Exekuce penalty se ujal sám
postižený Greguš a přízemní střelou
k pravé tyčce nedal brankáři Koubkovi žádnou šanci, 0:1.
Hradečtí i nadále drželi míč na svých kopačkách a snažili se o vstřelení vyrovnávací
branky. To se povedlo ve 27. minutě, ovšem
radost trvala jen krátce, protože branka
Pavla Dvořáka nebyla kvůli ofsajdu uznána.
Do konce prvního poločasu už Baník pozorně bránil a domácí do žádné větší šance
nepustil.
Druhá pětačtyřicetiminutovka začala velkou
šancí Ostravy, kdy Vašenda netrefil z jasné
příležitosti hradeckou svatyni. šest minut po
začátku druhé půle měl zajímavou příležitost
Pavel Černý, jeho střela však skončila
zhruba půl metru vedle ostravské branky.
Necelé čtyři tisícovky diváků donutila k potlesku střela hradeckého šislera, jeho dělovka z 28 metrů nadělala brankáři
Baránkovi pořádné problémy.
Agilní Dvořák měl další příležitost po špat-

ném výkopu ostravského brankáře, ale jeho
střela neměla potřebnou přesnost a skončila vysoko nad. Hradec Králové se stále aktivně snažil o vyrovnání, vypracoval si
několik rohových kopů, které ovšem hostující obrana s přehledem odvrátila. V 69. minutě se opět musel činit brankář Baránek,
když vyrazil přesně mířenou hlavičku Pavla

Černého na rohový kop, z něhož se už domácí prosadit nedokázali.
V 87. minutě mohl o osudu utkání definitivně
rozhodnout hostující Ján Greguš, ale gólman Koubek byl pozorný a šanci zneškodnil. Do konce utkání se žádný z celků již
k zakončení nedostal, a proto si Baník odváží tři body za jednobrankové vítězství.

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. 2 - záložník
FC Hradec Králové
Tomáš Strnad

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 Jiřím Plíškem, hlavním trenérem FC Hradec Králové
Nový trenér Votroků JiřÍ PLÍŠEK (22. 8.
1972) má za sebou čtyři mistrovská utkání,
ve kterých jeho tým vybojoval tři body za tři
remízy, a pouze v utkání v Plzni odešli jeho
svěřenci poraženi.
A jak je čerstvý čtyřicátník s hrou Votroků
a dosavadním bodovým ziskem spokojený?
„Dosavadní působení u týmu bych rozdělil
na dvě části … Samozřejmě tři získané body
není takový počet, jaký
bych si přál. určitě by
nám slušelo alespoň 5
bodů. Z bodového pohledu tedy úplně spokojený nejsem. Na druhou
stranu je potřeba říct, že
ze čtyř zápasů jsme prohráli jedno jediné, a to
v Plzni. V ostatních zápasech jsme dokázali srovnat skóre, protože jsme
vždy prohrávali. V tomto
směru se ukazuje pozitivní stránka týmu, že má
v sobě sílu, aby ty zápasy dokázal za nepříznivého stavu srovnat.
V zápasech jsme odehráli dobré pasáže a měli jsme také šance.
Herně jsme vypadali slušně, ale bohužel
chybí nám něco, abychom takováto utkání
dokázali dotáhnout do vítězného konce. Musíme dosáhnout toho, aby přišli zápasy, ve
kterých povedeme my a dokázali jsme je
dotáhnout do vítězného konce.“
Kterého ze tří dosažených bodů si nejvíce
ceníte?
Vážím si každého, i když jsem si přál alespoň v jednom z těch remízových zápasů
body tři. Vážím si utkání s Jabloncem, kdy
jsme prohrávali 0:2 a v podstatě jsme zápas
dokázali otočit. Vážím si posledního utkání
v Olomouci, protože jsme získali bod na

hřišti soupeře, který má velikou kvalitu
a doma nebude ztrácet body jen tak.
V utkání s Jihlavou jsme měli získat o dva
body více.
Který z hráčů Vás v dosavadním průběhu
ligy nejvíce uspokojil?
Nebudu zatím mluvit o jednotlivcích, na to je
brzy. Pracujeme jako tým a i hráčům vštěpujeme, že když chceme být silní, musíme
pracovat týmově. Mužstvo pracuje velmi
dobře, na trénincích
i v zápasech se stále někam posouváme a jako
tým to má vzestupnou
tendenci. Zároveň je
i spousta věcí, které nás
ještě trápí, a my se
v nich musíme zlepšit.
Kabina si v létě za kapitána zvolila ostříleného
Milana Fukala. V týmu
působí jako Váš prostředník nebo spíše
jako Vaše pravá ruka?
Milan je velmi zkušený
hráč, který toho má
hodně za sebou a myslím si, že oplývá přirozenou autoritou. Pro mě je
v mnoha pohledech partner, s kterým se
mohu pobavit, mohu s ním spoustu věcí
zkonzultovat a následně přenést do kabiny.
Myslím si, že je výborný typ člověka, který
dokáže správné věci v kabině podpořit a je
příkladem, jak se má trénovat a připravovat
na zápasy. Profesionalizmus, který se naučil
v zahraničí, ten má stále v sobě a je tím nejlepším příkladem pro mladé hráče.
Jak jste spokojený s letními posilami?
Nyní je fáze takové adaptace. Všichni hráči,
kteří v létě přišli (Strnad, Harba, uškovič),
ukázali svůj potenciál. Každý z nich se do
týmu zapojil, ukázali svoje přednosti a to,
čím mohou být pro tým prospěšní. I u nich

rOZHOvOr

s Jiřím Plíškem, hlavním trenérem FC Hradec Králové
však platí, že se musí více s týmem sžít, aby
se jim vše dostalo pod kůži a mohli týmu přinést ještě větší užitek. Já osobně věřím
tomu, že to nebude dlouho trvat a svojí nadstavbu, kvalitu, nám zde ukážou a my z toho
budeme těžit.
Co mladý hráč Asim Zec? Počítáte s ním
ještě na podzim?
Záleží jenom na něm, je to mladý hráč, který
se musí připravit hlavně po taktické stránce,
po stránce kondiční, silové a na to, aby byl
schopný odehrát dospělý, ligový fotbal.
Jeho čas určitě přijde, ale nyní je těžké říct,
kdy to bude, zda na podzim nebo na jaře.
Pro něho se nyní otevřel úplně nový svět,
kde spousty věcí dělá úplně poprvé v životě.
u něho musíme být trpělivý, aby spoustu
věcí vstřebal, pochopil a zažil. V současné
době je u něho důležité, že s námi absolvuje
tréninky, má možnost hrát pravidelně za juniorku, kde již ukazuje svůj potenciál. My
musíme z něho ten talent, který v něm bezpochyby je, pomalinku dostat do potřebné
kvality.
V letošní sezóně je v českém fotbale novinka, juniorská soutěž …
Myslím si, že všichni jsme spíše v očekávání,
co to přinese. Na jednu stranu je to nahrazení toho, co chybělo, to znamená vojenské
mančafty a tím prodloužení kontroly talentovaných hráčů, aby se neztráceli někde ve
světě. Na druhou stranu se ukáže, zda tahle
juniorská soutěž bude dostatečně náročnou
z hlediska vypětí, soubojů a toho, co skutečně přináší dospělý fotbal. Je to experiment, který bude potřebovat teprve
vyhodnotit. uvidíme …
Dnes nás čeká nevyzpytatelný soupeř,
Baník Ostrava a příští týden vicemistr minulého ročníku, Sparta Praha … Takže,
nejprve dnešní soupeř Baník Ostrava, co
od utkání očekáváte?
Zápas velmi náročný, pro oba dva týmy
velmi důležitý. My čekáme na svoje první ví-

tězství a pro něho uděláme maximum. Zároveň si myslím, že Baníku máme z loňské
sezóny co vracet. Zde není žádných pochyb, jak se na utkání budeme připravovat.
My si půjdeme pro vítězství a věřím, že ho
také získáme. A co se týče Sparty, tak to
bude utkání, ke kterému bychom chtěli jet
s určitým klidem, a ten klid nám může přinést jenom vítězné utkání s Baníkem. Proto
je potřeba dnešní utkání vytěžit se vším
všudy.
Děkuji za odpovědi a hodně štěstí do dnešního souboje.

rOZHOvOr

s Janem šislerem, záložníkem FC Hradec Králové
JAN ŠiSLER (24. 4. 1988) přišel „pod lízátka“ v zimě. Byl prvním přestupujícím hráčem v zimním období, kterého si náš klub
vyhlédl. „Hradec mě chtěl již v průběhu podzimní části ligy, ale nakonec se s Čáslaví domluvili o mém „dohrání podzimu“ v Čáslavi
a přestupu až v zimě,“ řekl více jak před půl
rokem Černobílému gólu čtyřiadvacetiletý
záložník. Honza se zařadil do základní sestavy již za trenéra Kotala a pod novým trenérem Plíškem je oporou týmu. Dokonce je
po čtyřech odehraných kolech se dvěma
góly nejlepším střelcem Votroků.
Honzo, teď asi hraješ v naprosté pohodě?
„Cítím se velmi dobře. Zvládl jsem v pohodě
i celou přípravu, která byla náročná a která
mně hrozně pomohla. Jsem na tom velmi
dobře i fyzicky. Snad jen kromě zápasu
v Plzni, kde jsem nepodal optimální výkon,
snad podávám dobré výkony. Jsem rád, že
se mně začalo dařit i střelecky.“

Góly jsi vstřelil v posledních dvou ligových kolech. I když neznamenaly plný bodový zisk, určitě Ti přinesly radost …
určitě, jsou to moje první ligové góly. Kazí to
snad jen to, že jsme ani jeden zápas nevyhráli, i když jsme v obou případech k tomu
měli hodně blízko. Jak s Jihlavou, tak v Olomouci jsme měli ještě hodně šancí, které
kdybychom proměnili, určitě bychom získali
všechny body a v tabulce bychom byli úplně
někde jinde. Bohužel máme pouze tři remízy
a tak musíme makat dál, abychom tři body
získali dnes doma s Ostravou.
Proti Jihlavě jsi „dával“ do prázdné
branky. Nebleskla Ti hlavou situace z loňského posledního ligového kola na Žižkově, kdes z metru přestřelil?
Vzpomněl jsem si na to. Ale nyní nebylo na
zakončení tolik času, takže jsem se snažil
míč tlačit dolů, aby se Žižkov neopakoval.
Na Žižkově mně to „ujelo“ nahoru, nyní jsem
to trefil.
Často se pokoušíš o střelbu ze střední
vzdálenosti. Vyhovují ti nové míče z EURA
více, než ty minulé?
Jsou lepší, než ty vloni a létají více. Pokouším se o střelbu, aby když tak vyražený míč
některý ze spoluhráčů doklepl do branky.
Tvůj bratr Jiří také nastupuje na postu
středopolaře. Konzultuješ s ním svoje výkony?
Bratr přestoupil z českých soutěží do Německa, ale i tak si voláme často a probíráme
svoje zápasy. Vše také konzultuji s tátou,
který mi radí. Přeci jen, také hrál dlouho ligu,
tak má z čeho čerpat. V členech rodiny mám
podporu.
Jsi původem z Liberce, jak ses v Hradci
Králové zabydlel?
Zabydlený jsem a je to tu super.
A co manželka?
Tak ty se tady líbí nejvíc. Také plánuje, že
zde možná i zůstaneme. To ale uvidíme.
Je to pro tebe velká změna? Liberec v Ji-

zerských horách a Hradec Králové v nížině?
Město se mi líbí, je dobře řešené. Je to tu
samá rovina, všude blízko. Dostaneme se
všude na kole. u nás to dost dobře nejde.
Na každý přesun potřebujete auto, zde sednete na kolo a za chvíli se dostanete
všude. Pro život je Hradec Králové lepší.
Takže jsi propadl kouzlu jízdy na kole?
Podnikáte s manželkou výlety?
Kolo jsem měl dobré, ale bohužel mi ho
ukradli. Pořídil jsem si nové, ale pouze starou „herku“, takže jezdím na ní (směje se).
Jaké místo sis v Hradci Králové nejvíce
oblíbil?
Bydlíme na Slezském Předměstí, blízko je
Háječek, kam rádi chodíme. Na kolech jezdíme na Stříbrný rybník, tam je to hezké,
okolí, lesy … Kdybych měl někoho třeba pozvat na kávu, tak bych ho vzal na Velké náměstí, tam jsou velmi pěkné kavárničky.
Opravdu se nám tady líbí.
Plánujete založit rodinu?
určitě plánujeme. Doufám, že se brzy „zadaří“ a rozrosteme se.
Vraťme se k fotbalu, dnes hostíte Baník
Ostravu. S jakým výsledkem budeš spokojený?
určitě s vítězstvím. Ať již to bude ušmudlaných 1:0 nebo více, to je jedno. Musíme vyhrát a budeme se snažit udělat pro to

maximum. Chceme odvést pořádnou hru,
abychom si vítězství zasloužili a dali co
možná nejvíce gólů.
Děkuji za rozhovor.

rOZHOvOr

s Milanem Frimmelem, trenérem dorostu FC HK u-19
S vytvořením Fotbalové akademie FC Hradec Králové přišly u naší mládeže velké
změny. Letní změny na trenérském postu se
týkaly i týmu u-19. Po čtyřech sezónách kormidlo nejstaršího dorostu opustil Luboš Prokopec (přešel k juniorce) a na jeho místo
přišel Milan Frimmel (7. 9. 1973).
Vůbec první kontakt s klubem FC Hradec
Králové přišel od minulého trenéra dorostu
Luboše Prokopce, mého kamaráda. V průběhu letošního jara jsme vše doladili a příchod sem do Hradce Králové byl naprosto
skvělý. O takovém centru pro mládež, jaké
je zde v Hradci Králové, o tom si může
spousta klubů, nejenom v České republice,
nechat jenom zdát. Jsem zde naprosto spokojený, a co se týče zázemí, to je naprostá
jednička. Také na výbornou hodnotím realizační tým nejenom u ligového dorostu, ale
u celé mládež. Ti všichni jsou na profesionální úrovni.
Jaká byla Vaše hráčská a trenérská minulost?
Já pocházím z Brna, takže jsem s fotbalem
začínal i tam, přesněji v Moravské Slavii
Brno. Potom jsem přestoupil do Zbrojovky
Brno, kde jsem hrál až do juniorského týmu.
Pak jsem chodil po hostováních, například
v Břeclavi jsem hrál třetí ligu a posléze v Rakousku nižší soutěže. Jako trenér jsem začal
v roce 1998 u přípravek Zbrojovky Brno.
Jako asistent jsem nakoukl do profesionálního fotbalu v Brně – Bystrci a poslední tři
roky jsem trénoval opět ve Zbrojovce, tentokrát u-18.
V čem spočívalo největší rozhodnutí,
opustit rodné Brno a jít do Čech, respektive do Hradce Králové?
Nabídka, jakou jsem byl osloven, mě velmi
zaujala. Dlouho jsem se nerozmýšlel a dnes
jsem rád.
Jaké jste měl informace o mládeži v FC
Hradec Králové?

Jak jsem již řekl, první kontakt a informace
přišly od Luboše Prokopce. Další informace
jsem čerpal z webových stránek a od kamarádů. Do neznáma jsem nešel.
Jakou máte vizi v práci s mladými hráči
našeho klubu?
Musíme všechny přesvědčit a vychovávat
v tom, že fotbal má smysl. Musíme klukům
zvednout sebevědomí a snažit se je vychovávat pro A tým.
V letošní sezóně se premiérově starší dorost sloučil v jeden tým a FC Hradec Králové již nemá U-18. Není to pro trenéra
komplikace, v jednom týmu disponovat
dvěma ročníky?
Komplikace to není. Je pravda, že tímto rozhodnutím se soutěž stala novou. Nejsme
sami, spousta týmů „osmnáctku“ zrušila
a u-19 skládá z kluků, kteří ještě loni hráli
jako sedmnáctiletí. I když je soutěž pro někoho trošku neznámá, já v tom problém nevidím. V přípravě se u kluků na ročník
narození nedíváme, díváme se na kvalitu
toho jednotlivého hráče a jeho perspektivu.
Letošní ročník staršího dorostu je pro kluky
narozené v roce 94, u nás v jednotlivých zápasech nastupuje sedm hráčů s ročníkem
narození 1995.
Jak řešíte hráče, kteří se po letním zúžení
ročníku nedostali do kádru ligového dorostu?
Samozřejmě jsme jim pomohli sehnat hostování v okolních klubech a i nadále je sledujeme. Pakliže budou mít zájem se
zlepšovat a budou mít v hostování kvalitu,
se kterou by mohli hrát za FC Hradec Králové, tak je budeme chtít zpět na zimní přípravu.
Máte s některým klubem nastavenou užší
spolupráci?
Neřekl bych, že bychom s některým klubem
spolupracovali méně a s druhým více.
V prvním ohledu vybíráme hostování pro
kluky podle jeho školy a bydliště. Nemůže

nastat situace, že hráč bude někde hostovat a vyvstanou problémy s dojížděním. Hradeckým hráčům se snažíme domluvit
hostování v Olympii, mimohradeckým podle
jejich bydliště a školy.
Jaké jsou Vaše cíle pro letošní sezónu?
V tom se budu opakovat, přivést kluky k fotbalu na co možná nejvyšší profesionální
úrovni. V dorazovém věku devatenáctiletých
kluků je to jejich poslední možnost, předvést
se v mládežnické kopané. Mým cílem je, dotlačit je k tomu, aby se sami chtěli zlepšovat
a předváděli tak kvalitní výkony. Když k tomu
přidáme i body a spokojené diváky, tak to
bude jen a jen dobře.
Děkuji za rozhovor.

FANOušKOvsKÁ strÁNKA

Fanoušci FC Hradec Králové na fotbale v Drážďanech
Je pátek 27. července, 8.00 hod a pětičlenná skupinka fanoušků FC Hradec Králové vyráží směr Drážďany na přátelský
zápas SG Dynamo Dresden vs. west Ham
united. Cestou se ještě zastavujeme na
oběd a po 13 hodině dorážíme do Drážďan.
Nejdříve trochu bloudíme po městě, protože
nemáme kde zaparkovat, ale potom nacházíme benzinku kousek od stadionu. Dokupujeme nějaké to pití a jídlo a jdeme si
sednout do parku před stadionem. Stíháme
ještě návštěvu fanshopu a prohlídku města.
Blíží se 18:30 a brány stadionu se otevírají
a my se vydáme na své místo raději s časovým předstihem, protože se očekává vypro-

daný stánek SGD. Lístky máme zakoupeny
proti hlavní tribuně domácích fanoušků
(blok K), cena vstupenky vychází na 500 Kč.
Zápas začíná a nad celým vyprodaným stadionem zazní: „Dynamo! Dynamo!“, domácí
„kotel“ čítá asi 5–7 tis. úžasných fanoušků.
Na začátku utkání je hra vyrovnaná, ale i tak
je vidět, že domácí tým je více sehraný než
west Ham, který prochází obměnou. Ve 20.
minutě střílí domácí Koch branku a domácí
začínají být aktivnějším týmem a poločas
končí 1:0. Hned na začátku v 51. minutě se
trefuje Pepic a stav je 2:0. Hosté mají několik slibných šancí, ale ty ke gólu nevedou.
V 81. minutě opět vsítil branku domácí Koch
a je jasné, že wHu dnes neboduje
a výsledkem 3:0 končí zápas.
Po celou dobu hnal domácí kotel
hráče dopředu, fanoušci i v takovém počtu jsou dobře organizovaný a bohužel i přesto, že
nepředvedli žádné choreo, tak fandění v Drážďanech je na opravdu
dobré úrovni. Po zápase si ještě
dáváme s domácími nějaké to
pivko a unavení, ale s krásným zážitkem se vracíme zpátky do
Hradce na náš „útulný“ stadion. J

rOZHOvOr

s Adélou Ptáčkovou, přítelkyní Tomáše Rezka
TOMáŠ REZEK je odchovanec našeho
klubu, kde mu nikdo neřekne jinak než
„Hagi“. Tomáš je příklad skromného člověka
a bojovníka, který neváhá na hřišti „vypustit
duši“. Bohužel v posledních letech ho trápila
zranění. Jaký je s Tomášem život, to nám prozradila jeho životní přítelkyně Adéla Ptáčková.
Adélo, mohla byste se našim
fanouškům krátce představit?
Jmenuji se Adéla Ptáčková
a je mi 23 let. Již třetím rokem
pracuji v jedné nejmenované
bance.
Dovolená s prvoligovým hráčem je specifická. Většinou ji
rodiny fotbalisty tráví v období, kdy se teprve ostatní
na dovolenou teprve připravují. Jak jste tedy s Tomášem
strávili letošní dovolenou vy?
Jelikož od jara stavíme rodinný dům, letošní dovolenou
jsme trávili pracovně. Takže
na „maltě a pískách“, jak se
říká J.
Před pár dny skončila Olympiáda v Londýně. Který sport
jste sledovala nejvíce?
Sport jsem nikdy moc nesledovala, až když jsme s Tomem
začali žít pohromadě. Nyní se o sport zajímám
o trošku víc. Na olympiádu jsme koukali společně, ale vyhlídnutý sport jsem neměla.
Kterému českému sportovci, který na
olympiádě získal medaili, jste ji přála nejvíce a proč?
Přáli jsme to všem českým účastníkům, ale
nejvíce asi Báře špotákové. A proč? Protože
je skvělá.
S Tomášem bydlíte ve vesničce Výrava,
pár kilometrů od Hradce Králové. Jak se
Vám tam žije a jak nejbližší okolí vnímá Tomáše – profesionálního fotbalistu?

Ano, žije se nám tam docela dobře. Já ve
Výravě žiji od svých 3 let a Tom se přistěhoval před třemi lety. Co se týče Toma tak si
myslím, že ho okolí ve Výravě nijak zvlášť
nevnímá, občas se někdo zeptá jak je na
tom a co zápas J.
S Tomášem jste již poměrně dlouhou
dobu. Co téma svatba a rodina?
Ano, dlouho spolu jsme, ale
teď je pro nás přednější, postavit co nejdříve dům a pak
třeba myslet na rodinu a na
svatbu.
Prozraďte nám na Tomáše,
co nebo kdo ho dokáže pořádně vytočit?
Myslím, že nejvíce ho dovedu
vytočit já J, když přijdu
s něčím, co se mu nelíbí
a nebo mu do něčeho mluvím
J.
Tomáše provázela poslední
dobou zranění. Jak to prožíval a jak jste to vnímala vy
a Vaše okolí, rodina?
Když byl na operaci s achilovkou, doufal, že to bude v pořádku. Bohužel se mu při letní
přípravě znovu ozvala. Byl
z toho zklamaný, ale snažil se
dělat maximum, aby se achilovka co nejdříve spravila. Samozřejmě jsme ho všichni
podporovali.
Jaký fotbalový zážitek Vám utkvěl v paměti
z dosavadní Tomášovy kariéry?
Asi největší zážitek, na který se dodnes
vzpomíná, byl gól proti Spartě při premiérové zápase po postupu z druhé ligy.
Co byste Tomášovi popřála v jeho fotbalové kariéře?
Přála bych mu, ještě dlouhou fotbalovou kariéru a hlavně aby byl zdravotně v pořádku.
To je asi pro něj teď to nejdůležitější.

JuBiLeum

Josef Horák slaví osmdesátiny
JOSEF HORáK, velký fanoušek hradeckého fotbalu, oslaví ve středu 29. srpna kulaté jubileum – osmdesátku. Zažil toho
s fotbalem ve městě pod Bílou Věží
hodně a i dnes ho můžeme potkávat
na každém domácím zápase
Votroků. Využili jsme jeho krásných kulatých narozenin a položili mu několik otázek.
Vzpomínáte si na svoje
úplně první utkání, které
jste navštívil?
Bylo mně13 let a se svým
kamarádem Jardou šmákalem jsme vyrazili na stadion „u nemocnice“. Kdo
proti Hradci nastoupil
nevím, ale hrálo se tehdy
na škváře.
Každý fanoušek má svoje
oblíbené hráče, na koho vy
rád vzpomínáte?
Z těch úplně prvních se mně vybavují jména jako Fajfr, Valenta,
Raif nebo Bican.
Samozřejmě musím zmínit mistrovskou
jedenáctku ze sezony 1959/1960. Ta byla
plná vynikajících fotbalistů. Měl jsem v ní
jednoho favorita a tím byl Jirka Hledík. Při
oslavách titulu ho fanoušci nesli na ramenou
až k Avionu. Myslím, že tam někde bydlí
a on potom z okna svého bytu nadšené Hradečáky pozdravil.
Byl jste u toho, když se Hradec po zisku
mistrovského titulu dostal do PMEZ, předchůdce současné Champions League?
Nenechal jsem si to ujít. Byla to paráda, fotbalem žilo celé město. Do druhého kola
jsme postoupili bez boje a v něm doma
brankou šonky porazili Panathinaikos Atény
1:0. Dnes to zní až neuvěřitelně, ale ve
čtvrtfinále nás čekala Barcelona. První utkání
jsme prohráli 0:4, nicméně zájem o lístky na

strahovskou odvetu byl obrovský. My jsme
měli štěstí a pádili do Prahy na fotbal vlakem. Inkasovali jsme jako první, ale Zdeněk
Zikán vyrovnal na konečných 1:1. Remíza s Barcelonou, v hledišti pravděpodobně okolo 45 tisíc lidí, na
to se nedá zapomenout.
Jaké to bylo, fandit Votrokům
před 50-ti lety?
Já jsem měl to štěstí, že jsem
pracoval v Gumovce. Hradci
fandila téměř celá fabrika.
Do práce se chodilo i v sobotu, ale my jsme si jeden
den během týdne napracovali a o víkendech jezdili
s Hradcem na venkovní zápasy. Všude nás autobusem vozil Pan Dolana, táta
pozdějšího vynikajícího hokejisty Pardubic. Cestou jsme
se zastavili na nějaké památce
nebo zajímavosti a proto nebyl
problém, nalákal i holky J.
Když na ta dlouhá léta s hradeckým fotbalem vzpomínáte, jaké
další úspěchy Vám utkvěly v paměti?
Rád vzpomínám na zápasy v letním Rappanově poháru a potom také postup do 2.
kola PVP v roce 1995, kdy jsme byli blízko
postupu a vypadli až po penaltách s Dynamem Moskva.
Co byste popřál současnému FC HK?
určitě nový útulný stadion, do začátků
klidně malý, ale navrhnutý tak, aby se dala
jeho kapacita podle potřeby později navýšit.
Vím, že doba není jednoduchá, ale nicméně
stále jsem optimistou a věřím, že se nějakého nového stadionu ještě dočkám. Hradec by si ho zasloužil.
Pane Horáku, děkujeme za rozhovor a za
klub FC Hradec Králové a jeho fanoušky
Vám přejeme všechno nejlepší, hodně zdravíčka a pohody s klubem Vašeho srdce.

FOtOrepOrtÁž tOmÁše Brixi

3. kolo: FC Hradec Kr. – FC Vysočina Jihlava 1:1 (1:1)

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

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

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.

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

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

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

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