všesportovní stadion hradec králové

Neděle 16. září 2012 v 17.00 hod.

Zápas 7. kola

FC Hradec Králové – FC Zbrojovka Brno

Program 7. kola (15. 9. 2012)

Program 8. kola (22. 9. 2012)

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

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

partneři
utkání

O dNešNím sOupeŘi
FC Zbrojovka Brno, a.s.

Historie nejslavnějšího a největšího klubu
v regionu jižní Moravy se datuje od 14. ledna
1913, kdy založil Cyril Lacina klub SK Židenice. Už ve dvacátých letech minulého století
se mohl židenický klub pochlubit mnohatisícovými návštěvami a v roce 1926 přišel první
velký úspěch, titul amatérského mistra Československa.
Po druhé světové válce se klub SK Židenice
přejmenoval na Zbrojovku Brno, která psala
nejslavnější kapitoly své fotbalové historie ve
druhé polovině sedmdesátých let.
Období úspěchů přišlo s trenérem Josefem
Masopustem, jenž během čtyřletého působení v Brně vybojoval s týmem v roce 1978
dosud jediný prvoligový mistrovský titul.
O rok dříve se stal Karel Kroupa nejlepším
fotbalistou Československa.
Po sérii úspěchů ale přišlo v roce 1983 krizové údobí, které vyvrcholilo sestupem do
druhé ligy. Teprve po šesti sezónách marných pokusů se podařilo Zbrojovce Brno
pod vedením trenéra Františka Cipra v roce
1989 vrátit do nejvyšší soutěže.
Pohárová minulost
V Poháru mistrů evropských zemí (dnes Liga
mistrů) – startovalo Brno jedenkrát, po zisku
mistrovského titulu v sezoně 1978/79. Vypadlo sice již ve druhém kole, ale zato neokusilo hořkost porážky. V úvodním kole
Brňané vyřadili maďarského mistra Dózsu
Ujpest po remíze 2:2 v Brně a vítězství 2:0 na
půdě soupeře. Ve druhém kole narazila tehdejší TJ Zbrojovka na polskou Wislu Krakov.
Doma znovu remizovala 2:2 a na stadionu
v Krakově uhrála pouze remízu 1:1. Uplatněním pravidla, že při rovnosti skóre vzájemných utkání postupuje mužstvo, které
vstřelilo více branek na hřišti soupeře, byli
Brňané vyřazeni.
V další sezoně hrála Zbrojovka Pohár UEFA
(1979 / 80) a přešla postupně přes BK Es-

bjerg, Keflavík a Standard Lutych až do
čtvrtfinále, kde ji vyřadil pozdější vítěz Eintracht Frankfurt. V sezoně 1980/81 hrála
Zbrojovka znovu Pohár UEFA a v prvním
kole zdolala VÖEST Linec. Jenže ve druhém
kole ji zastavil Real Sociedad San Sebastian.
Do evropských pohárů se pak Brňané vrátili
až po třinácti letech, kdy jako poražený finalista Českého poháru startovali v Poháru
vítězů pohárů. Bohužel hned v prvním kole
podlehli Bayeru Leverkusen. Kromě dalších
vystoupení v poháru Intertoto (1995, 1998,
1999) se brněnští fotbalisté představili v sezoně 1997/98 v Poháru UEFA. Ve druhém
předkole vyřadili litevský Kaunas, ovšem ve
třetím předkole nestačili na rakouský Rapid
Vídeň.
Stadion
Samostatnou kapitolou brněnských fotbalových dějin je stadion. Nejslavnější kapitoly
psalo mužstvo Zbrojovky na největším stadionu v republice za Lužánkami. Ten měl kapacitu 55 000 diváků a byl několikrát
vyprodán. Návštěvy kolem 30 000 diváků
nebyl výjimkou. Ještě i v devadesátých letech přišlo na ligové utkání se Slavií 40 000
fanoušků. Bohužel v průběhu let nebylo adekvátně investováno do jeho údržby a rekonstrukce, takže přestal vyhovovat podmínkám
pro vrcholovou kopanou. Poslední zápas na
tomto stadionu se hrál 30. 9. 2001 v rámci 9.
kola sezony 2001/02 mezi FC Stavo Artikel
Brno a FC Hradec Králové. Zbrojovka se
s domovem loučila výhrou 2:1
Od října 2001 proto hrají fotbalisté Brna na
stadiónu v Králově Poli (na tzv. „Srbské“),
jehož rekonstrukce trvala celkem čtyři měsíce – vyrostl zde prakticky nový stadion, pojmenovaný jako Městský fotbalový stadion.
Celkové náklady ve výši asi 110 miliónů
korun hradilo město Brno. Má kapacitu 12
500 lidí a plně vyhovuje normám UEFA 2003.

sOupisKA FC ZBrOjOvKA BrNO, a.s.
Gambrinus liga – podzim 2012
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Útočníci:

Přišli: Glaser (Sparta), Halaška (Opava), Husár (Zlaté Moravce), Hyčka (Ústí nad Labem),
Jurdík (host. Sparta), Kaufman (host. Slavia), Křeček (z host. v Opavě), Nekuda (host. Sigma
Olomouc), Petr (Ludogorets Razgrad), Zavadil (Mjällby AIF)
Odešli: Simerský (Jablonec), Koloušek (Jihlava), Buchta, šamánek (host. v jednání), Doležal II, Hromek, Chigou, Sedláček, šíma (návraty z hostování), Kasálek (ukončení smlouvy
Realizační tým:
Trenér – Petr Čuhel, asistent trenéra – Petr Maléř, trenér brankářů – Josef Hron, kondiční
trenér – Jan Cacek, lékaři – MUDr. Petr Gál, MUDr. šimon Ondruš, MUDr. Jan Ulbrych, maséři – Jiří Stejskal, Petr Doubrava, fyzioterapeut – Ivan Jánský, vedoucí mužstva – Radek
štourač, kustod – Lubomír Maršálek

OHLÉdNuTí ZA miNuLÝmi ZÁpAsY

5. kolo: FC Hradec Král. – FC Baník Ostrava 1:1 (0:0)
V dalším podzimním duelu přijel na Všesportovní stadion ostravský Baník. Hradečtí se poprvé na podzim dostali
zásluhou pohotové střely Tomáše Holeše
do vedení. Hostům se podařilo po šesti
minutách vstřelit vyrovnávací branku.
A tak si na prémiové vítězství fotbalisté
Hradce ještě musejí počkat.
Jiří Plíšek: „Pro nás to bylo
svým nešťastné utkání, čekali
jsme až do pátého zápasu
na to, až se nám podaří dát
vedoucí branku. To se nám
povedlo, ale opět jsme udělali individuální chybu v obranné fázi a dovolili soupeři, aby utkání
srovnal. A pak se opakovala stejná písnička,
kdy si vytváříme brankové příležitosti, ale
nejsme schopni dotlačit do brány vítězný
gól. Když dovolíme soupeři lacině skórovat,
tak nás to stojí hodně sil a pak se sami obíráme o body a o vítězství. Jsem zklamaný,
neboť utkání jsme měli vyhrát.“
Tomáš Holeš: „První poločas
se nám moc nepovedl, nedařila se nám kombinace
a Baník byl ve všech směrech lepší. Po změně stran
jsme se zlepšili, byli nebezpečnější a podařilo se nám
vstřelit gól. Vedení jsme však dlouho neudrželi a Baník vyrovnal. Ke konci zápasu mohla
na svou stranu vítězství strhnout obě mužstva, ale utkání skončilo remízou. A můj gól?
Z pravé strany centroval Marek Plašil, míč za-

chytil jeden z baníkovských stoperů. Trochu
jsem tušil, že si míč bude dávat do pohybu.
Nevěděl o mně a míč si trošku ukopl přímo
mně proti noze. A pak už to záviselo jen na
mně, abych to trefil a naštěstí se mně to podařilo pravačkou skoro do šibenice.“
Dušan Uškovič: „Zase jsme
ztratili dva body... Poprvé
v sezóně jsme se dostali do
vedení a škoda rychlého vyrovnávacího gólu. I když po
vyrovnání jsme měli tlak
a měli jsme na to, abychom
dali na 2:1. V prvním poločase Baník hrozil
nepříjemnými brejky, byl stále nebezpečný
a museli jsme si pořád dávat pozor na zadní
vrátka. Nezažil jsem, aby mužstvo v čtyřech
utkání po sobě nevyhrálo. Je to už i o štěstí.
Sami jsme viděli, že v Olomouci a doma s Jihlavou jsme soupeře přehrávali, ale nepřineslo nám to potřebné ovoce. Určitě by to
bylo jiné, kdyby jsme měli o dva nebo čtyři
body více a byli v tabulce úplně někde jinde.“
Jiří Poděbradský: „Utkání se
hodnotí hodně špatně, protože jsme měli za prve vyhrát,
za druhé když už konečně
vedeme, tak by jsme to měli
udržet a ne udělat zase hrubou chybu. Bohužel se stalo,
náš výkon nebyl moc optimální, jak by jsme
si ho představovali. Je to pro nás zklamání.
Teď nic jiného nezbývá, než že to bude
muset odnést Sparta! S tím tam já osobně
jedu a doufám, že se nám to podaří!
Připravil Petr Přibík

5. kolo, 26. srpna 2012:
FC HK – FC Baník Ostrava 1:1 (0:0)
Branky: 55. Holeš – 60. Kukec. Rozhodčí:
Příhoda – Ubias, Kovařík. ŽK: Poděbradský,
šisler – Miloslavljev, Kaprálik. Diváci: 5120.
FC HK: Koubek – Plašil, Hochmeister, Fukal,
Poděbradský – Strnad (90. Mrázek), šisler –

Holeš (83. Rezek), Harba, štěpán – Dvořák
(54. Uškovič). Trenér: Plíšek.
Ostrava: Buček – Frydrych, Kaprálik, Vomáčka, Mach – Droppa, Vašenda – Miloslavljev (88. Vrťo), Lukeš, Kukec (83.
Onuchukwu) – Fantiš (90. Zeher). Trenér:
Látal.

OHLÉdNuTí ZA miNuLÝmi ZÁpAsY

6. kolo: AC Sparta Praha – FC Hradec Králové 1:0 (1:0)
K dalšímu utkání na hřišti soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté do Prahy, kde se
střetli na letenském stadionu s pražskou
Spartou. Ve vyrovnaném utkání sahali
hradečtí borci po bodu, který by si určitě
za předvedenou hru zasloužili. Hradec
hrál nebojácně, dostával se do šancí, ale
v koncovce jim chyběl větší důraz a přesnost.
Jiří Plíšek: „Odehráli jsme
další z řady herně povedených utkání, protože jsme
Spartě určitě byli herně vyrovnaným soupeřem. Byli
jsme nejen vyrovnaným soupeřem ve hře, ale měli jsme
i víc brankových příležitostí než Sparta, což
je určitě velmi pozitivní. Nicméně pro nás
s nulovým efektem, protože jsme dovolili
Spartě, aby šla do vedení po dohrané standardní situaci. My jsme na ni nedokázali pozičně zareagovat dohráním svých prostorů
a Sparta naši jedinou větší chybu v tom
utkání dokázala potrestat. Nám opět chyběla větší agresivita v zakončení a možná
zase troška štěstí. šli jsme mu naproti, ale
bohužel jsme to utkání nedokázali zvládnout
do nějakého bodového zisku. Nezbývá být
spokojen jen s tím, že hráči
skutečně hráli beze strachu
a myslím si, že jsme neudělali ostudu, ale potřebujeme
body a ty nám schází!“
Radek Hochmeister: „Myslím si, že jsme na Letné ne-

hráli špatně. Naopak, dlouho jsem nezažil,
abychom na Spartě takhle sahali po bodu
nebo dokonce po třech, ale bohužel udělali
jsme jednu chybu při situaci, kdy jsme dostali gól. A to ovlivnilo celé utkání, protože
to Spartě v podstatě stačilo a ubránila výsledek. My jsme si vytvořili nějaké šance, ale
zase jsme je nedali, jako skoro vždycky.
Když nedáme gól, tak nemůžeme pomýšlet
na úspěch!“
Marek Plašil: „Věděli jsme,
že nás čeká těžký soupeř,
Sparta je Sparta, ale chtěli
jsme rozhodně bodovat. Bohužel to se nám nepovedlo,
ale šance jsme měli. Dvě tři
stoprocentní gólovky, ale
branku jsme z nich nedali a vždycky nějakého hloupého dostaneme. A to nás stojí
body.“
Jaroslav Zelený: „Diváci viděli hodně vyrovnané utkání,
ale bohužel jsme zase před
koncem prvního poločasu
dostali branku. Opět jsme
ztroskotali na přechodové
fázi, hlavně ve druhém poločase, když jsme mohli jít minimálně třikrát
do brejku, ale vždy jsme první přihrávku zkazili. Minimálně na bod jsme měli, ale nešla
nám kombinace dopředu a samozřejmě
proměňování šancí. Fotbal jsme nehráli
špatný, ale za krásu se body nedávají.
Sparta nás nepřehrávala, ale bylo to vše
o prvním gólu a ten dali domácí.“
Připravil Petr Přibík

6. kolo, 2. září 2012:
AC Sparta Praha – FC HK 1:0 (1:0)
Branka: 39. Balaj. Rozhodčí: Jílek – Marek,
štěrba. ŽK: šisler, Fukal (oba FC HK). Diváci: 9631.
Sparta: Vaclík – Vidlička, švejdík, Jarošík,
Pamič – Skalák (60. Krejčí), Matějovský

(45.+1 Holek), Pavelka, Přikryl – Kadlec,
Balaj (77. Kweuke). Trenér: Lavička.
Hradec Králové: Koubek – Plašil, Hochmeister, Fukal, Poděbradský – Strnad (70. Janoušek), šisler – Holeš (74. P. Dvořák),
Harba, Zelený (89. Voltr) – Uškovič. Trenér:
Plíšek.

2. KOLO pOHÁru česKÉ pOšTY

TJ Dvůr Králové – FC Hradec Králové 1:4 (1:3)
2. kolo Poháru české pošty, 6. září, hřiště ve
Dvoře Králové nad Labem:
TJ Dvůr Králové – FC HK 1:4 (1:3)
Branky: Podolník – Harba, Uškovič, Pávek
ŽK: Ježek, Moník. Počet diváků 1520.
TJ Dvůr Králové: Ulrych – Ježek, Doseděl,
Kruliš, Podolník – Čenovský, Moník, Fejk
(60. Macek), Kilevnik – Klazar, Privara (76.
Doseděl ml.)
FC HK: Lindr – Pávek, Hochmeister, Fukal,
Poděbradský – Voltr (73. Rezek), Janoušek
(70. Schwarz), šisler, Harba – Dvořák, Uškovič
Votroci se v 2. kole Poháru České pošty
utkali s divizním týmem Dvora Králové. Vítězství si zajistili již v prvním poločase, když
otočili nepříznivý jednogólový stav.
První poločas byl bohatší jak na branky, tak
na gólové příležitosti. Jen do 15. mohli Votroci otevřít skóre po šancích Poděbradského, Dvořáka a Uškoviče. Ovšem byli to
domácí, kteří se ujali vedení po přímém
kopu Podolníka z hranice velkého vápna.
Brankář Lindr se mohl pouze smutně ohlédnout za precizně provedeným kopem „do
vinglu“, 1:0. S Votroky inkasovaná branka
nikterak nezatřásla a stálým tlakem na domácí obranu se i nadále dostávali do příle-

žitostí. V 29. vznikla pěkná kombinace po
ose Fukal – Voltr – Dvořák, který na hranici
malého vápna po zemi našel volného Harbu
a ten se nemýlil, 1:1. V 35. se již hosté ujali
vedení po technické střele Uškoviče k tyči
královédvorské svatyně, 1:2. Hned z rozehrání měli domácí možnost srovnat, když
domácí Privara centroval, hradecká obrana
jeho pokus tečovala a míč směřoval do hradecké branky. Gólman Lindr však nepříjemnou situaci vyřešil na jedničku. Dvě minuty
před poločasovou přestávkou zvýšil na 1:3
Pávek tečovanou střelou po předchozím rohovém kopu.
O poločasové přestávce trenér Plíšek nabádal své svěřence k další ofenzivě. To mu
splnili, ale gólového zakončení se dočkali až
v samém závěru utkání. šance Dvořáka, Uškoviče a Rezka zůstaly nevyužity. Na druhé
straně spálil 100% šanci domácí Klazar. Asi
stovka hradeckých fanoušků se gólu dočkala v poslední minutě, když se po individuální šanci prosadil Haris Harba a svým
druhým gólem v utkání stanovil konečný
stav utkání na 1:4.
Votroci po dobrém výkonu zaslouženě postoupili do dalšího kola Poháru České pošty,
kde je čeká účastník 2. ligy Bohemians
Praha (Střížkov).

juNiOrsKÝ TÝm FC HK
Liga juniorů 2012/2013

3. 9. 2012, Ostrava:
FC Baník Ostrava jun – FC HK jun 0:2 (0:0)
Branky: 65. Furik, 83. Ptáček. Rozhodčí:
Mikel. ŽK: 1:2. Diváci: 70. Sestava: Zavřel –
Doležal, Jánošík, Krčál, Bodlák – Furik (69.
Krejčík), Kopáč (61. Ptáček), Novotný, Shejbal (84. Malý) – Hofman (76. Novák), Zec
(89. Vlček).
V sestavě Baníku se objevili Zeher a Kraut
z prvoligového áčka. V dresu „votroků“ měl
premiéru stoper Jánošík, který je „pod lízátky“ na testech ze Slovanu Bratislava.
Už v 1. min. po chybě Jánošíka postupoval
Kraut sám na Zavřela, ale místo zakončení
volil přihrávku, kterou vystihl Krčál a zabránil
jistému gólu. „Votroci“ měli tutovku v 10.
min., kdy Shejbal postupoval sám na gólmana Andrejka, ale nastřelil pouze jeho
nohy. O pět minut později po průniku Bodláka a následné přihrávce na Zece mířil bosenský útočník těsně nad břevno. Ve
vyrovnané první půli domácím zatrnulo ve
33. min., kdy po pěkné akci v podání dvojice
Zec – Shejbal vykopával obránce Baníku míč
z brankové čáry. Čtyři minuty před přestávkou se vyznamenal hradecký gólman Zavřel,
jenž zmařil jasnou šanci Nováka.
Druhé dějství se již hrálo v režii „votroků“.
Příležitost Zece zlikvidoval brankář Andrejko, poté pálil Kopáč nad branku. Skóre
se poprvé měnilo v 65. min., kdy se k odraženému míči v domácí šestnáctce dostal
Furik a přízemní střelou k tyči rozvlnil síť –
0:1. O dvě minuty později po centru Ptáčka
hlavičkoval Doležal do pravé šibenice, ale
domácí gólman předvedl fantastický zákrok
a míč vyrazil na roh. V 83. min. po rychlém
protiútoku našel Zec přesnou přihrávkou
Ptáčka, jenž upravil na 0:2. Tentýž hráč mohl
v 90. min. přidat třetí gól. Nejprve byl ve
vápně faulován, následně zahrával penaltu,
ale jeho střelu k levé tyči Andrejko vystihl
a míč vyrazil.

10. 9. 2012, SCM Bavlna:
FC HK jun – AC Sparta Praha jun 2:1 (0:0)
Branky: Asim Zec 2 – Konate. Rozhodčí:
Trávníček – Hock, Kembický, Počet diváků
520.
FC HK: Zavřel – Bodlák, Shejbal, Jánošík,
Ptáček (76. Novák), Krčál, Doležal, Novotný,
(86. Malý), Kopáč (90. Vlček), Zec (88. Krejčík), Halilovič.
AC Sparta Praha: Nguyen – Macháč (46.
Barciaga), Hronek „K“, Breda, Nový, Reiter
(79. Kalaš), Folprecht (46. Griffiths), Bulut,
Tomášek, Konate, Kraják (46. Golovko).
Votroci vstoupili do zápasu trochu nervózněji, nežli obvykle. Přesto však tým Sparty
Praha přehrávali a většina poločasu se odehrála před svatyní sparťanského brankáře
Nguyena. Hráči FC Hradec Králové si v první
půli vytvořili dvě brankové příležitosti, které
však Zec ani Shejbal nedokázali proměnit.
O poločasové přestávce se trenér Prokopec
snažil své hráče uklidnit a vyplatilo se.
Dvěma brankami Asima Zece se dostali Votroci do vedení, které patnáct minut před
koncem utkání pouze korigoval z pokutového kopu Konate.
Votroci si za dnešní výkon tři body zasloužili
a po výhře se usadili na prvním místě Juniorské ligy. V utkání také obstáli dvě nové
tváře Votroků Jánošík a Halilovic. Peter Jánošík v dopoledních hodinách podepsal
s naším klubem smlouvu, o smlouvě bosenského hráče se teprve bude jednat.
Luboš Prokopec, trenér: „V prvním poločase jsme byli zbytečně nervózní a ztráceli
příliš míčů v kombinaci. Ve druhém poločase jsme se uklidnili a na naši hře se to projevilo. Po zásluze jsme se dostali do vedení,
které jsme do 90. minuty uhájili. Myslím, že
naše výhra je zasloužená. Poděkování také
směřuje našim výborným fanouškům, kteří
opět přišli v hojném počtu.“

mLÁdežNiCKÁ KOpANÁ
dorosty, žáci

1. liga dorostu U-19: FC Hradec Králové U-19 – FC Hlučín U-19 3:1 (0:0)
Branky: Sixta, Drozd D., Langr. Sestava: Mačí – Drozd D. (Pluhovský), Zezula, Drozd P., Kratochvíl, Vobejda, Hannich (Brabec), Sixta (Kraják), Bláha (Ráliš), Langr, šnejdr (Vágner).
Naši hráči chtěli odčinit porážku ze Zlína a na hře to bylo znát. V 8. se do míč opřel z dvaceti metrů Hannich, ale mířil nad. Velká šance přišla ve 13. Sixta vyzval krásnou kolmou přihrávkou ke skórování Bláhu. Ten kličkou obešel brankáře, ale z velkého úhlu mířil mimo
branku Hlučína. Naši hráči se tlačili dopředu. V 17. na šnejdrův centr z levé strany jen o centimetry nedosáhl Bláha, který byl sám před brankou. Ve 20. z našeho rohového kopu Hlučín podnikl rychlý protiútok, ale přihrávku za obranu dobře přečetl brankář Mačí a včasným
vyběhnutím šanci hostům zhatil. Ve 32. se k balónu dostal opět aktivní Bláha, ale jeho lob
přes gólmana skončil za brankou. Ve 37. jsme se už mohli radovat. Sixta se krásnou střelou z dvaceti metrů trefil přesně k tyči a poslal náš tým do vedení 1:0. Hosté zahrozili ve 40.
kdy střelu šuláka vyrazil brankář Mačí. Jmenovaný útočník se ale mohl radovat o minutu
později, kdy si naskočil na centr a hlavou srovnal skóre na 1:1. Odpovědět jsme mohli hned
vzápětí. Bláha našel na penaltě volného Vobejdu, ale ten ve vyložené šanci mířil těsně vedle
tyče. Ve 44. Bláha vystihl chybnou rozehrávku stopera, ale jeho střela mířila do náruče připraveného gólmana. V 57. se dostal ke střele z úhlu šnejdr, ale mířil mimo tyče. V 62. jsme
se ale mohli radovat podruhé. Centr šnejdra z levé strany zakončoval Bláha, jeho střelu jen
brankář vyrazil a míč do sítě dorážel David Drozd, 2:1. V 80. po přihrávce Langra vyslal povedenou střelu z hranice vápna Kraják, ale hlučínský brankář předvedl výborný zákrok a hostům dal ještě naději na bodový zisk. Tu jsme ale dokonale zmařili v 86. Kratochvíl vyvezl
balón na polovinu hřiště, přihrál vlevo nabíhajícímu Vágnerovi a ten našel přesně v náběhu
hlavu Marka Langra, který uzavřel konečné skóre zápasu na 3:1.
Milan Frimmel, trenér: „Do dnešního utkání jsme šli s tím, aby jsme odčinili prohru ze Zlína,
což se nám povedlo. Těší nás vstřelení tří branek a předvedená hra, která se musela lidem
líbit. Pochvalu zaslouží všichni hráči.“
Česká liga dorostu U-17: FC HK – Fotbalová akademie Šluknovského výběžku 10:1 (5:0)
Branky: Zorvan 3, Korčák 2, Breda, Suchánek, Zdržálek, Dočekal, Hlavsa.
Česká liga dorostu U-16: FC HK – Fotbalová akademie Šluknovského výběžku 4:2 (2:1)
Branky: 4. Miker, 32.a 47. Trubač, 64. Dzurko. Sestava: Blažek (55. Ikizgul) – Kollár (60. Jirman), Strasser (41. Nešický), Fogl (50. Rutsch), Dědeček (60. Knap) – Trubač, Střelec, Miker
– Muller, Jeníček (41. Dzurko), Sobotka (41. Habrman)
Trenér Majer: „ Zápas se nám příliš nepodařil, v prvním poločase jsme hráli pomalu a lehkovážně, ve druhém jsme sice výkon zlepšili, ale selhávali jsme v koncovce. Soupeř podal
organizovaný a bojovný výkon, my jsme naopak k zápasu nepřistoupili dobře.“
Česká liga žáků U-15: FK Čáslav – FC HK 3:2 (1:1)
Branky: Dostál, Breda. Sestava: Mach – Kváš (36. Holubec), Křížek, Čech (36. Vodička), Zezula (36. Trávníček) – Martinec (36. Jukl), Breda, Bláha (36. Chocholatý) – Hašek (54. Vápeník), Dostál, Krejčíř.

mLÁdežNiCKÁ KOpANÁ
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Trenér Michal Stříž: „Výsledek je zklamání. Přes výraznou územní převahu jsme nedokázali proměnit řadu gólových příležitostí, dvakrát jsme vedli, soupeř třikrát vystřelil a gólem
v poslední minutě završil naše střelecké trápení. Kluci sice makali a snaha se nedá upřít, ale
chybělo nám něco, čím by jsme soupeře překvapili.“
Česká liga žáků U-14: FK Čáslav – FC HK 1:4 (0:3)
Branky: šedivý, Kabeláč 2, Rožek. Sestava: šeba – Bičiště (36. Dědeček), Havel, Locker,
Petřík (36. Rožek) – Knespl (50. Daněk), Zeman, Nejman, šípek – Kabeláč, šedivý
Karel Krejčík, trenér: „Utkání jsme rozhodli v prvním poločase. Soupeř byl snaživý, ale herní
kvalita byla na naší straně. V určitých fázích utkání jsme měli hluchá místa. Chválím nastoupivší hráče do sestavy.“
Česká liga mladších žáků U-13: RMSK Cidlina Nový Bydžov – FC HK 4:15 (3:6)
Branky: Rajnoch 4, Grmela 2, Havrda 2, Slavík 2, Mach, Sokol, štěrba, vlastní 2x. Sestavy:
Tým 1: Pecháček – Macháček, Mates, Zahradníček, Sokol, Mach, Havrda, Slavík, Prchlík, Voženílek. Tým 2: Douděra, Trojan – Zapletal, Horák, Samko, Bartoníček, štěrba, Grmela, Rajnoch, šedivý, Pácalt.

Ilustrační foto z Nového Bydžova
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Česká liga mladších žáků U 12: RMSK Cidlina Nový Bydžov – FC HK 8:11(4:6)
Branky: Kosař 3x, Franc 2x, Kejř 2x, Poláček 2x, Balog, Pulkrábek. Sestava FC HK „A“: Vencl
– Kalina (r. 2002), šaněk, KocmanL. – Franc, Kejř, šábrt – Kneifel (r. 2002), Kosař, Krotil. Sestava FC HK „B“: Valenta (2002) – Poláček, řezáč, Semerák – KocmanA., Balog, Kott –
Koval, Zbořil, Pulkrábek.
Martin Barbarič, trenér: „V sobotu kluci jeli na derby s N. Bydžovem. Soupeř vstoupil do
utkání s větším štěstím. Naši kluci v šancích trefovali tyče a břevna, zato soupeř měl při zakončení více štěstí, proto se dostal do vedení. Naši kluci však bojovali a už do poločasu
vývoj utkání otočili ve svůj prospěch. Je potřeba, abychom v zakončení zachovali větší klid
a přesnost. Přesto celému mužstvu blahopřejeme k výhře v derby.“
Letní turnaj – DOMINO CUP U-10
Utkání v základní skupině:
FC Hradec Králové – FC Sparta Brno 4:1
FC Hradec Králové – FAMT Prešov 1:0
FC Hradec Králové – MFK Karviná 5:3
FC Hradec Králové – FC Baník Ostrava 1:0
FC Hradec Králové – Vítkovice 1:1
FC Hradec Králové – Slovan Bratislava 3:1
FC Hradec Králové – FK Fotbal Třinec 4:0
Finálová skupina:
FC Hradec Králové – Opava 2:0
FC Hradec Králové – AC Sparta Praha 0:3
FC Hradec Králové – Vsetín 0:0
FC Hradec Králové – Hradec nad Moravicí 4:2
Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Martin Saidl, gratulujeme.
Sestava: Saidl, Chlumecký, štětina, Česák, Schmoranz, Semerák, Keprta, Černý, Včelák,
Benák, Slivka.
Lukáš Fibiger, trenér: „Věřím, že jsme na výborně obsazeném turnaji zanechali velmi dobrý
fotbalový dojem. Kluci perfektně pracovali od prvního, do posledního utkání. Jsem hrozně
rád, že jsme sehráli utkání s pražskou Spartou, která je v tomto ročníku jednoznačně nejlepším mužstvem jak v ČR, tak na Slovensku a turnaj zcela zaslouženě ovládla. Právě tato
utkání nám odkrývají nedostatky na kterých je potřeba pracovat a odstraňovat je v tréninkovém procesu. Borci, díky za vzornou reprezentaci našeho klubu, hráli jste opravdu skvěle.“

NAVšTIVTE WEBOVé STRáNKy FOTBALOVéHO KLUBU FC HRADEC KRáLOVé
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jAK TO BYLO NApOsLedY?
Prvoligová sezóna 2010/2011, 25. kolo

Po roční pauze se dnes v Gambrinus lize
Votroci opět utkají s brněnskou Zbrojovkou.
Naposledy se sice oba soupeři střetli již
letos, ale bylo to v nemistrovském utkání letošní letní přípravy, kde utkání vítěze nepoznalo a soupeři se rozešli smírně 1:1.
Ale jak to bylo naposledy v Gambrinus lize?
V soutěžním ročníku 2010/2011 Votroci obě
utkání vyhráli. Nejprve trochu překvapivě
v podzimní části soutěže na soupeřově hřišti
2:1 a poté také na jaře „pod lízátky“, kdy
svoji výhrou 1:0 stvrdili setrvání v nejvyšší
soutěži i pro další sezónu.
25. kolo, 24. 4. 2011, Malšovický stadion:
FC HK – FC Zbrojovka Brno 1:0 (1:0)
Branka: Filip Klapka, ŽK: Pilař, Dvořák – Pernica, Simeerský, Mitrovic, Husár, Diváků:
5724.
FC HK: Lindr – Kasálek, Chleboun, Pávek –
Poděbradfský, Hochmeister, Klapka, Fischer
– štěpán (66. Rezek), Pilař (87. Jandík, Dvořák (61. Černý)
FC Zbrojovka Brno: Krbeček – Pernica, Simerský, Folprecht, Dostálek, Hamouz (58.
Kalabiška), Borek (40. Pešek), Rýdel, šamánek (63. Došek T.), Mitrovic, Husár

Ziskem tří bodů v utkání se Zbrojovkou Brno
si Votroci zajistili definitivu účasti v Gambrinus lize i pro příští ročník. „Pod lízátka“ zavítal předposlední tým tabulky. Ovšem na
hře to zdaleka znát nebylo. Brno si vypracovalo několik slibných šancí, ale výborná hradecká defensiva jim skórovat nedovolila.
Naopak zhruba čtvrt hodiny před koncem
poločasu vstřelil jediný a vítězný gól utkání
Filip Klapka.
V prvním poločase se hrál poměrně otevřený zápas s množstvím šancí na obou
stranách. Již v 3. pálil těsně vedle Poděbradský. V 14. se z ničeho nic před Lindrem
objevil hostující Husár, ale na vyběhnuvšího
Lindra nevyzrál. 0 4 minuty později ho napodobil Borek a hradecký brankář byl opět
na místě. V 19. se na druhé straně do dobré
šance dostal Klapka, který však nezakončil.
V 22. udělali Votroci v malém vápně Brna
závar. Nejprve do šance vyzval Fischer Pilaře, který trefil nohy Krbečka a následně na
centr nedoskočil osamocený Dvořák. V 26
se do šance opět dostalo Brno, ale Husár
branku netrefil. V 27. Lindr vychytal Folprechta a následná šimánkova dorážka skončila v boční síti. V 32. Kasálek zahrál přímý
volný kop do náruče Krbečka. V 33. utekl
brněnské obraně štěpán, načechral na
hlavu Klapky a ten se nemýlil, 1:0.
Druhý poločas již mnoho šancí nenabídl.
V 58. střílel z vápna Fischer a o minutu později tentýž hráč centroval na hlavičku Dvořáka, který trefil pouze boční síť brněnské
svatyně. Asi největší šanci Brna v druhém
poločasu spálil Dostálek, když hlavičkou jen
těsně minul Lindrovu branku. Do konce zápasu si již žádný tým šanci nevypracoval
a tak FC Hradec Králové si připsal do prvoligové tabulky tři body, které jim dává definitivu účasti v Gambrinus lize i pro příští
ročník. Mužem zápasu se stal Roman Fischer.

rOZHOvOr

s Pavlem Medynským, asistentem trenéra FC HK
Od léta mají Votroci nové složení trenérů.
Z původní čtveřice Kotal – šmarda – Matějka
– Podhajský zůstal pouze posledně jmenovaný a k němu přibyl jako hlavní trenér Jiří
Plíšek, se kterým do klubu přišel také Pavel
Madynský (28. 10. 1964).
„S Jirkou Plíškem jsem se znal z působení
ze Sparty. Jirka zde v létě získal angažmá
a zavolal mi, zda bych s ním chtěl spolupracovat. Během chvilky jsme si navzájem řekli
nějaké představy, které se nám sešli a domluvili jsme se,“ ohlíží se za počátkem nové
spolupráce s naším klubem Pavel Medynský.
V loňské sezóně jste vedl Bohemians
1905 jako hlavní trenér. Nepovažujete to
za ústup ze slávy?
Nechci to brát jako ústup ze slávy. Hradec
hraje první ligu, takže to ani ústup být nemůže. Já jsem získal angažmá jako asistent

v nejvyšší soutěži. Rozhodně mi dá víc angažmá v FC Hradec Králové na pozici asistenta než nějaká druhá liga na pozici
hlavního trenéra. Beru to v pohodě, takový
je život. Spolupráce s Jirkou a klubem je na
vysoké úrovni a já si nemohu stěžovat.
Vašemu trenérskému poslání předcházela
bohatá hráčská kariéra…
Kariéru jsem měl opravdu bohatou. S profesionálním fotbalem jsem v podstatě začínal
již v 17 letech v České Lípě, poté jsem přestoupil do Slavie Praha, kde se začala moje
prvoligová kariéra za trenéra Máčaly. V Bohemce jsem hrál pod trenérem Zadinou,
vojenskou službu jsem strávil ve dvou prvoligových týmech Dukly Praha a RH Cheb.
Zde strašně rád vzpomínám na trenéra Dušana Uhrina staršího. Tam byla výborná
parta okolo Jirky Jeslínka. Byl jsem také
v Xaverově a měl jsem chvilkovou anabázi
u vašeho rivala v Pardubicích (směje se).
Nejdelší angažmá, 5 let, jsem měl v Jablonci
a byl to vrchol mé kariéry. Na závěr jsem šel
do Mostu a tenkrát do druholigové Mladé
Boleslavi. Musím však říct, že třeba v Mostě
byla také výborná parta jako Jirka Časko
nebo Jirka štajner. Ten v té době začínal
a nosil nám tašky (směje se). A když jsem
se nastěhoval do Prahy, tak jsem ještě kopal
nižší soutěže, ale to bylo již jen „pro partičku.“
Vraťme se „pod lízátka“. Jak jste viděl dosavadních šest kol?
Mrzí mě, že jsme doposud ještě nevyhráli.
V zápasech jsme na to měli. Velmi dobrý
zápas jsme sehráli s Jabloncem, kdy jsme
sice získali pouze bod, ale zápas samotný
měl stoupající gradaci. Po prvním poločase
by si na nás nikdo nevsadil, druhý poločas
to bylo jiné mužstvo. Nakonec jsme sahali
po vítězství. Na to konto jsme věřili, že Jihlavu zvládneme, ale to se nepovedlo. Sice
se říká „Příště, příště“, ale je již na čase, aby
to vítězství skutečně přišlo. Věřím, že spo-

rOZHOvOr

s Pavlem Medynským, asistentem trenéra FC HK
lečnými silami, my i hráči, dnes zvítězíme.
Za soupeře máme Brno, které má 10 bodů
a vítězství v Plzni je posunulo na vyšší příčky. Musíme tomu věřit, že to zvládneme…
My to zvládneme (odhodlaně).
Jaká bude cesta za třemi body?
Ideální by bylo, kdybychom do půli dali nějaký gól. Věřím tomu, že když mužstvo získá
tři body, tak mu to ohromně pomůže a získá
sebevědomí. Herně na to máme i při respektování síly soupeře. Dnes se také Brno
nepřehraje samo. Oni mají body, mají švancaru, šikovného Zavadila, který určuje ráz
hry, jsou v pohodě. Nebude to jednoduché
utkání, ale my již nějaký zápas vyhrát musíme a věřím tomu, že to bude Brno.
Dnešní utkání je čtvrté domácí v pořadí.
Jak vnímáte stadion, prostředí a diváky
„pod lízátky“?
Musím říct, že super. Kdybych to bral z pohledu jiného stadionu, například na Bohemce, a přišlo tam pět až šest tisíc
hradeckých fanoušků, tak by to byla pecka.
Dům by byl plný a fantastická atmosféra.
Tady je nevýhoda, že je stadion rozlehlý. Ale
i přesto je zde divácká podpora na velmi vy-

soké úrovni, až jsem z toho překvapený.
Myslím si, že lidem máme co nabídnout
a domácí zápasy mají svoji kvalitu, i když
doposud bez tříbodového zisku. Já bych
i bral, kdyby byl výkon i malinko horší, ale
vyhrálo by se. To bude lidi zajímat a na Liberec opět přijdou v co možná nejvyšším
počtu.
Je za námi pětina Gambrinus ligy. Kam
Votroky pasujete po podzimu? Dnes jsme
na 14. místě.
(Zamyslí se) Bylo by výborné, kdybychom
po podzimu získali přes 20 bodů. To by bylo
vzhledem k jarní části skvělé. Hradec má na
to, aby byl ve středu tabulky v klidu a v pohodě zvládal domácí zápasy, i když soutěž
není pouze o domácích zápasech. Ono je
potřeba v tříbodovém systému přivézt nějaké body i z venku. Vím, že zápasy které
zvládneme, přijdou. Mužstvo na to má a jde
jen o to, až si to sedne… I když nelze na
druhou stranu čekat 10 kol, až si to sedne.
Kluci si musí hrábnout, je to boj, je to válka.
Nikdo vám nedá nic zadarmo. My se o to
musíme porvat a musíme to zvládnout.
Děkuji za rozhovor.

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

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
4
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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

15
JáNOšíK Peter
2. 1. 1988
188 cm, 80 kg

27
FUKAL Milan
16. 5. 1975
189 cm, 90 kg

4
HOLEš Tomáš
31. 3. 1993
180 cm, 76 kg

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

5
11
HOCHMEISTER Radek
ZELENý Jaroslav
6. 9. 1982
20. 8. 1992
190 cm, 79 kg
191 cm, 77 kg

24

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

PLAšIL Marek
19. 12. 1985
185 cm, 72 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. 4 - obránce
FC Hradec Králové
Tomáš Holeš

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), Jánošík
(Slovan Bratislava).
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 Peterem Jánošíkem, novým hráčem FC HK
Před pondělním dopoledním tréninkem se
s konečnou platností domluvil na hostování
v našem klubu slovenský hráč Peter Jánošík (2. 1. 1988). Ten podepsal smlouvu
do konce této sezóny s opcí.
Peter je odchovancem slovenského
klubu MFK Dubnica na Váhom, kde
také nastupoval za prvoligový tým,
poté prožil půlroční hostování v Dukle
Bánská Bystrica a posledních dva
a půl roku oblékal dres „Belasých“
šK Slovanu Bratislava. Peter
má na svém kontě skoro
stovku prvoligových startů,
ve kterých vstřelil tři branky.
„A všechny tři hlavou,“
směje se nová akvizice Votroků. Petera budeme vídat
v obraně, na stoperu, FC
Hradec Králové s číslem 15.
Co stálo na začátku námluv
mezi naším klubem a tebou?
Do Hradce mě přivedla vidina
hrát vyšší ligu, nežli je ta na Slovensku. Alespoň je to mé očekávání. Chci se
zde co nejdřív zadaptovat a pomoct týmu.
Jak vůbec došlo ke kontaktu?
Letos v létě jsem se stal volným hráčem, ale
pan Jukl mě oslovil již dříve. To však posléze
padlo. Nyní mně zavolal podruhé, a to jsem
již neváhal.
Přišels ze Slovanu Bratislava, který byl za
federálního uspořádání republiky slavným
klubem. Jak na působení v něm vzpomínáš?
Ve Slovanu byla výborná parta. Všechno
bylo v pořádku až na to, že jsem nedostával
tolik příležitostí, jako bych si představoval.
To se doufám nenastane tady a mně se
bude v dresu FC Hradec Králové dařit.
Co bys chtěl v černobílém dresu dokázat?
Určitě co nejlépe hrát a pomoci týmu získávat body, abychom šli tabulkou výš a výš.

Ve své kariéře ses seznámil i s mezinárodním fotbalem …
Ano, reprezentoval jsem Slovensko v týmu
do 21 let. Reprezentacemi jsem prošel
od svých sedmnácti let. Nastoupil
jsem se Slovanem Bratislava i v Evropské lize.
Na jaký nejraději vzpomínáš?
Určitě proti CZ Bělehrad. Tam na nás
přišlo 40 tisíc lidí a zažili jsme tam
super atmosféru.
Vraťme se k našemu týmu.
Znáš někoho z kabiny?
Znám se s Dušanem Uškovičem, se kterým jsem hrál
za Duklu Bánská Bystrica.
Jak se těšíš na svoje první
„zahraniční“ angažmá?
Těším se. Město Hradec Králové je moc pěkné místo. Zatím
tedy nemám byt, ale až si ho
opatřím, přijede za mnou přítelkyně a bude to ještě lepší.
Tys již nastoupil za juniorský tým
a trenér Prokopec si tvé působení
pochvaloval …
Nastoupil jsem v Ostravě a hrálo se mi
dobře. Trenér Prokopec to má v týmu srovnané a snad se ve mně nemýlil (směje se).
Juniorka nastupuje v novém prostředí
Bavlna. Jak se ti tam líbí?
Je to tam super. Mládež v Hradci Králové má
výborné podmínky. Tímto způsobem si
může klub vychovat mnoho velmi dobrých
fotbalistů, takové podmínky má málokterý
oddíl.
Dnes již budeš moci nastoupit v Gambrinus lize proti Brnu. Jak se případně těšíš
a co bys vzkázal fanouškům?
Na dnešní utkání se velmi těším. Byl bych
rád, kdybych mohl nastoupit, ale to vše záleží na trenérovi. Ale byl bych i rád za to,
kdybych mohl být přítomen první výhře Votroků. A to je zároveň vzkaz pro fanoušky.

rOZHOvOr

s Tomášem Holešem, reprezentantem ČR U-21
V pondělním podvečeru prožil Tomáš Holeš
reprezentační premiéru v týmu do 21 let.
V utkání v Jablonci nad Nisou nastoupil na
celých 90 minut proti stejně starým reprezentantům Walesu. Utkání nakonec lvíčata
zvládla a výsledkem 5:0 potvrdila svoji nadvládu v kvalifikační skupině o postup na ME
v Izraeli. A jak si Tomáš svoji premiéru užil?
„Mám velký zážitek a jsem rád, že mi dal trenér šanci hned od začátku utkání. Zápas
jsem si užil a hrálo se mi velmi dobře. Jsem
spokojený.“
Nastoupils na pravém kraji obrany za jabloneckým Kopicem. Jak se ti s ním spolupracovalo, a jaká byla souhra se všemi
hráči?
Prvních deset až patnáct minut jsme se
všichni hledali, protože jsme spolu hráli poprvé. Ovšem postupně jsme si v zápase na
sebe zvykli a věděli jsme o sobě. Myslím si,
že náš výkon šel nahoru, dobře jsme kombinovali a vše fungovalo na výbornou.
Co reprezentační dres? Máš ho schovaný
na památku nebo jsi ho vyměnil se soupeřem?
Ani jedno, ani druhé. Dresy jsme odevzdali.
Určitě bych si ho rád schoval, ale museli
jsme ho odevzdat. Jako památku jsme dostali vlaječku, která je vydaná na ten daný
zápas. Tu si schovám a budu rád na první
start v reprezentačním dresu vzpomínat.
Jaký byl s reprezentací celý týden. Je
hodně odlišný od klubového týdne?
Byl odlišný. Pro mě obzvlášť, protože jsem
šel do neznáma a nikoho jsem tam neznal.
Když jsem se postupem času seznámil, bylo
to v pohodě. Týden byl volnější, měli jsme
dostatek volna. Čas jsem trávil na hotelovém pokoji a občas jsme se šli projít.
Jaké byly gratulace po zápase?
ředitel klubu pan Jukl a trenér Prokopec mi
napsali sms, trenér Plíšek mi gratuloval na
tréninku. V týdnu jsem byl ještě u ředitele

klubu, který mi ještě jednou gratuloval
a zdůraznil, abych neusnul na vavřínech
a pracoval dál.(směje se)
Měl jsi po zápase rozhovor s trenérem
Dovalilem o případném povolání k baráži?
Rozhovor přímo ne, ale při loučení nám
s Koubisem (Tomáš Kouba) řekl, že se za
měsíc uvidíme, tak snad povolání do reprezentace opět dostaneme.
Dnes tě ovšem čeká těžké ligové utkání
s Brnem…
Těžké utkání, které chceme určitě vyhrát
a postoupit v tabulce výše.
Děkuji za rozhovor.

rOZHOvOr

s Kristýnou Strnadovou, manželkou Tomáše Strnada
Paní Strnadová, jak se žije s profesionálním fotbalistou?
Nevím, jak to mají jiné manželky a partnerky,
ale mně se s Tomášem žije moc fajn. Je sice
pravda, že problematické je to věčné stěhování z klubu do klubu, zvykání si na nová
města, nové lidi..., ale my jsme zatím měli
celkem štěstí a momentálně si vůbec nemůžu stěžovat, protože bydlím v rodném
městě blízko mých přátel a rodiny.
Vy jste z Náchoda, manžel rodilý Pražák.
Jak jste se seznámili?
Samozřejmě úplnou náhodou a asi bych
Vám ten bulletin celý popsala našim příběhem, ale ve zkratce..., manžel jel na pár dní
se svojí sestrou a švagrem do Teplic nad
Metují, které jsou nedaleko Náchoda a odkud švagr pochází. Seznámili jsme se na
místní diskotéce, když nás představil můj
kamarád a v té době i Tomášův spoluhráč
Lukáš Killar, jehož rodina rovněž žije v Náchodě. Což sice Tomáš vůbec netušil, ale
opět náhodou se kluci potkali na fotbalovém
hřišti v Náchodě, když Tomáš dostal nečekaně míčem do zad od malého Lukášova
bráchy.
Jak se vám dnes v Náchodě žije?
Žije se mi moc fajn, jsem konečně po 7 letech zase doma, blízko rodiny, přátel... To je
asi nejdůležitější.
Máte 2 děti. Jaký je Tomáš otec a dokáže
si s nimi vyhrát?
Máme 4 letého štěpánka a roční Vanessku.
Tomáš je výborný otec. Takový ten co přijde
domů..., samozřejmě po krátkém odpočinku
se dětem věnuje na 100%. Děti ho milují,
blbne s nimi, společně podnikáme výlety,
jezdíme na kole, chodíme na houby..
Jaká je jejich nejoblíbenější hra?
No štěpánek začíná objevovat fotbal, tak se
tatínek snaží vzít ho na hřiště a sem tam si
s ním „zablbnout“ s balonem, ale nejsem si
moc jistá, zda ho to bude bavit i do budoucna. Musím totiž zmínit i počítačové hry,

občas je potřeba je v tom krotit – oba. Obě
děti moc rádi jezdí na kole, i když Vanesska
zatím jen jako pozorovatel ze sedačky. No
a potom je to lego, puzzle a knížky, asi jako
téměř všechny děti, když se jim věnujete,
baví je s vámi dělat cokoliv.
Děti se „potatily“, tzn. půjdou za sportem,
nebo jsou spíše po Vás?
No právě jak jsem řekla o štěpánkovi, sportovat ho celkem baví, ale není to ten energií
nabitý jedinec, který by potřeboval pobíhat
stále po venku a lítal za balonem. I když je
pravda, že stále mluví o bowlingu, nejen že
ho to velmi baví, ale má i velký vzor ve své
babičce, která se tomuto sportu věnuje
velmi aktivně. Ale Vanesska myslím tatínkovi
v tomto směru dělá větší radost. Je to malý
ďáblíček, který se chvíli nezastaví, je
ohromně šikovná a zřejmě bude i hodně
sportovně nadaná. Ale kdo ví, je ještě brzo
dělat závěry.
Jaké máte s manželem společné záliby?
No kromě toho, že já moc ráda vařím
a Tomáš rád jí, tak jsou to hlavně děti. To je
zábava na celý den.
Máme rádi aktivní život, ať už je to cokoliv.
Myslím, že se rozhodně nenudíme.
Co hudba, filmy, televizní programy?
Shodnete se s Tomášem vždy na žánru?
Je to asi až divné, ale rozhodně ano. Já si
občas poslechnu, co se líbí jemu, on co
mně. A s filmy to máme taky tak. Nejraději
máme české filmy z posledních let
a z hudby jednoznačně skupinu Kabát, kterou tedy již milují i naše děti. Hlavně v autě,
to pak všichni vypadáme jako blázni, když
nám řve rádio a my máváme rukama, hlavami...:o)) ...No a když je potřeba, i ten fotbal v televizi s ním shlédnu.
Tomáš odehrál 3 sezóny na Slovensku.
Prožili jste zahraniční angažmá společně,
a jaké to bylo?
Na Slovensko a hlavně na Senici vzpomínám strašně ráda..., to byly dva roky prázd-

nin. Bezvadná parta, kluci váleli, děti měly
kamarády..., bydleli jsme v jednom domě
všichni fotbalisti s rodinami... Bylo to super.
Na jaký Tomášův zápas nejraději vzpomínáte?
To těžko říct, já s ním prožívám každý zápas
úplně stejně..., ale to Slovensko. Když jsem
oblékla štěpánkovi poprvé stejný dres jako
má táta a šli jsme fandit... V té době se jim
hodně dařilo. Tatínek dával dlouhé „outy“,
perfektní přihrávky na „strejdu“ Konga, který
z toho střílel super góly. A když i ten gól
občas Tomáš trefil, bylo to nejvíc, co jsme si
mohli přát.
Navštěvujete Tomášovi zápasy?
Když jsem neměla děti, jezdila jsem na
každý zápas po celé ČR. Na Slovensku to
už tak nešlo, ale šli jsme na každý domácí
zápas a na ty ostatní se dívali na PC. Tak je
to i teď tady.
Prozraďte na Tomáše jednu dobrou a také
jednu špatnou vlastnost.
Dobrou, je to jednoznačně srdcař, strašně
dobrý člověk a i tak přistupuje k fotbalu.
Hraje srdcem.

A špatnou? No doufám, že se nebude moc
zlobit, je to „hroznej bordelář“.
Jak jste prožili letošní dovolenou?
Byli jsme v Turecku, v Beleku, v nádherným
hotelu, který Tomáš znal už ze soustředění,
tudíž to byla jasná volba. Měli jsme se báječně, děti si to moc užily. Sice jsme říkali,
že příště bychom měli přibalit aspoň ještě
babičku, abychom si mohli vyrazit i sami
dva. No a na hotelu se rekreovalo i pár fotbalistů. Zřejmě stejně jako Tomáš hotel znali
ze soustředění. Byl tam Tomáš Ujfaluši,
Radim Kučera, Marek Heinz a Zdeněk Pospěch, který Tomášovi říkal, že tam jezdí už
delší dobu. Dovolenou jsme si užili.
Co byste Tomášovi popřála do další kariéry a co byste popřála v letošní sezóně
klubu FC Hradec Králové?
Tomášovi přeji hlavně hodně zdraví, to je asi
to nejdůležitější. Se zbytkem se už popere
sám a klubu přeji samozřejmě jen to nejlepší, aby se jim už podařilo vylézt z ulity
a ukázat svoji sílu, dávat góly, vyhrávat zápasy a pořádně si tu sezonu užít.
Děkuji za rozhovor.

veLKÁ LeTNí FOTOsOuTěž
Výsledky

Klub FC Hradec Králové počátkem uplynulých prázdnin vyhlásil fotosoutěž na
téma Votrok na prázdninách. Dnes známe
vítěze, který cenu, fotoaparát NIKON, převezme dnes o poločasové přestávce zápasu FC HK – FC Zbrojovka Brno.
Celkem naši příznivci do soutěže naposílali
přes 80 fotografií. Ty zdokumentovaly různé
kouty světa, kam se dostal symbol FC Hradec Králové. Tak například šála našeho
klubu se objevila před berlínským Reichstagem, na drážďanském druholigovém
stadionu, v blízkosti amerického Grand
kaňonu, na krku Budhy, na pobřeží Jadranského a Středozemního moře, či u francouzského Verdunu, kde se odehrála bitva
za 1. světové války. Přišly také fotografie,
kde je „černobílá“ těsně nad vodu a také
hluboko pod vodou, ale i v několikasetmetrové výšce nad mořem. Vtipnosti, nápadu
a exotice se meze nekladly.
1. místo

Po skončení soutěže se na Malšovickém
stadionu sešly hlasy od poroty, kterou tvořilo klubové vedení, marketing FC HK, realizační tým prvního mužstva, hráčská kabina
A mužstva, Fanklub Votroci 2000 a hlavní
partner soutěže KODAK Express, No. 200
s.r.o., který do soutěže věnoval fotoaparát
NIKON. Každý z poroty vybral 5 fotografií,
které byly obodovány od prvního místa za 5
bodů, až po páté za bod jeden.
A tak na konečném prvním místě se umístila
fotografie od Vladimíra Petráně s názvem
„Votrok v Sázavě“, která získala celkem 19
bodů. Na druhém místě fotografie s názvem
Skok do první poloviny tabulky s 15 body od
Zuzany Václavíkové a na třetím místě Letní
pohoda od Lady Rindové s 13 body. Jak již
bylo zmíněno, výherce si domů odnese fotoaparát NIKON. Druhé místo je odměněno
miniballem JAKO v barvách FC Hradec Králové a za třetí místo výherce obdrží triko

2. místo

s logem FC Hradec Králové. Navíc všichni
tři obdrží celosezónní permanentní vstupenky na Gambrinus ligu.
Každý účastník Velké letní fotosoutěže obdržel 2 VOLNé VSTUPENKy na dnešní
utkání FC Hradec Králové – FC Zbrojovka
Brno. Klub FC Hradec Králové výhercům
gratuluje a všem účastníkům soutěže děkuje
za účast v soutěži.

3. místo

Celkové pořadí bodovaných fotografií:
1. Votrok v Sázavě, Vladimír Petráň (19 bodů)
2. Skok do první poloviny tabulky,
Zuzana Václavíková (15 bodů)
3. Letní pohoda, Lada Rindová (13 bodů)
4. Votroci jsou žádáné zboží – loví se
i v Jadranu..., Filip Hátle (11 bodů)
5. Svatba, Jan Jakl (8 bodů)
6. Dachsteinská odysea,
Martin Havrda (7 bodů)
7. Votrok těsně nad mořem,
Petr Kníže (6 bodů)
8. Někoho hřeje mládí, jiného šála FCHK,
Jakub Rolf (5 bodů)
9. Budha je Votrok, Hana Rabiňáková (3 body)
10.–12. Canyon land – Colorado (USA),
Jan Pražák (1 bod)
10.–12. Střílejme jak u Verdunu,
Jiří Kejklíček (1 bod)
10.–12. I Egypťan spolu s velbloudem fandí
hradeckému klubu, Lukáš Bosák (1 bod)

hlavní partner soutěže

POSLÁNÍ

Proﬁl
Pr
oﬁl společnosti

poskytovatt zákazníkům optimální a inoNaším posláním je poskytova
inovativní
va
tivní řešení ke zvyšování výkonnosti, dostupnosti a bezbezpečnosti jejich informačních a komunikačních technologií.
Zaměřujeme se zejména na komplexní podporu a zajištění
outsourcingu IT služeb.
Chceme být našim zákazníkům dlouhodobě spolehlivým
a kompetentním partnerem. Naší hlavní
hlavní přidanou hodnohodnopro-tou je tým špičkových odborníků, jejichž neustále se pro
hlubující znalosti a zkušenosti jsou plně k dispozici našim
zákazníkům.

Nástroje pro řízení
a podporu servisních služeb dle ITIL
Námi realizovaná řešení vycházejí z metodiky ITIL a zajišťují evidenci, zpracování, řízení a vyhodnocení průběhu servisního procesu v oblasti ICT. Podporují jednoznačnou komunikaci mezi uživateli
do-a řešiteli, zlepšují a zrychlují servisní úkony, zajišťují kontrolu do
držování
držo
vání SLA. Umožňují vytvoření vazeb ke speciﬁckým aplikacím
monitorovacími
nebo externím systémům, integraci s monitoro
vacími nástroji
a s nástroji pro centralizovanou správu stanic. Pro IT oddělení tak
zajistí automatickou kontrolu a zpětnou vazbu od uživatelů.

Nástroje pro záloho
zálohování dat, datová úložiště
Systémový management aa dohledo
dohledové centrum
centrum
Stoupající závislost na dostupnosti služeb informačních a komunikačních technologií vyžaduje použití soﬁstikovaných nástrojů pro
mo-správu a dohled. Námi realizovaná řešení umožňují proaktivní mo
sle-nitoring dostupnosti, funkčnosti, výkonnosti a bezpečnosti sle
dovaných
do
vaných zařízení a aplikací. Umí včas identiﬁkovat a lokalizovat
problém, odhalit jeho příčinu a rozhodnout o optimální reakci. Integrální součástí jsou i moduly pro řízení a vyhodnocení SLA a analýzu
trendů.

Systémy pro centralizované ukládání dat se zajištěním vysoké dostupnosti jsou současným trendem v oblasti serverových systémů.
knihovna,
garanto-vna, garanto
Stále častěji řešíme požadavky jako virtuální kniho
vvané
ané úložiště, deduplikace nebo virtualizace datových
datových úložišť.
RecoveveNavazujícími projekty bývají návrhy postupů pro Disaster Reco
resp.. Business Continuity Planning. Precizní návrh
rryy Planning, resp
těchto postupů je pro uživatele tím důležitější, čím větší je jeho zá vislost na dostupnosti ICT.

Cloud Computing
Computing
Centralizovaná správa identit
Centrální správa uživatelských účtů, jednotné řízení přístupů k systémům a aplikacím spolu se zajištěním jednoznačnosti a aktuálnosti
identit po celou dobu jejich životního cyklu jsou v současnosti stále
žádanější. Úspěšně jsme implementovali systémy zabezpečující
integritu informací o identitách včetně jejich automatizované synchronizace v návaznosti na vznik konkrétních událostí.

Neustále rozvíjíme naše technologické znalosti a zákazníkům tak
můžeme nabízet několik platforem vhodných pro budování privátloudové infrastrukturní
ních cloudů. Sami rovněž poskytujeme ccloudové
i aplikační služby. V prostředí našeho cloudu je možné si ověřit
základní principy a funkcionality aplikací určených k budování privátních cloudů, otestovat např. konkrétní aplikace pro řízení incident
managementu a monitoringu infrastrukturních prvků, stejně jako
důvěryhodné úložiště nebo virtuální kancelář
kancelář.

infrastruktury
Optimalizace IT infr
astruktury

Servisní
Ser
visní činnost, outsourcing
outsourcing správy
správy sítí

Nesystematické
provozní-Nesystema
tické rozšiřování původních systémů vyžádané provozní
stávající
roz-vající systém již nelze dále roz
mi potřebami často způsobí, že stá
trendy.
provedení
y. Nabízíme pro
vedení analýzy
víjet v souladu s moderními trend
stávajícího
variant řešeřešestáv
ajícího stavu s následným
následným návrhem několika variant
ní.. Obsahem projektu může být na
např.
př. změna používané technologie,
ní
stávajících
změna konﬁgurace stá
vajících virtuálních sítí, kompletní migrace na
směrovanou L3 infrastrukturu, migrace na IPv6, nasazení virtuálního
Directory.
prostředí nebo konsolidace Active Director
y.

dostupnýý ser
servis
dodá-Kvalitní a dostupn
vis je neoddělitelnou součástí našich dodá
zadávat
požadavky
vek. V rámci HelpDesku mohou naši zákazníci zadá
vat požada
vky
sledovatt jejich životní ccyklus.
servisních
a sledova
yklus. Na základě ser
visních smluv zajišservisní
ťujeme ser
visní činnost s garantovaným
garantovaným zahájením servisního
servisního
zásahu.. Disponujeme kompletním vyba
vybavením
zásahu
vením pro instalaci, měření
diagnostiku
mi-a dia
gnostiku optických i metalických komunikačních tras, čímž mi
závady.
nimalizujeme dobu potřebnou k lokalizaci a odstranění zá
vady.

dodávky
LAN,, W
WAN,
Kompletní dodá
vky sítí LAN
AN, MAN
prvním
strategickým
PPočítačové
očítačové sítě byly pr
vním stra
tegickým produktem společnosti AG
COM. PPostavení,
ostavení, které jsme na trhu získali, dále upevňujeme nasazováním
využívají-zo
váním nejmodernějších technologií.
technologií. Realizujeme sítě využívají
cí veškerá přenosová média - od sítí optických a metalických až po
bezdrátové
datových
tových
bezdrá
tové spoje v přiděleném pásmu. PPokrýváme
okrýváme oblasti da
vzdálenýý přístup k nim.
sítí LAN všech velikostí, jejich propojování a vzdálen
Máme praktické zkušenosti s budováním rozsáhlých heterogenních
WAN
dat,t, hlasu a obrazu.
sítí W
AN s integrací da

Testování
Assurance
Audity,, TTesto
e vání a Quality Assur
esto
ance
vy-Naše technologické a procesní znalosti a zkušenosti efektivně vy
zá-užíváme při provádění auditů IT prostředí a aaplikací,
plikací, testujeme zá
kaznické systémy a infrastrukturu při přechodu do produkce. Cílem
testování
testo
vání je oověření
kvalityy softwaru
věření požadované
požadované kvality
waru nebo IT propro
středí.. Díky kvalitnímu
středí
alitnímu testování může být následně vynakládáno
méně prostředků
ků na údržbu systému a více prostředků věnováno na
jeho další rozvoj. Testování zároveň snižuje riziko výpadků systému
v provozu a předchází tak obchodním ztrátám. Naši specialisté mají
dlouhodobé zkušenosti se zátěžovým a penetračním testováním.

Strukturované kabeláže
St
a slaboproudé technologie
Dodávky strukturovaných kabelážních systémů a instalace optických tras patří do naší nabídky již od roku 1994, provedli jsme instalace více než 70 000 přípojných míst. Rozsah poskytovaných služeb
jsme rozšířili o samostatnou projekční činnost a dodávky dalších
slaboproudých technologií (EZS, EPS, CCTV, STA, ACS atd.). Součástí
portfolia je rovněž projekce a realizace inteligentních elektroinstalací.

AG COM, a.s.
Náměstí Míru 22,
503 03 Smiřice

AG COM, a.s. – pobočka Praha
V Olšinách 75,
100 00 Praha 10

AG COM, a.s. – pobočka Plzeň
Rychtaříkova 2173/1,
326 00 Plzeň 2 – Slovany

tel.: +420 495 405 911
e-mail: info@agcom.cz
www.agcom.cz
.agcom.cz
www

FANOušKOvsKÁsTrÁNKA
Rozhovor s fanoušky Sisi a Vítkem

Mezi pravidelné fanoušky hradeckých Votroků patří na domácích i venkovních zápasech dvojice tvořená maminkou s přezdívkou Sisi a synem Vítkem, který sám aktivně
hraje za mladší dorost hradecké Slávie. Oba
vyjeli podpořit Votroky i na pohárové utkání
ve Dvoře Králové a při naší společné cestě
jsme si mohli popovídat o jejich lásce k Votrokům.
Ahoj Sisi a Vítku. Kudy vedla cesta k Votrokům? Fandíte již dlouho?
Sisi: U nás doma máme fotbal rádi jako takový, sledujeme ho a fandíme mu.
Vítek: Já jsem začal chodit na Hradec ještě
ve druhé lize s kámošem. A když se postoupilo do ligy, chtěl jsem jezdit i ven.
Sisi: Nechtěla jsem nechat Vítka jezdit samotného, ani kvůli jeho věku to dříve nešlo.
Rádi jsme proto začali využívat možnosti jet
naše hráče podpořit s fanklubem VOTROCI
2000, který po postupu do ligy začal pořádat autobusové zájezdy. No a tyhle výjezdy
mne začaly moc bavit, takže jezdím i teď,
kdy už by Vítek mohl jezdit i beze mne.
A jestli jsem se nejdříve bála jezdit s „bandou chuligánů“, tak teď vím, že to nebylo
opodstatněné. Poznala jsem totiž, že jezdí
parta nadšenců, kteří prostě milují fotbal
a chtějí si to užít nejen na domácí půdě, ale
jezdí podporovat hradecký tým i na všechny
venkovní zápasy. Tak jsme se s Vítkem rovněž stali členy fanklubu a jezdíme na zápasy
pravidelně, i když někdy je to cesta hodně
daleká. Pro nás je to ale nejen výjezd na
zápas, ale i takový zábavný výlet, kdy poznáme jiná města. Cesty si tak opravdu užíváme. Autobus nás doveze až ke stadionu,
což mi vyhovuje a ráda bych všechny příznivce Votroků, kteří třeba na venkovní
zápasy nejezdí, k cestě fanklubáckým autobusem pozvala. Není to jen pro členy, jet
může každý, stačí jen sledovat naše stránky
www.votroci.cz

Já vím, že jste byli i na posledním ligovém
utkání na Spartě. Jak se Vám výkon Votroků líbil?
Sisi: Já si myslím, že od postupu do ligy na
Spartu umíme, kluci se hecnou, doma ji porážíme. Venku se to zatím nepodařilo, ale
my oba jsme věřili, že si tentokrát nějaký
bod odvezeme. Nakonec jsme bohužel prohráli o jeden gól, což je takový smutný výsledek, protože každý ví, že chybělo
maličko k úspěchu. Ale naši kluci určitě
herně nezklamali a podali dobrý výkon.
Co říkáte na náš dosavadní bodový zisk?
Po šesti odehraných kolech máme zatím
jen čtyři body v prvoligové tabulce.
Sisi: Odehráli jsme čtyři utkání v řadě bez
porážky, ale ve všech jsme jen remizovali.
Bodů zatím nemáme opravdu na rozdávání
a umístění v tabulce je zatím také horší, ale
já týmu věřím. V zápase s Jabloncem bylo
vidět možnosti hráčů, když se nezalekli ani
dvougólové ztráty a dokázali velkým nasazením a dobrou hrou zápas dovést k remíze.

FANOušKOvsKÁsTrÁNKA
Rozhovor s fanoušky Sisi a Vítkem

Pevně věřím, že už v dalším domácím utkání
proti Brnu vyhrajeme, připíšeme si 3 body
a začneme tabulkou stoupat výš a výš.
Kdo patří k Vašim nejoblíbenějším hráčům?
Vítek: Nejvíc se mi líbila hra Vaška Pilaře,
dokud tady hrál. Fandím mu i dál a mrzí mě
jeho současné zranění, kvůli kterému
nemůže hrát ve Wolfsburgu ani v naší reprezentaci. A taky se mi líbí hra Toma Malinského, ale ten je bohužel právě také
zraněný.
Sisi: Já hodně fandím Vojtovi štěpánovi
a ráda mám i kapitána Milana Fukala a brankáře Tomáše Koubka.
Vítek má šálu klubu, Sisi pak klubové
tričko. Pořizujete si i další klubové či fanklubácké předměty?
Vítek: Tu šálu jsme shodou okolností vyhráil,
ale ve fanshopu si kupujeme různé drobnosti s klubovými emblémy a barvami.
Sisi: No určitě, trička, šály, dresy – to na zápasy a hlavně výjezdy musíme mít. Teď bychom si rádi pořídili mikiny.
Hradec přešel podle očekávání v poháru
do dalšího kola. Jak se Vám zápas se Dvorem Králové líbil a co si myslíte o našem
účinkování v poháru vůbec? Má se tým
snažit jít co nejdál, nebo se soustředit na
ligu a pohár odsunout na druhou kolej?
Vítek: Dobré je, že jsme vyhráli, kluci na ve-

doucí gól z trestňáku rychle odpověděli
třemi rychlými góly a taky je dobře, že se
hráči střelecky dokázali konečně prosadit.
Sisi: Se zápasem jsme spokojení, výsledek
odpovídá očekávání. Určitě budeme rádi,
pokud Hradec bude v poháru co nejúspěšnější. Tento zápas vyšel do reprezentační
pauzy, takže je vlastně i pro hráče zpestřením. Ale protože rádi vidíme naše barvy vyhrávat, chceme vyhrávat i v poháru.
Hradec otevřel před pár měsíci areál
Bavlna, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí a měl by výrazně zlepšit podmínky
pro práci s mladými hráči. Je pro náš klub
cesta přípravy vlastních odchovanců tou
správnou?
Vítek: Já myslím, že ano. Teď máme v reprezentaci do 21 let Koubka a Holeše, to je
určitě úspěch a je to důkaz, že se u nás mládeži daří.
Sisi: Areál na Bavlně je moc pěkný, jen bychom už byli rádi, kdyby nám zkrásněl i náš
Malšovický stadion. Pořád se jeho přestavba různě odkládá a tak musíme být
v současné situaci rádi, že nám svaz povolil
ligu doma hrát.
Co byste popřáli našim Votrokům do dalších kol?
Sisi: V loňském ročníku Gambrinus ligy byl
náš tým označován jako nejméně produktivní tým v lize, což je velmi smutná bilance.
Já nemám ráda fotbal bez gólů, tak bych si
přála v této sezóně, aby se diváci na Malšáku dočkali více atraktivních zápasů a aby
padalo více gólů. No a těm našim borcům
v černobílém bych přála, aby se odlepili ode
dna tabulky a začali po dlouhé sérii nevítězných zápasů opět naplno bodovat. Věřím,
že na dnešní zápas s Brnem přijde hodně
fanoušků a těch 3 povinných bodů se skutečně dočkáme.
Za rozhovor děkuje a na další setkání při
fandění Votrokům se těší
Fanda Řehounek

JÍZDENKA
ZA SMS
Pošlete SMS na

SMS

90230
Přestupní jízdenka
(platnost 45/60 min.)*

cena 18 Kč
Tvar SMS:

90230

HK

Celodenní jízdenka
(platnost 24 hod.)

cena 55 Kč
Tvar SMS:

HK24

Do vozu smí cestující nastoupit pouze s přijatou
platnou SMS jízdenkou ve svém mobilu.
Přibližně 2 minuty od odeslání SMS zprávy cestující obdrží SMS jízdenku. Při nástupu předními dveřmi je cestující povinen předložit
přijatou SMS jízdenku řidiči ke kontrole. SMS jízdenku si cestující ponechá v mobilu po celou dobu přepravy pro případ přepravní kontroly.

Duplikát jízdenky ›
Pokud v době platnosti jízdenky dojde k jejímu smazání, pošlete SMS ve tvaru HKD na číslo
90030. Zpět obdržíte ihned duplikát jízdenky. Cena za vystavení duplikátu je 5,-Kč vč. DPH.
Daňové doklady ›
Na www.dpmhk.cz naleznete přístup do aplikace pro tisk daňových dokladů k SMS jízdence.
Reklamace, zákaznická podpora ›

Cena přijaté SMS se rovná ceně objednané jízdenky. Službu poskytuje: Dopravní podnik města Hradce
Králové, a.s. Technicky zajišťuje MATERNA Communications a.s., zákaznická podpora, reklamace:
tel. 234 493 120 (8.00 - 16.30 hod.) nebo e-mail: helpdesk@maternacz.com. Základní podmínkou pro nákup
Mobilní jízdenky je aktivní služba Premium SMS na mobilním telefonu. SMS jízdenku je možné získat pouze
se SIM kartou českého mobilního operátora (tzn. Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone a U:fon). Obecná pravidla
k Premium SMS službám na: www.platmobilem.cz. Objednat Mobilní jízdenku lze i dalším způsobem a to
prozvoněním. *Přestupní jízdenka za 18 Kč platí 45 min. v pracovní dny v době od 4.00 – 19.00 hod.
V SO, NE, státní svátky a v pracovní dny od 19.00 – 4.00 hod. platí přestupní jízdenka 60 min.

WWW.DPMHK.CZ

rOZLOsOvÁNí A vÝsLedKY
Gambrinus liga – podzim 2012

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

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.

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

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

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

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

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