všesportovní stadion hradec králové

Neděle 30. září 2012 v 17.00 hod.

Zápas 9. kola

FC Hradec Králové – FC Slovan Liberec

Program 9. kola (29. 9. 2012)

Program 10. kola (6. 10. 2012)

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

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

partner
utkání

mediální
partner

O dNešNím SOupeŘi
FC Slovan Liberec, a.s.

Předchůdcem libereckých fotbalistů z kraje
století byl Reichenberger Sport klub, který
vznikl roku 1904. O pět let později se zakládaly české sportovní kroužky jako byly Slovan, Austria, Merkur a Meteor převážně ve
čtvrti Horní Růžodol. Právě tam začal působit první český klub, Sparta Horní Růžodol,
v roce 1912 přejmenována na Rapid. V roce
1921 vznikl další český klub – Slavia Liberec
a oba hrály v tzv. Pelikánově župě I.A třídu
až do 2. světové války. Po jejím skončení
hrála v Liberci Slavia I.A a Rapid I.B třídu.
V roce 1949 vznikl nový oddíl Sokol Čechie
Liberec XI., později přejmenován na Slavoj
Liberec. Ten se stal v roce 1953 prvním libereckým celkem v nejvyšší soutěži. Slavia
dostala nové jméno, Zdar Liberec, pak Obchodní domy Liberec a Sokol ČSSZ Liberec.
Působili v ní reprezentant Ladislav Přáda,
Václav Ježek (pozdější skvělý trenér) a další.
Z Rapidu se stala Kolora a to v roce 1955
postoupila do nejvyšší soutěže. Obě mužstva, jak Slavoj, tak o 2 roky později Kolora,
však působila v I. lize pouze jednu sezónu.
Slavoj se sloučil s Tatranem, Kolora s Lokomotivou a tyto dva sloučené celky vystupovaly pod názvem Jiskra.
12. července 1958 byl založen Slovan Liberec, to když se sloučila Jiskra se Slavojem
a vstoupil do II.ligy. V následujících letech se
hrály v Liberci nižší soutěže a v roce 1970
postoupil Slovan do celostátní II.ligy. Následovaly průměrné ročníky ve III. Lize, a po
rozdělení II. ligy na českou a slovenskou národní ligu, střídavé účasti ve druhé nebo třetí
nejvyšší soutěži.
6. ledna 1992 se začala psát nová historie
Slovanu, kdy na valné hromadě dostalo
šanci nové mladé vedení, které přislíbilo postup do I.ligy. Netrvalo dlouho, republika
a tím i Československá federální liga se rozdělila a Slovan skutečně v roce 1993 pod vedením trenéra Vlastimila Petržely do I. ligy
postoupil. První ročník v lize znamenal ob-

rovskou euforii pro celé město a konečné 9.
místo, o rok později byl Slovan 4., pak 7.
a dvakrát po sobě pátý. V následujícím ročníku skončil Slovan devátý, ale hrál finále
Poháru ČMFS, ve kterém podlehl Slavii
Praha až po prodloužení 0:1. V následující
sezóně skončil Slovan osmý, ale zvítězil
v domácím poháru, čímž poprvé v historii
klubu vstoupil do evropských pohárů. O rok
později skončil Slovan šestý, což při skvělém národním koeficientu stačilo na postup
do Poháru UEFA, kde Liberec zažil neuvěřitelnou, spanilou jízdu, kterou zastavila až
dortmundská Borussie. Na konci sezóny se
FC Slovan Liberec stal Mistrem České republiky. Pomistrovská sezóna přinesla „jen“ 4.
místo a účast v Intertoto Cup – kde tým v semifinále zastavilo Schalke 04. Ligový ročník
2003/2004 rovněž nepatřil mezi nejúspěšnější – FC Slovan Liberec skončil na 6.
místě. Po sezóně 2004/2005, kdy Slovan
skončil na 5. místě, přišel další "velký" rok.
Pod vedením trenéra Vítězslava Lavičky se
Slovan dočkal druhého titulu Mistr ligy.
I v sezóně 2006/2007 se Slovan pohyboval
na čele tabulky, ale nešťastné poslední kolo
ale rozhodlo o tom, že Slovan skončil "až"
čtvrtý. Na začátku sezóny se tým nedostal
přes Spartak Moskva do vysněné Ligy
mistrů. V Poháru UEFA přešel pak přes
Crvenou Zvezdu Bělehrad do základní skupiny, ze které však už nepostoupil.
Během třinácti ligových sezón se v Liberci
objevila celá řada hráčů, kteří se dokázali vypracovat mezi absolutní českou špičku. Ladislav Maier, Roman Týce, Martin Jiránek, Jiří
Štajner, Václav Koloušek, Jan Polák, Marek
Čech, Tomáš Zápotočný, Filip Hološko...
V současnosti je v klubu celá řada reprezentantů všech věkových kategorii, včetně
A týmu ČR. Svá utkání hraje Slovan na zrekonstruovaném stadionu U Nisy, kde je
v současnosti kapacita 9 900 míst pouze pro
sedící diváky.

SOupiSKa FC SLOvaN LibereC, a.s.
gambrinus liga – podzim 2012
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Přišli: Liulka, Butenin, Morozeno (Dynamo Kyjev), Kušnír (Sparta), Tóth (Nitra), Sousa (Sao
Paulo), Delarge (Dunajská Streda), Blažek (návrat z host.).
Odešli: Bína, Daniel, Polák, Zieris (neupřesněno), gebre Selassie (Werder Brémy), Krystan
(FC Bohemians Praha), Liška, Rilke (konec smlouvy).
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OHLÉdNuTí Za miNuLÝmi ZÁpaSY

5. kolo: FC Hradec Král. – FC Zbrojovka Brno 2:0 (2:0)
V dalším podzimním duelu přijeli na Všesportovní stadion fotbalisté Brna. V napínavém utkání domácí pozorně bránili,
dobře kombinovali a přesně zakončovali.
Nejdříve se trefil Dušan Uškovič a po něm
Honza Šisler. Na obou brankách se podílel
přesnými přihrávkami Pavel Dvořák. Hradec zvítězil naprosto zaslouženě a poprvé
na podzim si připsal do tabulky tři body!
Jiří Plíšek: „Zápas pro nás
přinesl to podstatné, zisk tří
bodů. Především v prvním
poločase jsme odehráli velmi
kvalitní hru, kterou jsme korunovali dvěma góly. Mohli
jsme těch branek dát i víc,
ale na druhou stranu je potřeba říct, že i soupeř měl svoje příležitosti a v těch nás podržel skvělými zákroky brankář Koubek.
Všichni jsme rádi, že jsme konečně vyhráli
a věřím tomu, že na to brzy navážeme!“
Tomáš Koubek: „Konečně
pro Hradec první vítězství!
Hráli jsme tu naši hru a to
v prvním poločase velmi
dobře. Od začátku jsme na
soupeře vlétli, ale pak jsme
měli trošku hluché místo. Ale
konec prvního dějství patřil nám a dali jsme
v něm hodně důležité dva góly. Ve druhé
půli jsme drželi výsledek i za cenu toho, že
to bylo pro nás velmi důležité utkání, kdy už
jsme museli vyhrát. Snažili jsme se hrát ze
zajištěné obrany, ale ke konci utkání jsme
měli další šance a výsledek mohl být klidně

ještě vyšší. Jsme moc šťastní, že to poprvé
vyšlo a že jsme konečně taky vyhráli“
Dušan Uškovič: „Konečně
se radujeme z vítězství, které
bylo naprosto zasloužené.
V prvním poločase jsme hráli
ve velmi dobrém tempu
a Brno jsme skoro do ničeho
nepustili. V jedné situaci nás
podržel Tomáš Koubek, ale zaslouženě jsme
se dostali do dvoubrankového vedení. Byli
jsme v utkání jednoznačně lepší než soupeř
a naše výkony z minulých utkání jsme konečně přetavili do plného bodového zisku!
A můj gól? Byla to standardní situace z pravé
strany na přední tyč. Soupeř ji odvrátil a míč
se dostal k Tomáši Holešovi, který ho vrátil
zpět do šestnáctky. Pavel Dvořák se vynikajícně uvolnil, balon mně posunul a já jsem ho
pravačkou zasunul do branky. “
Jan Šisler: „Zápas jsme si
zasloužili vyhrát, protože jsme
do toho dali všechno a v 1.
poločase jsme předvedli velmi dobrý výkon. Muselo to
lidi bavit, neboť jsme si vytvářeli šance, dali jsme dva
góly a zaslouženě vyhráli. Po změně stran
tempo sice trochu opadlo, ale výsledek
jsme si pohlídali a dovedli utkání do vítězného tříbodového konce! A moje branka?
Pavel Dvořák si úžasně naběhl na autové
vhazování, podržel míč a dal mně ho do
uličky mezi obránce. Snažil jsem se pravačkou trefit bránu a to se mně krásně povedlo.“
Připravil Petr Přibík

7. kolo, 16. září 2012:
FC HK – FC Zbrojovka Brno 2:0 (2:0)
Branky: 22. Uškovič, 31. Šisler. Rozhodčí: L.
Kovařík – P. Filípek, J. Moláček. žK: Harba,
Uškovič – Šoljič, glaser, Přerovský. Diváci:
4102.
Hradec: Koubek – Holeš, Jánošík, Fukal, Po-

děbradský – Štěpán (70. Rezek), Šisler, Hochmeister, Harba – Dvořák (74. Zelený), Uškovič (90. Pávek). Trenér: Plíšek.
Brno: Petr – Pernica, Brabec, Šoljič, Husár –
Zavadil, glaser (57. Přerovský), Sus (72.
Fall), Lutonský (75. Jurdík) – Mezlík, Švancara. Trenér: Čuhel.

OHLÉdNuTí Za miNuLÝmi ZÁpaSY

8. kolo: FK Mladá Boleslav – FC Hradec Král. 1:0 (1:0)
K dalšímu utkání na hřišti soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté do Mladé Boleslavi. Domácí hráli poprvé pod novým
trenérem a od začátku tvrdě atakovali
hradecké borce i za cenu žlutých karet.
Po chybě Hradce při autovém vhazování
a následném brejku padl jediný gól. Ve 2.
poločase přišly šance Východočechů, ale
žádná z nich se neujala a tak vyrovnané
utkání skončilo těsnou výhrou domácích.
Jiří Plíšek: „Měli jsme určitě
bodovat, byl to pro nás nešťastný zápas. Nechali jsme
se zpočátku trošku rozhodit
agresivitou domácích, někteří hráči tomu podlehli
a měli zbytečný respekt. Dostali jsme naprosto zbytečnou branku z našeho autového vhazování v situaci, kdy jsme
měli několik možností hru přerušit a soupeři
jsme darovali gól. Na druhé straně ze stejných situací, které jsme si vytvořili my, tak
jsme branku nedokázali dát. Přestože jsme
ve druhém poločase již hráli velmi dobře
a vytvářeli jsme si skutečně zajímavé situace
ke vstřelení branky.“
Jiří Poděbradský: „To Boleslavi jsme jeli s tím, že jsme
s nimi ještě neprohráli a tuto
sérii jsme chtěli udržet. Bohužel jsme dostali branku
jsme z rychlého brejku, chtěli
jsme aspoň vyrovnat a odvést si bod. To se nám nepodařilo, i když
jsme měli několik dobrých šancí. Chybí nám

chladná hlava při zakončení, nezbývá nám
nic jiného , než pracovat na tom, aby jsme ty
šance, co si vytvoříme proměňovali. Protože
v některých zápasech bude třeba jen jedna
příležitost a my ji musíme být schopni proměnit a udržet pak výsledek. Ve druhém poločase jsme Boleslav zmáčkli, ale bohužel
nám to nevyšlo a odjeli jsme domů s prázdnou. Teď se musíme připravit na Liberec
a odevzdat výkon ne na 100 %, ale na 200 %
a porazit úřadujícího Mistra!“
Vojtěch Štěpán: „V 1. poločase jsme dobře bránili a až
do obdržené branky jsme se
dobře posouvali. Boleslav
sice sem tam měla nějaký
závar, ale do nás se nedostali.
Potom jsme hloupě dohráli
autové vhazování a domácí nám dali s brejku
gól. Po změně stran jsme si vytvořili dvě tři
šance po kterých jsme mohli vstřelit branku.
Honza Šisler měl velkou šanci a další příležitost jsme neproměnili. Minimálně na remízu
jsme měli. Jsou to pro nás ztracené body.“
Pavel Dvořák: „Bohužel
jsme prohráli, i když si myslím, že horším týmem jsme
určitě nebyli. V 1. poločase
nám to sice moc nešlo, neboť
jsme hodně nakopávali balóny. Ve druhé půli jsme se
zlepšili, hráli jsme po zemi a vytvořili jsme si
několik šancí. Ty jsme však neproměnili i já
jsem mohl vyrovnat na 1:1, ale míč mně nesedl a netrefil jsem ho tak, jak jsem si to
představoval.“
Připravil Petr Přibík

8. kolo, 23. září 2012:
FK Mladá Boleslav – FC HK 1:0 (1:0)
Branka: 33. Nešpor. Rozhodčí: Hrubeš –
Dobrovolný, Jech. žK: Dosoudil, Sivrič,
Bořil, Johana – Jánošík, Uškovič, Dvořák,
Fukal. Diváci: 3680. Poločas 1:0.
Mladá Boleslav: Miller – Bořil, Johana, Do-

soudil, Širl – Kúdela, Janíček (86. Ščuk) –
Mareš, Sivrič, Štohanzl (60. Fillo) – Nešpor
(68. Bulut). Trenér: Minář.
Hradec Králové: Koubek – Holeš, Jánošík,
Fukal, Poděbradský – Štepán (80. Voltr), Šisler (87. Zec), Hochmeister, Harba – Dvořák
(73. Zelený), Uškovič. Trenér: Plíšek.

JuNiOrSKÝ TÝm FC HK
Liga juniorů 2012/2013

FC Viktoria Plzeň – FC HK 4:1 (3:0)
Branky: 21. Fillo, 25. Končal, 42. Štípek, 67.
Petráček – 59. Halilović.
FC Viktoria Plzeň: Mandous – Končal,
Zeman (46. Malakjan), Hrubý, Hoffmann,
Hejda (46. Růžička), Libotovský, Fillo (46.
Domabyl), Kyndl, Petráček, Štípek (61.
Lukeš).
FC HK: Zavřel – Bodlák (46.Shejbal), Hofman (46. Malý), Voltr, Ptáček, Jakub Krčál,
Doležal, Novotný (46. Kopáč), Novák,
Schwarz, Halilović (72. Krejčík).
Votroci vstoupili do utkání s přílišným respektem vůči soupeři, za které nastoupila
"prvoligová záloha" Fillo, Zeman, Štípek
a Hejda. Příliš rychle se zbavovali míčů,
chyběl jim pohyb a tím pádem nabídli
soupeři územní převahu. Za bezbrankového
stavu sice měli dvě slibné příležitosti, které
ani Hofman, ani čerstvý hráč FC Hradec
Králové Halilovič nedokázali proměnit. Ve
20. tak přišel zasloužený trest, kdy se
hlavičkou prosadil Martin Fillo, 1:0. Do
poločasové přestávky ještě přidali po jednom gólu Končal a Štípek.
Do druhého poločasu udělal každý tým tři
změny a hra se rázem vyrovnala. Votroci
dokázali v 60. snížit pěknou střelou
Haliloviće. V zápětí však mladí Votroci chybovali v rozehrávce a veškerým nadějím

udělala přítrž branka Petráčka, který stanovil
konečný výsledek zápasu na 4:1.
Luboš Prokopec, trenér: „V prvním poločase jsme hráli s velkým respektem
a soupeř nás přehrával. Ve druhém poločase se nám podařilo vstřelit kontaktní
branku, po zbytečné chybě jsme však
inkasovali počtvrté a o výsledku zápasu tak
bylo rozhodnuto. Plzeň vyhrála zaslouženě."
FC HK – FC Slovan Liberec 2:0 (1:0)
Branky: 42. Hofman, 66. Halilovič, Počet
diváků 600, žK: Kopáč – Daniel, Lukes.
Rozhodčí: Ochotnický – Arnošt, Berka.
FC HK: Vízek – Shejbal (72. Novotný), Malý,
Hofman, Ptáček (85. Furik), Krčál (88. Štulajter), Doležal, Kopáč, Novák, Zec (77.
Bodlák), Halilovič (68. Krejčík).
FC Slovan Liberec: Kolář – Karamatič (71.
Patka), Beníšek, Isaac, Kmoníček, Soběslav,
Drobílek (63. Vasilko), Daniel (75. Leibl),
Janošík, Dydowicz, Černý (70. Lukes).
Hradečtí junioři chtěli po poslední porážce
v Plzni opět navázat na vítězné zápasy. To
se jim 100% podařilo, včetně předvedené
hry, kdy hosty de facto v průběhu utkání
k ničemu nepustili.
První poločas sice začal šancí Liberec, ale
Daniel výborného Vízka v brance domácích

nepřekonal. Pak již začala plejáda šancí na
kopačkách domácích hráčů, hlavně tři
„gólovky“ Asima Zece volaly po proměnění.
Mladý reprezentant Bosny však tentokrát
vyšel naprázdno. Zastoupil ho tak další
z domácích útočníků Michael Hofman. Ten
využil pěkné kombinační akce po ose MalýKopáč-Halilović, kdy posledně jmenovaný
hráč zacentroval a Hofman nedal hostujícímu brankáři šanci a hlavičkou poslal
domácí tým do vedení, 1:0.
Začátkem druhé půle se opět dostal do
šance aktivní Zec, ale jeho prudká střela

skončila na břevně hostujícího celku. Pojistku vítězství zajistil v 66. Halilović. Ten si
naběhnul na přesnou přihrávku Kopáče
a technickou střelou přehodil vyběhnutého
brankáře Liberce, 2:0. Hradecká juniorka si
tak do tabulky po právu opět připsala další
tři body.
Luboš Prokopec, trenér: „V 1. poločase
jsme podali výborný výkon, se kterým jsem
byl navýsost spokojený. Za celé utkání jsme
si tři body zasloužili. Tým pracoval na
výbornou celé utkání.“

TabuLKY

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

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

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

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

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

17:7
17:7
14:8
12:6
14:16
12:9
13:7
14:15
9:12
8:12
12:12
7:10
11:16
4:14
6:12
8:15

17
17
16
15
13
12
11
11
10
10
8
7
6
6
5
5

5
5
4
6
1
0
-1
2
-5
-2
-7
-5
-3
-6
-10
-7

22
19
18
18
16
15
14
14
13
12
12
11
10
10
8
7
6
0

10
4
3
3
1
0
2
-1
-2
0
0
-1
-2
-2
-4
-5
-6
-15

Tabulka Juniorské ligy, sezóna 2012/2013, po 9. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
9
9
9
9
9

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

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

1
2
1
3
3
4
3
3
4
3
3
3
4
5
5
4
5
9

21:6
17:13
18:5
15:14
20:12
19:16
20:13
19:13
14:20
22:20
13:12
17:15
13:17
16:24
8:23
12:18
12:18
7:24

NAVŠTIVTE WEBOVé STRáNKy FOTBALOVéHO KLUBU FC HRADEC KRáLOVé

www.fchk.cz

mLÁdežNiCKÁ KOpaNÁ
dorosty, žáci

1. liga dorostu U-19: FC HK – FC Baník Ostrava 3:1 (0:0)
Branky: Hannich, Vágner. Sestava: Jehlička – Drozd D. (Pluhovský), Zezula, Drozd P., Kratochvíl, Vobejda (Kraják), Hannich, Sixta (Heger), Bláha (Zorvan), Langr, (Vágner), Šnejdr.
Od první minuty bylo jasné, že Baník přijel s cílem bránit a spoléhat na naše chyby, proto
jsme museli hrát trpělivě a k první vážnější šanci jsme se dostali až ve 24.. Bláha našel přihrávkou z pravé strany ve vápně Sixtu, který si obhodil obránce a jen těsně minul vzdálenější
tyč. Ve 33. vybojoval David Drozd míč pro Šnejdra, ale jeho dobrá střela byla obráncem sražena na roh. Ve 41. dobře nacentroval z pravé strany Langr na Filipa Šnejdra, který zakončoval z první, ale jeho střelu obrana Baníku opět odvrátila na roh. V poslední minutě prvního
poločasu se dostal do první vážnější šance Baník. Po brejkové situaci se ocitl sám před Jehličkou ostravský útočník. Náš brankář mu skluzem pod nohy míč vypíchl, ale k balónu se dostal gomola, na kterého zívala prázdná brána, ale naštěstí pro nás jí minul.
Do druhé půle jsme vstoupili s cílem prolomit dobře organizovanou obranu Baníku. V 64. po
skvělé kolmé nahrávce Sixty se řítil sám na brankáře Zorvan, ale ostravský brankář jeho
střelu nohou vyrazil. V 66. po závaru před brankou hostí zakončoval těsně mimo levé tyče
Langr. V 67. jsme se prokombinovali až k šestnáctce Ostravských, kde se do zakončení dostal Langr, ale jeho zakončení mířilo nad branku. V 73. po několika odražených střelách se
dostal k míči Hannich, který zamířil přesně, 1:0. V 79. vyvážel míč Kraják, který přihrál na levo
nabíhajícímu Šnejdrovi, ten našel přízemním centrem Langra, kterému ale střela v dobré
šanci nesedla. V 86. našel Heger centrem z pravé strany Vágnera, ale jeho střelu vyrazil vynikajícím zákrokem ostravský brankář. Vágner se ale mohl radovat o dvě minuty později.
Po serii narážeček se míč dostal až k němu a přesným zakončením ve vápně dal konečnou
podobu výsledku 2:0.

Tabulka 1. ligy staršího dorostu U-19, sezóna 2012/2013, po 8. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

FK Teplice
AC Sparta Praha
FK Mladá Boleslav
SK Slavia Praha
FC Hradec Králové
SK Sigma Olomouc
Bohemians 1905
1.FC Slovácko
FC Viktoria Plzeň
FC Fastav Zlín
FC Zbrojovka Brno
FC Baník Ostrava
SK České Budějovice
FC Slovan Liberec
FC Hlučín
FK Pardubice
FC Vysočina Jihlava
Slezský FC Opava

8
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
8

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

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

2
0
0
2
2
2
3
2
3
2
4
4
4
5
3
5
6
7

26:9
19:8
17:6
24:12
18:11
12:10
12:15
10:6
13:14
10:9
11:14
12:14
10:18
17:25
10:17
5:12
7:16
12:29

18
18
17
16
16
16
13
12
11
10
10
8
8
7
6
5
4
3

6
9
8
7
1
4
1
0
-1
-5
-2
-4
-4
-2
-6
-10
-11
-6

mLÁdežNiCKÁ KOpaNÁ
žáci

Milan Frimmel, trenér: „Dnes nás nečekalo žádné lehké utkání. Nastoupili jsme proti Baníku
Ostrava, který měl výborně postavenou defenzívu, která se těžko překonávala, proto jsem rád,
že kluci přistoupili k utkání zodpovědně a trpělivou hrou se nám podařilo vstřelit dvě branky
a zvítězit. Za výkon musím pochválit celé mužstvo, které předvedlo perfektní týmový výkon.“
Česká liga dorostu U-17: FC HK – FK Mladá Boleslav 8:1 (2:0)
Branky: 3 Breda, 2 Zbudil, 2 Zorvan, Zdržálek PK. Sestava: Syrový – Fenz, Vyšehrad, Václavek, Suchánek – Breda, Šejvl (53. Vlček), Zdržálek, Korčák (67. Charvát), Zbudil, Zorvan
(50. Dočekal)
Jaroslav Kratochvíl, trenér: „Dnes jsme viděli jednostrannou záležitost.“
Česká liga dorostu U-16: FC HK – FK Mladá Boleslav 6:0 (4:0)
Branky: Knap, Muller, Jeníček, Habrman, Novák 2. Sestava: Blažek (68. Ikizgul) – Strasser
(60. Kollár),Střelec, Rutsch, Knap – Trubač, Nešický (60. Brokeš), Miker (41. Dzurko) – Habrman (41. Hynek), Jeníček (41. Novák), Muller (60. Sobotka)
Trenér Aleš Majer: „S výkonem hlavně v prvním poločase můžeme být velmi spokojeni.
Velmi dobře jsme kombinovali, vytvářeli jsme si gólové příležitosti a soupeře jsme uzamkli
na jeho polovině hřiště. Pochvalu zaslouží všichni hráči, tým opět ukázal velkou sílu v tom,
že si bez problémů dokázal poradit s absencí třech stabilních obránců. Kluci předvedli skvělé
individuální výkony ve všech řadách.“
Česká liga žáků U-15: MFK Trutnov – FC HK 0:4 (0:1)
Branky: Breda 2x, Krejčíř, Martinec. Sestava: Mach – Čech (48. Martinec), Křížek, Vápeník
(46. Vodička), Zezula (48. Holubec), Bláha (46. Hašek), Jukl, Breda, Trávníček, Dostál, Krejčíř.
Michal Stříž, trenér: „Dnes jsme odehráli velice těžký zápas. Proti bojovnému a fyzicky
zdatnému soupeři jsme měli po celý zápas převahu, ale až ve druhém poločase jsme se
prosadili gólově. Dobře jsme bránili a nepustili soupeře do vážnější šance.“
Česká liga žáků U-14: MFK Trutnov – FC HK 0.5 (0:3)
Branky: 3x Kabeláč, Šípek, Šedivý. Sestava: Šeba – Knespl, Havel, Locker, Daněk – Kabeláč, Zeman, Nejman (44. Dědeček), Rožek (36. Javůrek) – Šípek, Šedivý (61. Finke).
Karel Krejčík, trenér: „Odehráli jsme asi nejlepší utkání v mistrovských zápasech tohoto
soutěžního ročníku. Přidali jsme na důrazu a tím pádem se zvedla i naše herní kvalita. Vypracovali jsme si i další střelecké příležitosti. Chválím hráče za přístup k utkání.“
Česká liga mladších žáků U-13: MFK Trutnov – FC HK 2:21 (1:8)
Branky: Rajnoch 4, Zahradníček, vlastní, Hůlka 4, Slavík 3, Havrda 3, Štěrba 2, Mach,
Bartoníček 2. Sestavy: tým 1: Trojan – Prchlík, Pácalt, Mach, Bartoníček, Zahradníček, Rajnoch, Štěrba, Mates. tým 2: Douděra – Horák, Zapletal, Voženílek, Sokol, Macháček, Slavík,
Havrda, Samko, Hůlka.

mLÁdežNiCKÁ KOpaNÁ
žáci

Česká liga mladších žáků U-12: MFK Trutnov – FC HK 4:17 (1:11)
Branky: Pulkrábek, Kosař, Krotil, Jedlička, řezáč, Kejř, Kocman A., Šábrt 3x, Balog 2x, Kocman L., Poláček. Sestava „A“: Vencl – Pulkrábek, řezáč, Kocman A., Kosař, Koval, Krotil,
Kejř, Jedlička (2002). Sestava „B“: Král (2002) – Poláček, Semerák, Kott, Franc, Balog, Šábrt,
Šaněk, Kocman L.
Ondřej Tykva, trenér: „Většinu zápasu jsme byli výrazně lepší, dobře se pohybovali, dobře
kombinovali, měli větší kvalitu při práci s míčem. Škoda, že v posledních 10 minutách utkání
jsme polevili, skóre mohlo být daleko výraznější.“
Krajský přebor U-10: FC HK U-10 – Chlumec nad Cidlinou U-11 2:0 (Benák, Schober)
FC HK U-10 – Třebeš U-11 4:2 (Benák 2, Schober, Boniš)
Sestava: Saidl, Samek, Keprta, Kruml, Kirchner, Schmoranz, Boniš, Schober, Benák, Chlumecký, Slivka, Štětina, Jaroš, Včelák, Semerák, Ludvík.
Lukáš Fibiger, trenér: „ Dnešní utkání nám jednoznačně ukázala na kterých herních činnostech je potřeba v tréninkovém procesu neustále pracovat a zdokonalovat je. Převzetí
míče, zakládání útočné fáze od krajních obránců, to nám dnes dělalo velké problémy. Velmi
pozitivní na našem dnešním výkonu jsou herní situace 1:1, které jsme zvládali na výbornou.
Pochvala pro celý tým za odvedenou práci.“

Ilustrační foto z Trutnova

JaK TO bYLO NapOSLedY?
Prvoligová sezóna 2011/2012, 17. kolo

18. 2. 2012, Stadion U Nisy – Liberec:
FC Slovan Liberec – FC HK 3:1 (1:0)
Branky: 32. Breznaník, 51. Štajner, 90. Bosančić – 83. Hochmeister. žK: 41. Fleišman,
53. Karišik, 59. gebre Selassie, 77. Štajner –
22. Pávek, 59. Edunov, 85. Klapka. ČK: 72.
Edunov. Počet diváků: 3897.
FC Slovan Liberec: Bičík – gebre Selassie,
Nezmar, Karisik, Fleišman – Šural (67. Bosančič), Vácha, Janů, Breznaník – Štajner,
Rabušic (82. Hadaščok).
FC Hradec Králové: Koubek – Pávek, Fukal,
Hochmeister, Poděbradský – Edunov, Janoušek (65. Klapka), Holeš (46. Štěpán), Zelený – Mrázek (75. Dvořák), Černý.
Minulý ročník gambrinus ligy byl ve znamení „spanilé“ jízdy Slovanu Liberec za mistrovským titulem. V podzimní části soutěže
si Severočeši zpod lízátek odvezli všechny

body za výhru 3:0 a v podstatě podobného
výsledku dosáhl i v jarní, domácí odvetě.
Zápas v Liberci byl velkým mezníkem v kariéře odchovance královéhradecké kopané
Tomáše Holeše. V mrazivém podvečeru 18.
února totiž nastoupil ke svému prvnímu
mistrovskému zápasu v gambrinus lize
a odstartoval tak svoji prvoligovou a reprezentační kariéru.
Úvod utkání byl ve znamení smuteční nálady, fanoušci i hráči se rozhodli minutou
ticha uctít památku zemřelého Lukáše Přibyla.
Liberečtí hned od začátku střetnutí převzali
roli favorita a svojí kombinační hrou pořádně
zaměstnávali hradeckou defenzívu. Na první
brankovou příležitost tedy diváci na stadionu U Nisy nečekali příliš dlouho. Radek
Hochmeister nešťastně trefil míčem svého
spoluhráče Fukala přímo do tváře, toho využil domácí Breznaník, bleskově našel zcela
volného Šurala, ovšem jeho hlavička zamířila nad branku Hradce Králové. Liberecký
Slovan byl nadále aktivnější, ale k zakončení
se dostával jen sporadicky. V 16. minutě se
po faulu libereckého Karišika kopal trestný
kop z jednadvaceti metrové vzdálenosti, nicméně nová posila Edunov nastřelil pouze
zeď. Fotbalisté Liberce v prvním poločase
zahrávali několik rohových kopů, avšak
brankář Koubek všechny tyto situace s přehledem vyřešil.
Stav zápasu se měnil až v 32. minutě, kdy liberecký ostrostřelec Breznaník dostal
ideální pas za obranu a křížnou střelou na
zadní tyč nedal Koubkovi žádnou šanci, 1:0.
Do konce první půle už další branka nepadla, i když útočné duo Štajner, Breznaník
neustále zatápělo hradecké obraně.
Do druhé pětačtyřicetiminutovky nastoupili
hráči Hradce Králové s jednou změnou,
odešel Holeš a nahradil ho Vojtěch Štěpán.
Uběhlo šest minut z druhé poločasu a příznivci Liberce měli další důvod k radosti.

Štajner pronikl do vápna, kde mazácky vyškolil Poděbradského a uklidil balon k protější tyči, 2:0. Zkušený matador mohl zvýšit
vedení i o několik minut později, kdy se řítil
zcela sám na hradeckou svatyni, ale branku
hostů přestřelil. Výběr trenéra Šilhavého hrál
ve velké pohodě a s chutí se pouštěl do
útočných manévrů. Avšak gólman Koubek
si počínal velmi jistě a s přehledem zlikvidoval jak šanci Fleišmana, tak přízemní střelu Breznaníka z 69.
minuty. Zle nedobře to vypadalo
s Votroky o čtyři minuty později,
kdy Alexeye Edunov obdržel od
sudího Drábka druhou žlutou
kartu a musel předčasně zamířit
do sprch.
Deset minut před koncem zápasu měl jasnou gólovou šanci
Breznaník, ale jeho střelu bravurně zlikvidoval Koubek. V 83.
minutě se Hradec dostal k první
střele za celé utkání, která mířila
mezi tyče, a hned z toho byl nečekaný gól. Radek Hochmeister

vymetl povedenou ranou šibenici z 25 metrů
a ze zápasu bylo rázem drama, 2:1. Poslední
slovo ovšem měli domácí, v první minutě nastavení se po rozehrání rohového kopu dostal k míči Bosančič a nekompromisně trefil
horní růžek Koubkovy svatyně, 3:1.
Favorizovaný Slovan Liberec tak potvrdil
svojí formu a po zásluze zvítězil nad Hradcem Králové 3:1.

NOvÝ HrÁč v Našem dreSu
Emir Halilovic a Radek Klazar

Emir Halilovic (4. 11.
1989) je další posilou
královéhradeckých Votroků. Ten minulý týden,
skoro po měsíčním zkoušení, podepsal smlouvu.
Na zkoušku přijel Emir
Halilovic do Hradce Králové již na konci minulého měsíce. „Bohužel
při jednom z prvních
tréninků si poranil stehenní sval, tak jsme ho
nemohli prověřit hned.
Nyní je v pořádku a minulý týden jsme podepsali smlouvu,“ říká
trenér Jiří Plíšek. Emir
Halilovic je ofenzivní záložník. „Slibujeme si od něj zkvalitnění
útočné fáze,“ dodává Jiří Plíšek. Smlouvu
obě strany podepsali do konce tohoto roku.
Poté se všichni domluví na pokračování, či
ukončení spolupráce.
Emir Halilovic je bosenský mládežnický reprezentant a v olympijském výběru Bosny

a Hercegoviny se „potkal
„ s Harisem Harbou. Ve
své zemi nastupoval za
týmy FK Buducnost Banovice a v poslední sezóně hájil barvy týmu NK
Zvijezda gradacac.
„Určitá spolupráce s Harisem Harbou by jim
oběma měla přinést
úspěch,“ říká o možném
setkání dvou bosenských
hráčů v jednom týmu trenér Plíšek.
Fanoušci měli možnost
Emira vidět v domácím
utkání juniorky se Spartou Praha a Libercem.
Uvidíme, zda se u nás
prosadí a v případě úspěchu s ním v zimě
kontrakt prodloužíme,“ říká na adresu bosenské posily ředitel klubu Ing. Richard
Jukl.
Naopak z klubu odešel Tomáš Mrázek, který
se Votrokům upsal letos v zimě, ale v prvním
týmu se neprosadil.

Radek Klazar přichází na roční hostování
Radek Klazar (21. 4. 1992) upoutal vedení
FC Hradec Králové při nedávném utkání Poháru České pošty. Na sklonku minulého
týdne se s klubem domluvil a podepsal
smlouvu na roční hostování s případnou
opcí.
Radek Klazar je odchovanec Královédvorské kopané. „Jsem Dvorák od narození.
Krom čtrnáctidenních zkoušek v dorostu
Slavie Praha a před třemi lety zkoušky
v Hradci Králové jsem v jiném klubu nebyl,“
říká o své fotbalové minulosti Radek. Ten
před čtrnácti dny pořádně „větral“ zadní
řady Votroků v 2. kole Poháru České pošty

v dresu Dvora Králové. „Na zápas jsem se
svědomitě připravoval a těšil jsem se na něj.
Jsem rád, že mi vyšel a že si toho všiml pan
ředitel Jukl. Podle jeho slov jsem zahrál
dobře,“ popisuje pohárové utkání, které mu
otevřelo dveře do prvoligové kabiny Votroků.
Tvůj přestup z divizního týmu Dvora Králové
přišel jako z čistého nebe blesk …
Máte pravdu, nečekal jsem to. Ale na druhou stranu, delší dobu na sobě makám a je
to odměna za tu dřinu. . Chci se ještě někam
ve fotbale posunout.

NOvÝ HrÁč v Našem dreSu
Emir Halilovic a Radek Klazar

Jak došlo k prvnímu kontaktu mezi tebou
a klubem?
Po pohárovém utkání s Hradcem se mi
okamžitě ozval pan Jukl a hostování se zrodilo velmi rychle, de facto během minulého
týdne.
Jak sis užíval pohárového
utkání proti ligovému týmu?
Nebyl to můj první zápas
proti prvoligovému týmu.
Předcházely tomu zápasy
s Libercem a Jabloncem
v minulých sezónách. Užil
jsem si ho náramně a dopadlo to pro mě dobře.
Na jakém postu tě budeme
moci vídat?
Přišel jsem jako vyloženě
hrotový hráč, ale mohu nastupovat i jako podhrotový
útočník, možná i v záloze.
Přeci jen je mezi divizí
a ligou značný rozdíl. Jak se
těšíš na svoji konfrontaci ve
vyšší soutěži?
Včera jsem odehrál svůj vůbec první zápas
ve třetí lize za farmu v Převýšově a rozdíl zas
až tak markantní nebyl. Samozřejmě je to
trošku rychlejší a důraznější, ale extra rozdíl
to opravdu nebyl. Věřím tomu, že první liga
bude opět rychlejší a důraznější, ale na
všechno se dá připravit. Věřím, že to
zvládnu.
Vstupuješ do profesionálního fotbalu. Co jsi
dělal doposud?
Vloni jsem ukončil střední školu maturitou
a poté jsem odjel na půl roku do Irska,
abych se při práci zdokonalil v angličtině. Po
návratu jsem bezúspěšně hledal práci, tak
jsem začal na sobě pořádně makat, abych
se připravil na fotbal a vyplatilo se.
Jaká je tvoje největší zbraň?
Určitě rychlost a síla v soubojích. V tom se
vyžívám a mám to rád.

Máš za sebou týdenní tréninkový proces
s prvoligovými fotbalisty. Jak to všechno
okolo sebe vnímáš?
Velice se mi zde líbí a je to velký rozdíl. Přístup trenérů, tréninkové podmínky, kdy je vše
nachystané…, tak to je
úplně na jiné úrovni. Vše se
bere profesionálně. Lidi,
kteří to zde dělají, tak jdou
do toho naplno. Je to velký
rozdíl mezi Dvorem a Hradcem. Divize se přeci jenom
hraje po práci.
Probíral jsi již svoje působení v klubu FC Hradec Králové s vedením?
Myslím si, že je to postavené asi tak, jak mi říkal
pan Jukl. Ten chtěl, abych
přišel již nyní na podzim
a mohl tak polykat s prvním
týmem tréninkové dávky.
Herní zkušenost bych měl
sbírat hlavně ve třetí lize
v Převýšově. Podzim bude pro mě na to,
abych se dokázal s kluky srovnat po fyzické
stránce a po stránce sebevědomí. Stěžejní
bude zimní příprava.
Co trenér Plíšek?
Trenéra Plíška jsem znal jen z televize. Je
velmi náročný, ale mile mě překvapil. Je to
příjemný chlapík.
Znáš někoho z týmu?
Když jsem tady byl před třemi roky na
zkoušce, tak z té doby je tu určitě stále tři
čtvrtě stejných lidí. Nejvíc znám Jardu Zeleného, který se mnou hrál v žákovských výběrech.
A jaké je tvoje přání v nejbližší budoucnosti?
Moje přání by bylo, určitě se dostat do základní sestavy a určitě co nejlepší umístění
našeho týmu v gambrinus lize. Dvanácté
místo je neadekvátní k našemu týmu, který
má určitě na víc.

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. 15 - obránce FC Hradec Králové
Peter Jánošík

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
HALILOVIC Emir
4. 11. 1989
179 cm, 74 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), Halilovic (host. gradacac), Klazar (host. Dvůr Králové n.L.).
Odešli: Černý (hostování v Akzaik Uralsk
do 15. 11. 2012), Chleboun (prodl. hostování v Akzaik Uralsk do 31. 12. 2012), Fischer (FK Senica), Mrázek (host. Opava).

JubiLeum

Pavel Černý senior slaví „50“
Fotbalový rod černých zanechal v královéhradeckém fotbalovém klubu nesmazatelnou stopu. Pan Jiří Černý, otec Pavla staršího
a dnešního oslavence (11. 10. 1952), se stal
v roce 1960 se Spartakem Hradec Králové
Mistrem ČR. Pavel Černý starší odehrál
v dresu Spartaku a později SK Hradec Králové neuvěřitelných 17 sezón. Své následovníky má i on. Starší syn Pavel byl donedávna
prvoligovou oporou středové řady Votroků
a nyní „pojídá fotbalový chlebíček“ v dalekém Kazachstánu. Mladší syn Jirka také začínal „pod lízátky“ a dnes nastupuje za
královéhradeckou farmu SK Převýšov.
Pavel Černý senior začínal s fotbalem v rodném Novém Městě nad Metují. K fotbalu ho
samozřejmě přivedl otec Jiří. „První fotbalové krůčky jsem udělal v 6 letech, kdy mě
k fotbalu přivedl kdo jiný, než můj otec. Začátky byly těžké. Trénovalo se na škváře,
podmínky nebyly jako dnes. Ale fotbal jsme
měli rádi a neuvěřitelně nás bavil,“ vzpomíná
na své začátky Pavel Černý, kterému nikdo
neřekne jinak než RUM.
Když bylo Pavlovi necelých sedmnáct let,
všimli si ho představitelé tehdejšího Spartaku Hradec Králové. Pavel odehrál v dorosteneckém týmu dva soutěžní ročníky.
„V dorostu mě trénoval pan Škorpil, vynikající trenér a jeden z nejlepších, kterého jsem
kdy potkal. To jsem poprvé poznal, že se
musí fotbalu také něco obětovat. Trénovalo
se skoro denně a já jsem musel denně do
Nového Města dojíždět. Byly to ale perfektní
dva roky a určitě si nemůžu na nic stěžovat,“
popisuje Pavel svůj příchod do Hradce Králové.
V devatenácti letech nastoupil vojenskou základní službu a prošel vojenskými fotbalovými týmy v Táboře, Jindřichově Hradci
a Hodoníně. V roce 1983 se vrátil zpět „pod
lízátka“ a rovnou do A týmu. Tenkrát se první
mužstvo zmítalo v krizi a po úspěšných letech, kdy to dotáhlo až do 1. ligy (1980), ná-

sledoval strmý pád až do ligy třetí. „Z vojny
jsem se vrátil v roce 1983 a rovnou jsem byl
zařazen do kádru mužů. Tenkrát spadli do
2. národní ligy, takže jsem začal třetí nejvyšší
ligou. Ovšem byla to škola, po boku starých
pardálů Jardy Hůlky, Zdeňka Votruby, Miloše Mejtského, Míry Švadlenky, Luďka Pečenky jsem fotbalově ohromně vyrostl.
Samozřejmě nemohu zapomenout na trenéra Krejčího, to byl tvrdý, přísný trenér, ale
spravedlivý,“ vzpomíná na začátky mezi dospělými Pavel Černý starší.
Po roce stráveném ve třetí lize, Pavel okamžitě postoupil se svým týmem do druhé, a po
třech letech následně až do nejvyšší soutěže. To se již „pod lízátky“ rodil nový tým,
s novými hráči. „Druhá liga byla těžká, tak
jsme měli ohromnou radost, že jsme to do-

V boji o míč se současným ředitelem klubu
Ing. Richardem Juklem.

táhli až do první ligy. V Hradci byla ohromná
euforie a mně se fotbalově dařilo, takže si mě
všimla pražská Sparta a já jsem v roce 1990
podepsal přestupní lístky na Letnou. Nebylo
to jednoduché, ale Sparta je pořád Sparta, “
říká na svůj přestup Pavel Černý.
Ve Spartě byl v sezóně 1991/1992 u nultého
ročníku Ligy mistrů, kdy se týmu velmi dařilo. Parta okolo hradeckých odchovanců
Václava Němečka, Martina Frýdka a samozřejmě Pavla Černého porážela evropské velkokluby jak na běžícím páse. Jako poražení
odcházely ze souboje týmy jako například
glasgow Rangers, Olympique Marseille, FC
Barcelona, Dynamo Kyjev, Benfika Lisabon
a další. „Liga mistrů, to bylo moje vyvrcholení působení ve Spartě.
Pro okolí to bylo trochu překvapení, že jsme
se dostali do základní skupiny, ale na zápasy
s Olympiquem Marseille budu vzpomínat
nadosmrti. Pro to stojí fotbal dělat,“ vzpomíná na vrchol své kariéry Pavel Černý.
V roce 1992 podepsal smlouvu s fotbalově
exotickým týmem, japonským Sanfrecce
Hirošima. Zde prožil, podle svých slov, dva
překrásné roky s rodinou. Sezónu 1994/1995

Pavel Černý starší opět začínal v černobílém
dresu. To již jako zkušený mazák, který vedl
jako kapitán svůj tým do prvoligových bojů.
V roce 2002 se definitivně, ve svých čtyřiceti
letech, loučil s profesionálním fotbalem.
V utkání proti Blšanům (1:1) si dokonce 21
minut zahrál se svým, tehdy sedmnáctiletým
synem Pavlem, gambrinus ligu. „Nápad,
abychom s Pavlem nastoupili v jednom zápase, byl trenéra Uličného. Já jsem to samozřejmě uvítal a bylo to něco nádherného.
V tu dobu jsme byli již zachráněni a byl to
takový pohodový zápas. Bylo to hezké,“
vzpomíná na svůj poslední ligový zápas
v kariéře Pavel Černý.
V československé/české lize odehrál 286
utkání a dal 83 gólů. Pokud by se mu započítaly i góly z japonského angažmá (25
gólů), stal by se členem prestižního Klubu ligových kanonýrů, nicméně pro vstup do
klubu se započítávají pouze góly z evropských ligových soutěží.
Nejenom klub FC Hradec Králové, ale
jistě všichni fanoušci fotbalu přejí Pavlu
černému k jeho padesátým narozeninám
všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody.
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rozhovor

s Lenkou Minárovou, přítelkyní Dušana Uškoviče
Dušan Uškovič přišel do Hradce Králové
v létě z Bánské Bystrice a hned při prvních
rozhovorech měl jasno: „Přítelkyně se přestěhuje za mnou do Čech a v Hradci Králové
budeme spolu.“
Asi udělali dobře oba. Dušanovi se
v dresu Votroků daří a jeho přítelkyně je v Hradci Králové také
spokojená. Ale všechno popořádku.
Mohla byste se našim fanouškům nejdříve představit?
Jmenuji se Lenka Minárová, v květnu mi bylo
25 let a s Dušanem
jsme spolu dva
roky. Pracuji v cestovním
ruchu,
v cestovní kanceláři,
kterou
vlastní moje maminka v Prievidzi. Ale jelikož
jsem se rozhodla
žít po Dušanově
boku, pracuji tam
již jen příležitostně.
Jak je tedy složité, žít po boku profesionálního fotbalisty, ještě k tomu v za hraničí?
Já Čechy za zahraničí nepovažuji, protože
do nedávné doby jsme byli „bratři“ (směje
se). Mně se Česká republika velmi líbí. Život
s fotbalistou má svoje plusy a mínusy. Za
dva roky jsem si ale zvykla.
Jak se Vám líbí Hradec Králové a kde bydlíte?
Hradec se mi velmi líbí. Pronajali jsme si byt
v Labské kotlině, jedná se o velmi tiché,
klidné místo, kde bydlí spíše starší lidé. Hra-

dec je krásné historické město, ve kterém se
nám oběma líbí.
Máte Vy osobně kladný vztah ke sportu?
Mám, jsem bývalá tenistka, takže vztah ke
sportu mám velmi pozitivní.
Když si tedy večer sednete k televizi
a na jednom programu
dávají Ordinaci v růžové
zahradě a na druhém
Ligu mistrů, na co se
u Uškovičů přepne?
(směje se) Určitě na
ten fotbal. Na to
jsem si již zvykla,
ale tím nechci říct,
že jsem byla donucená … Je to život
s fotbalistou. Na
druhou
stranu
mně zase Dušan
vychází vstříc,
takže mi to vynahradí jinak …
Jak jste se
vůbec seznámili?
My jsme přátelé více roků,
zhruba
se
známe dvanáct
let. Jednou, když
hrál v Bánské Bystrici,
přišel mě navštívit do nemocnice, kde mě
operovali. Myslím si, že ta pravá jiskra přeskočila hlavně tam.
Na jaké Dušanovo utkání nejvíce vzpomínáte?
Myslím si Bánská Bystrica – Dubnica, kde
dal Dušan hattrick. Bohužel jsem toto utkání
naživo neviděla.
Jsme na sklonku léta. Kde jste strávili dovolenou?
Letos jsme byli v Egyptě. Byli jsme sami
dva, takže jsme si odpočinek náramně užili.

Doufám, že spolu prožijeme ještě spoustu
podobných dovolených.
Když dostal Dušan nabídku od našeho
klubu, konzultoval ji s Vámi?
Myslím si, že jsem byla první, komu to řekl
a radil se se mnou. Já osobně jsem mu radila, aby neváhal a českou ligu vyzkoušel.
Ode mě má v každém případě podporu.
Dušan dal doposud dva góly, oba v domácím prostředí. Jaký je to pocit, když
stadion vyvolává jeho jméno?
Je to neskutečný pocit, vyvolává to ve mně
velkou euforii. Jsem Dušanova velká fanynka a každý zápas s ním prožívám. Ještě
nyní se mi „ježí chlupy“, to se říká na Slovensku…
To se říká i v Čechách …
No vidíte, že naše dva národy k sobě patří
(směje se)
Kdybyste měla na Dušana prozradit nějakou neřest, jaká by to byla?
Myslím si, že je dost tvrdohlavý, je totiž ve

znamení Berana. No a já jsem Býk, takže
také tvrdohlavá a v některých situacích je to
dost konfliktní (směje se). Jsme dvě tvrdohlavé povahy v domácnosti.
A naopak, řekněte nám, pro jakou vlastnost s ním jste?
Je spolehlivý, zodpovědný člověk s velkým
srdcem. Já si ho neskutečně vážím a obdivuji ho. Dále má ohromný smysl pro humor
a myslím si, že to byla také jedna z věcí,
která mě na něm upoutala.
Co byste klubu a Dušanovi do budoucnosti přála?
Určitě hodně úspěchů, aby se tým pohyboval v první polovičce tabulky a hlavně hodně
zdraví. To přeji každému, protože bez zdraví
se žádný člověk nepohne dále dopředu.
A speciálně Dušanovi?
Dušanovi osobně také hlavně hodně zdraví
a aby to s fotbalem ještě někam výše dotáhl.
Děkuji za rozhovor.

SOuTěž

STAŇ SE MISS FC HRADEC KRáLOVé
Po třech velice úspěšných ročnících volby
nejkrásnější dívky, která fandí našemu
klubu, se letos uskuteční již její 4. ročník.
Šanci přihlásit se má každá fanynka našeho
klubu, ale nejen ona. Každý fanoušek
může přesvědčit a přihlásit svoji manželku, přítelkyni i kamarádku, aby se
ucházela o trůn MISS FC Hradec
Králové 2012. Pomyslnou korunku
krásy bude po roce „vlády“ předávat její loňská držitelka Veronika Holubičková.
Do soutěže se mohou přihlásit dívky od 16
let (do 18 let se souhlasem svých rodičů),
horní hranice je neomezena. Při přihlášení
je nutné uvést celé jméno, adresu, věk, telefon a emailovou adresu. Také připojte svoji
fotografii, která nejlépe charakterizuje Vaši
osobnost a je pouze na vás, jaké foto do redakce pošlete. Do užšího kola poté vybereme kandidátky na titul MISS FC HK.
Do hlasování se zapojí také fanoušci FC HK,
kteří svým hlasováním na webových strán-

kách zvolí MISS INTERNET FC HK, a nová
miss bude divákům představena na posledním domácím utkání, které se hraje v neděli
18. 11. 2012 v 15. 00 hodin a Votroci v něm
nastoupí proti týmu SK Slavia Praha..
Tu pravou MISS FC HK pro letošní
rok pak zvolí samotní hráči, zástupci
klubu FC Hradec Králové (vedení,
hráči, realizační tým) a členové klubu
HRADEC 100 (obchodní partneři klubu) na
Vánočním večírku s partnery klubu.
Na všechny účastnice soutěže o MISS FC
HK opět čeká mnoho dárků, ale jen ta první
odjede společně s cestovní kanceláří BK
TOUR příští rok k moři do Itálie.
NEVáHEJTE A PřIHLASTE SE DO 4.
ROčNÍKU MISS FC HRADEC KRáLOVÉ
na webových stránkách FC HRADEC
KRáLOVÉ.
Hlavním partner letošní MISS FC HRADEC
KRáLOVé je BK TOUR.

NÁbOr maLÝCH FOTbaLiSTů
dOpadL Na JedNičKu
Příjemné prostředí Sportovního centra mládeže Bavlna, za velmi příjemného počasí,
přivítalo malé zájemce o světový sport číslo
1 – fotbal. Na náboru FC Hradec Králové se
sešlo více jak padesát nových zájemců
o černobílý dres. „Vše dopadlo na jedničku,“ říká Róbert Barborík.
O ty se v průběhu odpoledne staralo devět
profesionálních trenérů a tři prvoligoví hráči
FC Hradec Králové – Holeš, Kouba, Harba.
Kluci byli zařazeni do šesti skupin podle ročníku narození. Ti nejmenší zkoušeli fotbalový slalom, házení si navzájem míče
a nakonec malý „fotbálek“. Ti starší se již zapojili do tréninku nejmladšího ročníku přípravky FC Hradec Králové. Jako závěrečný
bonbónek si šli zastřílet na reprezentačního
gólmana Tomáše Koubka.
Mezi samými kluky byla také jedna dívenka.
„Fotbal mě baví. Chodím do třetí třídy
a při tělocviku hraju fotbal s kluky,“ říká
devítiletá Eliška, která se mezi fotbalisty rozhodně neztratila. Na její dovednost také dohlížel šéftrenér mládeže Róbert Barborík:
„Eliška je šikovná. V našem klubu jsou
i dívčí týmy, takže bude přeřazena tam.
Bude chodit na tréninky a určitě si mezi
dívkami cestu najde.“
Na celý nábor také dohlížel čerstvý reprezentant do devatenácti let Tomáš Holeš. Ten

„mrňouskům“ ukázal, jak co nejrychleji prokličkovat mezi tyčemi s míčem u nohou. „Já
jsem z vesnice, takže jsem žádný nábor
nezažil. Táta mě pouze přivedl na trénink
a tak jsem začal hrát,“ říká Tomáš. „Dnešek je perfektní. Vůbec nikdo jsme nečekali, že by mohlo přijít tolik dětí.
Atmosféra mezi malými dětmi je příjemná.“ dodává Tomáš Holeš.
Na závěr náboru každý ze zúčastněných dostal za odměnu sladkost a upomínkové
předměty FC Hradec Králové. A jak budou
malí fotbalisté pokračovat dál? Na to nám
odpověděl Róbert Barborík, šéftrenér Akademie FC Hradec Králové: „Děti chceme
v první řadě zaujmout. Chceme dosáhnout toho, aby si našly cestu k FC Hradec
Králové. Chceme vychovávat hráče, kteří
budou hrát prvoligový fotbal a když se
povede někdo, kdo bude dělat ve světě
reklamu Hradci Králové jako Vašek Pilař,
tak to bude dobrý.“
Nábor fotbalových nadějí samozřejmě nekončí a včerejškem se dveře do FC Hradec
Králové nezavřely. Pakliže budou mít další
děti zájem, hrát za nejlepší sportovní kolektiv regionu, mohou je jejich rodiče do klubu
nahlásit na kontaktech uvedených na webových stránkách FC Hradec Králové
www.fchk.cz.

parTNer dNešNíHO ZÁpaSu
Seca Borohrádek

V Borohrádku mají sportovního ducha!
SECA Borohrádek – jeden z předních evropských výrobců hoblovaného dřeva
a dále zpracovávaných dřevařských produktů. Název značky
„SECA“ pochází ze zkratky
jména Serafin Campestrini,
prvního majitele rodinného dřevařského podniku. Od roku 1915, kdy byla
firma založena v rakouském Ottensheimu,
se ve vedení společnosti vystřídaly již čtyři
generace rodiny Campestrini.
Přinášíme rozhovor s jedním z majitelů
panem Serafinem Campestrini.
Jaký je Váš vztah ke sportu?
Sport již řadu let neodmyslitelně patří do
mého života. Jezdím na horském kole a věnuji se také vytrvalostním běhům. Je to příjemný relax po náročných pracovních
dnech. Letos jsem běžel maraton v Londýně
a ½ maraton v Praze.
Zaměstnáváte ve Vašem podniku v Borohrádku více než 130 lidí, mají i oni sportovního ducha?

Jistě ne všichni, ale to číslo stoupá. V Rakousku pořádáme již 5.let velkou sportovní
a společenskou akci – běh kolem Dunaje,
které se každoročně zúčastňuje i celý autobus zaměstnanců z Borohrádku.
Skladba vánočních dárků pro
partnery a zaměstnance je také
poslední roky skládána s ohledem na sport
a volný čas.
Co vy a fotbal?
Fotbal sleduji jen příležitostně a to navíc
z pohledu diváka. Z obchodního hlediska
jsem s partnerstvím SECA a FC Hradec Králové spokojený.
Zpět ke dřevu, kolik palubek u Vás v podniku ročně vyrobíte?
Přesná čísla Vám asi neřeknou, proto bych
zvolil vhodnější příměr. Jsme naší roční výrobou palubek a podlahovek schopni pokrýt
všechna fotbalová hřiště v Evropě.
Musím dodat, že naše dřevo pochází výhradně ze suroviny pocházející z lesů
s trvale udržitelným hospodařením.

Foto zleva: Serafin Campestrini (vedení podniku), Mgr. Christian Loidl (prodej),
Franz jun. Campestrini (nákup řeziva)

FaNOušKOvSKÁ STrÁNKa
Rozhovor s fanoušky: Honza a Edit

Na domácích i venkovních zápasech hradeckých Votroků patří se svou dlouhou
hřívou vlasů k nepřehlédnutelným osobnostem našeho „kotle“ Honza Blackandwhitee a jeho půvabná přítelkyně
Edit. O fandění jsme si povídali v holobusu, cestou na ligový mač v Boleslavi.
Honzo a Edit, jak dlouho chodíte fandit
hradeckým Votrokům?
Honza: Já jsem začal chodit ještě jako malý
kluk, prvňáček s dědou a dodnes si z té
doby pamatuju perfektní atmosféru desetitisícových návštěv na utkáních se Spartou.
Už jako malý kluk jsem měl také zážitky
s naháněním od fans soupeře, když jsem
přišel o šálu, a viděl jsem házení dlažebních
kostek fanoušky po sobě, na což jsem ve
svých 7-mi letech koukal s otevřenou pusou.
Edit: Mne přivedl na hradecký stadion
Honza. Začala jsem chodit asi před 4 roky,
právě v době, kdy to Votrokům moc nešlo
a krčili se vzadu i ve druhé lize a právě přicházel k týmu Vašek Kotal.
A co jsi proboha dělala do té doby?
Edit: Bydlela u rodičů a nesměla nikam chodit J. Ale teď jsem prakticky na každém domácím i venkovním utkání. Já navíc nyní
vlastně spojuji příjemné s užitečným, protože

pracuji na své bakalářské práci, ve které se
chci věnovat otázce násilí na a před fotbalovými stadiony. Ale fotbal je pro mě opravdu
už taková neodmyslitelná zábava. Všichni
moji známí vědí, že v neděli se mnou nemůžou počítat, protože vyrážím za Votroky.
Honzo, ty fandíš nějakých 18 let. Jaký je
za tu dobu tvůj nejhezčí fotbalový zážitek?
Honza: Tak úplně nej je pro mne výhra v poháru ČMFS. Byl jsem tehdy v Praze s dědou
a jeho kamarády v důchodovém věku, šli
jsme přes Petřín, na stadionu se vykopávali
míče jako dárky do hlediště – prostě super zážitek, navíc umocněný vítězstvím Votroků na
penalty, kdy Standu Vahalu vystřídal Tomáš
Poštulka a vychytal nám ten pohár. A dodnes
se směju bráchovi, který se kvůli školním průšvihům nesměl vydat na zápas s Dynamem
Moskva, ale musel se dívat jen doma na televizi. A NOVA tehdy ukončila před penaltami
přenos a řekla – výsledek se dozvíte později.
Jo, to si pamatuji, byl jsem tehdy samozřejmě na stadionu, ale když jsem se pak
dozvěděl, co NOVA udělala, úplně jsem
na ni zanevřel a trvá to dodnes…
Edit: pro mne byl velkým zážitkem hned
z počátku mého fandění autobusový zájezd
do Opavy, tehdy ještě ve druhé lize. Když
nás pár desítek kilometrů před Opavou zablokovalo několik aut, z nich vyběhnuli maskovaní fans a házeli po nás
kameny, to pro mne jako pro
ženskou bylo opravdu něco. To
hezké prožívám často, líbí se mi
skoro na každém zápase.
Jak jste zatím spokojeni s Votroky v současné ligové sezóně?
Edit: No, je to zápas od zápasu.
Podle mne nemáme špatný tým
a měli bychom hrát ve středu tabulky. Jo, a už hodně dlouho mi
vadí naše špatné přihrávání před
bránu…

FaNOušKOvSKÁ STrÁNKa
Rozhovor s fanoušky: Honza a Edit

…my „odborníci“ říkáme finální přihrávka
J….
….která se nám dlouhodobě nedaří a nikdo
s tím nic neudělá J.
Honza: Já bych si přál, abychom se konečně
stali stabilním účastníkem první ligy. A jak
říkal trenér Plíšek, také bych si přál nějaký
hmatatelný úspěch v poháru. Ligu asi hned
nevyhrajeme, ale v poháru je cesta k vítězství
přece jen otevřenější. A já bych nám všem
hradeckým fans přál pořádný mezistátní
zápas, ne nějakou přípravu, ale pohárový
mač, s pěkným dvoudenním výjezdem
někam do Polska, Německa. Parádní výlet
s bezva lidmi, něco poznat, něco vidět,
a k tomu fotbal. To bych si opravdu moc přál.
Hradec se prezentuje při domácích i venkovních zápasech kvalitním choreem,
které si již i mezi příznivci konkurenčních
klubů získalo zasloužený respekt. A právě
ty patříš mezi to nejzákladnější jádro choreomanů. Honzo, ty ses ke skupině přidal,
nebo patříš mezi její zakladatele?
Honza: Na druholigových zápasech dělali
veškerá chorea vlastně sami Kuksmani. Pak
se přidala kartoniáda kluků z Hořic a mne to
chytlo, začal jsem pomáhat. Domluvili jsme
se, že nápisy jsou super, ale ještě lepší bude
doplnit je i o obrázky. A tak jsme se začali
scházet v naší garsonce (35 m2), a začali
chystat chorea. Jsou to vlastně nastříhané
pruhy plachty, které my podle potřeby poslepujeme do požadované celkové velikosti
a na tuto plachtu se pak pomocí barevných
lepicích pásek připraví samotná prezentace.
Kolik lidí se na přípravě chorea podílí
a kolik času si jednou takové choreo průměrně ukrojí?

Honza: To je těžká odpověď, protože každé
choreo je jiné. Někdy se nás sejde 5, ale
např. na Spartu jsme pracovali sami s mým
kamarádem Ludwajsem. A někdy je choreo
jedno, někdy jsou tři, někdy je jednodušší,
jindy složitější. Celkově nám to však ukrojí
tak 4 hodiny z našeho volna na jeden zápas.
Existuje stabilní skupina, kde jsem já, Kuksman ml., Radous z Malšovic, Vláďa – Castorr, který předkresluje obrázky, občas přijde
Lentilka a Vojta – 123.hk a začal nám hodně
pomáhat Vítek z předchozího rozhovoru, no
a pak se různě někdo přidá, podle času
a možností. A nesmím zapomenout na kluky
z Černožic, kteří by snad jednou mohli po
nás převzít štafetu, abychom my měli více
času na své (budoucí) manželky.
Edit: J.
Zůstanu ještě u chorea a zeptám se, kdo
je tím hlavním kreativcem, který přináší
náměty?
Honza: Nejčastěji přijde s prvotním nápadem
Kuksman, nebo já. Ale to je vždy jen první nástřel a tu konečnou podobu a kvalitu tomu
právě dá ta parta lidí, protože se to různě doplňuje, ladí a společně se snažíme vytvořit co
nejlepší finální verzi, která se může nakonec
od té prvotní myšlenky i dost lišit.
Edit: Honza má nejlepší nápady večer.
Dáme si pusu na dobrou noc, chvíli je klid
a najednou se rozsvítí lampička a Honzík si
začne dělat poznámky, protože zrovna dostal nápad na choreo nebo chorál J.
Tak to jsi vlastně jeho Múza. Dá ti pusu a nápady se začnou zjevovat… Tak já doufám, že
Vám to bude takto krásně klapat i v dlouhé
budoucnosti.
Díky za rozhovor, Fanda Řehounek

NAVŠTIVTE WEBOVé STRáNKy FOTBALOVéHO FAN-KLUBU FC HK

www.votroci.cz

FOTOrepOrTÁž JarOSLav HOFFmaNNa

8. kolo: FK Mladá Boleslav – FC Hradec Král. 1:0 (1:0)

Moderní čipová karta
slouží k pohodlné a výhodné
úhradě jízdného.

Pavel a Jana, fotbaloví fanoušci

Fandit jezdíme
zodpovědně
a pohodlně
hromadnou
dopravou.
DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

POHODLNĚ S MHD
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.

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

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

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

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

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

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

čERNOBÍLÝ GÓL – programový bulletin pro domácí utkání FC Hradec Králové v soutěžním ročníku 2012/2013
gambrinus ligy. Cena 10,-Kč. Obsah – marketing FC HK – Milan Šedivý. Náklad: 600 ks. Vydává FC Hradec
Králové, Všesportovní stadion, 500 09 Hradec Králové. Neprošlo jazykovou úpravou. grafický návrh M.C.O.M.,
spol. s. r. o., Lukáš Taneček. Sazba: Jiří Procházka (603 446 774, jpahk@tiscali.cz). Tisk: UNIPRINT, s.r.o.,
Zbuzany 1584, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, www.uniprint.cz

