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všesportovní stadion hradec králové

Neděle 21. října 2012 v 17.00 hod.

Zápas 11. kola

FC Hradec Králové – FK Teplice

Program 11. kola (20. 10. 2012)

Program 12. kola (27. 10. 2012)

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

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

partner
utkání

mediální
partner

Gól 06 Teplice_Sestava 1 17.10.2012 9:50 Stránka 2

O dNešNím sOupeŘi
FK Teplice, a.s.

Teplický fotbalový klub vznikl záhy po ukončení druhé světové války. Tehdy, na začátku
května 1945, se v hotelu Ditrich sešli čtyři
„otcové zakladatelé“ a rozhodli se: Teplice
musí opět mít svůj fotbalový klub. Před II.
světovou válkou v Teplicích působil německý klub Teplitzer F.K. Byl to klub, jenž
hrál v I. čs. lize a proslul také svou výpravou
na jihoamerický kontinent, kde hrál dokonce
s reprezentací Argentiny. Pánové Rudolf Cajthaml, Václav Anft, Josef Jirásek a Zdeněk
Šteflík tehdy v roce 1945 položili základy
moderní, nyní již ryze české historie teplického fotbalu. Ještě v témže roce začal Fotbalový klub Teplice hrát pod hlavičkou SK
Teplice-Šanov a během prvních tří let se dostal do nejvyšší soutěže, čímž vytvořil unikátní rekord. Takhle rychle mezi elitu se
žádný nový klub nedostal!
Po prvních třech letech nastává období
rychlého střídání názvů i partnerských podniků, zastřešujících klub. V roce 1948 začínají Teplice hrát pod novým názvem Sokol,
o rok později již vystupují jako Technomat.
Po dalších dvou letech, v roce 1951, změnil
klub název na Vodotechnu, v roce 1952 na
Ingstav a konečně v roce 1953 na Tatran
a po „delší době“, v roce 1960, klub přijal
další název Slovan. Přestože teplický klub
tak rychle střídal partnerské podniky, stále
si držel vynikající formu a hrál v I. lize (v roce
1952 skončil na třetím místě). Jak se však
ukázalo, nebylo mu to nic platné.
Rok 1953 byl pro fotbalový klub rokem černým a odstartoval desetiletí bez účasti ve
vrcholové lize. Jedenáct let trvalo teplickým
fotbalistům, než se vrátili do I. ligy a odstartovali zatím nejslavnější období své existence. Prvním krokem k této slavné éře bylo
v roce 1966 rozhodnutí klubu přijmout nabídku ke spolupráci od místních skláren
a přejmenovat se na TJ Sklo Union Teplice.
Tím začala spolupráce, která s jedním přerušením trvá dodnes.

9. května 1973 dostal fotbalový klub
opravdu výjimečný „dárek“ – nový stadión.
Ten byl dlouhou dobu chloubou celého českého fotbalu a to i přes uspěchané dokončení celé stavby. Že měli tepličtí fotbalisté
dobrou pověst i ve světě dosvědčuje fakt, že
slavnostního otevření se zúčastnil i tehdejší
prezident FIFA, anglický lord Stanley Rous.
Název klubu byl se jménem Sklo Union spojen až do roku 1991. Po tomto roce se však
přídomek Sklo Union z názvu klubu vytratil.
Po fůzi teplického klubu s VTJ Žatec vznikl
FK VTJ Teplice. Poté klub koupil podnikatel
Frydrych, který klub přejmenoval – jak jinak
– na FK Frydrych Teplice. Když nebyly
splněny sliby ani smluvní závazky ze strany
jmenovaného podnikatele, přišlo opět na
řadu osvědčené spojení se sklárnami, v té
době již společností Glavunion a.s. (současný AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC
Group).
Nový majitel se rozhodl v Teplicích vybudovat moderní a především profesionální klub.
FK Teplice proto změnil strukturu občanského sdružení a založil obchodní společnost. Nejdříve to byla společnost s ručením
omezeným, která se začátkem roku 1997
přeměnila ve společnost akciovou. Majoritním vlastníkem a stěžejní konstrukcí fotbalového klubu je stále společnost AGC Flat
Glass Czech a.s., člen AGC Group.
Postupná rekonstrukce stadionu vyvrcholila
zastřešením východní a jižní tribuny a výstavbou umělé travnaté plochy v areálu stadionu. Fotbalový stadión Na Stínadlech se
tak řadí mezi nejmodernější a nejbezpečnější stadiony v České republice a Evropě
vůbec a splňuje všechna kritéria UEFA pro
pořádání pohárových a reprezentačních zápasů.
Od návratu do I. ligy v roce 1996 se teplický
klub stále zlepšoval. Zatím poslední „vrchol“
zažil v sezóně 1998/99 GAMBRINUS LIGY,
kdy obsadil druhé místo.
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sOupisKa FK TepliCe, a.s.
Gambrinus liga – podzim 2012

Brankáři:

1
21
30

SLAVíK
LUKáČ
GRIGAR

Martin
Patrik
Tomáš

1979
1994
1983

194/90
191/78
192/91

Obránci:

6
7
15
17
18
20
22
23
24

JEŽDíK
KRáTKý
LUKáŠ
VONDRáŠEK
JABLONSKý
MATULA
ROSA
HOŠEK
CHOVANEC

Václav
Marek
Petr
Tomáš
David
Milan
Antonín
Jan
Ján

1987
1993
1978
1987
1991
1984
1986
1989
1984

175/72
175/70
193/89
175/73
190/85
185/81
191/85
189/87
178/73

Záložníci:

2
5
8
10
14
16
27

JURSA
LJEVAKOVIČ
VACHOUŠEK
VEVERKA
ČAJIČ
DOLEJŠ
VůCH

Tomáš
Admir
Štěpán
Richard
Aldin
Petr
Egon

1989
1984
1979
1987
1992
1986
1991

182/72
180/73
186/82
180/71
182/71
170/61
176/64

Útočníci:

11
12
19
25

MELUNOVIČ
MOULIS
JINDRáČEK
MAHMUTOVIČ

Alen
Pavel
Martin
Aidin

1990
1991
1989
1986

193/77
185/78
183/80
181/83

Přišli: Jablonský, Veverka, Moulis (FK Ústí nad Labem – návrat z hostování), Hošek (MKS
Cracovia Krakow – návrat z hostování), Chovanec (MFK Ružomberok), Jursa (MFK OKD
Karviná), Melunovič (FK Varnsdorf – návrat z hostování).
Odešli: Stožický (Trnava), Zoubele (Jablonec), Smejkal (Mladá Boleslav), Siva, Kalivoda
(konec smlouvy), Volek (konec hostování z FK Ústí nad Labem), Šraga , Lácha, Mujagič
(host. Most), Jungr (host. Jihlava), Pechatý (host. SK Roudnice nad Labem).
Realizační tým:
Verbíř Pavel – vedoucí mužstva, Ščasný Zdeněk – hlavní trenér, Přerost Lukáš, Hejkal Stanislav – asistenti trenéra, Kolář Patrik – asistent trenéra, trenér brankářů, Dolinský Martin –
asistent trenéra, trenér juniorky, MUDr. Štěrba Jan, MUDr. Madár Jiří, MUDr. Neckař Pavel –
lékaři, Bc. Klement Ondřej – fyzioterapeut, Poustka Eduard – masér, Semerád Jiří – kustod.
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OHlÉdNuTí Za miNulÝmi ZÁpasY

9. kolo: FC Hradec Král. – FC Slovan Liberec 2:2 (1:1)
V dalším podzimním duelu přijeli na Všesportovní stadion fotbalisté Slovanu Liberec. Severočeši se dostali po hrubé
chybě do vedení, ale domácí zásluhou
Pavla Dvořáka vyrovnali a vytvořili si několik gólových příležitostí. Po změně
stran se rozehráli hosté, ale skórovali až
z penalty po ruce Radka Hochmeistra, za
kterou byl vyloučen. Osud zápasu se naplnil 7 minut před koncem, kdy unikl z poloviny hřiště Haris Harba a své skvělé
sólo zakončil vyrovnávacím gólem. Diváci
viděli napínavé utkání a závěrečná dělba
bodů je zasloužená.
Jiří Plíšek: „Pro diváky to byl
určitě velmi zajímavý zápas.
První poločas jsme odehráli
velmi dobře, ale bohužel
jsme prohrávali po naší velké
hrubce. Podařilo se nám
rychle vrátit do zápasu
a v první půli jsme měli dostatek příležitostí
na to, abychom vedení strhli na svou stranu.
Bohužel to se nám nepodařilo. Ve druhém
poločase jsme šli do deseti a prohrávali
jsme z penalty. Pak se ukázala síla mužstva,
protože jsme dokázali nejen vyrovnat, ale
byli jsme i v těch deseti blízko k tomu, abychom přece jenom utkání vyhráli. Že jsme
nevyhráli mě mrzí, neboť jsme vítězství potřebovali a moc jsme si ho přáli. Je to velká
škoda.“
Tomáš Holeš: „V prvním poločase jsme byli lepším
týmem a měli jsme hodně
šancí. Bohužel jsme dali jen
jeden gól. I když se soupeř
dostal do vedení takovou nešťastnou brankou. Dobře, že
nás to nepoložilo a hráli jsme dál. Po změně
stran začal Liberec víc hrát a my jsme byli
pasivnější. Pak přišla penalta a Radek Hochmeister dostal červenou kartu. To pro nás

byla rána, ale naštěstí se ukázala síla mužstva a dokázali jsme vyrovnat. Ke konci zápasu mohla vítězství strhnout na svou stranu
obě mužstva. Remíza je asi zasloužená,
i když jsme chtěli tři body.“
Vojtěch Štěpán: „Zápas pro
nás nezačal šťastně, když
jsme dostali hloupý gól, ale
to se prostě někdy stane.
Potom jsme se z toho
chvilku otřepávali, ale zase
jsme začali hrát dobře a docela rychle jsme vyrovnali. Pak přišlo několik našich dobře rozehraných akcí, které
jsme ale měli dohrát do gólového efektu.
Kdybychom se dostali do vedení, tak by se
druhý poločas odvíjel jinak. Po změně stran
na nás Liberec trošku vlétl a nám to trošku
neklapalo. A z toho pramenil gól z penalty.
Nám se podařilo vyrovnat a to je super. Bod
je krásný, ale když se podíváme na první
poločas, tak uvidíme, že jsme měli jednoznačně vyhrát. Je to pro nás ztráta, škoda
a mrzí nás to.“
Pavel Dvořák: „Škoda, že
jsme nevyhráli, neboť dnes
jsme na Liberec měli. Hlavně
v prvním poločase. Dostali
jsme zase laciný gól, ale i tak
jsme dokázali vyrovnat a po
tom gólu jsme byli do konce
poločasu lepší. Škoda, že jsme nepřidali
druhou branku, protože jsme na ně určitě
měli. Ve druhém poločase jsme už nebyli
tak aktivní, Liberec nás přehrával a z toho
pramenily naše chyby. I ta penalta a potom
jsme hráli v deseti a to bylo strašně těžké.
Právě proto, že se nám podařilo vyrovnat,
si bodu musíme vážit a bereme ho. A můj
gól? Krásný centr ze strany od Vojty Štěpána, stačilo nastavit jen hlavu. Míč jsem
lehce tečoval do sítě a brankář neměl
šanci.“
Připravil Petr Přibík
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OHlÉdNuTí Za miNulÝmi ZÁpasY

10. kolo: Dukla Praha – FC Hradec Králové 1:0 (1:0)
K dalšímu utkání na hřišti soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté do Prahy, kde se
střetli na stadionu Na Julisce s místní Duklou. V 1. poločase se Východočechům,
kteří byli oslabeni o tři vykartované hráče
základní sestavy, hra vůbec nedařila, vázla
kombinace a domácí se dostali do vedení.
Po změně stran se hosté zlepšili a několikrát ohrozili branku soupeře, ale i Dukla
měla šance. Gól už nepadl a tak utkání
skončilo těsným vítězstvím Pražanů.
Jiří Plíšek: „Na Dukle jsme
neodehráli vůbec dobře
první poločas, do kterého
jsme vstoupili bojácně, naše
hra postrádala potřebnou
kvalitu a odvahu. Pravdou je,
že nám chyběla trojice vykartovaných hráčů a s počtem dalších zraněných to byl velký zásah do celku. Na
jednu stranu je pochopitelné, že hra postrádala určitou kontinuitu a nějakou návaznost.
Ve druhém poločase se nám podařilo díky
prostřídání vrátit do hry a dokázali jsme se
v ten moment domácím vyrovnat. Měli jsme
i příležitosti na to, aby jsme vyrovnali. To se
nám bohužel nepodařilo. Je potřeba konstatovat, že gól, který jsme dostali, neměl
platit, protože tam byla jasná ruka ze strany
Dukly a tou brankou Dukla nakonec i vyhrála. Každopádně první poločas byl z naší
strany nepovedený a ve druhém poločase
jsme to už nedokázali dotáhnout.“
Milan Fukal: „Před utkáním
jsem viděl velké odhodlání
celého manšaftu. Do utkání
jsme šli s tím, že ho chceme
vyhrát, respektive neprohrát.
Prostě v tom zápase to tak
nevypadalo, hlavně první poločas byl z naší strany špatný tím, že jsme
dostali gól a prakticky skoro neohrozili
branku soupeře. Ve druhé půli to bylo na-

opak a měli jsme hru pod kontrolou, i když
i Dukla měla pár šancí. Měli jsme pár náznaků a když to člověk shrne, s lítostí musí
konstatovat, že jsme prohráli asi zaslouženě. Hlavně za ten první poločas. Už je pomalu načase, abychom si tohle uvědomili
a samozřejmě průběhy těch zápasů změnili
v náš prospěch!“
Radek Voltr: „Mně osobně
se zápas hodnotí těžko, protože se mně zápas příliš nepovedl. Nicméně šlo nám
hlavně o to, abychom si
z Dukly odvezli nějaký bod,
což se nám bohužel nepodařilo a jsme z toho zklamaní. Před zápasem
jsme věděli, že Dukla je na tom bodově jako
my a ten zápas pro nás byl velice důležitý.
Tím je to naše zklamání umocněné a nám
nezbývá nic jiného než se dát přes reprezentační přestávku dohromady, něco si
k tomu říct a proti Teplicím předvést jiný
výkon než jsme předvedli na Dukle!“
Jiří Poděbradský: „Myslím
si, že jsme podali nejhorší
výkon v prvním poločase od
začátku sezony, když se nám
vůbec nic nedařilo. Dukla
nás přehrávala a vyústěním
naší špatné hry byl vedoucí
gól Pražanů. Myslím si že zaslouženě, protože opravdu náš výkon nebyl dobrý a tímto
bych se chtěl fanouškům omluvit. Oni si
berou dovolenou, stojí je to peníze a my pak
předvedeme takovýto mizerný výkon. Naopak si myslím, že druhý poločas byl z naší
strany daleko lepší a dokázali jsme i Duklu
přitlačit a místy i přehrávat. Škoda, že jsme
nějakou tu šanci nedotáhli do konce a nevstřelili gól. Je to škoda. Prostě jsme tam,
kde jsme a musíme v posledních šesti podzimních utkání minimálně třikrát vyhrát, což
je i reálné, ale musíme proto udělat všichni
maximum!“
Připravil Petr Přibík
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OHlÉdNuTí Za miNulÝmi ZÁpasY
statistiky, tabulka Gambrinus ligy

26. září, 3. kolo Poháru České pošty
FK Bohemians Praha – FC HK 0:1 (0:0)
Branka: 76. Uškovič. Počet diváků 363. Rozhodčí: Ochotnický - Mencl, Černý. ŽK: Macháček, Penc, Böhm, Šenkeřík – Jánošík,
Fukal, Voltr
FK Bohemians Praha: Štěpanovský – Gruss-

mann, Penc, Nesvadba, Grznár – Fenyk (80.
Vojta), Macháček, Krystan, Janda (77. Križan) – Očovan, Böhm (63. Šenkeřík)
FC HK: Lindr – Pávek, Jánošík, Fukal, Poděbradský – Rezek (60. Štěpán), Hochmeister, Harba, Zelený (66. Voltr) – Dvořák,
Uškovič (90. Edunov)

10. kolo, 30. září 2012:
FC HK – Slovan Liberec 2:2 (1:1)
Branky: 25. Dvořák, 83. Harba – 7. a 66.
z pen. Štajner.
Rozhodčí: M. Paták – J. Paták, Marek. ŽK:
Poděbradský, Uškovič, Šisler, Harba – Kušnír, Vácha, Štajner. ČK: 65. Hochmeister
(HK). Diváci: 4231.

Hradec: Koubek – Holeš, Jánošík, Fukal, Poděbradský – Harba (88. Pávek), Šisler, Hochmeister, Štěpán (72. Zelený) – Dvořák,
Uškovič. Trenér: Plíšek.
Liberec: Hauzr – Ljulka, Tóth (31. Nezmar),
Kelič, Fleišman – Janů (87. Hadaščok) –
Kušnír, Štajner, Vácha, Blažek (52. Bosančič)
– Rabušic. Trenér: Šilhavý.

11. kolo, 5. října 2012:
Dukla Praha – FC HK 1:0 (1:0)
Br.: 22. Pospěch. Rozh.: Ardeleánu – Hrabovský, Mokrusch, . ŽK: Berger – Pávek. Div.: 1293.
Dukla: Rada – Romera (88. Božič), Štetina,
Vorel, Vrzal – Borek, Gedeon, Podrazký –

Berger, Pospěch (79. Marek), Pázler (71.
Svatonský). Trenér Kozel.
FC HK: Koubek – Holeš, Jánošík, Fukal, Poděbradský – Štěpán, Pávek (82. Zec),
Harba, Zelený (61. Halilovič) – Dvořák, Voltr
(46. Rezek). Trenér Plíšek.

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

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

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

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

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

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

21:10
16:9
14:7
18:9
17:18
14:10
13:13
17:19
15:13
15:14
10:15
9:18
9:13
8:14
12:19
13:20

21
19
19
18
17
14
14
14
13
12
11
9
8
8
8
7

3
4
7
3
2
-1
-4
2
1
-6
-4
-6
-7
-10
-7
-5
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JuNiOrsKÝ TÝm FC HK
Liga juniorů 2012/2013

10. kolo: Bohemians 1905 – FC HK 2:2 (2:0)
Branky: 17. Vyhnal, 31. Vyhnal – 63. Zec, 70. Voltr. Rozhodčí: Hrabovský – Pilný, Drobný.
Bohemians 1905: Havránek – Ptáček, Hauer, Košata, Živný, Žaloudek, Maxa (68. Trýzna), Budínský (46. Jiskra), Vyhnal (46. Šedivý), Šumský (79. Šebek), Šiml. Trenér: František Šturma
FC HK: Vízek – Malý (46. Ptáček), Hofman(46. Shejbal), Voltr, Krčál, Doležal, Novotný, Kopáč
(80. Furík), Novák, Zec, Halilovič. Trenér: Luboš Prokopec.
Úvod zápasu patřil jednoznačně domácí Bohemce, za kterou nastoupilo 7 hráčů širšího
A týmu. Po sérii standardních situací poslal domácí do vedení Vyhnal, který si odvážně naběhl na centr a hostujícímu Vízkovi nedal šanci. Svoji gólovou potenci také prokázal o 10
minut později, když po podobné akci vsítil svůj druhý gól. Votroci se ke konci poločasu snažili zkorigovat výsledek, ale domácí je do žádné vyložené šance nepustili.
O poločase hostující trenéři apelovali na svůj tým, že zápas v žádném případě není ztracen
a do druhého poločasu Votroci nastoupili s touhou zápas otočit. V 63. snížil Zec po přihrávce
Haliloviće a skóre srovnal o 7 minut později Voltr, který domácího gólmana „přehodil“ ze
vzdálenosti 20 metrů. V této fázi utkání hostující tým jednoznačně domácí přehrával a vítězný gól doslova vysel na vlásku. Jenže ani Zec, ani Štulajter s Ptáčkem domácího Havránka již nepřekonali a tak se body tentokrát dělily.
11. kolo: FC HK – FK Teplice 2:2 (1:1)
Branky: 41. Hofman, 87. Novák – 27. Jablonský (pen.), 90. Krátký, Rozhodčí:Mikel – Arnošt,
Šob.
FC HK: Vízek – Klazar (76. Krejčík), Shejbal, Hofman (64.Furik), Voltr, Ptáček (80. Malý),
Krčál, Doležal, Novotný, Kopáč (40.Štulajter), Novák.
FK Teplice: Lipš – Polák, Jablonský, Bubeníček, Memeti, Kodeš, Česlák, Čajič, Šalda, Kulhánek (72. Špírek), Krátký.
Úvod utkání přinesl výraznou převahu domácího týmu, s několika nebezpečnými situacemi,
hlavně po stranách hřiště. Ovšem po půlhodině hry domácí tlak zchladil gól z pokutového
kopu. Tomu předcházel zbytečný faul Nováka, který držel hostujícího hráče Jablonského.
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Sám postižený poslal hosty do vedení. Tato situace domácí borce nabudila a ve 40. srovnali
skóre Hofman, který dostal přesnou přihrávku od Radka Voltra, 1:1.
Do druhého poločasu nastoupili domácí s cílem vstřelit vedoucí branku a tím dotáhnout
zápas ke třem bodům. První se podařilo, ale body se v závěru utkání stejně dělily. Otočit
vývoj utkání se domácím podařilo tři minuty před koncem. Branku vstřelil Novák, který tak
odčinil svůj penaltový faul ze začátku utkání. Hradecký stoper si naběhl na centrovaný míč
Malého a nekompromisně hlavou zavěsil, 2:1. Radost domácích však trvala pouhé tři minuty,
když se v závěrečných sekundách trefil do šibenice hostující Krátký.
Hosté si tak z Bavlny odvezli šťastný bod, kdy po celou dobu utkání tahali za kratší konec.
Svěřenci trenéra Luboše Prokopce mohou pouze litovat neproměnění vyložených šancí.
Luboš Prokopec, trenér: „Do zápasu jsme vstoupili aktivně a hráli jsme dobře. Bohužel
nám dnes chyběla větší přesnost ve finální fázi i v zakončení. Z tohoto pohledu je pro nás
remíza neuspokojivá.“
12. kolo: 1. FC Slovácko – FC Hradec Králové 3:3 (3:1)
Branky:14. Haša (pen.), 23. Haša, 25. Zelinka – 41. Krčál, 65. Banasík (vla.), 83. Vlček. ŽK:
Martykán, Svízela, Rozhodčí: Paták – Tacina, Ogrodník, Počet diváků: 50.
1. FC Slovácko: Urbánek – Malý (81. Jeleček), Banasík, Kleiber (76. Ondica), Bartoš (90.
Svízela), Haša, Kerbr, Prajza, Zelinka (66. Borusík), Martykán, Křivánek
FC HK: Vízek – Shejbal (46. Malý), Hofman (59. Krejčík), Ptáček, Krčál, Doležal (28.Štulajter), Novotný (75. Bodlák), Kopáč, Novák, Furik, Vlček
Fanoušci juniorské soutěže v pondělním podvečeru viděli utkání dvou různých poločasů. Po
dvaceti pěti minutách vedlo Slovácko 3:0 a nic nenasvědčovalo tomu, že by neměli domácí
hráči dovést utkání do vítězného konce. Do hradecké svatyně se postupně trefil Haša z pokutového kopu, aby o devět minut později přidal svůj druhý gól v zápase. Skoro z rozehrávky
zvýšil z brejku na 3:0 domácí Zelinka. Opak však byl pravdou. Ještě do poločasu stačil snížit Krčál, který se dostal k odraženému míči a rybičkou upravil poločasové skóre na 3:1.
Ve druhém poločase nejprve mohl zvýšit skóre ve prospěch Slovácka Kerbr, ale jeho střelu
vyrazil brankář Vízek. A tak se potvrdilo otřepané fotbalové přísloví " Nedáš, dostaneš",
a v podstatě z protiútoku si Furikův centr srazil do vlastní brány Banasík. Hosté mohli vyrovnat deset minut před koncem, ale Krčál ve stoprocentní šanci selhal. Nakonec se hráči
FC Hradec Králové přece jen dočkali. Krásnou střelou do šibenice vyrovnal Vlček. Ve strhujícím závěru mohl nejprve Haša rozhodnout o vítězství Slovácka, ale hlavičkou míč nasměroval jen do tyče, i na druhé straně Ptáček rozezvučel konstrukci branky Slovácka, a tak
utkání nakonec skončilo remízou.
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TabulKY

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

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

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

8
7
6
7
6
6
6
6
6
5
4
3
3
3
3
2
2
1

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

1
3
2
4
3
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
6
6
10

23:7
27:15
22:9
23:15
22:21
25:21
19:19
17:20
18:25
27:23
22:17
23:24
16:17
20:28
14:27
19:24
16:23
10:28

27
23
22
22
21
19
19
19
19
18
15
13
13
13
13
10
10
4

12
5
4
4
3
1
1
1
-2
0
-3
-5
-5
-5
-5
-8
-8
-14

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

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

13
12
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
11
12
12
12

11
7
8
7
6
7
5
4
5
4
3
4
4
3
3
2
2
2

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

2
1
2
2
2
4
4
4
6
5
4
6
7
7
6
6
9
10

39:12
28:12
23:11
29:14
24:15
26:18
19:17
17:14
18:24
16:24
13:17
17:25
24:32
10:16
16:18
15:29
11:25
17:39

33
25
25
24
22
22
18
16
16
15
14
14
13
12
11
10
7
6

12
7
7
9
7
1
0
1
1
-3
-7
-4
-2
-9
-7
-11
-14
-9

NAVŠTIVTE wEBOVé STRáNKY FOTBALOVéHO KLUBU FC HRADEC KRáLOVé

www.fchk.cz
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mlÁdežNiCKÁ KOpaNÁ
dorosty

1. liga dorostu U19: FC HK – FC Slovan Liberec 4:1 (2:0)
Branky: Drozd D., Bláha, Langr, Kraják p., Káva. Sestava: Jehlička – Kafka, Zezula, Drozd P.,
Drozd D., Vobejda, Hannich (Šnejdr), Sixta (Bönisch), Bláha (Pluhovský), Langr (Vágner),
Kraják (Heger).
Za krásného slunečného počasí jsme přivítali na domácím hřišti FC Slovan Liberec s jasným
cílem v tomto zápase zvítězit. To na našich hráčích bylo vidět hned od začátku. První velkou
šanci jsme si vypracovali již ve 3´ Bláha se natlačil mezi liberecké stopery a chytrým lobem
se pokoušel překonat hostujícího brankáře. Jeho pokus jen o milimetry minul branku. Hned
o tři minuty později se to mohlo povést Hannichovi, který si parádně naběhl na trestný kop,
který zahrával Sixta, ale v cestě mu stálo břevno. Po rychlé kombinaci ze 14´ se v šanci ocitl
Kraják, ale jeho střelu z úhlu vyrazil brankář na roh. Následný rohový kop zahrával Sixta,
který posadil míč na hlavu Davida Drozda a ten otevřel skóre zápasu, 1:0. Mladí Votroci se
stále tlačili dopředu a další gól mohl přidat Lukáš Kraják, kterého našel dobrým centrem
z pravé strany Langr, ale Kraják mířil hlavou vedle liberecké svatyně. Ve 35´ se skóre zápasu
měnilo podruhé. Po rozehraném rohovém kopu našel Sixta přesným centrem ve vápně nabíhajícího Bláhu, který orazítkoval jen tyč, od které se míč odrazil do překvapeného libereckého brankáře a od něj se štěstím do sítě, 2:0. O čtyři minuty později se David Sixta dostal
přes dva obránce k zakončení, ale jeho střelu brankář zlikvidoval.
Do druhého poločasu jsme vstoupili odhodlání přidat další branky a to se povedlo hned
v první šanci druhého dějství. Vobejda vyslal kolmou přihrávkou na libereckou bránu Marka
Langra, který obešel obránce a křížnou střelou zamířil přesně, 3:0. V 60´ nám ale nebylo do
smíchu. Po naší chybě sám běžel na posledního Zezulu Liberecký útočník, kterého náš obránce zastavil za cenu faulu a viděl od rozhodčího Drábka červenou kartu. I v deseti jsme byli
pro soupeře nebezpečným týmem, což jsme ukázali v 72´ kdy byl ve vápně sražen David
Drozd a následný pokutový kop s přehledem proměnil Kraják, 4:0. O čtyři minuty později se
mohli radovat i hosté z Liberce. Na dobrou přihrávku za naší obranu si naběhl Káva a přesnou střelou na zadní tyč snížil na 4:1. O minutu později zkazil další radost hostům Jehlička,
kdy tvrdou střelu Matějky pod břevno zlikvidoval efektní robinzonádou. V 80´ se po přihrávce
Kafky ocitl v šanci Vágner, ale jeho pokus liberecký brankář zlikvidoval a poradil si i s Vágnerovou druhou šancí v poslední minutě, kdy si náš útočník poradil hned se třemi hráči
hosti, ale gólmana překonat nedokázal, proto se na výsledku zápasu už nic nezměnilo.
Milan Frimmel, trenér: „Věděli jsme, že nás dnes nebude čekat lehký soupeř. Sice tomu výsledek nenapovídá, ale Liberec se prezentoval sebevědomou hrou a ani přes naše vedení
soupeř nesložil zbraně a tlačil se dopředu. Velmi mne těší naše předvedená hra s množstvím šancí a vstřelením čtyř branek, což se muselo divákům líbit. Naopak bychom se měli
zamyslet nad tím, že jsme obdrželi ve druhém utkání druhou červenou kartu.“
Česká liga dorostu U-17: FK Kolín – FC HK 0:14 (0:7)
Česká liga dorostu U-16: FK Kolín – FC HK 0:6 (0:3)
Branky: Rutsch – Miker 3,.Fogl, Jeníček. Sestava: Ikizgul (54.Luksch) – Jirman (41.Dědeček), Strasser (54.Střelec)), Fogl (54.Rutsch), Knap – Habrman (41.Nešický), Brokeš, Miker
– Novák (54. Jeníček), Hynek, Sobotka.
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mlÁdežNiCKÁ KOpaNÁ
dorosty, žáci

Aleš Majer, trenér: „Od začátku utkání jsme dobývali defenzivní blok domácích, kteří si
v něm počínali velice houževnatě a naší úlohu v utkání nám výrazně ztížili. Kluci však hráli
trpělivě a na své příležitosti si počkali, i když je nutné přiznat, že naše kombinace byly někdy
zdlouhavé. V utkání dostali příležitost někteří hráči, kteří nemají tolik odehraných minut nebo
se vrací po zranění a podali kvalitní výkony.“
Česká liga žáků U-15: FC HK – FK Kolín 4:1 (3:0)
Branky: Trávníček 2x, Krejčíř, Breda. Sestava: Baťha – Vápeník (36´Čech), Křížek (36´Chocholatý), Zezula (36´Krejčíř), Holubec – Dostál, Jukl, Bláha, Vodička, Trávníček (46´Hašek)
– Breda (36´Martinec).
Michal Stříž, trenér: „Dnes jsme v poli velice dobře kombinovali, hlavně v 1. poločase jsme
si připravili dostatečný náskok. Kluci se bavili hrou, škoda, že jsme ještě nepřidali více gólů,
ale ten poslední Martina Krejčíře byl ukázkový.“
Česká liga žáků U-14: FC HK – FK Kolín 7:0 (5:0) (3:0)
Branky: 3x Bičiště (11´, 31´, 41´), Brůža (1´), Nejman (26´), Šípek (27´), Javůrek (43´).
Sestava: Finke – Petřík, Koubek, Locker (60´Šeba), Daněk (36´Dědeček) –Kabeláč (36´Javůrek), Zeman, Nejman, Bičiště – Šípek (36´Rožek), Brůža.
Karel Krejčík, trenér: „Neustálá převaha, dobrá kombinační hra, zejména v 1. poločase, kdy
jsme sehráli několik pohledných akcí zakončených gólem. 2. poločas nám chybělo
kvalitnější zakončení. S výkonem jsme spokojeni.“
Česká liga mladších žáků U-13: FC HK – FK Kolín 25:1 (14:0)
Branky: Mach, Samko 4, Mates 3, Rajnoch 4, Štěrba 3, Sokol 2, Horák 2 Macháček 3, Mach,
Slavík. Sestava „1“: Douděra – Mates, Pácalt, Zahradníček, Samko, Horák, Havrda, Pecháček, Mach. „2“: Trojan – Macháček, Prchlík, Slavík, Sokol, Šedivý, Rajnoch, Slavík, Voženílek.
Česká liga mladších žáků U-12: FC HK – FK Kolín 6:2 (3:1)
Branky: Kosař, Balog 2, Koval, Kocman L., Kejř. Sestava FC HK „A“: Vencl – Bouška (2002),
Řezáč, Kocman L., Koval, Balog, Zbořil, Kosař, Kocman A. Sestava FC HK „B“: Král (2002)
– Poláček, Pulkrábek, Krotil, Franc, Kejř, Světlík, Šaněk, Kott.
Ondřej Tykva, trenér: „Narazili jsme na houževnatého soupeře. Hrál organizovaně a obětavě a to nám dělalo velké problémy. Proti takovému soupeři potřebujeme pracovat s míčem
rychleji, což se nám dnes nedařilo. Kromě 6 branek jsme si vypracovali i dost šancí, ale chyběl nám větší klid v zakončení. Snad si to vynahradíme příště...“
Krajský přebor U-11: FC HK – Nový Bydžov 7:2 (2:0) (Hájek 2, Hátle 2, Malý, Kozel, Jedlička)
FC HK – Slávie / Malšovice 1:3 (0:2) (Malý)
Sestava: Valenta, Černovský, Dostál, Doubic, Hájek, Hátle, Havrda, Jedlička, Kadrmas, Kalina, Kneifel, Kozel, Lexa, Malý, Mrštík, Šípek, Vladeka.
Martin Barbarič, trenér: „V 1. utkání jsme přehráli soupeře celkem jasně, proti Slávii jsme odehráli taky dobré utkání, ale dvě špatné rozehrávky přes střed hřiště nás stály lepší výsledek.“
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Krajský přebor U-10:
FC HK u10 – RMSK Cidlina u11 10:0 (5:0) (Schober 4, Ludvík 3, Semerák 2, Keprta)
FC HK u10 – Slavia Hradec Králové u11 11:0 (5:0) (Jaroš 2, Schmoranz 2, Keprta, Matěj
Beneš, Semerák, Boniš, Ludvík, Schober, vlastní)
Sestava: Saidl, Keprta, Česák, Boniš, Ludvík, Schmoranz, Semerák, Schober, Samek, Jaroš,
Kirchner, Včelák, Matěj Beneš, Černý.
Lukáš Fibiger, trenér: „Celé mužstvo dnes předvedlo mimořádně kvalitní výkony, byla radost sledovat kluky, jak nádherně kombinují, střílí krásné branky a fotbal si prostě užívají.
Jsem strašně rád, že dokážeme přenášet věci z tréninkového procesu do utkání, a především, že naše hra získává stále výraznější styl, kterým se chceme neustále prezentovat.
Nerad chválím jednotlivce, ale dnes to velmi rád udělám, protože individuální výkon Matyáše Včeláka byl na hodně vysoké úrovni. Velkou pochvalu však zaslouží celý tým, který
moc děkuje za skvělou atmosféru našich fanoušků.“
Satelitní turnaj U-10:
FC HK (černá) – Tempo Praha A 6:1, Tempo Praha B 2:0, Bohemians 1905 A 5:1, Bohemians 1905 B 6:1, FK Mladá Boleslav A 5:1, FK Mladá Boleslav B 9:1
FC HK (bílá) – FK Mladá Boleslav B 2:0, Bohemians 1905 A 4:2, Bohemians 1905 B
1:3, FK Mladá Boleslav B 1:1, Tempo Praha A 2:0, Tempo Praha B 3:2, FK Baumit Jablonec A 5:1
Sestava: Černá: Saidl, Keprta, Česák, Boniš, Samek, Schmoranz, Včelák, Schober, Benák,
Semerák. Bílá: Saidl, Jaroš, Černý, Chlumecký, Petr Beneš, Kruml, Kirchner, Orendáš, Matěj
Beneš, Slivka, Jirkův.
Lukáš Fibiger, trenér: „Dnešní turnaj se nám po herní stránce nevydařil. Nedokázali jsme
se vypořádat s rozměrově menším hřištěm, na kterém nám scházela přesnější kombinace.
Kazili jsme příliš mnoho jednoduchých přihrávek a naše hra postrádala pestrost. Samozřejmě v každém utkání se najdou i pozitivní věci, a z těch budeme vycházet do další práce.
Děkuji celému mužstvu za odvedené výkony.“

STAň Se FOTBALiSTOu FC HRADeC KRáLOVé
Chceš hrát za nejlepší tým v regionu a nevíš jak na to?
Níže najdeš telefonní čísla na šéftrenéry, tak jim zavolej.

FOTBALOVý KLUB FC HRADEC KRáLOVé PRO DOPLNĚNí SVýCH DRUŽSTEV
PŘíPRAVEK HLEDá NOVé FOTBALOVé TALENTY ROČNíKU 2002–2006.
RáDI MEZI SEBOU PŘIVíTáME VŠECHNY ZáJEMCE O ČERNOBíLý DRES.
Případné informace vám poskytne:
Róbert Barborík, šéftrenér Fotbalové akademie FC Hradec Králové, tel.: 731452353
Martin Barbarič, šéftrenér přípravek FC Hradec Králové, tel.: 608323414
Vojtěch Mareček, sekretář Fotbalové akademie FC Hradec Králové, tel.: 732443865
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JaK TO bYlO NapOsledY?
Prvoligová sezóna 2011/2012, 16. kolo

16. kolo, 4. 12. 2011, 17.00 hodin, Malšovický stadion:
FC Hradec Králové – FK Teplice 3:2 (1:1)
Branky: 33. Plašil, 57. Fukal, 67. Dvořák –
17. Mahmutovič, 54. Čajič. ŽK: 59. Pávek,
67. Fischer, 81. Plašil – 43. Ljevakovič, 55.
Rosa. Počet diváků: 2890.
FC HK: Koubek – Plašil, Fukal, Hochmeister,
Pávek – Fischer (90. Rezek), Janoušek, Zelený, Černý – Štěpán (62. Klapka), Dvořák
(87. Jandík).
FK Teplice: Grigar – Siva (74. Ježdík), Lukáš,
Smejkal, Rosa – Vůch, Ljevakovič, Čajič (80.
Vachoušek), Vondrášek – Kerič, Mahmutovič (86. Mahmutovič).
Poslední podzimní utkání přineslo atraktivní
fotbal a zisk tří bodů V sychravém počasí se
na Malšovickém stadionu odehrál fotbal lahodící oku diváka. Pět branek, spousta
šancí a vítězství pro Hradec Králové.

Úvod utkání byl z obou stran opatrný a hra
nabídla pouze několik nepřesností. To se
však nedá říct o šanci domácích v 11. minutě, kdy se po povedené přihrávce Janouška vysunul Pavel Černý, který dal míč
pod sebe a nabídl slibnou příležitost osamocenému Dvořákovi, jeho zblokovanou
střelu však teplická obrana v čele s brankářem Grigarem zlikvidovala. Mužstvo FC
Hradec Králové začalo získávat územní převahu, z čehož pramenily hned dva rohové
kopy, ovšem pro hostující celek nebezpečí
naznamenaly.
Studená sprcha pro výběr Václava Kotala
přišla z čista jasna v 17. minutě, kdy se na
malém vápně prosadil bosenský ostrostřelec Aidin Mahmutovič a poslal tak Teplice do
vedení, 0:1. Hradečtí se snažili o brzkou odpověď, avšak jejich snažení brzdila častá nepřesnost. Ve 29. minutě zatrnulo drtivé
většině z 2890 diváků, když se po přihrávce
Keriče dostal k brankové příležitosti střelec
první branky Mahmutovič a zhruba o pět desítek centimetrů minul branku Koubka.
O šest minut později předvedli votroci povedenou akci, jejímž výsledkem bylo vytoužené vyrovnání. Vše to začalo u záložníka
Janouška, jenž přihrávkou našel na pravé
straně schovaného Marka Plašila a ten
neměl problém střelou na přední tyč srovnat
stav utkání, 1:1. Vyrovnávací branka vlila
novou krev do Kotalova týmu a od vedoucího gólu chybělo opravdu málo. Ve 44. minutě vznikl před brankou Teplic obrovský
závar, ale jak hlavička Hochmeistera, tak
střela Plašila za brankovou čárou neskončila, i proto se po první půli rozešly oba
celky nerozhodně.
Na začátku druhého poločasu měli častěji
míč na svých kopačkách domácí fotbalisté,
ale žádnou brankovou příležitost si nevytvořili. V 54. minutě byli diváci svědky obrovské
hrubky zkušeného zadáka Milana Fukala,
kterému se nepovedla malá domů brankáři
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Koubkovi a míč do zcela prázdné brány doklepl teplický Čajič, 1:2.
Radost Teplic však trvala pouhé tři minuty.
Černý prodloužil roh na zadní tyč, tam číhal
Fukal a rybičkou dorazil míč do odkryté
brány, 2:2. Pro šestatřicetiletého obránce to
byl nejlepší způsob, jak odčinit předchozí
minelu.
Hradec Králové se vrhnul do útoku a to přineslo své ovoce již v 67. minutě. Mladík Zelený svým povedeným rohovým kopem
našel hlavu Pavla Dvořáka a ten rozpoutal
mezi fanoušky na tribunách obrovskou
salvu veselí, 3:2.
V této části utkání se hrál opravdu pohledný
fotbal, šance střídala šanci. Například v 73.
minutě vychytal skvěle brankář Koubek teplického Vondráška nebo v minutě 81., kdy
se agilní záložník Jaroslav Zelený řítil sám
na svatyni Grigara, ale branku se mu trefit
nepodařilo.
Na góly bohaté střetnutí tedy skončilo důležitým vítězstvím FC Hradce Králové nad celkem FK Teplice 3:2.
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s Jiřím Plíškem, hlavním trenérem FC HK
Dnes Votroky čeká zápas s týmem Teplic.
Tento tým je také spojen se jménem dnešního trenéra hradeckého mužstva Jiřím
Plíškem, který na severu Čech působil tři
sezóny. „A když k tomu přičtu mé působení
v mužstvu FK Ústí nad Labem, které bylo
svým způsobem farmou prvoligových Teplic, tak jsem tam strávil téměř pět let,“ říká
Jiří Plíšek.
Jak vzpomínáte na své první velké prvoligové angažmá?
Teplice jsou pro mou trenérskou práci důležitým mezníkem. Na Teplice vzpomínám
a budu vzpomínat pouze v dobrém. Působení se dá datovat od oslovení panem
Hrdličkou, abych šel do Ústí, které se v té
době zachraňovalo ve druhé lize, což se
také podařilo a hned následující rok jsme
hráli o postup a skončili jsme nakonec třetí.
Již toto období bylo pro mě velmi úspěšné.
V podstatě tento tým vyprodukoval kostru
mančaftu, který následně pod vedením Sváti
Habance dvakrát postoupil do první ligy.
Dobře, to je Ústí nad Labem, „farma“ Teplic. Co ale samotné Teplice?
Přestože mě pan Hrdlička přesvědčoval,
abych v Ústí zůstal, tak v té době jsem neodolal nabídce Slovácka na trénování první
ligy a poté jsem ještě působil jako sportovní
manažer ve Spartě Praha. Nicméně kontakt
a zájem pana Hrdličky byl tak silný, že jsem
se po dvou letech na sever Čech vrátil, ale
již přímo do Teplic. Nejprve jsem přebral B
tým a k prvnímu týmu jsem přišel ve chvíli,
kdy trenér Rada kývnul na nabídku, vést reprezentační tým České republiky.
Jaký byl začátek u prvního týmu Teplic?
Určitě velmi zajímavý a hodnotím ho pozitivně. Rozjezd jsme měli sice pomalejší, ale
na konci první sezóny jsme podruhé v historii klubu vyhráli národní pohár. V druhé sezóně jsme byli podzimní mistři a na konci
sezóny jsme bojovali o titul. Bohužel zde

nás zradila řada zranění a možná i nezkušenost, kdy jsme zřejmě také podlehli tlaku
okolí. Sezóna ale pro nás byla úspěšná
a bodově jsme vyrovnali historický rekord
Teplic (55 bodů). Do třetí sezóny jsme vstupovali s tím, že je potřeba mužstvo nějakým
způsobem obměnit, okysličit a koukat více
dopředu. Všichni jsme cítili, že končí jedna
generace okolo Pavla Verbíře, který sám na
začátku sezóny oznámil, že je to jeho poslední. To co jsme všichni chtěli, se však nedařilo naplňovat a tak se zřejmě ukázalo, že
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s Jiřím Plíškem, hlavním trenérem FC HK
jsem s týmem moc dlouho a že jak tým tak
já jsme navzájem vyždímaní. Proto jsme se
s panem Hrdličkou na konci sezóny domluvili, i když jsem měl platnou smlouvu, na
ukončení spolupráce.
Jak vnímáte Teplice s odstupem času?
Dnes se klub vrací k tomu, že do něho přichází nové posily a mužstvo se začíná tvořit
znovu. Navazuje tak na to naše tehdejší rozhodnutí. Teplice a spolupráce s panem
Hrdličkou, Popovičem, Šedlbauerem pro
mě znamenají strašně moc a vztahy mezi
mnou a vedením klubu jsou i nadále nadstandardní.
S jakými osobnostmi jste se potkal na
hřišti v Teplicích? Na jaké hráče vzpomínáte?
Hráčů samozřejmě bylo mnoho. V první sezóně nemohu opomenout Tomáše Jůna,
který pak odešel do Rakouska a dokázal se
prosadit i tam. Musím vzpomenout Štěpána
Vachouška, který společně s Pavlem Verbířem patří mezi místní patrony a osobnosti
a oba toho ve fotbale dokázali strašně moc.
Pavel Verbíř v podstatě obětoval celou svoji
kariéru Teplicím a nikdy z klubu neodešel.
Dalšími osobnostmi týmu jistě byli Martin
Klein, Tomáš Grigar a další. Dnes můžeme
mezi osobnosti zařadit Ljevakoviče s Mahmutovičem, kteří si v klubu vydobyli výraznou pozici. Mám radost třeba z Vlasty
Vidličky, kterému jsem vždycky říkal, že má
navíc a on se nakonec prosadil ve Spartě.
Jmen by ale bylo samozřejmě více.
Dodnes v Teplicích působí hráči z Bosny,
které jste přivedl vy …
Hráči Mahmutovič, Ljevakovič, Čajič, ti byli
logickým pokračováním toho, co se podařilo s Edinem Džekem, který se přes Ústí,
Teplice, wolfsburg dostal až do Manchesteru City. Edin udělal strašně moc, aby se
otevřela cesta pro další hráče z Bosny.
V této zemi je velké množství talentů, kde při
dobrém výběru a znalosti místního prostředí

můžete za dobré peníze pořídit velmi kvalitní
hráče. Tito hráči jsou dnes tváří Teplic a jsou
přínosem pro českou ligu.
Nemrzí vás trochu, že jste se s Edinem
Džekem v Teplicích minul?
Vůbec ne. Já jsem Edina trénoval v Sarejevu, kde jsme oba zažili krásné chvíle. Tam
se vše začalo tvořit, nikdo ho neznal. Když
jsem se ho rozhodl přivést do Ústí, nedalo
to ani žádnou práci. Nikdo nevěřil tomu, že
by z něho mohlo něco být. Dokonce se nad
jeho příchodem spousta lidí usmívalo. Velkou zásluhu na adaptaci Edina v Teplicích
měl Vlasta Mareček, který mu také hodně
pomohl. Edin přerostl českou ligu a ve
správný moment odešel do wolfsburgu.
Dnes nastupujete proti Teplicím jako soupeř. Možná jde dnešní zápas označit jako
klíčový …
Naprosto jednoznačně a tabulka o tom jasně
vypovídá. Pro nás je málo, abychom hráli jen
na remízy. Je sice hezké slýchávat, že hrajete pěkný fotbal, že se na to dá koukat, ale
body jsou v daný moment to nejdůležitější,
co nás dnes zajímá. My dnes nemáme jinou
možnost, než utkání vyhrát.
Překvapuje vás letošní pozice Teplic?
Přeci jen v době nedávno minulé působily
v horních patrech tabulky.
Mně nepřísluší hodnotit současnou pozici
Teplic. Ale naznačil jsem to již v předcházející odpovědi. Zřejmě byly potřeba změnit
některé věci směrem k týmu a ty změny se
dnes dějí. Teplice však svým kádrem a rozpočtem patří úplně někam jinam. Já jsem
přesvědčen, že to i v průběhu letošní sezóny
dokážou, protože je to velmi kvalitní tým
a kvalitu skutečně mají.
Co byste si přál do dnešního zápasu?
To přání je jednoduché. My si nejenom přejeme, ale my i potřebujeme jednoznačně vyhrát.
Děkuji za rozhovor a hodně štěstí do
dnešního utkání.
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NOviNKa prO FaNOušKY
Pozápasové setkání s hráči

Fotbalový klub FC Hradec Králové se rozhodl, v rámci zlepšování komunikace
mezi členy A-týmu a věrnými příznivci, zavést pravidelné setkávání hráčů a fanoušků. První shledání bude již dnes po
utkání s Teplicemi!
Setkání se odehraje v pivním městečku,
Gambrinus stanu, které má své sídlo u hlavního vchodu Všesportovního stadionu. Zde
můžou fanoušci v příjemném prostředí počkat na vybrané aktéry, ti však ještě musí
bezprostředně po skončeném střetnutí
plnit svoje povinnosti, takže za svými fanoušky dorazí cca 20 minut po závěrečném
hvizdu.
V Gambrinus stanu se bude také čepovat
pivo za zvýhodněnou cenu a návštěvník se
též bude mít možnost podívat na záznam
zápasu. „Je to od nás vstřícný krok k fanouškům, kteří mají možnost s hráči rozebrat utkání, získat podpis či jen společnou

fotografii. Navíc se kluci z kabiny dozvědí
názor a pohled z hlediska fanoušků a obě
strany budou moci najít k sobě bližší vztah,“
uvedl k novince generální ředitel klubu
Ing. Richard Jukl.
Pozápasové setkávání fanoušků a hráčů je
v českém prostředí naprosto výjimečným
jevem a Hradec Králové bude jediným klubem v naší nejvyšší fotbalové soutěži, jenž
svým příznivcům tuto možnost nabídne.
„Tohle setkávání znám z německé bundesligy, kde to funguje už delší dobu a je to
standardní záležitostí. Doufám, že fanoušci
budou trpěliví a chvilku na nás počkají. Myslím, že je to jedinečná možnost, jak se
s námi setkat,“ okomentoval novinku kapitán mužstva Milan Fukal.
Tudíž nezapomeňte! Závěrečným hvizdem
dnešní utkání nekončí a po jeho skončení
proběhne v Gambrinus stanu první setkání
vybraných hráčů A-týmu s fanoušky. Těšíme
se na Vaši účast.
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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
191 cm, 77 kg
190 cm, 79 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. 21 - útočník FC Hradec Králové
Dušan Uškovič

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.
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sOupisKa FC HradeC KrÁlOvÉ, a.s.
Gambrinus liga – podzim 2012
ZáLOžNÍCi

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

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

7
ŠTĚPáN Vojtěch
8. 6. 1985
178 cm, 67 kg

19

9

10
ZEC Asim
23. 1. 1994
175 cm, 68 kg

22
HARBA Haris
14. 7. 1988
187 cm, 84 kg

ŠISLER Jan
24. 4. 1988
181 cm, 76 kg

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

KLAPKA Filip
20. 6. 1981
187 cm, 81 kg

ÚTOčNÍCi

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

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

8
VOLTR Radek
28. 11. 1991
177 cm, 75 kg

23
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).
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s Lubošem Prokopcem, trenérem juniorského týmu
Letošní sezóna je premiérovou sezónou pro
nově vzniklou soutěž – Juniorskou ligu. Tým
našeho klubu pod vedením trenéra Luboše
Prokopce si v ní vede nadmíru dobře.
Trenére, jak na soutěž pohlížíte po 12
odehraných kolech?
Soutěž má pro všechny jednoznačně přínos. Hraje se otevřený fotbal a nikdo nespekuluje, nekalkuluje. To se fanouškům líbí
a hráče to vede k zdokonalování. Důkazem
toho je průměr vstřelených branek na
utkání, který je 3,5 gólu.
Ovšem šly hlasy i z odborných kruhů,
které tvrdily, že bez motivace získávat
body a bez „otrkání se“ mezi zkušenými
divizními fotbalisty není možno u mladých
hráčů získávat na zkušenostech …
Tyto prognózy se nepotvrdily. Co mám
ohlasy, tak o soutěž je zájem i ze strany ligových týmů. My máme průměrnou návštěvu 350 diváků, což mnohdy není ani na
divizních, či třetiligových stadionech.
Své zápasy hrajete na moderním stadionu
SCM Bavlna, kde jsou vaši fanoušci spokojeni …
Lidi si na Bavlnu našli cestu hned z několika
důvodů. Jednak, že areál Bavlny je nádherný, jednak soutěž je zajímavá, a v neposlední řadě i z toho, že podáváme kvalitní
výkony. Myslím si, že fanoušci se na Bavlnu
rádi vracejí.
Hrajete svá venkovní utkání také na podobných stadionech nebo se spíše odehrávají na „druhořadých, vesnických
pláccích“?
V manuálu pro Juniorskou ligu je doslova
zakotveno, že pokud nebude mít klub odpovídající hřiště, musí svá utkání odehrát na
hlavním stadionu. Bohužel, tak jak to v Čechách chodí, lidi si to vyložili po svém
a někdy se to opravdu odehraje „na vesnici“, tak jako na Bohemians 1905. Vím, že
to není jednoduché, takže nám jde vždy

hlavně o to, aby bylo kvalitní hřiště a to, zda
se převlékáme v horších kabinách, tak to
zas až tak neřešíme.
Dnešní juniorka je vytvořena z loňských
a předloňských dorostenců. Nechybí
týmu zkušený fotbalista, který by tým vedl
z postu své zkušenosti?
Že je tým složený z dorostenců, tak to je pro
nás spíše výhoda. Já ten tým znám a mohu
ho tvořit i v další fázi k obrazu svému.
V kádru jsou pouze dva hráči ročníku 91 a já
osobně necítím potřebu, mít v kádru nějakého staršího hráče.
Juniorský tým by měl být „přípravkou“ pro
ligový tým. Dá se dnes říct, že některý
z vašich hráčů je připraven pro první tým?
To asi není otázka pro mě, i když já osobně
si myslím, že v kádru máme nějaké čtyři
hráče s velkým potenciálem. Pokud s nimi
budeme správně pracovat a v „áčku“ do-

Gól 06 Teplice_Sestava 1 17.10.2012 9:51 Stránka 21

rOZHOvOr

s Lubošem Prokopcem, trenérem juniorského týmu
stanou šanci, tak si myslím, že by se v budoucnu mohli prosadit.
Můžete být konkrétnější?
V tuto chvíli jde o defenzivního Jakuba Nováka, který je rychlý. On ví, jaké má nedostatky, ale je ochoten na nich pracovat
a zlepšovat se. Velice dobrý dojem v poslední
době zanechává Matěj Bodlák, který již nyní
nastoupil po čtvrté v řadě za Převýšov v ČFL.
V ofenzívě se pak jeví velmi dobře Matěj Ptáček, syn našeho bývalého hráče Milana
Ptáčka. Předpoklady má i Honza Shejbal, ale
nerad bych na někoho zapomněl. Z hlediska
postů, které nás v klubu nyní trápí, tak si myslím, že jde hlavně o tyto hráče.
Jaká je spolupráce s farmou v Převýšově
a s trenérem Bohuslavem Pilným?
S Bohoušem mám vynikající vztah a minimálně třikrát v týdnu si zavoláme. S trenérem Plíškem a s Bohoušem máme jedenkrát
v týdnu sezení, takže spolupráce je na vysoké úrovni.
Juniorský tým také slouží k „rozehrání“
nových posil nebo hráčů po zranění.
V našem případě šlo hlavně o bosenské
posily Asima Zece a Emira Haliloviće …
Tito hráči byli do našeho klubu přivedeni trenérem Plíškem, aby se v budoucnu hlavně
prosadili v „áčku“. My jsme jim měli umožnit
adaptaci, což se podařilo a oni nám na
oplátku v zápasech pomohli. Asim dal například 8 branek a je to hráč, který je rychlý
a má výborné zakončení. Ne náhodou se
dostane dle statistiky za zápas 5–6krát do
zakončení. Co se týká Emira, tak to je hráč,
který má výbornou kopací techniku a když
se dostane na malém prostoru od soupeře
pod tlak, je schopný nastalou situaci vyřešit
ku prospěchu týmu. Když to vezmu po fotbalové stránce, jsou to zajímaví hráči.
Máte za sebou 12 kol. Které utkání hodnotíte nejlépe?
Těch povedených zápasů mám v sobě více,
ale jednoznačně u mě vede domácí zápas

proti Liberci (2:0). Zde jsme skutečně hráli
podle našich představ. Celý zápas jsme hráli
výborně a mimo branek jsme si vytvořili
ještě celou řadu příležitostí.
Před zahájením Juniorské ligy deklarovala
Česká televize vysílání alespoň jednoho
utkání z každého kola. Dodnes bylo odvysíláno pouze derby Sparta – Slavia. Je to
pro vás zklamání?
Není, nemám nutnost být v televizi. Pro
hráče asi ano, protože ti by mohli být na
očích a jejich výkony by mohly někoho zaujmout. Všechno má své porodní bolesti,
takže alespoň v těchto chvílích vznikla nová
internetová stránka, kde jsou ze všech
utkání Juniorské ligy aktuality. Také cítím
zvýšený zájem ze strany novinářů, takže si
myslím, že do budoucna medializace se určitě zlepší.
V soutěži nastupují hlavně vycházející
„hvězdičky“. Je cítit tlak od hráčských manažerů?
Na zápasy docházejí hlavně ligoví trenéři
a sportovní manažeři. Určitě mezi nimi najdeme i hráčské agenty. Tato soutěž je určitě
dobrá v tom, že na sebe hráči mohou upoutat.
Před námi je ještě pár podzimních kol.
S čím budete spokojený „o poločase“ Juniorské ligy?
Rádi bychom navázali na výkony, které jsme
předváděli doposud. Ovšem jednoznačně
musíme zlepšit produktivitu, protože v každém zápase jsme schopni soupeře přehrát,
ale efektivita v zakončení je nízká. Na tom
musíme zapracovat a já budu spokojený,
když naše skóre bude výrazně aktivnější,
než je nyní (19:18). Tak to je první úkol,
a když bych se měl bavit o dalších cílech,
tak je to jednoznačně posunutí alespoň tří
hráčů do přípravy s A týmem. Skončit bychom chtěli minimálně do 4.–5. místa tabulky, i když tabulka není zas až tak důležitá.
Děkuji za rozhovor.
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prOJeKT „KOpeme Za FOTbal“
AFK Ostřešany – FC Hradec Králové 0:12 (0:7)

AFK Ostřešany – FC HK 0:12 (0:7)
Branky 1. Poděbradský, 4., 33. Dvořák, 13.
Halilovič, 21., 28., 37. Uškovič, 47., 63. Voltr,
55. Klazar, 47. vlastní, 75. Edunov.
Sestava: 1. poločas: Lindr – Poděbradský,
Fukal, Hochmeister, Rezek – Štěpán, Harba,
Halilovič, Šisler – Dvořák, Uškovič. 2. poločas Ottmar – Zelený, Janošík, Pávek, Edunov – Halilovič, Rezek, Schwarz, Votr –
Klazar, Uškovič
Na upraveném pažitu AFK Ostřešany pobíhali spolu s domácími hráči ve středu v podvečer fotbalisté FC Hradec Králové, aby oba
týmy rozdílné výkonnosti poměřily síly. Nejedalo se o žert ale o exkluzivní odměnu, kterou Ostřešany získaly za svou aktivní účast
v projektu Gambrinusu Kopeme za fobal.
Hráči okresního přeboru v pardubickém
okrese si tak díky ojedinělému projektu Kopeme za fotbal splnili sen. Malou obec na
Pardubicku zachvátilo počátkem týdne doslova fobalové šílenství. Nejen fotbalisté AFK
Ostřešny ale i další občané se chystali na
historickou událost v dějinách místního
týmu. Na modelové utkání s celkem z Gambrinus ligy dorazilo kolem 150 diváků. Návštěvnost tedy předčila běžná utkání
okresního přeboru. A že se bylo na co dívat!
Domácí brankář překvapoval i své spolu-

hráče, jeho zákroky stály za to. Relativně přívětivý výsledek utkání pro Ostřešany měl na
svědomí právě gólman. Hradec Králové vyhrál 12:0. Dvakrát pětačtyřicet minut se hrálo
v poměrně svižném tempu. Nedostatky ve
fyzické kondici domácích hráčů se nutně
projevily, i když střídání probíhalo často.
Každý si totiž chtěl zahrát proti týmu s Gambrinus ligy.
Pro svěřence trenéra Jiřího Plíška byl zápas
součástí tréninku. Do akcí šli proto naplno
a nešetřili se. Také velmi ocenili jiný, neobvyklý způsob přípravy. Utkání proběhlo
v přátelském duchu za bouřlivé divácké kulisy. Hráči FC Hradec Králové splinili svů
„úkol“ a odcházeli ze hřiště spokojení s výsledkem a s příjemnou akcí. Domácí zase
děkovali za senzační zážitek.
Co je projekt KOPeMe ZA FOTBAL?
Projekt Gambrinusu Kopeme za fotbal se
rozjel v roce 2010. Kromě materiální podpory pro týmy od nejnižší soutěže po
okresní přebor dává klubům možnost soutěžit o exkluzivní okamžiky s celky Gambrinus ligy. Kromě střetnutí s profesionály
mohou také vyhrát trénink s koučem z první
ligy a mnoho dalších zajímavých cen. Do
projektu je v současnosti v 28 regionech zapojeno přes 526 týmů.
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parTNer uTKÁNí
Porsche Hradec Králové

Nová ŠKODA Rapid je na českém trhu od
včerejšího dne a je jednou z nejočekávanějších automobilových novinek letošního
roku. V těchto dnech si odbývá světovou výstavní premiéru na věhlasném autosalonu v Paříži a vy
máte šanci si ji zblízka prohlédnout dnes při utkání FC Hradec Králové
– FK Teplice nebo v Porsche Hradec Králové
v ulici Na Okrouhlíku.
Zbrusu nový model z mladoboleslavské automobilky blíže představuje ředitel Porsche
Hradec Králové Matyáš Lacina.
V automobilové branži se pohybujete už
20 let, jak se podle vás Rapid uchytí na
českém trhu?
Očekávám, že Rapid si najde v nejbližších
letech tisíce českých zákazníků. Je to totiž
ideální vůz pro rodiny, které chtějí prostorné
auto za dostupnou cenu.
Zdá se, že ŠKODA AUTO se tímto modelem podařilo zaplnit určitou mezeru na
českém trhu…
Ano, Rapid stojí mezi modely Fabia a Octavia, takže je ideálním řešením pro ty, kteří mezi
těmito modelovými řadami váhali. Zároveň
převyšuje své konkurenty designem a bohatší výbavou.
Co vás zaujalo právě
na
designu
nové
ŠKODA Rapid?
Jedná
se
vlastně
o první sériový vůz
značky Škoda, jenž byl
navržen v duchu nově
vyvinutého designového „jazyka“ automobilky, představuje tedy
určitý vývojový předěl.
Zaujaly mě třeba boční

linie karoserie, kde mají hlavní slovo dlouhý
rozvor a silueta podobná vozům typu kupé.
Nebo velké páté dveře na zádi, které nejsou
jen funkčním, ale i designovým prvkem.
Jak tento model naplňuje
slogan automobilky Simply
Clever?
Myslím, že dobře, obsahuje totiž několik zajímavých chytrých řešení. Jednou z mnoha
„vychytávek“ je třeba umístění škrabky na
led na krytu hrdla palivové nádrže. V případě
potřeby je okamžitě po ruce.
Rodiny, pro něž je tento model určen,
bude jistě hodně zajímat otázka prostoru.
Měl jsem možnost si vnitřek auta osahat
a musím říct, že mě nebývale prostorný interiér příjemně překvapil. Přitom Rapid zůstává velmi kompaktním vozem. Délka Škody
Rapid je 4,48 metru a šířka 1,7 metru. Ve
voze, jehož cena startuje od 289 900 korun,
je dostatek místa pro pět pasažérů a zavazadlový prostor nabízí v základu objem 550
litrů a po sklopení zadních sedadel až 1 490
litrů.
Děkuji za rozhovor
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s Janou Kopčinovou, přítelkyní Tomáše Koubka
Tomáš Koubek tvoří se svou přítelkyní
Janou velice sympatickou dvojici. Janu jsme
navštívili a povídali jsme si s ní během reprezentační pauzy, kdy Tomáš hájil
svatyni reprezentace do 21 let.
Jano, mohla byste se našim
fanouškům nejprve představit?
Jmenuji se Jana Kopčilová a je mi 21 let. Vystudovala jsem Gymnázium
Boženy
Němcové
v Hradci Králové a nyní
se druhým rokem věnuji práci finanční konzultantky a za rok
plánuji nastoupit na
VŠE do Prahy. Odmala
jsem závodně tančila až
do svých 20 let, ale nyní
už mi na to bohužel nezbývá čas.
Jak a kdy jste se s Tomášem seznámila?
S Tomášem se známe něco
málo přes 3,5 roku a zezačátku
jsme byli dlouhou dobu jen přátelé.
Je o rok a čtrnáct dní mladší a vždy
jsem si říkala: „Jano, přeci nemůžeš chodit
s mladším klukem.“ Ale časem jsem poznala, že věk u nás nehraje žádnou roli, jelikož se vždy choval neuvěřitelně rozumně
a dospěle. Bylo to možní i tím, že od svých
15 let bydlel sám v HK na intru a musel se
o sebe naučit starat. Teď bych možná řekla,
že často chová dospěleji než já 
Máte společné koníčky nebo jste povahou odlišné osobnosti? (prosím zmiňte se
o svých a Tomášových koníčcích)
Jak už jsem řekla, skoro celý život jsem se
věnovala tanci, který pro mě byl natolik důležitý, že jsem rok a půl dojížděla každý den
na tréninky do Prahy. Tomáš mě v tom vždy

podporoval, stejně jako se já snažím podporovat jeho ve fotbale. Na jiné koníčky nám
v současné době nezbývá čas, a proto si
rádi po náročném pracovním a tréninkovém dni lehneme, sledujeme
filmy nebo Tomášovu oblíbenou
Partičku a lenošíme. Povahově jsme naprosto odlišní.
Já jsem relativně výbušný
člověk a on naopak flegmatik, což mě někdy přivádí k šílenství, jak
klidný dokáže být. Asi je
to proto, že mu tuto vlastnost závidím.
Jaký je Tomáš v soukromí.
Na první pohled Tom
vypadá jako drsňák –
necelé dva metry, 90
kilo , ale opak je pravdou. V soukromí je to
nejmilejší člověk, kterého
znám. Je obětavý, starostlivý, pozorný, má rád děti,
což je pro mě velice důležité,
jelikož jich máme doma jako ve
školce.
???
(Směje se) Máme doma 4 malé děti, jsou to
moji bratranci a sestřenky a Tomáš s nimi
má neuvěřitelně hezký vztah. Jo a také rád
a dobře vaří… prostě ideální přítel 
Jak reaguje na výhry a jak na prohrané
utkání?
Z vyhraných utkání má vždy samozřejmě
obrovskou radost. Většinou je slaví se spoluhráči hned po zápase, ale ta pozitivní nálada se ho drží vždy dlouho. Prohry nemá
rád nikdo, snaží se na ně co nejrychleji zapomenout a soustředit se na to, aby další
zápasy dopadly lépe.
Když si Vás chce získat, co pro to musí
udělat?
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Popravdě se více snažím získávat já jeho.
Trávím hodně času v práci a často se stane,
že jí musím obětovat i náš společný čas.
Z toho nemáme radost ani jeden a já to
potom musím „žehlit.“ Ale jinak jsem naprosto typická ženská, která má ráda milá slovíčka, překvapení, objetí a hlavně pocit
bezpečí.
Prožili jste spolu již společnou dovolenou?
Pořádnou dovolenou jsme spolu zatím neprožili, vždy se jednalo jen o několikadenní
akce či výlety. Na každý z nich máme hezké
vzpomínky, které si snažíme co nejvíce připomínat. Ale letos na Nový rok se chystáme
do Thajska nebo Miami, na což se oba už
opravdu moc těšíme. Ještě nikdy jsme nestrávili Silvestr mimo republiku, bez přátel či
rodiny, tak uvidíme, jaké to bude.
Co vy a sport, respektive fotbal?
Já mám ke sportu obecně i k fotbalu konkrétně pozitivní vztah, jelikož můj děda, strýc
i bratranec se mu aktivně věnovali a věnují
a od doby, co jsme spolu s Tomášem, tak
pasivně už i moji rodiče. Doma mají pověšený kalendář, plakát, vlaječky v autě a prožívají to spolu se mnou a Tomem. Takže
i kdybych si chtěla dát od fotbalu pauzu, tak
nemůžu 
Jak jste prožívala Tomášovo úspěšně tažení Eurem U-19 v Rumunsku?
Vzpomínám na to asi nejvíce z celé té doby,
co se známe, jelikož vím, jakou vážnost celému tomu šampionátu dával. Každý zápas
jsem sledovala se zaťatými pěstmi a byla na
něho neuvěřitelně pyšná. Když se dostali do

finále, uvažovali jsme
s přáteli, že za ním do Rumunska i poletíme. Zápas
se Španělskem jsem prožívala velmi emotivně, i nyní
mám husí kůži, když si na
to vzpomenu. Takových
šancí, dvakrát měli zápas
vyhraný… nejhorší bylo
vidět kluky ležet zklamané
na trávníku. Tomáš brečel
v televizi, já u ní a až za několik minut mi došlo, jak
obrovský
úspěch
to
i přesto byl. Kolik lidí se může pochlubit titulem Vicemistra Evropy? Hlavně vím, že
s kluky mají doteď skvělou partu a k tomu
zážitky, na které nikdy nezapomenou.
Jaké máte s Tomášem nejoblíbenější
místo v Hradci Králové?
Teď je to asi náš nový byt, který jsme si tento
měsíc pořídili, pomalu ho zařizujeme a zabydlujeme a dělá nám to oběma velkou radost. Je to pro nás nové, tak si to snažíme
co nejvíce užívat.
Prozraďte na Tomáše něco, kvůli čemu si
ho vážíte a naopak vlastnost, bez které by
se mohl obejít.
Nejvíce si vážím Tomáše za to, jak obětavý
dokáže být. Vím, že pro svou rodinu a lidi,
které má rád, udělá vše. Naopak to, co mě
dokáže rozhodit, je již jednou zmiňovaná
jeho flegmatická povaha a umění mlčet v situacích, kdy já to nedokážu.
Co přejete hradeckému fotbalu?
Hradeckému fotbalu přeji co nejvíce vyhraných utkání, postup v tabulce, protože si to
všichni už zaslouží a klukům přeji pevné
zdraví a co nejméně zranění.
A co byste závěrem Tomášovi popřála do
jeho další kariéry?
Tomáškovi bych chtěla popřát hlavně hodně
zdraví, jelikož vím, co pro sportovce znamená zranění a omezení dělat to, co mají
nejraději a co je živí. Dále plno úspěšně odchytaných zápasu nejen v dresu Hradce, ale
i reprezentace, a aby se mu splnila všechna
jeho fotbalová i nefotbalová přání.
Děkuji za rozhovor a ať vám to oběma
pěkně klape i nadále.
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NOvÉ aNKeTY gambriNus ligY
Hráč měsíce a Trenér měsíce

Gambrinus liga odstartovala vyhlašování
ankety Hráče i Trenéra měsíce

Po vzoru anglické Premier League se i hráči
a trenéři v Gambrinus lize dočkají ocenění za
svou práci a píli. Ligová fotbalová asociace
ve spolupráci s televizní stanicí FANDA a internetovým portálem iDnes.cz se rozhodla
uvést na svět dvě nové ankety. Hráč měsíce
a Trenér měsíce. Jejich cílem je oceňovat mimořádné výkony jednotlivců i kolektivů
a zvýšit popularitu nejvyšší české soutěže.
„Myslím, že podobná anketa v naší lize
chyběla. Věřím, že bude určitě atraktivní
pro fanoušky a pomůže to další popularizaci naší ligy a jejích hráčů. V zahraničí
podobné ankety fungují a jsou velmi prestižní, tam je třeba se inspirovat,“ svěřil se
Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové
asociace.
Hlavní myšlenkou organizátorů anket je zvýšení prestiže Gambrinus ligy, která vstoupila
do svého jubilejního 20. ročníku. Od roku
1993, kdy soutěž začala psát svou bohatou
historii, se v ní představily desítky vynikajících osobností, a to jak přímo na hřišti, tak
na lavičkách. Smyslem anket Hráč měsíce
a Trenér měsíce je vyzdvihovat jejich úspěchy a postarat se o to, aby byly pravidelně
oceňovány.
Zároveň si ankety kladou za úkol prezentovat nově vytvořenou Ligovou fotbalovou

asociaci (LFA), která od příští ligové sezóny
převezme veškeré pravomoci a ujme se pořádání ligové soutěže. „Jsem rád, že něco
takového jako anketa Hráč a Trenér měsíce vznikla i v Gambrinus lize. Myslím si,
že to bude pro trenéry ocenění jejich
práce,” prozradil jihlavský kouč František
Komňacký. „I mně se tahle myšlenka líbí.
Pro hráče to může sloužit jako velká motivace. Osobně hodně sleduji zahraniční
soutěže a podobné ankety se objevují po
celé Evropě. Je dobře, že se jich dočkala
i Gambrinus liga,” doplnil talentovaný záložník Sparty Ladislav Krejčí.
Jak bude fungovat volba vítěze?
Ankety Hráč měsíce a Trenér měsíce jsou
vyhlašovány za kalendářní měsíc a stanou
se tedy barometrem aktuální ligové formy
jednotlivců i mužstev. Vždy po posledním ligovém utkání v kalendářním měsíci se sejde
pětičlenná expertní skupina a vybere tři
jména v každé kategorii – neboli tři nejlepší
hráče a tři nejlepší trenéry za uplynulý kalendářní měsíc. Jména nominovaných se
vzápětí objeví na této internetové stránce
a oznámí je také internetový portál
iDnes.cz a televizní stanice skupiny Nova.
V tom okamžiku se mohou zapojit fanoušci,
kteří mají týden na to, aby svými hlasy rozhodli, kdo se stane vítězem ve své kategorii.
Hlasování bude velice jednoduché: stačí
označit na této internetové stránce jednoho
nominovaného hráče a jednoho nominovaného trenéra.
Poté se hlasování uzavře a budou oznámeny
konečné výsledky. Jména vítězů budou zveřejněna v nejbližším přímém přenosu z ligového utkání na FANDOVI a objeví se také na
internetovém portálu iDnes.cz. Nejlepší hráč
a nejlepší trenér za každý měsíc převezmou
i trofeje, které jim budou navždy připomínat
vítězství v anketě. Dres vítěze v kategorii
Hráč měsíce bude vydražen a výtěžek aukce
věnován na dobročinné účely.
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NOvÉ aNKeTY gambriNus ligY
Hráč měsíce a Trenér měsíce

TROFeJ
Trofeje pro Hráče měsíce a Trenéra měsíce
vyrobili speciálně na zakázku Ligové fotbalové asociace skláři z firmy Preciosa, která
je předním světovým producentem broušeného křišťálového skla. Trofeje nejsou putovní, zůstanou tedy v držení vítězů ankety
a budou ozdobou jejich sbírky. Trofej je tvořena úzkým podstavcem, na němž je vyznačeno logo Gambrinus ligy a nápis Hráč
měsíce, nebo Trenér měsíce a daný měsíc
a rok. Horní část je ozdobena prvkem fotbalového míče.
Prvními vítězi za měsíc září se stali Martin
Latka a Petr Rada ze Slavie Praha.
POROTCi
Jiří Novotný – Rekordman v počtu ligových
titulů. Bývalý vynikající ligový a reprezentační obránce sleduje Gambrinus ligu v roli
experta Fandy, kde svými názory zpestřuje
nabídku televizního studia.

Tomáš Radotínský – Komentátor FANDY
a Nova Sport, kde každý víkend komentuje
ligové zápasy. Přišel s myšlenkou založit
obě ankety a po vzoru špičkových zahraničních soutěží oceňovat nejlepší hráče
a trenéry.
Michal Hrdlička – Moderátor a komentátor
FANDY a Nova Sport, kde se věnuje uvádění
studií a komentování ligových zápasů. Člen
známé fotbalové rodiny a aktivní hráč. K ligovým fotbalistům má stále velmi blízko.
Filip Saiver – Dlouholetý uznávaný novinář
MF DNES, jehož odborné postřehy a komentáře vycházejí i na internetovém portálu
iDnes.cz. Navštěvuje ligové zápasy a má přináší zpravodajství a publicistiku o dění
v soutěži.
Miloslav Novák – Redaktor iDnes.cz, který
pravidelně sleduje domácí ligovou soutěž.
Patří ke zkušeným fotbalovým novinářům
a uplatňuje bohaté znalosti o hráčích, trenérech a týmech.

Naši sportovNí partNeři
z Hradce Králové

http://www.hchk.cz

http://www.hradeckelvice.cz/

1. hokejová liga:
15. kolo, středa 24. 10. 2012:
• Hradec Králové – Havl. Brod 18:00
16. kolo, sobota 27. 10. 2012:
• Hradec Králové – Třebíč 17:00
17. kolo, středa 31. 10. 2012:
• Most – Hradec Králové 17:30
18. kolo, sobota 3. 11. 2012:
• Hradec Králové – Ústí n. L. 17:00
1. liga ženského basketbalu:
8. kolo, sobota 27. 10. 2012:
• Hradec Králové – Pliska Pardubice, 16:00
9. kolo, neděle 4. 11. 2012:
• Loko Karlovy Vary – Hradec Králové, 16:30
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pŘípravNÉ uTKÁNí

Dynamo Drážďany – FC Hradec Králové 5:2 (3:0)
Freiberg, 13. 10. 2012, 14. 00 hod.:
Dynamo Drážďany – FC HK 5:2 (3:0)
Branky: Poté 2, Brégerie, Ouali, Papadopoulos – Halilovic 2, hráno bez ŽK, počet diváků 1152.
Dynamo Drážďany: Kirsten – Gueye (65.
Kóz), Bregerie, Schuppan, Thoelke (65. Leistner) – Ouali (65. Papadoupulos), Posilka
(46. Kitambala), Jungwirth, Trojan (46.
Solga) – Poté (65. Fořt)
FC HK: Lindr – Rezek (46. Pávek), Jánošík,
Fukal, Zelený – Štěpán, Hochmeister, Šisler,
Harba, Halilović– Uškovič
V příjemném prostředí stadiónku ve Freiburgu, kam si našlo cestu přes tisíc domácích fanoušků, Votroci první poločas
vyloženě nezvládli. Již v první minutě u postranní čáry obehrál domácí hráč Ouali Zeleného, poté si poradil s Halilovićem
a v souboji se Šislerem, který oba podstoupili již v pokutovém území, domácí hráč
spadl a pískala se penalta. Hráč černé pleti
Poté nekompromisně zavěsil k pravé tyči
Lindrovy branky, 1:0. O deset minut se tentýž hráč prohnal okolo Jánošíka a polovyběhnuvšího Lindra bez problémů přehodil,
2:0. Dílo poločasu z domácí strany dokonal
strany Brégerie, který trefil z přímého kopu
šibenici hradecké svatyně, 3:0. V prvním po-

ločase se Votroci nemohli prosadit a soupeřovu svatyni v podstatě neohrozili, když nebudeme počítat dalekonosný pokus
Uškoviče, se kterým si Kirsten v brance domácích hravě poradil.
Do 2. poločasu udělal trenér Plíšek dvě
změny. Ze hry stáhnul stopera Jánošíka, kterého nahradil Hochmeister a do útočné fáze
začlenil střídajícího Dvořáka k Uškovičovi.
Na hře Votroků to bylo hned znát, i když inkasovali počtvrté v řadě z kopačky velmi
dobře hrajícího Ouali. Ten po odraženém
míči po rohovém kopu na nic nečekal a odvrácený míč nekompromisně vrátil za Lindrova záda, 4:0. Poté hru na čas ovládli
Votroci a snížili po dvou gólech Haliloviće na
4:2. První brankovou příležitost vytvořil Pavel
Dvořák, který svému spoluhráči naservíroval
přesně před branku a druhá branka vznikla
po bosenské spolupráci Harba – Halilović,
kdy druhý jmenovaný krásně přeloboval vyběhnutého domácího brankáře. V poslední
minutě ještě domácí Papadoupulos upravil
na konečných 5:2, krásnou střelou do šibenice z 35 metrů.
Votroci na půdě německého protivníka podlehli hlavně po špatném výkonu v prvním
poločase. V tom druhém sice hru vyrovnali,
ale navíc jak na zkorigování výsledku v přípravném mezinárodním utkání to nestačilo.
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FaNOušKOvsKÁ sTrÁNKa
Rozhovor s fanoušky: Kuksmani

Na domácích i venkovních zápasech podporuje Votroky ve fanouškovském kotli
známá dvojice Kuksmanů, otec Jarda
a syn Tomáš. Oba patří mezi soudobé legendy fanouškovské scény FC HK. Jak
naznačují přezdívky, jejich cesta na stadiony za Votroky začíná v malebném
Kuksu, pod špitálem hraběte Šporka. Povídali jsme si cestou na utkání na Julisce,
když ještě nikdo z nás netušil, jakou herní
i výsledkovou bídu nám ten páteční podvečer Votroci naservírují...
Jak dlouho patříte mezi fanoušky Votroků?
K. st.: Já jezdím na Hradec od roku 1991.
Přivedl mne k tomu otec, který byl opravdu
velkým fanouškem Hradce, chodil spoustu
let na staré hřiště u nemocnice a nechyběl
snad na žádném domácím zápase.
K. ml.: Já asi od 6-7 let:-). S tátou a dědou,
kteří jezdili na všechny zápasy do Hradce.
Tomáši, ty patříš mezi ty zásadní lidi, kteří
připravují chorea. Lákalo tě to od malička? Byl jsi takový rodinný kreativec?
Nebo jak ses k tomu vlastně dostal?
K. ml.: Prostě jsem si před pár lety v jeden
krásný den řekl, že bych něco takového
mohl zkusit. Hradec hrál v té době druhou
ligu a nic se tady ve smyslu přípravy a realizace chorea nedělo. Tak jsem do toho šel já.
Z počátku to byly jen nápisy, ale postupem
času se začali připravovat stále složitější
a propracovanější věci.
A co táta? Jezdili jste společně, tak ti pomáhal?
K. ml.: Pomáhal mi určitě, ty začátky by bez
jeho pomoci nebyly vůbec možné. Ale postupně se objevovali kluci, kteří měli o chorea taky zájem, a tak táta mohl skončit
a předat štafetu mladším.
Kdy si vymýšlíš náměty? Na Blackandwhiteeho mi Edit prozradila v jednou z minulých rozhovorů, že dostává nápady

v posteli při usínání. Jak jsi na tom ty? Kdy
tebe líbá choreomanská Múza?
K. ml.? Já to mám míň atraktivní než Honza,
mě to napadá většinou v práci. Makám, najednou mi něco „cvrkne do nosu“, prostě
nápad, myšlenka. Tak hned volám Honzovi
a už o tom přemýšlíme dva. Ovšem faktem
je, že konečný výsledek se od prvotního nápadu většinou hóóódně liší.
V tvůrčím kvasu dochází k přerodu myšlenek:-) ?
K. ml.: Jo, přesně tak. Nakonec je z toho
něco úplně jiného, než na počátku.
Jak je pro tebe příprava chorea časově
náročná?
K. ml.: No, nějaký čas to spolkne, já mám
trochu nevýhodu v tom, že musím do
Hradce na stadion nejdřív dojet. Ale čas si
vždycky najdu, je to moje velká záliba
a času na choreo nijak nelituji.
Co doma? Mají pro tvého koníčka pochopení? Fandí ti?
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K. ml.: Mám maximální podporu, takže paráda. Musím vždycky vyprávět, co jsme přichystali, jak se to povedlo, zajímají se
o fotky, opravdu moc dobrý.
Archivuješ si ty sám pomocí fotek svoji
tvorbu? Aby ses mohl třeba někdy potěšit
pohledem zpátky, nebo se pochlubit...
K. ml.: Něco mám, ale hlavně z počátku to
nebylo úplně systematické. Snažíme se ale
v posledních měsících být v tomto směru
zodpovědnější a děláme si fotodokumentaci.
Vy se kluci oba věnujete taky výkonostnímu fotbalu. Tomáš jako aktivní hráč
Kuksu, ale co ty, Jardo?
K. st.: Já jsem všechno, trenér, správce
hřiště...
Co kopete? Prales?
K. st.: Jo, prales, ale teď jedeme na postup,
všichni věříme, že to tuto sezónu vyjde
a Kuks zamíří výš!
Tome, jaký je tvůj post?
K. ml.: Hraju levého obránce.

Takže Poděbradského flek v Hradci... Co
by sis nejraději vzal od Bradky, a co by si
měl vzít Bradka od tebe?
K. ml.: Já bych určitě potřeboval jeho rychlost. A Bradka by si ode mne mohl vzít příklad ve výšce a ještě trošku vyrůst ...
Když bych vám jako trenérovi a hráči
Kuksu nabídnul jednoho hráče z týmu Votroků, po kom bys tak říkajíc „šli“?
K. st.: Jednoznačná volba je Vojta Štěpán,
ten hráč je moje srdeční záležitost, moc mu
fandím a samozřejmě se mi líbí, jak hraje.
K. ml.: Moc rád bych si zahrál v jednom
týmu s Asimem Zecem, to je moje volba, ten
je dobrý a pomohl by nám:-).
Jardo, co bys poradil kolegovi trenérovi
Plíškovi v naší situaci, kdy hrajeme celkem pohledný fotbal, ale body nejsou?
K. st.: To si netroufám, tenhle pohled na věc
mít. Já se s panem Plíškem srovnávat nemůžu, my hrajeme prales, na 3 útočníky, to
v lize nejde. Myslím si, že kluci nehrají špatný
fotbal a ty góly a body musí prostě přijít.

NAVŠTIVTE wEBOVé STRáNKY FOTBALOVéHO FAN-KLUBU FC HK

www.votroci.cz
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FaNOušKOvsKÁ sTrÁNKa
Rozhovor s fanoušky: Kuksmani

A co ty Tome, jak vidíš letošní hru a bodový zisk Votroků? Utkání proti Liberci
jsme odehráli velmi dobře, v první půlce
jsme mistrovský tým mačkali jak pomeranč, na šance to bylo 4-5:0 pro Votroky,
jenže místo toho, abychom šli do kabin
s luxusním vedením tak 3:0, byl poločasový výsledek 1:1. To mi hlava nebere. Co
tvoje hlava?
K. ml.: Vidím to stejně jako ty. Liberec jsme
40 minut jasně přehrávali, ale nedáváme
šance, to je naše bolavá pata. Jinak se mi
líbí naše výkony v domácích zápasech víc
než venku, tam se mi zdá, že se zbytečně
snažíme hrát zezadu, já bych raději viděl
ofensivní styl i venku.
Jaký máte nejkrásnější zážitky s hradeckými Votroky?
K. st.: Tak pro mě to jsou jednoznačně zápasy v evropských pohárech po vítězství
v poháru národním. Z pracovních důvodů
jsem tehdy mohl být jen na domácích zápasech, ven jsem jet nemohl, ale mám na to
perfektní vzpomínky.
K. ml.: Pro mě je to postup do ligy a hned
první ligový zápas a výhra nad Spartou, Pi-

lařovým gólem. Senzace. Perektní atmosféru měl pak i v té první sezóně náš zápas
doma se Slávií. A v minulé sezóně to bylo
vynikající herně i fanděním v Teplicích a na
Slovácku.
Co fotbalovému Hradci popřát?
K. st.: V první řadě udržení ligy a vůbec
hlavní věc, postavit nový stadion. Protože
když ten nebude, liga nebude taky.
K. ml.: To samé co táta, a přidám ještě nějaký pořádný úspěch v Českém poháru, nejlépe to zase vyhrát.
A poslední dotaz jen pro Tomáše: Ty jsi,
jak říkáš, v práci, nebo na fotbale. Dokážeš si najít čas taky na to, co je potřeba
k zachování dlouhého fanouškovského
rodu Kuksmanů?
K. ml.: No, tak na tohle je zatím času
nemám:-). Ale budu si ho muset najít:-).
Takže já ti za všechny fans přeji, aby se ti
to podařilo, a krásná tradice Kuksmanů na
fotbale v Hradci pokračovala po meči
i v budoucnu. Oběma Vám děkuji za rozhovor a těším se na setkání na fotbalových tribunách.
Fanda Řehounek
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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
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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

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

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

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

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