všesportovní stadion hradec králové

Neděle 4. listopadu 2012 v 15.00 hod.

Zápas 13. kola

FC Hradec Králové – SK Dynamo České Budějovice

Program 13. kola (3. 11. 2012)

Program 14. kola (10. 11. 2012)

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

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

partner
utkání

O dNešNím sOupeŘi
SK Dynamo České Budějovice

Fotbalový klub Dynamo České Budějovice
byl založen v roce 1905, čímž se řadí mezi
nejstarší fotbalové kluby v České republice.
Barvy našeho klubu hájí dlouhodobě 2 družstva dospělých a 14 družstev mládeže (od
předškoláků až po dorostence). Před vznikem samostatné České republiky hrálo Dynamo především v nižších soutěžích, první
ligu si poprvé vyzkoušelo v roce 1947/48
a poté také v sezonách 1985/86 a 1986/87.
Na začátku 90. let dvacátého století se Dynamo konečně zařadilo k tradičním účastníkům první ligy a nic na tom nezměnilo ani
rozdělení na českou a slovenskou ligu.
Jihočeši ale v samostatné české lize často
dopláceli na velmi nevyrovnané sezony. Například v sezoně 1996/1997 obsadil klub
historicky nejlepší umístění v první lize (6.
místo) a o rok později velmi nečekaně sestoupil do druhé ligy. Historie se takto opakovala i v době nedávno minulé. Velmi
kvalitně poskládané mužstvo skončilo v ročníku 2003/2004 na výborném osmém místě,
avšak v následující sezoně, kdy měly být
jeho ambice ještě vyšší, opět sestoupilo. Jihočeši tak v posledních letech pravidelně
balancují na hraně mezi 1. a 2. ligou...
Prakticky v celé historii klubu se České Budějovice spoléhají na výchovu vlastních
hráčů. Mládežnické týmy Dynama patří
dlouhodobě k nejlepším mužstvům v České
Republice. Klub má zastoupení ve všech
nejvyšších mládežnických soutěžích jako je
Celostátní liga dorostu a Celostátní liga

žáků. Z těchto týmů se také prosazují hráči
do reprezentačních týmů – v dřívějších letech nebylo výjimkou, že se v v reprezentačních týmech ČR v kategoriích do 15, 16,
17, 18, 19, 20 a 21 let objevovalo i patnáct
hráčů z jihu Čech!
Dynamo dokázalo vychovat světově uznávané fotbalisty. Největší hvězdou klubu byl
bezesporu Karel Poborský, který se přes Žižkov a Slávii Praha dokázal prosadit v týmech
jako je Manchester United, Benfica Lisabon
nebo Lazio Řím. Svou fotbalovou kariéru na
jihu Čech zahájil a stylově ji opět na jihu
Čech ukončil, když se jako velezkušený reprezentační veterán vrátil v 33 letech zpět do
Dynama, kde se stal zároveň akcionářem.
Poborský ale není zdaleka jediným fotbalistou, který dokázal Dynamo proslavit po Evropě – znalému fotbalovému fanouškovi
neuniknou jména jako Jiří Němec (Schalke
04), František Straka (Borussia Mönchengladbach), Karel Vácha (Tirol Insbruck), Jaroslav Drobný (Panionios Athény, Fulham
FC, Bochum, Herta Berlín), Roman Lengyel
(Ramenskoje, Krasnodar, Novgorod), Tomáš Sivok (Udinese, Besiktas Istanbul), Martin Latka (Birmingham, Panionios Atény).
Budějovice dokázaly také v posledních letech "vyprodukovat" řadu velmi kvalitních
fotbalistů, kteří na svou šanci v zahraničí teprve ještě čekají. Mezi nejznámější jména na
úrovni české ligy patří David Lafata, Jiří Kladrubský, Zdeněk Ondrášek, Tomáš Stráský,
Milan Nitrianský...

Nejlepší umístění: ČR – 6. místo (1994, 1997), ČSSR – 13. místo (1992, 1993)
Nejhorší umístění: ČR – 15. místo (1998, 2001, 2005), ČSSR: 16. místo (1987) – sestupy
Další úspěchy:
finále Českého poháru 1985 (vítěz Dukla), 1991 (vítěz Baník Ostrava)
účast v INTER CUPu v roce 1994 (2. místo po podzimní části)
Nejvyšší skóre:
výhra – 7:2 nad Duklou (1992/93), prohra – 1:15 se Slavií (1947/48)
Nejvíce gólů v sezóně:
14 – David Lafata
Nejvíce startů v 1. lize:
190 – Ladislav Fujdiar
Nejlepší střelec v historii:
74 – Karel Vácha

SOUPISKA SK DynAmO ČeSKé BUDějOvICe, a.s.
gambrinus liga – podzim 2012

Brankáři:

29
30

DANěK Michal
KŘíŽEK Zdeněk

Obránci:

2
5
6
12
16
17
23

ŘEPKA Tomáš
NOVáK Pavel
LENgyEL Roman
HALAMA Jan
HANZLíK Aleš
RIEgEL Jan
MACHOVEC Jaroslav /SVK/

Záložníci:

Útočníci:

7. 7. 1983
16. 1. 1983

195 cm
192 cm

94 kg
88 kg

1974
1989
1978
1988
1987
1980
1986

182 cm
187 cm
191 cm
183 cm
176 cm
194 cm
192 cm

82 kg
70 kg
89 kg
87 kg
74 kg
86 kg
75 kg

9
10
11
18
19
20
22
25

OTEPKA Rudolf
13. 11. 1973
KLESA Michal
13. 5. 1983
RAKOVAN Michal
15. 4. 1989
HUDSON Fernando Tobias /BRA/
18. 7. 1986
RýDEL Filip
30. 3. 1984
JAVOREK Petr
9. 2. 1986
BAKALA Rastislav /SVK/
22. 4. 1990
DA SILVA Sandro Jose Ferreiro /BRA/ 19. 3. 1986

173 cm
185 cm
184 cm
172 cm
183 cm
186 cm
182 cm
176 cm

69 kg
77 kg
77 kg
70 kg
71 kg
72 kg
74 kg
80 kg

4
7
13
14
17
21

LINHART Zdeněk
ŘEZNíČEK Jakub
MARKOVIć Miroslav /SRB/
STRáSKý Tomáš
TáBORSKý IVO
NěMEC František

181 cm
186 cm
184 cm
187 cm
184 cm
188 cm

78 kg
82 kg
79 kg
80 kg
75 kg
76 kg

2. 1.
30. 11.
3. 11.
14. 7.
6. 2.
3. 8.
5. 9.

5. 3.
26. 5.
11. 4.
15. 4.
10. 5.
19. 7.

1994
1988
1989
1987
1985
1992

Realizační tým:
Hlavní trenér – SOUKUP Miroslav. Asistent trenéra – VOZáBAL Martin. Trenér brankařů –
ŠVANTNER Pavol. Vedoucí mužstva sportovně-výkonnostní konzultant – ROgOZ Roman.
Kustod – PROCHáZKA Radomil. Masér – ADAM Vladimír. Lékaři – SCHEICHL Martin MUDr.,
HELD Martin MUDr. Fyzioterapeut – SKRBEK Tomáš.
Sportovní oddělení:
generální manažer – KOTRBA Jiří, Mgr. MBA. Sportovní sekretář – ČADEK Milan Mgr.
Vedoucí junio- a dorosteneckých týmů – TOBIáŠ Pavel.
Vedení klubu:
Předseda představenstva – POBORSKý Karel. Členové představenstva – KOTRBA Jiří, Mgr.
MBA, MARKOVá Daniela Ing.

OHLÉdNuTí ZA miNuLÝmi ZÁpAsY

11. kolo: FC Hradec Králové – FK Teplice 2:0 (1:0)
V dalším podzimním duelu přijeli na Všesportovní stadion fotbalisté Teplic. Hradečtí fotbalisté v prvním poločase ovládli
hru, dařila se jim kombinace a Severočechy zatlačili na jejich polovinu. První
branka nedala na sebe dlouho čekat
a vstřelil ji Pavel Dvořák po centru Honzy
Šislera. Přišly i další šance, ale ty zůstaly
nevyužity. Po změně stran tlak Hradce pokračoval a v závěru přidal druhou branku
Dušan Uškovič z penalty a uzavřel skóre
zápasu. Hradečtí plejeři získali důležité tři
body a posunuli se v tabulce před svého
soupeře.
Jiří Plíšek: „Věděli jsme, že
nás čeká velmi důležitý
zapas, nejen s ohledem na
to, že jsme hráli s Teplicemi,
ale potřebovali jsme získat tři
body. Případné zaváhání by
nás mohlo oddělit v tabulce
a případné vítězství nás mohlo přiblížit ke
středu tabulky, aby jsme ho pořád měli na
dohled. Je to velmi důležité vítězství, podpořené týmovým výkonem. Kluci to utkání
vybojovali, splnili do puntíku to, co jsme si
řekli, zasloužili si vítězství a tři body! Mám za
ně velikánskou radost!“
Vojtěch Štěpán: „Do zápasu
jsme vstoupili výborně, přesně tak, jak jsme chtěli, vlétnout na soupeře nátlakovou
hrou. To znamená pozorně
bránit a nechat soupeře hrát
fotbal. Tím pádem budeme
11. kolo, 21. října 2012:
FC Hradec Králové – FK Teplice 2:0 (1:0)
Branky: 16. Dvořák, 81. z pen. Uškovič. Rozhodčí: Adam – Ubias, Košec. ŽK: Fukal, Uškovič – Podaný, Ljevakovič. Diváci: 3101.
FC HK: Koubek – Holeš, Jánošík, Fukal, Poděbradský – Harba (90. Pávek), Hochmeis-

mít víc místa pro útočení, když soupeři necháme víc prostoru. Přesně tak to bylo
v prvním poločase, Teplice chtěli hrát a my
jsme využívali rychlých brejků. Škoda jen, že
jsme neproměnili víc šancí, které jsme si vytvořili! První poločas jsme odehráli výborně
a ve druhém dějství jsme asi začali přemýšlet o výsledku a chtěli jsme hlavně nedostat gól, což bylo možná trošku vidět. Utkání
bylo pro nás fakt strašně důležité. Byl to
možná zápas podzimu v tom, abychom se
dostali tam, kam chceme a ne abychom se
propadli tam, kam nechceme!“
Dušan Uškovič: „Bylo to
jednoznačné vítězství z naší
strany. Hráli jsme poctivě ze
zabezpečené obrany, soupeře jsme do ničeho nepustili a zaslouženě jsme získali
tři body!“
Pavel Dvořák: „Když nám
teče do bot, tak jsme zase
dokázali doma vyhrát! Jsou
to pro nás důležité tři body
a doufám, že se z toho odrazíme a budeme tak pokračovat v dalších zápasech. Do
prvního gólu jsme hráli docela dobře, pak
už hráli Teplice, ale žádnou šanci si nevytvořili. Ve druhém poločase měli Severočeši
dvacet minut tlak, pak jsme se trošku zvedli
a celkově bych řekl, že to byl ubojovaný
zápas. A moje branka? Honza Šisler poslal
z levé strany po zemi míč na přední tyč a jen
jsem balon tečoval pravou nohou šajtlí do
branky.“
Připravil Petr Přibík
ter, Šisler, Štěpán (80. Halilovič) – Dvořák,
Uškovič (90. Strnad). Trenér: Plíšek.
Teplice: grigar – Vondrášek, Lukáš, Lüftner,
Ježdík – Vůch (82. Melunovič), Jarolím, Ljevakovič, Vachoušek, Podaný (68. Kerič) –
Mahmutovič. Trenér: Ščasný.

OHLÉdNuTí ZA miNuLÝmi ZÁpAsY

12. kolo: 1. FC Slovácko – FC Hradec Králové 1:1 (1:0)
K dalšímu utkání na hřiště soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté do Uherského
Hradiště, kde se střetli na městském stadionu se Slováckem. Na velmi těžkém
mokrém terénu se podařilo Východočechům vybojovat cennou remízu po obětavém výkonu celého mužstva. Výborná
obranná hra v čele s brankářem Tomášem
Koubkem, který domácí doslova vychytal,
to byly hlavní devízy hradeckých plejerů.
Jiří Plíšek: „Prvních dvacet
minut, když jsme byli aktivní,
jsme odehráli velmi dobře
a měli jsme i slušnou přechodovou fázi. Pak iniciativu
převzal soupeř a dal po naši
chybě vedoucí branku. Nám
se naštěstí v úvodu druhého poločasu
utkání podařilo srovnat a pak už to kluci vybojovali. Přestože jsme měli v některých situacích štěstí a podržel nás skvělými
zákroky brankář Koubek, tak jsme vybojovali bod a ten má pro nás velkou cenu.“
Tomáš Koubek: „Prvních
dvacet minut jsme kombinovali, měli převahu a přišly
i náznaky šancí. Pak nás
soupeř zmáčkl a z toho vyústil gól ze standardky. Na
začátku druhé půle jsme asi
zaslouženě vyrovnali a potom jsme se do
konce zápasu bránili. Slovácko mělo až drtivou převahu, ale ubránili jsme se a ten bod
bude hodně cenný! Domácí mají fantastické
fanoušky a i naši přijeli v hojném počtu a byli
slyšet.“

Radek Hochmeister: „Byl to
obtížný zápas na těžkém terénu. Nebylo to moc o fotbale, ale o bojovnosti. Do
utkání jsme dali všechno,
hodně jsme bojovali, i když
nás Slovácko tři čtvrtě zápasu přehrávalo, ale Tomáš Koubek to vychytal a moc nám pomohl, když chytil dva
tři góly! A my jsme si konečně pomohli standardkou a dali jsme z ní branku. S bodem
spokojenost! A moje branka? Haris Harba
kopal roh, míč se odrazil k němu zpět. Já
jsem bojoval s gólmanem a Doškem a spadl
jsem na zem. Hned jsem vstal a odběhl od
nich, čímž jsem se dostal asi metr před
Doška a nabíhal směrem od brány. Přišel
super centr od Harise, který jsem jen hlavou
tečoval a míč zapadl krásně za zadní tyč.
Hrálo se na krásném stadionu a byla tam vynikající atmosféra. Povzbuzovali jak domácí,
tak i našich 80 fanoušků, kteří nás celý
zápas podporovali. Moc nám to pomohlo!“
Jiří Poděbradský: „Bod,
který jsme přivezli, je hodně
cenný! Dvacet minut jsme
hráli velmi dobře a kombinovali, potom naše hra ztratila
kvalitu, Slovácko začalo hrát
velmi dobře a vstřelilo vedoucí gól po standardní situaci. Po změně
stran jsme šli na hřiště s tím, že víme, že
jsme silný v tom, že i když prohráváme, tak
nás to nesloží! A to se potvrdilo celkem
brzo, ale od vyrovnání jsme byli pod obrovským tlakem soupeře.“
Připravil Petr Přibík

12. kolo, 27. října 2012:
1. FC Slovácko – FC Hradec Král. 1:1 (1:0)
Branky: 31. Trousil – 47. Hochmeister. Rozhodčí: Jech – Peřina, Urban. ŽK: Valenta,
Kuncl – Pávek. Diváci: 3876.
Slovácko: Melichárek – Kuncl, Trousil, Mez-

lík, Reinberk – Hlúpik, Daníček, Valenta, Volešák – Došek, Kovář. Trenér: Habanec.
FC HK: Koubek – Holeš, Jánošík, Hochmeister, Poděbradský – Halilovič (46. Pávek),
Šisler, Harba, Štěpán (82. Zelený) – Dvořák,
Uškovič (86. Strnad). Trenér: Plíšek.

TABuLKY

gambrinus liga, Juniorská lig
Tabulka Gambrinus ligy, sezóna 2012/2013, po 12. 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
SK Slavia Praha
FC Zbrojovka Brno
FC Slovan Liberec
1.FC Slovácko
FC Vysočina Jihlava
FK Mladá Boleslav
FK Dukla Praha
FC Hradec Králové
1.FK Příbram
FK Teplice
SK Č. Budějovice
FC Baník Ostrava

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

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

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

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

22:11
19:11
17:9
20:10
16:11
18:20
18:15
14:14
20:22
11:17
18:18
12:14
11:17
10:21
12:20
15:23

23
23
23
22
18
18
16
16
16
14
13
12
11
10
9
8

2
5
8
4
0
3
1
-5
1
-4
-8
-6
-10
-8
-12
-7

33
27
27
25
25
23
21
21
20
19
18
17
17
15
14
10
10
7

15
6
6
4
4
-1
0
-3
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-7
-11
-11
-14

Tabulka Juniorské ligy, sezóna 2012/2013, po 14. 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
FC Hradec Králové
SK Sigma Olomouc
FK Baumit Jablonec
FK Mladá Boleslav
FC Vysočina Jihlava
SK České Budějovice
FK Dukla Praha
AC Sparta Praha
1.FK Příbram
FC Slovan Liberec
FK Teplice
FC Viktoria Plzeň
Bohemians 1905
1.FC Slovácko
FC MAS Táborsko
FC Baník Ostrava

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

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

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

1
3
3
3
5
5
5
5
6
5
6
5
5
7
6
8
8
11

30:7
32:18
31:23
27:13
26:21
25:18
20:23
21:28
28:28
29:26
31:34
25:32
18:30
25:22
18:21
23:33
16:30
16:34

NAVŠTIVTE wEBOVé STRáNKy FOTBALOVéHO KLUBU FC HRADEC KRáLOVé

www.fchk.cz

JuNiOrsKÝ TÝm FC HK
Liga juniorů 2012/2013

13. kolo: FC HK – FC MAS Táborsko 2:0 (1:0)
Branky: 27. Voltr (PK), 52. Klazar. ŽK: Vlček, Novák, Kopáč – Čivič, Rosolek, Pavličko, Počet
diváků 270, Rozhodčí: Houdek – Mokrusch, Bacík.
FC HK: Vízek – Vlček, Novák, Krčál, Shejbal – Zec (68. Doležal), Schwarz, Ptáček (84. Štulajter), Klazar (59. Furik)– Voltr (33. Kopáč), Hofman (70. Krejčík).
FC MAS Táborsko: Varyš – Hric, Turek, Pavličko, Čivič (81. Ketman)– Stuchlík (81. Sazima),
Kluzák, Mužík (46. Rabiňák), Kukučka (73. Rosůlek Jakub)– Rosůlek Jindřich (Jibril), Holub.
Do SCM Bavlna zavítal tým Táborska, který se v průběžné tabulce Juniorské ligy před utkáním nacházel na předposledním místě tabulky.
Votroci se prosazovali od prvních minut a na hřišti si vynutili územní převahu. V koncovce jim
však scházel potřebný klid. gólové rozuzlení tak přišlo až v 27. z nařízené penalty, když hostující hráč zahrál v pokutovém území rukou. Penaltu s přehledem „uklidil“ do levého horního
růžku Voltr, 1:0. Ovšem sám střelec se o chvíli později dostal do nezávidíhodné pozice, když
se střetl s hostujícím brankářem a ze souboje odešel s podezřením na prasklou lícní kost.
V druhém poločase domácí tým pokračoval v tlaku. Hned počátkem poločasu se do dobré
příležitosti dostal Hofman a chvíli po něm Zec, ale ani jeden svoji příležitost nedokázali proměnit. gólová byla až ta v 52., to když se na levé straně prosadil Hofman, naservíroval před
branku osamocenému Klazarovi pro kterého již nebyl problém vstřelit druhou branku.

Radek Voltr uniká obránci FC MAS Táborsko.

JuNiOrsKÝ TÝm FC HK
Liga juniorů 2012/2013

Domácí i nadále pokračovali v aktivní hře, ze které vyplynul rohový kop Furika a hlavička Matěje Ptáčka orazítkovala břevno. Těsně před koncem se tleskalo ještě jednou, ovšem ne
gólu, ale ukázkovým „nůžkám“ Michala Furika, které skončily těsně nad brankou Varyše.
To byla v podstatě poslední šance pondělního utkání Juniorské ligy, kde si domácí po zásluze připsali další tři body do tabulky.
Luboš Prokopec, trenér: „V prvním poločase jsme nehráli příliš dobře, chyběl nám větší
pohyb a jistota na míči. Ve druhém poločase jsme se zlepšili v kombinaci a dokázali si vytvořit několik brankových příležitostí. I přes určité výhrady k našemu výkonu si myslím, že je
naše výhra zasloužená.“
14. kolo: FK Příbram – FC HK 2:7 (2:1)
Branky: 25. Valenta, 43. Valenta – 36. Zec, 52. Doležal, 55. Zec, 58. Furik, 60. Zec, 68. Zec,
73. Ptáček. ŽK: Soldát – Novotný, Rozhodčí:Pechanec – Štěrba, Štefan, Počet diváků 30.
1. FK Příbram:Krček – Mára (56. Skořepa), Brotánek, Valenta, Šípek (81. Andrejevič), Soldát,
Pilík T. (85. Háás), Vnuk, Hanuš, Štochl, Pilík P.
FC HK: Zavřel – Vlček, Novák, Zelený – Shejbal (82. Krejčík), Ptáček, Krčál, Doležal, Kopáč
– Furik, Zec (84. Novotný).
V dalším kole Juniorské ligy si Votroci smlsli na Příbrami, když Asim Zec vstřelil podruhé
v sezóně v jednom utkání čtyři branky.
Hradecká juniorka tentokrát cestovala na hřiště desáté Příbrami, která doposud získala osmnáct bodů. Příbram dokázala zatím pětkrát vyhrát, třikrát remizovala a pětkrát odešla z hřiště
poražena. Ovšem Příbrami se v domácím prostředí doposud celkem dařilo a z šesti zápasů
dokázala čtyři vyhrát. Jednou remizovala a pouze jednou prohrála. V těch šesti zápasech dokázala nastřílet slušných 17 branek a pouhých sedm jich inkasovala.
Tuto příznivou bilanci jim narušili až Votroci, kteří na hřišti U Litavky v 2. poločase spustili gólový koncert hlavně zásluhou Asima Zece.
Ale popořádku. Hradečtí od samého začátku opanovali hřiště, když po 20 minutách hry nastřelil Shejbal tyč a po chvilce mířil Zelený z přímého kopu jen těsně vedle. Ovšem hned
z protiútoku se prosadil domácí Valenta, který se po individuální akci dostal až před brankáře Zavřela a ten neměl šanci prudkou střelu chytit, 1:0. Za deset minut začal úřadovat
Zec, který si naběhl za obranu na přesnou přihrávku a srovnal stav utkání na 1:1. V závěru
poločasu si však naběhl domácí Valenta na přesnou přihrávku Pilíka a střelec první domácí
branky se opět nemýlil. Poločas tak vyzněl o jednu branku pro Příbramské.
Hned v úvodu druhého dějství mohl srovnat Zec, ale tentokrát se neprosadil. Vyrovnávací
branku tak vstřelil až v 52. Doležal po přihrávce Zeleného, 2:2. Poté se již rozjel brankostroj
Votroků. Nejprve je poslal do vedení Zec, poté zvýšil na rozdíl dvou branek Furik a po hodině hry zvyšoval na 2:5 opět Zec. Aby toho nebylo málo, tak v 73. zvyšoval na 2:6 opět Zec
a o další dvě minuty již na rozdíl pěti branek skóroval Ptáček, 2:7. V této fázi zápasu byli domácí „na ručník“ a bylo jen otázka času, kdy do jejich sítě padne další branka. To se však
již nestalo a Votroci tak v 13. kole doslova deklasovali domácí tým 2:7.
Asim Zes se tak prodral do čela střelecké tabulky Juniorské ligy, když doposud vstřelil 12
branek.
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1. liga dorostu U-19: FC HK – SFC Opava 7:1 (2:1)
Branky: Jurečka, Bláha, Kraják, Vobejda 2x, Drozd D., Šnejdr, Vágner. Sestava: Jehlička –
Drozd P. (Kafka), Zezula, Drozd D., Kratochvíl, Vobejda, Hannich (Bönisch), Kraják (Brabec),
Bláha (Heger), Langr (Vágner), Šnejdr
Za mrazivého počasí a neustávajícího sněžení jsme minulý víkend nastoupili na domácím
hřišti proti týmu Opavy. Za těchto nepříznivých podmínek by málokdo čekal velké gólové
hody, avšak opak byl pravdou.
V první desetiminutovce jsme mohli vidět hned tři velké příležitosti na vstřelení branky. Tu
první si vypracovali ve 4. hosté, kdy se po přihrávce z pravé strany ocitl před Jehličkou opavský Zezulka, ale náš brankář jeho střelu dokázal vyrazit na roh. Hned o dvě minuty později
se po kolmé přihrávce řítil na branku hostí Bláha. S jeho pokusem si brankář poradil. V 8.
zápasu se v obležení čtyř opavských hráčů dokázal dostat ke střele Langr. godula jeho
střelu s vypětím všech sil vytěsnil na roh. Ve 24. vyslal Kraják skvělou kolmou přihrávkou do
šance Bláhu, který bohužel na godulu nevyzrál. O čtyři minuty později centroval z pravé
strany Bláha. Obránce místo odkopu vyslal míč na vlastního brankáře, ale ten byl pozorný
a předvedl dobrý zákrok. Po půl hodině hry se mohli radovat hosté. Po nedůrazu v naší obraně si zpracoval míč ve vápně Jurečka, který prostřelil Jehličku, 0:1. Soupeř na naší odpověď nemusel čekat dlouho. Ve 38., po perfektní přihrávce Langra mezi obránce, šel opět
sám na brankáře Bláha, který zamířil přesně mezi tři tyče, 1:1. Hned o minutu později jsme
jásali podruhé. Marek Langr svou druhou gólovou přihrávku vyslal ke skórování Krajáka,
který si obhodil gogolu a bez problému skóroval, 2:1.
Ve třetí minutě druhého poločasu Kraják přihrál za obranu Bláhovi, kterému jeho střelu opavský brankář vyrazil nohou. V 52. po krásné kombinaci přes celé vápno se míč dostal k Vo-

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

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

15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
14
14
14

12
10
9
8
8
8
6
6
5
5
5
5
3
4
3
3
2
2

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

3
3
2
2
2
5
4
5
6
7
7
8
5
8
9
9
8
11

42:17
32:15
37:16
31:16
28:17
34:21
24:16
21:26
21:23
29:34
20:28
19:27
14:22
19:24
12:22
13:26
17:35
19:47

36
31
30
28
28
25
22
21
18
17
17
16
15
14
12
11
10
7

15
7
12
7
10
1
4
0
-3
-1
-4
-2
-9
-10
-12
-13
-14
-11
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bejdovi a ten s přehledem přehodil vyběhnuvšího godulu, 3:1. Bláhal zaměstnal brankáře
hostí v 62., ale ten jeho střelu opět dokázal vytěsnit na roh. Následný rohový kop zahrával
Šnejdr. Jeho přetažený míč na zadní tyč nastřelil Bláha před bránu, kde se k němu protlačil
David Drozd a zvýšil již na 4:1. O minutu později orazítkoval Jurečka střelou z vápna pravou
tyč hradecké branky. Po následném protiútoku našel Bláha přihrávkou pod sebe ve vápně
Šnejdra, který si poradil s obráncem a střelou k tyči opět zvýšil skóre, 5:1. O dvě minuty
později měla Opava výhodu trestného kopu. K míči se postavil Jurečka, jehož střelu Jehlička
vyrazil na roh. V 74.jsme se radovali pošesté. Kraják zpětnou přihrávkou nabil Vobejdovi
a ten vymetl levou šibenici godulovi branky, 6:1. Poslední slovo v zápase měl domácí útočník Vágner, kterému nahrál mezi penaltu a malé vápno Šnejdr a Vágner dělovkou pod břevno
nedal brankáři Opavy šanci, 7:1. Po tomto gólu rozhodčí ihned ukončil zápas, a tak jsme
mohli slavit vysoké vítězství.
Milan Frimmel, trenér: „Dnešní utkání vlivem počasí nemělo moc společného s fotbalem,
kterým se chceme prezentovat. Souvislá vrstva sněhu nám znemožňovala kombinaci. I tak
musím všechny hráče pochválit, jak k utkání přistoupili. Přes úvodní branku soupeře jsme
ještě do poločasu výsledek otočili a po zbytek utkání jasně dominovali. I když byl terén
hodně náročný, tak jsme si vypracovali pohledné akce a vstřelili krásné góly.“
Česká liga dorostu U-17: AFK Chrudim – FC HK 0:4 (0:1)
Branky: Zorvan 2, Trubač, Dočekal. Sestava: Ordelt – Fenz, Suchánek, Václavek (68. Hrabar), Hlavsa (58. Majurník) – Trubač, Šejvl, Vlček (55. Zdržálek), Korčák (73. Kočnar), Zbudil (50. Dočekal), Zorvan.
Jaroslav Kratochvíl, trenér: „Klasické derby. Domácí hráli houževnatě, bojovně, agresivně,
čekali na rychlé brejky a naše chyby. Podali jsme velmi dobrý výkon, jediné co našim hráčům vytknout, je produktivita, protože jsme neproměnili opravdu velké šance a domácí byli
ve hře o výsledek téměř hodinu utkání. V závěru jsme jasně dominovali a zaslouženě zvítězili.“
Česká liga dorostu U-16: MFK Chrudim – FC HK 1:6 (0:4)
Branky: 9. Miker, 21. a 23. Novák, 35. Nešický, 55. Habrman, 72. Jeníček. Sestava: Blažek
(61. Ikizgul) – Strasser, Střelec (51. Jirman), Fogl, Knap (41. Kollár) – Dzurko (41. Brokeš),
Nešický, Miker – Hynek (51. Jeníček), Novák (61. Sobotka), Habrman.
Aleš Majer, trenér: „S výkonem v utkání jsme velmi spokojeni, kluci se výborně vyrovnali
i s nepříjemným počasím. Velmi dobře jsme kombinovali, aktivní jsme byli až do konce zápasu. Je jen škoda, že jsme nepřidali více branek, což bylo způsobeno menší kvalitou v koncovce a také velmi „zajímavým“ přístupem jednoho z asistentů rozhodčího. Domácí si
branku, kterou vstřelil v poslední minutě utkání, za svůj přístup zasloužili.“
Česká liga žáků U-15: FC HK – RMSK Cidlina Nový Bydžov 6:2 (3:0)
Branky: Krejčíř 2, Breda 2, Trávníček, Vodička. Sestava: Baťha (36. Mach) – Hašek, Křížek
(36. Dostál), Vápeník, Čech – Vodička, Martinec (50. Zeman), Chocholatý – Breda, Krejčíř,
Trávníček.
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Michal Stříž, trenér: „Přestože utkání se hrálo za velice nepříznivých podmínek, kdy celé
utkání foukal silný vítr a hustě pršelo, tak jsme si už první poločas vytvořili dostatečný náskok,
který jsme v průběhu celého zápasu kontrolovali.“
Česká liga žáků U-14: FC HK : RMSK Cidlina Nový Bydžov 17:0 (8:0)
Branky: 5x Šípek, 5x Rožek, 3x Šedivý, Brůža, Kabeláč, Zeman, Javůrek. Sestava: Šeba (36.
Finke) – Knespl, Havel, Koubek (36. Daněk), Dědeček (36. Petřík) – Javůrek (36. Kabeláč),
Nejman (36. Zeman), Brůža, Bičiště – Šípek (36. Rožek), Šedivý.
Karel Krejčík, trenér: „Hrálo se neustále na jednu branku za velice nepříznivého počasí.
Prostřídali jsme celé mužstvo, s chutí si zastříleli a vylepšili skóre.“
Krajský přebor U-10: FC HK U-10 – Jaroměř U-11 7:0 (Schober 3, Benák 2, Schmoranz, Ludvík) – Chlumec n. Cidl. U-11 8:1 (Schober 2, Schmoranz 2, Benák, Chlumecký, Jaroš,
Včelák) – Slavia Hradec Králové U-11 12:1 (Semerák 4, Kirchner 4, Včelák 2, Kruml, Černý)
Sestava: Saidl, Jirkův, Chlumecký, Keprta, Boniš, Ludvík, Schmoranz, Benák, Schober,
Kruml, Semerák, Černý, Kirchner, Včelák, Matěj Beneš, Slivka, Jaroš
Lukáš Fibiger, trenér: „Kluci dnes předvedli opět výborné výkony. Rychlá a přesná kombinační hra, velké množství krátkých přihrávek ve velkém pohybu a skvěle zvládnuté herní situace 1:1. To přineslo celému mužstvu radost ze hry, spoustu vstřelených branek a tři
zasloužená vítězství. Borci, díky.“

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 HK, tel.: 731 452 353
Martin Barbarič, šéftrenér přípravek
FC HK, tel.: 608 323 414
Vojtěch Mareček, sekretář Fotbalové
akademie FC HK, tel.: 732 443 865

JAK TO BYLO NApOsLedY?
Prvoligová sezóna 2011/2012, 16. kolo

V minulé sezóně na tom byl dnešní soupeř
ze vzájemných duelů bodově lépe. V podzimním utkání Jihočeši vydolovali v souboji
„pod lízátky“ bod za bezbrankovou remízu
a v jarní odvetě si připsali výhru, když vítězný gól vstřelili z pokutového kopu v poslední minutě utkání. Pojďme si tedy
poslední duel připomenout.
23. kolo, 1. 4. 2012, 17.00 hodin, České Budějovice, Střelecký ostrov:

SK České Budějovice – FC HK 1:0 (0:0)
gól: Otepka PK, ŽK: Krajčík – Malinský, Šisler, Zelený, Počet diváků: 2614.
SK Dynamo České Budějovice: Daněk –
Krajčík, Řepka, Lengyel, Machovec – Klesa,
Javorek, Otepka, Rýdel – Ferreira (72. Hudson), Řezníček (84. Němec)
FC HK: Koubek – Plašil, Hochmeister, Šisler,
Poděbradský – Štěpán (90. Edunov), Černý,
Holeš – Malinský (66. Zelený), Mrázek (61.
Dvořák)
Votroci v dnešním utkání
sahali po bodu, ale ten jim
sebrala proměněná penalta v poslední minutě
utkání.
Zápas v Českých Budějovicích začal od první minuty
svižně, ale první šance na
sebe nechaly čekat až do
20. minuty. Byli to Votroci,kteří se dostali do
první vážnější šance zápasu. V 18. odcentroval Šisler, ale hlavička Štěpána
domácího brankáře neohrozila. Hned v zápětí napřáh z 26 metrů Šisler
a jeho střela jen těsně minula levou tyč Daňkovy
svatyně. Poté se do šance
dostali i domácí, když po
chybě Koubka netrefil
prázdnou branku domácí
Klesa. Po půlhodině hry
napřáhl z 20 metrů domácí
Otepka, ale jeho střela
skončila těsně nad. V 38.
vyrobil hrubku domácí Machovec, když poslal velkou
„malou“domů domácímu
brankáři, ale toho zbytečně
fauloval Štěpán, takže se

namísto šance, nakonec kopal
přímý kop proti Votrokům.
První poločas divákům nabídl pěknou, útočnou hru, které chybělo
jedno, góly. Druhý poločas již tak líbivý fotbal nepřinesl. Hra se odehrávala převážně na polovině
Votroků, ale domácí tým se do vážnější šance nedostal. gól Klesy
z 56. neplatil pro ofsajd a střely Javorka, respektive Řezníčka skončily
vysoko nad. Votroci se dostali na
dostřel domácí branky pouze ke
konci utkání, jenže střely Dvořáka
a Janouška byly spíše propagačního charakteru.
Rozuzlení zápasu přišlo až v nastavené době hry. Rozhodčí Paták odpískal hru rukou Jiřímu Janouškovi
v pokutovém území a následovala
penalta. Tu bezpečně proměnil
Otepka a stanovil tak výsledek
utkání na 1:0 pro České Budějovice.
Votroci na bod sehali, ale nedosáhli.

rOZHOvOr

s Tomášem Holešem a Tomášem Koubkem
V minulých dnech se dohrála kvalifikace
týmům do 21 let na Euro 2013 v Izraeli. Lvíčata v barážovém dvojutkání narazila na
velmi silný tým Ruska a po prohře 0:2 v Jablonci n. N. a remíze 2:2 v Jekatěrinburgu se
na závěrečný šampionát neprobojovala.
V závěru kvalifikace se do týmu trenéra
Jakuba Dovalila probojovala i dvojice hradeckých odchovanců Tomášové Holeš
a Koubek. Ač v týmu patřili k těm nejmladším, určitě ostudu našemu klubu neudělali.
Ba naopak, trenér Jakub Dovalil s nimi do
týmu počítá. Ten se tentokrát kvalifikaci
vyhne, protože příští šampionát hráčů do 21
let se uskuteční v létě 2015 České republice.
Oba naše reprezentanty jsme pozvali k příjemnému posezení a položili jsme jim několik otázek. Ta první zněla úplně „obyčejně“.

Jak se s odstupem několika dní díváte na
barážové utkání s Ruskem?
Holeš – Baráž byla z naší strany nepovedená. My jsme si ji zřejmě prohráli již prvním
utkáním v Jablonci, kde jsme prohráli 0:2
a soupeř si tím získal velký náskok. V Rusku
jsme to ještě chtěli zvrátit, ale bohužel se to
nepovedlo.
Koubek – Jak říkal „Holi“, baráž hodně
ovlivnilo první utkání. Ve druhém utkání jsme
předvedli, že můžeme hrát se všemi.
I s Rusy, kteří měli silnou ofenzívu. Tam jsme
je ubránili a vlastně ani pořádně nevystřelil
na branku. Báli se nás a ještě po zápase se
klepali. Určitě dnes ví, kdo jsou to Češi
a kdo je doma přehrál (směje se). Ale baráž
se hraje na dva zápasy a my jsme ten první
doma prohráli. Takže proto jsme nepostoupili.

Před samotnou baráží jsme vystupovali
v roli outsidera a Rusy jsme stavěli do role
favorita. Byli opravdu tak výjimeční? Nebylo škoda, hned se pasovat do role slabšího?
Holeš – Z mého pohledu byli Rusi skutečně
favorité. Jejich hráči hrají ve špičkových evropských klubech, ale jak se hlavně ukázalo
ve druhém utkání, dokázali jsme se jim vyrovnat a dokonce přehrát. Po baráži můžu
vlastně říct, že zas tak velcí favoriti nebyli.
Koubek – Před baráží všechny funkcionáře
naší asociace zklamalo, že nám los nepřál.
Chytli jsme nejtěžšího možného soupeře
z druhého koše. To asi na všechny zapůsobilo a všichni jsme se posadili do role outsiderů. Možná, že i s tímto vědomím šli někteří
kluci do zápasu v Jablonci. To jsou ale jen
spekulace. Ve druhém zápase jsme byli
lepší než domácí, ale to bych zase opakoval první otázku … Kvalifikaci jsme si prohráli prvním utkáním.
Jak jste prožívali to první, jablonecké
utkání?

Holeš – Já jsem byl na lavičce a prožíval
jsem to hodně. Samozřejmě jsem klukům
držel palce, aby to vyšlo. Bohužel, moc to
nevyšlo… Také jsem držel hlavně palce Koubisovi, aby to jemu vyšlo.
Koubek – Pro mě to byl vlastně první soutěžní zápas, do té doby jsem byl v roli náhradníka. Na tuhle šanci jsem čekal a ta
nakonec přišla díky zranění Romana Valeše.
V utkání jsem se snažil nedělat nic složitého
a chytat nejlépe jak umím. Něco jsem i chytil, ale bohužel, na lepší výsledek to nestačilo.
Ve druhém utkání v Jekatěrinburgu jste již
byli oba v základu …
Holeš – Pro mě osobně to bylo jedno z nejlepších utkání, které jsem doposud zažil,
ne-li nejlepší. Nastoupil jsem k prvnímu důležitému zápasu za jedenadvacítku a ještě
proti takovému soupeři a při takové atmosféře. Utkání jsem si naplno užil a byl jsem
rád, že mi trenér Dovalil dal důvěru.
Koubek – Rozdíl mezi zápasy byl hlavně
v kulise. V Jablonci jsme hráli před dvěma
tisíci fanoušky a pak jedete do Ruska, kde
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na vás hučí dvacet tisíc fanoušků. To byl asi
ten největší rozdíl. V Rusku jsme si to
všichni museli užít, i když jsme byli hostující. Atmosféra byla skvělá a to se hned
hraje všem jinak, než když dva tisíce lidí
mlčí a pak vám na konci ještě nadávají.
V Rusku jsme všichni zahráli na hranici
svých možností.
V Jekatěrinburgu náš tým inkasoval dvě
červené karty. To byla hra tak vyhrocená?
Holeš – V hledišti byla atmosféra vypjatá
a domácí fandili i v době, kdy Rusové prohrávali. Jak šel čas, tak i na hřišti se atmosféra vyhrocovala a přišly i karty. Nebudu je
hodnotit. (Po chvilce rozmýšlení). Z mého
pohledu byly karty přísné a hodně ovlivnily
zápas. Myslím si, že kdyby nebyly, určitě by
se zápas vyvíjel jinak.
Koubek – Rozhodčí karty rozdával tak, jak
se mu to hodilo. Hned v 6. minutě byla penalta a k tomu žlutá karta. Poté druhá žlutá
pro Tomáše Kalase u střídaček, kdy se oba
hráči drželi navzájem, ale rozhodčí to vyhodnotil tak, že písknul faul proti nám a Tomášovi dal druhou žlutou. Do té doby to
snad až tak vyhrocené nebylo, ale po červené kartě nám nic jiného nezbylo, než se
tlačit dopředu a trošku na Rusy přitlačit.
Z toho také vznikla ta druhá žlutá, respektive červená pro Vaška Kadlece, když soupeře dojel. Utkání mělo vynikající náboj
a diváci pro to udělali hodně. Když například
běžel jejich hráč do našeho vápna, celý stadion byl na nohou a hučel. Takové zápasy
nám oběma může jen prospět v naší další
kariéře.
Do Jaketěrinburgu zřejmě s Čedokem na
dovolenou nepocestujete. Měli jste tedy
možnost si ho alespoň zběžně prohlédnout?
Holeš – (Směje se) Tak na dovolenou tam
skutečně nepojedu, protože je to hrozně daleko (pomezí Evropy a Asie) a navíc město
není nic extra. Měli jsme možnost si město

„zlehka“ prohlédnout, když jsme byli na procházce. Mně osobně se město nelíbilo, bylo
špinavé, hodně zácpy, auta parkovala
všude. Město jako takové na mě působilo
špatně. Zlatý Hradec Králové!
Koubek – Pro mě osobně, dokonalý chaos.
Dopravní špička byla neustále. Ať jsme jeli
ráno v osm nebo v deset dopoledne, všude
byla auta. Vůbec nechápu, kde se tam
brala. A když jsme měli před autobusem policejní doprovod, tak auta vůbec nereagovala, že na ně houkají policajti. Město jako
takové, nic zajímavého. Všechno rozestavěné, špinavé. Snad jen Chrám na Krvi, kde
byla vyvražděna carská rodina. To bylo asi
tak vše, co by mohlo být zajímavé.
Co hotel? Jste ubytováni společně?
Holeš – Hotel byl pěkný a postaráno bylo
o nás hezky. S Koubisem spíme spolu. Bylo
to i mé přání, aby mně pomohl se začleněním do týmu.
Koubek – Já doufám, že to nebylo naposledy, kdy jsme na repre spali pohromadě.
Snad se tam ještě ukážeme (směje se).
Jinak hotely jsou všude stejný. I tam bylo
o nás dobře postaráno a měli jsme vše, na
co si vzpomenete.
Jaká byla po baráži reakce vašeho okolí?
Přeci jen dva „Hradečáci“ v reprezentaci,
to tu dlouho nebylo.
Holeš – Vše bylo pozitivní, i když se nepostoupilo. Moje rodina byla ráda, že jsem si
mohl zahrát takové utkání. Určitě nám drželi
všichni palce. I v klubu nám všichni gratulovali k výkonu. Dokonce i fanoušci po nedělním utkání a přáli nám, ať se tam dlouho
udržíme.
Koubek – Jak je známo, tak moje rodina
prožívá všechny naše zápasy, takže byla
i v Jablonci. Tam bylo celé auto. Tam byli
všichni hodně zklamaní. Jsem rád, že mě
podporují a i dnes za mnou jezdí třeba i do
Jablonce, kam je to od nás velká dálka.
Podporu od rodiny mám velkou. A co se
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týče klubu, tak klub musí být jedině rád, že
jsme v Rusku hráli a utkání jsme odehráli
dobře.
Měli jste již možnost zhodnotit svoje dosavadní působení v jedenadvacítce s trenérem Dovalilem a bude s vámi počítat
i do dalšího období?
Holeš – Ta možnost ještě nebyla. Po příletu
měl trenér Dovalil pouze proslov spíše ke
klukům, kteří končí. Poděkoval jim za odvedenou práci v jedenadvacítce a popřál jim
do budoucna hodně úspěchů. Nám čtyřem,
kteří můžeme ještě věkově pokračovat,
pouze řekl, že se asi budeme i nadále vídat.
Ale všichni víme, že záleží jen na nás, jak si
udržíme výkonnost.
Koubek – Někdy za měsíc, přesněji v listopadu, nás čeká utkání se Švédskem. Ale
ještě nevíme, zda to bude „stará“ jedenadvacítka a její poslední zápas nebo se již po-

jede s ročníkem 92–93 a mladší, který se
vlastně bude připravovat na Euro 2015
v Česku. Snad jsme s Holim ukázali, že do
reprezentace patříme, a když budeme pravidelně nastupovat v lize, tak se vůbec nemusíme bát, že bychom nominaci od pana
Dovalila nedostali.
Dnes vás oba čeká velmi důležité utkání
proti Českým Budějovicím …
Holeš – Samozřejmě, dnes nás čeká velmi
důležité utkání. Chceme určitě vyhrát a do
zápasu dáme všechno.
Koubek – Jako v každém domácím utkání,
tak i v tomto se budeme snažit potěšit oko
diváka. Chceme hrát fotbal, i když tyto zápasy jsou hlavně o tom, aby se bodovalo.
Body hrozně potřebujeme a celá kabina
chceme vyhrát. Takže jdeme do toho, jdeme
pro tři body a jdeme vyhrát.
Děkuji za rozhovor.

nAšI SPOrtOvní PArtneřI z HrADCe KrálOvé

http://www.hchk.cz

1. hokejová liga:
20. kolo, středa 7. 11. 2012:
• Hradec Králové – Olomouc 18:00
21. kolo, sobota 11. 11. 2012:
• Šumperk – Hradec Králové 17:00
22. kolo, středa 31. 10. 2012:
• Hradec Králové – Mladá Boleslav 18:00
24. kolo, středa 21. 11. 2012:
• Hradec Králové – Písek 18:00

1. liga ženského basketbalu:
10. kolo, sobota 10. 11. 2012:
• Hradec Králové – BK Strakonice, 16:00
11. kolo, sobota 17. 11. 2012:
• ZVVZ USK Praha – Hradec Králové, 15:00
http://www.hradeckelvice.cz/

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. 1 - brankář FC Hradec Králové
Tomáš Koubek

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).

pArTNer uTKÁNí
JAKO

V minulých dnech mohli fanoušci FC HK posílat odpovědi na soutěžní otázky o VIP zájezd
na bundesligové utkání SpVgg greuther Fürth – Borussia Mönchengladbach. Partner našeho klubu a výhradní dodavatel oblečení pro FC HK společnost JAKO totiž pořádal soutěž pro fanoušky našeho klubu. Tři výherci tak po dnešním losování budou mít možnost
shlédnout zajímavé bundesligové utkání.
O co se vlastně všechno
hrálo? Co všechno obsahuje výherní balíček pro 3
fanoušky FC HK?
• O VIP vstupenku na bundesligové utkání SpVgg
greuther Fürth – Borussia Mönchengladbach
• O prohlídku města Norimberk
• O originální dres domácího týmu SpVgg greuther Fürth
• A samozřejmě o dopravu a občerstvení během
zájezdu
Možnost posílat odpovědi
měli všichni do posledního
dne měsíce října letošního
roku na webových stránkách www.fchk.cz.
A na co se odpovídalo? Kvíz obsahoval 4 otázky spojené s našim klubem a společností
JAKO.
Jaké byly otázky?
• Kdy byla společnost JAKO, která vyrábí sportovní oblečení a vybavení, založena?
• Od jaké sezóny obléká firma JAKO prvoligové fotbalisty FC HK?
• Kolik bundesligových klubů obléká firma JAKO?
• Kolik prvoligových klubů v gambrinus lize obléká firma JAKO?
Znáte správné odpovědi? Chcete si je ověřit? Na vedlejší straně najdete článek o spolupráci
klubu FC HK s firmou JAKO a zde najdete odpovědi na všechny otázky.
A to nejdůležitější na závěr. Výherce, respektive tři šťastní výherci, kteří správně odpověděli, budou dnes o poločasové přestávce vylosováni a musí být přítomni na stadionu. Pro převzetí poukazu bude mít vyhlášený výherce 1 minutu od vyhlášení
moderátorem utkání na jeho převzetí. Proto, zda jste odpověděli na soutěžní otázky
a chcete navštívit bundesligový zápas, buďte ve střehu. Za chvíli se losuje!

pArTNer uTKÁNí
JAKO

Německá značka JAKO (založena v roce
1989) se zaměřuje na kompletní vybavení
sportovních klubů, spolků a tomu je podřízena celá strategie výroby a prodeje. Abychom mohli dosáhnout krátkých dodacích
lhůt, máme neustále aktuální zboží (20000
druhů) skladem, to umožňuje rychlé a plynulé doobjednání nejen chybějících kusů,
ale také ostatních druhů oblečení z každé
modelové řady a to až po dobu tří let.
Firma JAKO používá pouze ty nejmodernější materiály a střihy, které jsou neustále
zdokonalovány ve spolupráci s profesionálními kluby, které v současnosti firma JAKO
obléká. Jako jedna z mála sportovních značek se zaměřujeme na ženský fotbal, a proto
máme v nabídce ty samé modely, které nosí
muži, i v dámském střihu a velikostech, které
plně odpovídají potřebám ženského těla.
Značka JAKO obléká 56 profesionálních
týmů v celé Evropě a momentálně má čtyři
zástupce v nejvyšší německé fotbalové lize
– Eintracht Frankfurt, Hannover 96, SpVgg
greuther Fürth a FC Augsburg. Letos dosáhla naše značka významného úspěchu,
když byl dres Hannoveru 96 vyhlášen jako
nejlepší dres Bundesligy soutěžního ročníku
2012/13.
Od okamžiku vstupu na český trh jsme se
snažili dodávat naše výrobky fotbalovým
klubům v nejvyšších soutěžích a vzhledem k výhodné poloze blízko
Hradce Králové (zastoupení pro ČR Sportprofi
Deštné v Orlických horách) jsme začali spolupracovat s hradeckým
fotbalovým klubem v oblasti mládeže, postupně
jsme oblékli všechny
týmy do jednotného klubové oblečení a stali
jsme se partnery i oblíbe-

ného fotbalového turnaje pod názvem
JAKO Cup, který letos oslavil svoji pětiletou historii.
Před dvěma lety jsme se dohodli s vedením
klubu FC HK na spolupráci také s prvoligovým týmem, který od sezóny 2011/12 trénuje a hraje v oblečení značky JAKO.
Z naší strany hodnotíme tuto spolupráci za
velmi úspěšnou a snažíme se spolupracovat s klubem co nejvíce, a to nejen v oblasti
oblečení prvoligového A-týmu.
Společně s vedením klubu jsme například
před startem loňského soutěžního ročníku
připravili pro fanoušky stejné dresy, jaké
mají hráči na mistrovská utkání, a to za velmi
výhodnou cenu. Také jsme umožnili fanouškům zakoupit si ve fanshopu a na internetu
oficiální klubové oblečení, totožné jako oblékají hráči A-týmu FC HK. Hráči se také
podíleli na prezentaci naší značky na charitativní módní přehlídce v Aldisu, když výtěžek putoval na dětské onkologické oddělení
Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Věříme, že obstojíme a i v budoucnu, budeme moci oblékat celý klub značkou
JAKO, a že to bude spolupráce úspěšná
a výhodná pro všechny strany.
Tým společnosti JAKO v zastoupení Sportprofi Deštné v Orlických horách.
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s Katarínou Žumárovou, přítelkyní Radka Voltra
Radek Voltr je jedním z dalších odchovanců
našeho klubu, který se přes žákovskou základnu, dorostenecké týmy a rezervní tým
dostal až na soupisku prvního týmu. V něm
zatím na svoji velkou příležitost čeká. Oporou mu
je jeho přítelkyně Katarína žumárová,
kterou jsme dnes
navštívili.
První otázka je pro
všechny partnerky
stejná. Tak tedy, můžete se našim fanouškům představit?
Jmenuji se Katarína Žumárová a je mi 21 let. Studuji na UHK, Management
cestovního ruchu. Zároveň ke studiu pracuji v jazykových školách, kde učím anglický jazyk, jelikož jsem měla štěstí
a mohla jsem půl roku studovat v Anglii na
univerzitě.
Vaše jméno zní hodně „slovensky“…
To máte pravdu, je opravdu slovenské. Můj
táta pochází z východního Slovenska, kde
mám také zbytek rodiny a velmi ráda tam
také jezdím.
Zmínila jste studium na vysoké škole. Co
plánujete ve svém osobním životě. Jakým
profesním směrem byste se chtěla vydat?
Popravdě ještě nevím, ale velmi ráda bych
se věnovala něčemu co budu mít ráda
a bude mě určitým způsobem naplňovat.
Jinak bych si velmi přála odjet do zahraničí,
například do anglického Brightonu a tam
třeba i žít, Radek by tam mohl hrát fotbal za
místní klub.
Jak jste se s Radkem seznámila?
To už je hrozně dávno, seznámili jsme se
ještě na základní škole a postupem času
jsme si vzájemně padli do oka. Dnes jsme
spolu už skoro 6 let.

Jaký je Radek partner a čeho si na něm
nejvíce vážíte?
Umí být velmi pozorný, ale zároveň i velmi otravný. Je
to takový ten typ, kterého prostě musíte mít
rádi, je to hold sympaťák! Vážím si toho, že
když si něco umane
dělá pro to 110 %.
Jaká je naopak jeho
negativní vlastnost?
Asi jeho náladovost,
nebo spíš to, jak rychle
se dokáže rozčílit, to
pak na něj člověk nesmí
ani promluvit. Dále pak,
když si začne zpívat, není to
vlastnost, ale poslouchat se to
opravdu nedá, to Vám určitě potvrdí i jeho
spoluhráči.
V posledním utkání juniorského týmu se
Radek zranil. Jak jste jeho kolizi s protihráčem prožívala a jaký je jeho současný
zdravotní stav?
Už je naštěstí v pořádku, akorát jeho oko
hraje všemi barvami a první den byl neskutečně napuchlý. Jsem moc ráda, že se mu
nestalo nic s vážnými následky a může
skoro hned pokračovat. Naštěstí jsem na
ten zápas nešla, vážně jsme o tom přemýšlela, ale nakonec mi do toho něco na polední chvíli skočilo. Opravdu nevím, co bych
tam dělala, po tom co jsem slyšela, že tam
ležet nehybně! Hned jsme mu psala, ať se
mi ozve a jakmile bylo už to nejhorší zažehnáno, tak jsem mu možná i řekla, že je
blbec.
Máte s Radkem nějaké společné záliby,
a jak vlastně trávíte svůj volný čas.
Rádi po večerech lenošíme v posteli a koukáme na určité filmy a seriály. V létě jezdíme
na kola, brusle, hrát tenis, chodíme do kina
a moc rádi grilujeme.

Rozumíte fotbalu? Když se řekne například „penalta“, co tomu musí všechno
předcházet?
Já si myslím, že rozumím! Neustále spolu
koukáme na nějaký fotbal v televizi. Dokonce jsem si vytvořila i svoje přezdívky pro
hráče, abych si je zapamatovala: např:
Puyol=Bujon, Ozil=Mimoň, Forlan= Princ
Krasoň, Lahm = Lama, Badstuber= Bačkora, no je jich více.
Penalta, je když Radek skočí přes nohu nějakého protihráče a spadne, zvedne ruce
a začne se hádat, že to byla jasná penalta.
Ne samozřejmě, je to když byl hráč zfaulován ve velkém vápně protihráčem.
Když dávají na sportovním kanále Ligu
mistrů a na jiném programu seriál, co
nebo respektive kdo vyhraje?
No tak jasně Liga mistrů, ale mě to popravdě ani nevadí, dobře se mi u toho usíná.
Jaká jste kuchařka a na čem si nejvíce
Radek od Vás pochutná?
Kuchařka jsem asi taková, že to co chci, si
uvařím. Nejraději peču a dělám sladké.
Radek má nejraději maso, jakékoliv, proto
steak ho vždy potěší.
Na jaký společný okamžik nikdy nezapomenete?
Mám velice ráda, naše společné dovolené,
jen škoda, že fotbal nedovoluje více cesto-

vat, ráda bych se kolikrát chtěla jen sbalit
a odjet, ale bohužel s partnerem, který hraje
profesionálně fotbal to není tak jednoduché.
Radek nám prozradil, že chystáte společnou domácnost. Takže, na čem budete
nejvíce lpět a na co se ve společném bytě
nejvíce těšíte?
To máte pravdu. Já budu určitě lpět na zavedení určitých pravidel, aby to fungovalo tak
jak si to nastavíme. Nejvíce se těším na společné chvíle: pečení cukroví, Vánoce, Nový
rok, prostě chvíle, které si spolu užijeme.
Chystáte svatbu?
Na to máme ještě čas, přece jenom je nám
21.
Jak početnou byste chtěla mít popřípadě
rodinu?
Chtěla bych asi 2 děti, hlavně ať jsou zdravé!
Radek mi oznámil, že musí mít syna, aby
spolu mohli hrát fotbal.
Co byste Radkovi do budoucnosti popřála?
Hlavně zdraví, to je nejdůležitější. Dále pak
štěstí na lidi kolem něj, aby mu pomohli
splnit mu jeho sen v tomhle sportu. Přeju
mu, aby byl šťastný a mohl být pyšný na to
co dokáže.
Děkuji za rozhovor a mnoho štěstí do společného života.
Já děkuji.

miss FC HrAdeC KrÁLOvÉ
Představujeme finalistky roku 2012

Pravidelně každým rokem pořádá klub FC
Zde si můžete prohlédnout dívky, které se
HK volbu MiSS a MiSS iNTeRNeT.
dostaly do závěrečného hlasování o MISS
Již v létě klub vyhlásil soutěž, do
INTERNET a svým hlasem je můkteré se přihlásilo několik dívek, ze
žete také poslat do finále. Nová
kterých pak hráčská kabina vybrala
MISS INTERNET bude divákům
„základní jedenáctku“, 11 finalistek
představena již za 14 dní při domápro MISS INTERNET a následně
cím utkání se Slavií Praha.
pak 12. prosince, na závěrečném
večírku klubu, vyberou zástupci hlavní partner Dotazník a 3 otázky pro soutěžící
akce
klubu, partneři klubu a hráči sav MiSS FC HK pro rok 2012:
motní MISS FC HK pro rok 2012.
1) Jaký máte vztah ke klubu FC HK?
Na všechny účastnice soutěže o MiSS FC
2) Který hráč FC HK je vám nejsympatičHK opět čeká mnoho dárků, ale jen ta první
tější?
odjede společně s cestovní kanceláří BK
3) Jaký je Váš nejsilnější zážitek s klubem
TOUR příští rok na dovolenou.
FC HK?
Kateřina Kindlová, 29. 10. 1983
Výška 170 cm, váha 64 kg
Zaměstnání: telekomunikace – specialista
back-office
Koníčky, záliby: fotbal, kolo, výlety, hudba,
koncerty, hudební festivaly
Kateřina Kindlová

1) Vztah k FC HK mám kladný. Na fotbal
chodím asi od 16. Od loňska jezdím konečně i na venkovní zápasy.
2) Nevím. Chodím na fotbal, ne okukovat
fotbalisty  Když se podívám na soupisku, tak asi Dušan Uškovič.
3) Velkým zážitkem jsou veškeré výjezdy na
venkovní zápasy. Obzvláště ty „adrenalinové“ kdy čekáme, zda holobus dojede
do cíle, či ne. Nejlepší pak je, když domů
jedeme se 3 body 
Andrea Oubramová, 22. 11. 1990
Výška: 177 cm, váha: 62 kg
Zaměstnání: studentka VOŠ Nový Bydžov –
obor účetnictví a daně
Koníčky, záliby: psi, jízda na kole, nehtová
modeláž
1) Obecně jsem fotbalu moc pozornost nevěnovala. Cestu k němu mi však ukázal
můj přítel, který je věrným fanouškem
klubu FC HK a vzal mě na Malšovický stadion. Po mém prvním zápasu jsem obrátila svůj názor. Na fotbale je vždy skvělá
atmosféra, která s sebou strhne davy fanoušků. Líbí se mi kombinace černé a bílé
barvy – tu má tento klub ve svém znaku.

Andrea Oubramová

2) Mým nejsympatičtějším hráčem tohoto
týmu je jednoznačně Dušan Uškovič. Při
zápasu vždy sleduji dres s číslem 21,
jehož vlastníkem je právě on. Je nejen
úžasný hráč, má charisma, které mě zaujalo. Myslím si, že dokáže upoutat
i mnoho fanoušků, zejména ženského
pohlaví.
3) Nejsilnějším zážitkem je pro mě být nablízku fandícímu kotli. V loňském roce to
byl boj se Spartou, kdy jsme ji dokázali
porazit na domovské půdě. Za zmínku
stojí i letošní hra s Jabloncem, kdy Hradec zpočátku prohrával a nakonec dokázal zápas dotáhnout na remízu.
Aneta Lukschová, 26. 4. 1993
výška 174 cm, váha 54 kg
Zaměstnání: studium Univerzita Hradec Králové – obor: Cizí jazyky pro cestovní ruch Aj,
Nj
Koníčky, záliby: tenis, běh, cestování, studium cizích jazyků
1) Můj vztah k fotbalovému klubu FC HK je
velice blízký a pozitivní, můj mladší bratr
zde hraje od útlého dětství.
2) Můj bratr, Filip Luksch .
3) Náhodná návštěva šatny hradeckých fotbalistů .

Aneta Lukschová

Diana Mazániková, 12. 8. 1993
Výška: 175 cm, váha: 55 kg
Zaměstnání: studium Univerzita Pardubice,
obor Management podniku
Koníčky, záliby: Jako malá jsem byla součástí týmu hradeckých mažoretek, cvičila
jsem balet a hrála na klavír. Nyní se věnuji
převážně škole a chodím na brigády. Ve
Diana Mazániková

svém volném času si chodím zahrát s přáteli
squash nebo zajdu do posilovny. Ráda čtu
knihy a časopisy o módě, jezdím po výletech
a trávím čas se svými přáteli a rodinou.
1) Můj vztah ke klubu je pozitivní. Velmi ráda
si zpříjemňuji nedělní odpoledne fotbalovým utkáním a chodím podporovat náš
tým. Na stadion chodí fandit a užívat si
atmosféru celá má rodina, mladší bráška
začíná hrát fotbal a s taťkou nesmí chybět na jediném utkání.
2) Tomáš Holeš. Hráče znám jako spolužáka ze střední školy a moc mu fandím.
Myslím si, že tak v mladém věku sklízí
skvělý úspěch a ve fotbalu má obrovský
potenciál.
3) Výhra nad Spartou a také návrat do první
ligy v roce 2010. Utkání se Spartou bylo
velmi napínavé, plné emocí, senzační
atmosféry, stadion vyprodaný, prostě
skvělý zážitek.
Sabrina Barcicová, 7. 10. 1990
Výška: 159 cm, váha 48 kg
Zaměstnání: studium Vyšší odborná škola
zdravotnická, obor: Diplomovaná sestra
Koníčky: ráda kreslím, bruslím, sportuji
1) Sice v Hradci Králové nebydlím dlouho,
ale od té doby, kdy mě kamarádi vzali na
Sabrina Barcicová

fotbal tak mě chytla vášeň sledování FC
Hradce Králové, když hrají doma. Velice
ráda fandím a podporuji náš domácí tým.
Takže vztah mám kladný .
2) Tak nevím, jestli nejsympatičtější, ale fandím Dušanovi Uškovičovi. Zaujal mě tím,
že rozhodl zápas s Brnem a s Teplicemi.
Držím mu palce, tak jako celému týmu.
3) Můj nejsilnější zážitek je zápas Hradce
s Teplicemi, kdy domácí vyhráli 2:0
a atmosféra na stadiónu byla nádherná.
S podporou kotle, kteří byli neuvěřitelní
po celý zápas.
Michaela Švarcová, 11. 06. 1994,
Výška: 166 cm, váha 48 kg
Zaměstnání: studium soukromá obchodní
akademie – Ekonomické lyceum
Koníčky, záliby: fotbal, cestování a tanec.
1) Ke klubu FCHK mám velmi kladný vztah,
navštěvuji pravidelně domácí zápasy, jelikož jsem vyrostla ve fotbalové rodině tak
se stal fotbal součástí mého života.
A jsem za to velice ráda.
2) Nejsympatičtější hráč se mi zdá Holeš,
myslím si, že je nejvíce perspektivní z celého týmu a líbí se mi, jak hraje.
3) Můj nejsilnější zážitek je, když jsme porazili Spartu 1:0 minulou sezónu.
Michaela Švarcová

Barbora Lišková

Barbora Lišková, 27. 6. 1992
Výška: 157 cm váha: 49 kg
Zaměstnání: studium Hotelová škola
a Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu
Poděbrady – 1.Voš obor hotelnictví a turismus
Koníčky, záliby: tanec (zumba, aerobik,
streetdance), hudba, rodina, přátelé, lyžování a má práce hostesky.
1) Můj vztah k FCHK je určitě velmi kladný,
jelikož dělám hostesku pro Vinotéku
u Mazlíka, chodím na každé utkání
a vždy pořádně fandím.
2) Nejsympatičtější hráč je pro mě určitě
Tomáš Koubek, jelikož ho znám osobně
a chodili jsme spolu na střední školu.
3) Každý zápas obnáší nový a originální zážitek, přesto můj největší byl, když mě
jako malou holčičku vzal na fotbal taťka.
Dominika Bubelová, 23. 9. 1992
Výška: 171 cm, váha: 55 kg
Zaměstnání: studium Vyšší odborná škola
pedagogická Litomyšl – speciální pedagogika
Koníčky, záliby: tanec, plavání, studium,
četba, fotbal
1) Hradec Králové je jediným východočeským městem, kde se hraje nejvyšší do-

Dominika Bubelová

mácí soutěž, proto si nemůžu nechat ujít
žádné zápasy. K fotbalu mě vedl můj otec
a nyní i přítel, který za FC HK hrál.
2) Tomáš Rezek.
3) Domácí utkání proti FC Baník 2011/2012.
Martina Nováková, 1. 3. 1989
Výška 170 cm, váha 50 kg
Martina Nováková

Zaměstnání: studium Vysoká škola podnikání a.s. – Bc, Česka zemědělská univerzita
– nyní
Koníčky, záliby: lyžování, snowboarding,
plavání, cestování
1) Nejen k místnímu klubu FC HK, ale i k fotbalu obecně, mám velmi kladný vztah,
protože v naší rodině se drží fotbalová
tradice.
2) Každý z hráčů má své klady i zápory,
a proto je těžké říci, který z nich mi je nejsympatičtější. Je složité posuzovat někoho, koho znáte jako fotbalistu, ale
neznáte ho jako člověka.
3) Můj nejsilnější zážitek s Klubem FC HK
byl, když hráli s SK Bakov nad Jizerou,
kde vyhrál Hradec 7:0 a padal zde jeden
gól za druhým.
Kristýna Krejsarová, 24. 1. 1996
Výška 170 cm, váha 52 kg
Zaměstnání: studium gymnázium Boženy
Němcové
Kristýna Krejsarová

Koníčky, záliby:
1) Sport miluji už od mala a domácímu
klubu velice fandím.
2) Petr Schwarz, Radek Voltr.
3) Každý zápas, kterého se můžu účastnit
je pro mě zážitkem.
Kristýna Vondráčková, 27. 3. 1996
výška 170 cm, váha 53 kg
Zaměstnání: Studium SOU obchodu a gastronomie Hradec Králové
Koníčky, záliby: fotbal – aktivní fotbalistka
1) Ke klubu mám kladný vztah. Pravidelně
sleduji jejich zápasy a v budoucnu bych
určitě chtěla do hradeckého ženského
fotbalového klubu přestoupit.
2) V kádru A týmu žádného sympaťáka
nemám. Spíše v dorostu mi jsou sympatičtí hráči Vyšehrad, Dočekal, či Pluhovský.
3) Asi nejvíce se mi líbí zápasy proti Baníku
Ostrava. Hlavně atmosféra na utkání
bývá velmi dobrá.
Kristýna Vondráčková

VEOLIA CUP 2012
7. – 8. prosince 2012, začátek po oba dny v 8.00 hod.
hala Třebeš a Háječek.
Turnaj je určen pro fotbalisty ročníku
narození 2000 a mladší.

TURNAJ POŘÁDÁ:

Zúčastněné týmy: FC Hradec Králové bílí, SK Vysoké Mýto, RMSK Nový Bydžov,
FKM Javorka, FK Mladá Boleslav, FC Hradec Králové černí, SK Náchod, FK Viktoria
Žižkov, FK Pardubice, FC Slavia Hradec Králové, FC Velké Meziříčí – FŠ Třebíč,
ČLU Beroun, Dukla Bánská Bystrica (SVK), VÁC VLSE (H), FK Baník Most, FK Ústí nad
Labem, FA Meteor Tábor, FK Slovan Levice (SVK), FC Nitra (SVK), SK Benešov

Generální partner

Partneři turnaje

FANOušKOvsKÁ sTrÁNKA
Rozhovor s fanoušky: Ludwajs

K dalšímu z rozhovorů s fanoušky jsem si
pozval mladíka s přezdívkou Ludwajs,
kterého můžete potkat na prakticky všech
nejen soutěžních, ale i přípravných zápasech. Ludwajs je dokonce jedním ze
„třech statečných“ fanoušků, kteří vyrazili
nedávno vlakem do Freibergu, kde se
hrál přátelský zápas Votroků s Dynamem
Drážďany (2:5).
Ahoj Ludwajsi, začneme
tradičně: co ty a Votroci?
Kdy jste se dali dohromady?
To se nedá říct úplně přesně. Jako malý kluk jsem
chodil na domácí zápasy,
většinou s nějakým kámošem, ale i sám, ovšem nepravidelně. Mám pořád
v paměti ten senzační gól
Zoubka do sítě Liberce. Říkalo se mu „Zoubkův škorpión“, vyhráli jsme tehdy
3:2 (je to právě 10 let – pozn. autora), byl
velký výpadek proudu a hrozilo, že se zápas
bude muset opakovat... Když jsem začal
chodit na střední školu, staly se návštěvy na
tehdy druholigových zápasech pro mne pravidlem, ale pořád jen doma. Ven jsem začal
pravidelně jezdit až po postupu do ligy. A od
té chvíle chybím opravdu minimálně.
A tvůj dosavadní nejhezčí zážitek s Votroky?
Výhra nad Spartou hned v prvním kole po
postupu před perfektní návštěvou, v bezvadné atmosféře, s parádním rozhodujícím gólem Pilaře. A pak loňská tříbranková
výhra v Teplicích, taky velká věc.
Jak jezdíš ven? Pověstným „holobusem“,
nebo vlakem, či jinak?
Autem. Máme už takovou naši partu, kde je
mimo mne ikona Frkola, Martin a Šimon.
A společně vyrážíme na zápasy Votroků po

celé republice. Vyhovuje mi to, protože jsem
hodně v práci a takto mi výjezd zabere většinou nejmíň času.
A kde fandíte? Jste taky někde sami?
Ne, to ne, venku chodíme všichni podpořit
Votroky do kotle. Doma chodíme do kotle,
jen Frkola má svoje stálé místo na hlavní tribuně už několik let a chodí na něj.
Máte nějakou svoji vlajku?
Máme vlajku, kterou vždycky vyvěsíme, je to myslím
celkem dost známá „Fans
Dvůr“. Frkola má navíc ještě
svoji speciální vlajku Slovenska, protože od prvního
přípravného zápasu ve
Lhotě je velkým fanouškem
Dušana Uškoviče a kvůli
němu si ji pořídil. Navíc pak
ještě přišel na stopera
Peter Jánošík a tak podporuje ta vlajka hned dva
kluky z našeho kádru.
Kdo patří k tvým nejoblíbenějším hráčům ze současného kádru
Votroků?
Nejvíc fandím Harisi Harbovi a Emiru Halilovičovi, který slaví právě dnes narozeniny!
Takže jsem mu připravil jako překvapení plakát s přáním k narozeninám, který tady na zápase s Budějicemi rozbalím. Ale taky mám
hodně rád Koubka, Fukala, Lindrose, Holeše... no, v podstatě všechny kluky z týmu
mám oblíbené. Ale kluky z Bosny nejvíc, však
si kvůli tomu ze mě dělají kluci srandu .
A jak Emirovi popřeješ? Česky? Bude
tomu rozumět?
Ne, kdepak. Přání je v bosenštině, zní „SRETAN RODJENDAN EMIR“ a jeho správnost
je zaručena, protože mi s tím hodně pomohl
Haris Harba .
Když jsi přichystal tohle blahopřání,
musím se tě zeptat, jestli se podílíš i na
přípravě chorea?

Jen občas, i když bych rád chodil častěji,
nejde to. Kluci ho většinou připravují ve
všední den odpoledne, a to je pro mne bohužel úplně mimo moje možnosti, kvůli zaměstnání. Pomáhal jsem s choreem na
Spartu, víc jsem toho zatím nezvládnul.
Povídáme si den po utkání na Slovácku,
kde jsme díky přesné Hochmiho hlavičce
a výbornému Koubkovi v brance uhráli důležitý bod do tabulky Gambrinus ligy. Jak
jsi zápas viděl ty?
Zmrzle . Byla opravdu velká zima, i hráči na
děkovačce po utkání nám říkali, že to musí
být krátké, že je jim zima. A my v kotli jsme
opravdu taky promrzli, bylo to extrémní fandění v ledovém dešti a větru. Měli jsme v kotli
3 chorea, jedno bylo mimořádné v tom, že
bylo uděláno po dohodě Blackandwhiteeho
s kotlem domácích. Bylo zaměřeno proti „internetovému“ fandění, aby lidi chodili na stadiony, a nekoukali doma na monitor.
Nerozehřál vás v kotli ani bodový zisk?
No, ta zima byla fakt hrozná, ale bod samozřejmě pomohl a je moc důležitý. Cesta
zpátky byla dlouhá a s bodem v kapse se
jede veseleji.
Co ty a fotbal jako hráč?
Nehrál jsem nikdy jako registrovaný, jen ve
škole. S tím je tedy také spojen můj největší
osobní fotbalový úspěch, když jsme vyhráli
školní kolo McDonalds cupu a já se na tom
podílel několika vstřelenými góly. Dnes si

jdu jen občas zahrát na hřiště malou kopanou, a musím se přiznat, že co já někdy
nedám, to je hrůza...
No tak s proměňováním šancí mají problém i Votroci, a to dlouhodobě. Možná je
v Hradci nějaká špatná voda pro střílení
gólů . Jak vidíš zatím letošní ligový ročník jako fanoušek Votroků?
Hrajeme často moc pěkný fotbal, ale nedokážeme se za dobrý výkon odměnit výhrou,
zbytečně ztrácíme doma. Ale naposledy
jsme doma porazili Teplice, včera jsme získali bod a máme před sebou relativně slabší
soupeře, chce to co nejvíc bodovat, abychom přezimovali minimálně s 18 body, ale
20 bodíků by bylo ještě lepších a byl by to
dobrý základ do jara. Rád bych Votroky
viděl do 10 místa, samozřejmě hlavní je udržet ligu!
Kdybys potkal kouzelného dědu a ten by
ti nabídnul, že ti splní pro Votroky jedno
přání, co bys chtěl?
Asi nový stadion. Já mám ten současný docela rád, ale už opravdu nevyhovuje. I od
hráčů vím, že by si přáli normální fotbalový
stadion, s kolmými tribunami, blízko hřiště.
To je pak úplně jiný pocit pro hráče na hřišti
i pro nás na tribunách.
No, Ludwajsi, ty jsi mladý, letos jsi maturoval, ty máš šanci, že se dočkáš .
Díky za rozhovor a NIC NEŽ HRADEC!
Fanda Řehounek

pOZÁpAsOvÉ seTKÁNí s HrÁči

Přijď i dnes po zápase na setkání s aktéry zápasu
Minulý týden, po odehraném utkání FC HK –
FK Teplice, se obnovila tradice, která se zde
započala již v 2. lize. Po utkání se totiž setkali vybraní hráči domácího celku s fanoušky. Na setkání do „Pivního městečka“
dorazilo trio Dvořák, Uškovič, Koubek
a zhruba 30 fanoušků, aby dohromady
zhodnotili odehrané utkání FC HK – FCK
Teplice 2:0. Přítomní fanoušci se měli možnost zeptat hráčů na cokoliv.
Ovšem neformální besedě předcházel slavnostnější okamžik, a to předání dárků třem
fanouškům, kteří se nejvíce podílejí na organizování chorea. Těmi byli fanoušci pod
přezdívkami Bajke, Blackandwhitee a Kuksman ml., kteří z rukou Ivana Kavane, provozovatele pivního městečka, převzali
hodnotné dárky. „Chtěli jsme pouze fanouškům poděkovat za to, co pro klub
dělají. i já jsem velký fanoušek Votroků,

tak jsem jim chtěl drobnou odměnou udělat radost a ocenit jejich práci,“ řekl partner klubu pan Kavan.
Oceněný kotelník Bajke se hned po obdržení dárků rozhodl, rozdělit se s fanoušky
na následujícím výjezdu. „Všem moc děkuji. Samozřejmě, že ty dárky co jsem dostal, tak jsem daroval do holobusu na
Slovácko, protože si to všichni výjezďáci
zaslouží,“ uvedla v dobrém rozpoložení
všem dobře známá postava fanouškovské
obce.
Beseda trvala necelých 30 minut a všem
přítomným se setkání líbilo. Další je na pořadu dnes, cca 20 minut po odehraném domácím utkání s Českými Budějovicemi.
V pivním městečku si můžete popovídat
s aktéry utkání a také sledovat záznam
právě skončeného utkání s Dynamem
České Budějovice.

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

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

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

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

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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