všesportovní stadion hradec králové

Neděle 18. listopadu 2012 v 17.00 hod.

Zápas 15. kola

FC Hradec Králové – SK Slavia Praha

Program 15. kola (17. 11. 2012)

Program 16. kola (24. 11. 2012)

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

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

partner
utkání

O dNešNím SOuPeŘi
SK Slavia Praha – fotbal a.s.

Rakouské úřady povolily začátkem května
1895 studentu mediciny Jaroslavu Hausmanovi ustavení „Sportovního klubu Slavia“ na
základě předložených stanov. Ustavující
schůze se uskutečnila v restauraci u Brejšků, stojí dodnes vedle obchodního domu
Máj, dne 31. května 1895. Dne 21. ledna
1896 na Valné hromadě klubu se ustavuje
odbor footballový.
Tím je dán základ pro důstojné provozování
tohoto sportu, který vrcholí dne 25. března
1896, kdy byl sehrán první zápas na Císařské louce v tradičních červenobílých dresech používajících se dodnes. Slavia tehdy
vyhrála nad A.C. Praha 6:0.
Vzestup kopané ve Slavii v té době je patrný
i na mezinárodním poli, zejména od roku
1903, kdy do mužstva přišel legendární střelec Jan Košek, který do roku 1913 nastřílel
804 branek. Výkonnost mužstva ještě
vzrostla na mezinárodní extratřídu příchodem skotského trenéra Johny Williama
Maddena (nar. 11. 6. 1865, zemř. 17. 4. 1948
v Praze), který Slavii trénoval až do roku
1930, plných 25 let. Pod jeho vedením Slavia 438x vyhrála, 64x prohrála a 96 utkání
skončilo nerozhodně.
Jedním z vrcholů počátků kopané je výhra
19. května 1906 před 4 000 diváky nad prvoligovým profesionální klubem Southampton
4:0, třemi brankami Koška a jednou Malého,
a o deset dní později remíza se skotským
Celtic Glasgow 3:3. Výkonnost mužstva té
doby je znamenitá a z domácích soupeřů jí
porazí až SK Smíchov dne 21. března 1909,
tedy domácí klub po 12 letech...
Od roku 1925 se hraje mistrovsky liga, do
mužstva přicházejí fenomenální brankář
mezinárodní třídy František Plánička, střelec
František Svoboda, dravý útočník Antonín
Puč, záložník Vodička, tvdý Ženíšek. Toto
velmi silné mužstvo vyhrává ligu v letech
1930, 1933, 1934 a Pohár středočeské župy

v letech 1922, 1926, 1927, 1928, 1930
a 1932.
V následném období vyhrává Slavia ligu
v letech 1935 a 1937 a Pohár v roce 1935.
V mužstvu již stabilně hrají: Vytlačil, Horák,
Průcha, Truhlář, Daučík, Jezreba, Nožíř
a Vacek.
Výkonnost mužstva se ještě zvýšila příchodem Josefa Bicana z vídeňské Admiry na
podzim roku 1937, s nímž Slavia vyhrála následující rok Středoevropský pohár.
Josef Bican ve Slavii působil v letech 1937–
48 a posléze 1953–56. Se Slavií získal 5x ligový primát a nastřílel 447 ligových branek.
Byl v ČSR 10x nejlepší ligový střelec (v Rakousku 2x) za což byl v lednu 2001 ohodnocen jako střelec století před Pelém
a Romariem.
V roce 1948 v důsledku změny politického
systému dochází ke slučování jednot a oddílů, Slavia se slučuje s TJ Sokol Praha 7
pod název Sokol Slavia a nastává ústup ze
slávy slávistické kopané, nejblíže k získání
titulu mistra měla v roce 1966 a 1976, kdy jí
k tomu chyběl jediný bod.
Rok 1990 a změna politických poměrů znamená vzestup z průměrnosti díky mecenáši
panu Korbelovi, který financuje kopanou získáním nových kvalitních hráčů: Suchopárek,
Rusňák, Juraško, P. Berger, Tatarčuk, Binič,
Nečas a Lerch. Přicházejí dorostenci Bejbl,
Šmicer a P. Novotný a rázem má Slavia mužstvo, které hraje o mistra. Bohužel se tomuto
mužstvu nepodařilo prosadit na mezinárodní scéně, ani získat mistrovský titul,
a řada hráčů po odchodu pana Korbela odchází ze Slavie. V roce 1995 a 1996 se podařilo ztráty zacelit příchody Stejskala,
Kozla, Šmejkala, Vágnera a Poborského.
Slavia konečně v roce 1996 získala mistrovský titul a účastí v semifinále poháru UEFA
ve stejném roce začala psát novou etapu
svých dějin.

SOuPiSKA SK SlAviA PrAHA
Gambrinus liga – podzim 2012
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1
29
34

ČONTOFALSKý
BERKOVEC
HRUBEŠ

Kamil (Slovensko)
Martin
Karel

3. 6. 1978
12. 2. 1989
16. 3. 1993

Obránci:

4
5
6
13
19
22
24
28
30

HUBáČEK
NiTRiANSKý
DOBROTKA
CiCMAN
ČONKA
ZáKOSTELSKý
TRUBiLA
LATKA
DOSTáL

David
Milan
Martin (Slovensko)
Róbert (Slovensko)
Matúš (Slovensko)
Jan
Vitali (Bělorusko)
Martin
Martin

23. 2.
13. 12.
22. 1.
3. 9.
15. 10.
25. 11.
7. 1.
28. 9.
23. 9.

1977
1990
1985
1984
1990
1991
1985
1984
1989

Záložníci:

9
10
11
12
14
16
18
20
23
31
33

JUHAR
FREJLACH
KiSEL
TUSJAK
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Tomáš
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Stanislav
Jan
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26. 2. 1976
8. 3. 1989
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Přišli: Kisel (FC Sydney), Dobrotka (Slovan Bratislava), Juhar (Sparta), Vošahlík (Jablonec
– na hostování), Tusjak (Viktoria Žižkov – návrat z hostování), Zmrhal (z juniorky Slavie).
Odešli: Böhm, Blažek, Voráček (konec hostování), Zbyněk Pospěch, Dembélé (konec
smlouvy), Hanuš (Jihlava – na hostování), Josef Kaufman (Zbrojovka Brno – na hostování
s opcí).
Realizační tým:
trenér:
asistent trenéra:
asistent trenéra
a trenér brankářů:
kondiční trenér:

RADA
POUSTKA

Pet
Martin

21. 8. 1958
2. 12. 1975

VANiAK
BUDěJSKý

Martin
Jan

4. 10. 1970
10. 1. 1982

ÚvOdNí SlOvO

ing. Richarda Jukla, generálního ředitele FC HK
Vážení přátelé, příznivci našeho klubu,
ani se tomu nechce věřit, ale rok se sešel s rokem a já se zde opět na stejném místě budu
ohlížet za uplynulým rokem 2012. Jaký to pro nás v klubu byl právě procházející rok?
V jarní části ligy jsme obhájili post účastníka Gambrinus ligy, což byl pro nás pro všechny
prvořadý cíl. V soutěži jsme sehráli povedená utkání, například domácí zápas se Spartou
Praha byl pro mnoho našich fanoušků pěkným zážitkem,
ale také utkání, která nám přidělala vrásky na čele, jako
například to domácí s Baníkem Ostrava.
Nemohu nevzpomenout zřejmě největší událost
první poloviny roku, a tím bylo slavnostní otevření Sportovního centra mládeže Bavlna. Na toto centrum čekalo
několik generací „mládežníků“ našeho klubu a nakonec
jsme se dočkali. Výstavbou nového centra s internátem
jsme mohli založit novou Fotbalovou akademii FC Hradec Králové. Zde je jasně vidět, jak se naše mládež zprofesionalizovala a začíná mít evropské parametry. Já jen
doufám, že v budoucnu budeme sklízet sladké ovoce
v podobě talentů, kteří se ve své výkonnosti posunou
podstatně dál, než byli doposud.
Co se týká podzimní části Gambrinus ligy, tak zde
vládne nespokojenost s bodovým ziskem. Bodů jsme
měli mít rozhodně více a je jen škoda, že jsme některá,
hlavně domácí utkání se srovnatelnými soupeři ze středu
nebo spodku tabulky, bodově nezvládli.
Na druhou stranu, že bychom vyloženě herně propadli, se nedá říct. V průběhu podzimu
nás srážely herní chyby, částečně nedisciplinovanost a hlavně zdravotní stav základního
kádru. Jestliže téměř celou podzimní část chybí polovina základního kádru, těžko se to nahrazuje i ve větších týmech, než je FC Hradec Králové.
Musíme si všichni v jarní části ligy uvědomit, že situace není dobrá a udělat vše pro to,
abychom bodový zisk rozšířili a Gambrinus ligu zachránili i pro další soutěžní ročník. Vše je
jen v našich rukou, v rukou hráčů, realizačního týmu a vedení klubu.
Také se nemohu nezmínit o projektu stadion. Zde jde vše pomaleji, než jsme si všichni
před pár lety mysleli a přáli. Je však i zde posun. Územní řízení by mělo být vydáno do konce
roku 2012.
Závěrem mi dovolte, abych popřál všem fanouškům, našim partnerům, spolupracovníkům, hráčům a svým blízkým do následného roku 2013 jenom to zdraví. Bez něho se nikdo
z nás neobejde, a naopak s ním můžete jít ruku v ruce naproti vysněnému úspěchu.
Ing. Richard Jukl, generální ředitel FC Hradec Králové

NAVŠTiVTE WEBOVé STRáNKy FOTBALOVéHO KLUBU FC HRADEC KRáLOVé

www.fchk.cz

OHlÉdNuTí ZA miNulÝmi ZÁPASY

13. kolo: FC HK – SK Dynamo České Budějovice 0:1
V dalším podzimním duelu přijeli na Všesportovní stadion fotbalisté z jihu Čech.
K vidění byl oboustranně bojovný fotbal,
obě mužstva pozorně bránila a vyrážela
do rychlých protiútoků. Přišly i šance na
obou stranách, v největší se ocitl hostující Sandro, který v závěru první půle nastřelil břevno hradecké branky. Po změně
stran úporný boj o veledůležité body pokračoval a šance byly na obou stranách.
Rozhodnutí přišlo pět minut před koncem
zápasu, kdy Šisler fauloval pronikajícího
Táborského a rozhodčí odpískal penaltu.
Z ní Jihočeši vstřelili jediný gól a odvezli
si tři body.
Jiří Plíšek: „Prohráli jsme
svoji vlastní chybou velmi důležité utkání a sami jsme si
způsobili velké komplikace.
Jsem zklamaný z toho,
jakým způsobem jsme odehráli první poločas, kde mně
chyběla správná energie a potřebné nasazení. V druhém poločase se to zlepšilo, vytvořili jsme si brankové příležitosti. Bohužel
jsme je neproměnili a sami sebe jsme potrestali obrovskou chybou, kterou jsme soupeři umožnili nejenom vstřelit branku, ale
poslali jsme sami sebe ještě do oslabení.
Z toho utkání jsem velmi zklamaný a je potřeba si říct, že o body se hraje jiným způsobem a stejně tak my ty body musíme
získat bezpodmínečně někde jinde!“
Tomáš Koubek: „Vzhledem
k postavení v tabulce to byl
pro nás moc důležitý zápas
a možná jsme šli do utkání
trošku zbytečně bojácně.
První poločas se nám nedařilo podle našich představ,
nebyli jsme tak aktivní, jak jsme chtěli. Budějovice měli náznaky šancí a měli jsme
štěstí při břevně, ale přečkali jsme to. V ka-

bině jsme si řekli, jak to má vypadat a šli
jsme do toho, že to změníme. Byli jsme aktivnější a lepší než Budějovice. Měli jsme
spoustu centrů ze strany, po kterých nám
chybělo kousek štěstí, abychom je dotáhli
do gólu. A pak přišla jedna chyba, kdy soupeř dal dlouhý balon za obranu, Honza Šisler fauloval a byla z toho penalta. Pak jsme
se zmohli jen na dvě standardky, které jsme
nedokázali proměnit. Bohužel jsme poprvé
doma prohráli a zrovna v ten nejméně
vhodný okamžik, kdy jsme to nejméně potřebovali!“
Jan Šisler: „V prvním poločase jsme nehráli to, co jsme
chtěli. Soupeř byl důraznější,
běhavější a měl víc pohybu.
My jsme se jim nedokázali
vyrovnat, takže o přestávce
byla trošku bouřka v kabině.
Ve druhém poločase jsme začali soupeře
přehrávat a byli jsme na tom lépe kombinačně. Měli jsme i víc šancí, ale bohužel pak
přišla jedna chyba v zápase, kdy se to vše
nakupilo. Tomáš Holeš ztratil míč, já jsem to
špatně zajistil a musel jsem faulovat. i když
si myslím, že jsem fauloval před vápnem,
tak rozhodčí ukázal na penaltu a z ní dal
soupeř bohužel jediný gól zápasu a vyhrál.“
Pavel Dvořák: „Bohužel prohráli jsme na domácím hřišti
a je to pro nás velké zklamání. Do zápasu jsme vstoupili špatně a měli jsme moc
zbytečných ztrát. Získali jsme
balon a vyrazili ve čtyřech
pěti lidech dopředu, ale hned jsme míč ztratili a nebo akci nezakončili. A hned jsme
zase hnali dozadu, bylo to takové hektické
a zbytečně jsme se naběhali. Ve druhém poločase jsme se zvedli, ale na vytvoření stoprocentní šance to nebylo a to je určitě
málo. A pak nás soupeř potrestal.“
Připravil Petr Přibík

OHlÉdNuTí ZA miNulÝmi ZÁPASY
14. kolo: 1. FK Příbram – FC Hradec Králové 0:0

K dalšímu utkání na hřiště soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté do středních Čech,
kde se utkali s týmem Příbrami. Východočeši, kteří nastoupili oslabeni o několik
hráčů základní sestavy, se od začátku
zápasu soustředili na pozorné bránění.
Domácí měli převahu, ale hradeckým plejerům se podařilo po obětavém výkonu
celého mužstva v čele s výborným Tomášem Koubkem v bráně, který Příbram doslova vychytal, vybojovat cennou remízu.
Jiří Plíšek: „Chtěli jsme odčinit domácí porážku s Budějovicemi, ale měli jsme
komplikace s vykartovanými
a zraněnými hráči a ještě se
nám v průběhu utkání velmi
brzy zranil Hochmeister. A je
potřeba pochválit mužstvo za to, jak bojovalo a za to, jak všichni společně utkání odehráli a bodu si velmi vážím!“
Jiří Poděbradský: „Bod je
velmi cenný, ale do Příbrami
jsme všichni jeli s tím, že
chceme vyhrát! Ale každý
bod má svoji váhu a teď se
soustředíme na Slavii, kdy

musíme se dostat výš v tabulce než jsme.
V Příbrami jsme prvních 20 minut nehráli
špatně, ale je to pořád ještě málo. Chuť po
vítězství tam byla znát daleko víc, ale musíme dotáhnout z našich kombinací nějaký
gól, jinak nemůžeme vyhrát!“
Tomáš Holeš: „Hrálo se na
velice těžkém terénu. V 1. poločase jsme měli víc ze hry,
sice jsme si nevytvořili žádnou vyloženou šanci, ale
Příbram zahrozila jen jednou
a to nás podržel Tomáš Koubek v brance. Druhý poločas patřil víc soupeři, který si vytvořil několik momentů, kdy
nás zatlačil, ale ukázali jsme, že máme pevnou obranu a to byl náš cíl neinkasovat. Bohužel se nám nepodařilo dát gól... Vzhledem
k vývoji utkání je remíza zasloužená.“
Tomáš Strnad: „Makali jsme,
bojovali a nakonec jsme rádi
za bod, protože nějaké šance
v utkání Příbram měla. Na
hřišti jsme s kluky nechali
všechno a doufám, že takhle
přistoupíme i v zápase se
Slavií a ještě ten náš projev bude lepší a pokusíme se vyhrát!“
Připravil Petr Přibík

13. kolo, 4. listopadu 2012:
FC Hradec Králové – SK Dynamo České
Budějovice 0:1 (0:1)
Branky: 84. Řezníček z PK. Rozhodčí: Nenadál – Kovařík, Gallo. ŽK: 33. Harba, 56. Šisler, 59. Dvořák – 31. Rýdel. ČK: 80. Šisler.
Počet diváků: 2652.
FC HK: Koubek – Holeš (86. Zec), Jánošík,

Fukal, Poděbradský – Hochmeister, Šisler,
Štěpán (70. Halilovič), Harba (90. Zelený) –
Dvořák, Uškovič.
SK Dynamo České Budějovice: Daněk –
Novák, Lengyel, Halama, Machovec –
Sandro (90. Otepka), Rýdel, Javorek, Benát,
Táborský (86. Taborský) – Řezníček (90.
Hanzlík).

14. kolo, 10. listopadu 2012:
1. FK Příbram – FC Hradec Králové 0:0
Rozh.: Paták – Košec, Hrabovský. ŽK: Mareš,
Danoski – Halilovič, Strnad, Uškovič, Pávek.
Příbram: Hruška – Jugas, Dejmek, Mišůn,
Divíšek (46. Pleško) – Krbeček, Mareš, Kali-

voda (30. Danoski), Trapp, Šlapák (71. Střihavka) – Wágner. Trenér: Marko.
FC HK: Koubek – Holeš, Jánošík, Fukal, Poděbradský – Halilovič (63. Zelený), Strnad,
Hochmeister (39. Pávek), Štěpán – Schwarz
(74. Zec) – Uškovič. Trenér: Plíšek.

JuNiOrSKÝ TÝm FC HK
Liga juniorů 2012/2013

15. kolo: FC HK – FK Baumit Jablonec 4:1 (3:1)
Branky: Kopáč 2, Voltr, Zec – Vukovič ŽK: Vlček, Krčál – Štěpánek, Fendrich, Vaněček, Vaníček, Počet diváků 300, Rozhodčí: Hock – Gallo, Vysloužil
FC HK: Zavřel – Vlček, Krčál, Hock, Malý – Doležal (65. Krejčík), Novotný (73. Štulajter),
Kopáč (Zezula), Ptáček (77. Krolop) – Zec (87. Bláha), Voltr
FK Baumit Jablonec: Fendrich – Landovský, Simerský, Kubista (46. Skwarczek), Vaníček –
Helm (46. Štěpánek), Pavlata, Linka, Štemberk (46. Vaněček) – Vukovič, Just (74. Jurča)
V pondělním juniorském ligovém kole zavítal do Hradce Králové Baumit Jablonec. V SCM
Bavlna se střetl momentálně druhý tým průběžné tabulky s pátým. Utkání slibovalo útočný
fotbal.
To se také naplňovalo hned od úvodního hvizdu rozhodčího. V 7. se k „propadlému“ míči
za hradeckou obranou dostal hostující Vukovič a podél vyběhnutého Zavřela poslal hosty do
vedení. Ti ještě nestačili ani doslavit úvodní branku utkání a bylo vyrovnáno. V 13. vydolo-

JuNiOrSKÝ TÝm FC HK
Liga juniorů 2012/2013

val míč zpod jabloneckého obránce domácí Vlček a přesnou přihrávkou před brankou hostí
našel Kopáče, který chladnokrevně svoji šanci proměnil, 1:1. Na konci první dvacetiminutovky postupovalo duo Voltr – Zec na osamoceného Simerského, nezištně si přihráli a zakončující Zec jen těsně minul jabloneckou branku. O chvíli později agilní Zec opět vybojoval
míč, přihrál nabíhajícímu Vlčkovi a jeho „bombu“ Fendrich vytěsnil na roh. Z následujícího
rohového kopu Vlček hlavou opět těsně minul. V této fázi zápasu Votroci svého soupeře
jasně přehrávali. Gólově se opět prosadili v závěru první půle. Nejprve se po „lajně“ individuálně uvolnil Voltr a nechytatelnou ranou na zadní tyč poslal svůj tým do vedení, 2:1. A v poslední minutě již bylo 3:1. Přetažený rohový kop Voltra vrátil před branku Novotný a Kopáč
hlavou nedal hostujícímu brankáři šanci.
Tak jak skončil první poločas, tak začal i druhý. Již v 56. nejprve hlavičkoval Hock, jeho šanci
ještě zlikvidoval brankář, ale vyražený míč hlavou doklepl Zec, 4:1. Za dvě minuty servíroval před branku Jablonce Doležal, ale Kopáč tentokrát velkou šanci z hranice malého vápna
neproměnil. Další stoprocentní příležitost nevyužil Matěj Ptáček, který si ideálně naběhl na
centr Voltra, jenže míč putoval přes celou branku vedle. V podstatě podobnou šanci nevyužil ani Kopáč po centru Krčála. Deset minut před koncem zápasu se jablonečtí hráči dostali k ojedinělé šanci, když Jurča našel na malém vápně Vukoviče, kterému stoprocentní
šanci zlikvidoval Erik Zavřel. Jablonecká šance byla tou poslední v utkání. Hradečtí Votroci
byli po celý zápas lepším týmem a do tabulky si po zásluze připsali další tři body.
16. kolo: SK Dynamo České Budějovice – FC Hradec 2:1 (0:1)
Branky: Němec, Zeba – Doležal, ŽK: Hudson – Ptáček, Rozhodčí: Zadinová – Nádvorník,
Vnuk.
SK Dynamo Č. Budějovice: Rojík – Funda, Kabele, Linhart (61. Němec), Zeba, Dvořák P.,
Slavík (46. Vaněk), Hudson, Radouch, Cihlář, Kaladzhyan
FC HK: Vízek – Shejbal, Hock, Krčál, Vlček – Krolop (59. Klazar), Doležal (80. Malý), Ptáček,
Kopáč (83. Sixta) – Štulajter (52. Bodlák), Krejčík (72. Blaha)
Hradecká juniorka odjížděla na jih Čech z pozice třetího týmu průběžné tabulky a chtěla si
toto místo bodovým ziskem zachovat. Bohužel body jim sebrala proměněná penalta v závěru utkání a na své konto si Votroci tentokrát nepřipsali ani bod.
Mladíci z FC Hradec Králové se do svého hostitele zakousli od samotného začátku. Agilní
Vlček měl obrovské šance, ale ani nadvakrát budějovického gólmana v 15. minutě nepřekonal. Poté se hra odehrávala převážně mezi vápny, až po půlhodině hry opět zahrozili
hosté. Hlavička Krčála a „bomba“ ze střední vzdálenosti Štulajtera však mířily těsně vedle Rojíkovy branky. Hosté se tak gólového efektu dočkali až v 42., kdy si na centr naběhl Doležal
a svým „hlavičkovým líznutím“ nasměroval míč do českobudějovické branky, 0:1. Hosté tak
šli zaslouženě do poločasové přestávky s jednobrankovým vedením.
Domácí chtěli nepříznivý stav utkání v druhém poločase obrátit a vrhli všechny možné síly
do útoku. Ovšem první šanci ke skórování v druhém dějství měli opět Votroci. V 62. si dokázal Bodlák poradit v pokutovém území s obranou domácích, ale jeho střela jen o milimetry minula branku. Deset minut nato však bylo veselo v domácí družině. Němec si naběhl
na centr Hudsona a tělem poslal míč za Vízkova záda. Srovnal tak vývoj utkání na 1:1. V těch-

TAbulKY

Gambrinus liga a Juniorská liga
to chvílích si domácí vytvořili mírnou převahu, kterou zúročili v 82. To upadl v pokutovém
území Votroků Hudson a rozhodčí Zadinová odpískala pokutový kop. Ten s přehledem proměnil Emir Zeba.
Do konce utkání se již hostující tým na výraznější tlak nezmohl a z jihu Čech odjížděl s jednobrankovou prohrou.

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

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

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

8
8
7
7
4
5
5
4
5
5
3
4
2
3
2
2

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

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

24:10
22:12
25:14
23:13
23:19
19:17
21:20
17:14
15:20
19:25
20:26
15:21
12:15
15:24
12:23
18:27

28
27
26
26
19
19
19
18
18
18
16
15
13
13
12
11

7
6
2
8
-5
-5
1
-3
-3
0
-2
-9
-8
-8
-12
-7

39
33
30
29
28
24
24
24
24
23
19
18
18
18
17
13
10
7

18
6
6
5
4
-3
0
0
-3
-1
-2
-3
-6
-6
-7
-11
-11
-17

Tabulka Juniorské ligy, sezóna 2012/2013, po 16. 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
1.FK Příbram
FC Vysočina Jihlava
SK České Budějovice
FK Dukla Praha
AC Sparta Praha
FC Viktoria Plzeň
FC Slovan Liberec
FK Teplice
Bohemians 1905
FC MAS Táborsko
1.FC Slovácko
FC Baník Ostrava

16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
16
16
16
16
16
15
16

12
10
9
8
9
7
7
7
7
7
5
5
4
4
4
3
2
2

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

1
3
4
3
6
6
6
6
6
6
7
8
6
6
7
9
9
13

32:7
42:19
36:26
34:17
32:25
28:22
39:35
24:30
24:33
30:29
29:29
32:31
27:38
20:33
22:28
20:35
25:37
17:39

mlÁdežNiCKÁ KOPANÁ
dorosty, žáci

1. liga dorostu U-19: FC HK – 1. FC Slovácko 3:1 (0:0)
Branky: Kraják 2, Bláha. Sestava: Jehlička – Drozd D., Zezula, Drozd P., Kratochvíl, Vobejda,
Hannich (Kraják), Sixta, Bláha (Brabec) (Bönisch), Langr (Vágner), Šnejdr (Heger)
Milan Frimmel, trenér: Věděli jsme, že nás čeká velmi těžké utkání což se potvrdilo. Slovácko má velmi kvalitní tým. První poločas jsme nehráli podle našich představ, ale ve druhém po nevyužitých šancích soupeře jsme začali mít více ze hry a šli si pro další domácí
vítězství. Musím pochválit celé mužstvo za přístup a touhu rvát se až do konce utkání.
Česká liga dorostu U-17: SK Slavia Praha – FC HK 1:0 (0:0)
Česká liga dorostu U-16: SK Slavia Praha – FC HK 0:4 (0:3)
Branky: Trubač 2, Miker, Novák. Sestava: Blažek (74.Luksch) – Jirman, Střelec, Fogl
(66.Rutsch), Knap (58.Strasser) – Trubač, Dědeček, Miker (66.Brokeš) – Muller (58.Hynek),
Novák (50.Jeníček), Habrman (66.Dzurko)
Aleš Majer, trenér: „Souboj s týmem, který dosud v soutěži neprohrál, jsme zvládli excelentně. Kluci podali vynikající výkon ve všech řadách, vypracovali si mnoho brankových příležitostí a Slavii nedali skoro žádné šance, aby se dostala do zápasu. Myslím, že se hrál velice
atraktivní fotbal, kterému svým přístupem přispěli i domácí. Rád bych dodal, že kluci v celé
podzimní části prokázali velké kvality a potenciál. Výsledek týmu a výkony jednotlivých hráčů
by pro ně měli být hlavně povzbuzením do dalších let. Mají velké předpoklady a teď záleží
především na nich, jak s nimi naloží. Pro mě je ctí, že mohu pracovat na jejich vývoji, protože
mimo fotbalového umu mají hráči na svúj věk i vysoký lidský charakter. Doufám, že kluci teď
pochopí, že nároky na jejich výkonnost budeme s kolegou Davidem Bredou ještě zvyšovat.“

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

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

17
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
16
16
16
16
16
16
16

13
11
10
9
10
10
7
6
6
6
5
4
5
5
5
3
2
2

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

4
2
2
2
4
5
5
6
6
7
9
6
9
9
10
11
9
13

44:20
43:19
35:17
35:19
35:20
39:22
26:19
25:25
23:29
34:38
17:24
18:30
22:27
20:31
21:31
13:29
20:39
22:53

39
36
34
32
32
31
25
22
22
21
18
18
17
17
16
11
11
7

15
15
13
11
5
4
4
-5
-2
0
-9
-9
-10
-7
-5
-16
-16
-14

mlÁdežNiCKÁ KOPANÁ
žáci

Česká liga žáků U-15: FC HK – FK OeZ letohrad 6:0 (3:0)
Branky: Breda 4, Bláha, Krejčíř. Sestava: Baťha – Holubec (36. Dostál), Vápeník (45. Vodička),
Křížek, Trávníček (36. Chocholatý) – Bláha (50. Kváš), Jukl, Martinec, Hašek – Krejčíř, Breda
Michal Stříž, trenér: „Dnes jsme chtěli napravit výkon z posledního zápasu v Náchodě. Od
začátku jsme hráli soustředěně a soupeře jsme nepouštěli do blízkosti naší branky. Po vstřelení druhé branky jsme ovládli zápas a s chutí si zahráli. Střelecky se prosadil Dominik Breda.“
Česká liga žáků U-14: FC HK: FK OeZ letohrad 12:1 (7:1)
Branky: 3x Javůrek, 2x Rožek, 2x Brůža, 2x Šípek, 1x Zeman, 1x Šedivý, 1x Bičiště. Sestava:
Finke – Petřík (61. Šeba), Havel (36 Ĺocker), Koubek, Daněk (36. Dědeček) – Kabeláč (36.
Bičiště), Zeman (36. Nejman), Brůža, Javůrek – Šedivý (36. Šípek), Rožek
Karel Krejčík, trenér: „Rozloučili jsme se s podzimní částí soutěže jasným vítězstvím. Zahráli si všichni hráči z kádru a celou zimní přípravu se budeme těšit na teplé jaro 2013.“
Česká liga mladších žáků U-13: FC HK – FK OeZ letohrad 24: 3 (13:1)
Branky: Macháček, Hůlka 3, Slavík 2, Havrda 2, Grmela, Slavík 2, Pácalt, Rajnoch 4, Mach
3, Štěrba 2, Horák 2, Zahradníček. Sestavy: tým 1: Douděra – Pácalt, Zapletal, Šedivý, Horák,
Štěrba, Rajnoch, Grmela, Prchlík; tým 2: Trojan – Macháček, Mates, Zahradníček, Mach, Voženílek, Havrda, Hůlka, Slavík.
Česká liga mladších žáků U-12: FC HK u12 – FK OeZ letohrad u12 19:2 (12:1)
Branky: Kosař 4x, Šaněk 2x, Franc 2x, Poláček 2x, Kott 2x, Balog, Kocman A., Kocman L,
Krotil, Kejř, Řezáč, Zbořil. Sestavy: tým 1: Vencl, Poláček, Semerák, Kocman L., Franc, Koval,
Šábrt, Šaněk, Krotil, Světlík; tým 2: Valenta, Pulkrábek, Řezáč, Kott, Balog, Zbořil, Kosař,
Kejř, Kocman A.

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

JAK TO bYlO NAPOSledY?
Prvoligová sezóna 2011/2012, 28. kolo

Utkání s pražskou Slavií patří v Hradci Králové k těm nejnavštěvovanějším. Pamětníci
si jistě vzpomenou na souboj v jarní části sezóny 80/81, kdy se na stadionu pod lízátky
našlo cestu něco málo pod 20 tisíc příznivců, či 25 tisícovou jarní návštěvu v sezóně 87/88. Ti mladší mají v živé paměti
předloňskou sezónu a oficiální návštěvu 6
tisíc příznivců, kterou již v předcházejícím
duelu se Spartou Praha komentoval trenér
Kotal: „Ano, dnes byla šestitisícová návštěva
dvojhlavých fanoušků …“.
Poslední měření sil však bylo na hřišti dnešního soupeře. V Praze – Edenu dostali Votroci v jarní odvetě (podzimní utkání 1:1)
pěkný výprask. A jak to tedy bylo?
28. kolo, 3. 5.2012, 18:30, Praha
SK Slavia Praha – FC HK 5:0 (3:0)
Branky: Škoda 2, Trubila, Hubáček, Pospěch, Rozhodčí: Jech – Dobrovolný, Nádvorník. ŽK: Černý, Plašil, Diváků: 4474.
Sestava SK Slavia Praha: Čontofalský – Cicman (81. Sudek), Hubáček, Latka, Dostál
(89. Nitranský) – Trubila, Jarolím, Petrák,
Vlček – Pospěch (84. Paprčiak), Škoda
FC Hradec Králové: Lindr – Plašil, Fukal, Hochmeister, Poděbradský – Pávek, Schwarz
(79. Rezek), Černý (67. Edunov), Malinský –
Dvořák (61. Zelený), Štěpán

střelil. V 39. opět chybovala obrana hostí,
míče se zhostil Trubila a pod vybíhajícím Lindrem poslal domácí do dvougólového
trháku, 2:0. Kalich hořkosti prvního poločasu vypili Votroci v minutě nastavení. Mezi
Hochmeisterem a Fukalem proběhl Škoda
a lobem překonal Lindra potřetí za první poločas, 3:0.
Druhý poločas pokračoval podobně, jako
ten první. Již v 49. se objevil domácí Trubila
sám před Lindrem, ale mířil vedle. V 53. ho
napodobil Vlček. V 53. posoudil střet Plašila
a domácího Škody sudí Jech jako penaltový
a Hubáček tak mohl vstřelit svůj premiérový
gól v dresu Slavie, 4:0. V 63. se rozestoupila
hostující obrana a nikým neatakovaný Pospěch zvyšoval na 5:0. V závěru utkání měli
i Votroci dvě příležitosti alespoň zkorigovat
skóre, ale Plašil ani jednou mezi tyče Čontofalského branky nemířil.
Votroci tak utrpěli nejvyšší porážku sezóny
a tři kola před koncem soutěže ještě nebyli
teoreticky zachráněni.

Začátek utkání, jakoby předznamenal vývoj
celého zápasu. Hned ve 2. podklouzl Fukal
jako poslední hráč obrany a Pospěch se řítil
sám na Lindra. Ten mu však míč zpod
nohou vyškrábl a míč nadále putoval k volnému Škodovi, který však odkrytou branku
přestřelil. Hned v zápětí neproměnil stoprocentní šanci Černý po centru Poděbradského a přišel trest. V 16. unikl po pravé
straně Petrák, naservíroval před branku volnému Škodovi a Slavia vedla 1:0. Minutu
poté mohl skóre srovnat mladíček Schwarz,
ale obranu domácích z dobré pozice neproFoto je z letní přípravy 2012,
utkání bylo hráno na Bavlně.

ZimNí PŘíPrAvA vOTrOKů 2013
Termíny už jsou známy

Dnes hrají Votroci svůj poslední letošní domácí zápas v Gambrinus lize. Příští týden je
ještě čeká televizní utkání v Jablonci s místním FK Baumit (sobota 24. 11. 18.45 hod,
ČT Sport), jako jarní předehrávka 16. kola
a za jedenáct dní zakončí svoji letošní fotbalovou pouť pohárovým utkáním proti Viktorii Plzeň (čtvrtek 29. 11. 17. 30 hod). První
utkání osmifinále se odehraje v domácím
prostředí „pod lízátky“.
Poté se Votroci rozutečou do svých domovů, aby si užili zaslouženou dovolenou
a v klidu strávili Vánoční svátky. Trenéru Plíškovi se budou opět hlásit až v novém roce,
přesněji v pátek 4. ledna 2013, kdy podstoupí zdravotní prohlídky. První, ostrý tré-

ninkový den zažijí v pondělí 7. ledna na domácím hřišti Malšovického stadionu.
Trenér Plíšek připravil svým svěřencům celkem 11 přípravných duelů, z toho čtyři
v rámci Tipsport zimní ligy (případně další
dva o celkové umístění) a tři jako součást
soustředění. Zde však ještě jména soupeřů
nejsou známá. Votroci absolvují dvě soustředění. Kondiční v Břízkách a herní v Turecku. Ostrý start v jarní části Gambrinus ligy
zažijí pak v pátek 22. února, kdy se utkají
s nováčkem soutěže Vysočinou Jihlava na
jeho hřišti.
Zde mají fanoušci přehled o zimní přípravě
Votroků:

pátek

4. ledna 2013

Zdravotní a fyzické testy, Ústí nad Labem

pondělí

7. ledna 2013

První tréninková jednotka v novém roce 2013, Malšovický
stadion

středa

9. ledna 2013

FC Hradec Králové – FC MAS Táborsko, TZL, PrahaEden, 13. 00 hodin

sobota

12. ledna 2013

FK Dukla Praha – FC Hradec Králové, TZL, Praha-Eden,
13. 00 hodin

neděle

13. ledna 2013

FC Hradec Králové – FK Viktoria Žižkov, TZL, PrahaEden, 11. 00 hod

neděle

13. ledna 2013

Začátek zimního soustředění, Jablonec n/N., Hotel Břízky

pátek

18. ledna 2013

Konec zimního soustředění

středa

23. ledna 2013

SK Dyn. České Buď. – FC Hradec Králové, TZL, Pha-Eden,
10. 30 hodin

sobota

26. ledna 2013

Utkání o konečné umístění v TZL nebo FC HK – MFK
Chrudim

neděle

27. ledna 2013

Utkání o konečné umístění v TZL nebo náhradní utkání

středa

30. ledna 2013

HFK Olomouc – FC Hradec Králové, Olomouc, čas bude
upřesněn

sobota

2. února 2013

neděle

10. února 2013

sobota 16. února 2013

Začátek herního soustředění, odlet, Turecko Antálya
Konec herního soustředění, přílet
FK Dobrovice (divize) – FC Hradec Králové, generálka,
14. 00 hodin, SC Nymburk

vZPOmíNKA
NA ZimNí
PŘíPrAvu 2012

rOZHOvOr

s Tomášem Strnadem
TOMáŠ STRnAD přišel „pod lízátka“ v letním přestupovém okně ze slovenské Senice
a okamžitě se zabydlel v základní jedenáctce Votroků. Ovšem zranění kolene mu
před časem přerušilo možnost, podílet se
na výkonech svého mužstva. „V září, v reprezentační přestávce, jsem se
podrobil artroskopii kolene, které mě limitovalo
v mých výkonech,“ říká
defenzivní záložník FC
Hradec Králové.
A jak je dnes? V Příbrami jsi již nastoupil
do celého utkání, i když
z kabiny znělo, že stoprocentně fit nejsi …
Po třech nedělích plného
tréninku se mi koleno
opět „ozvalo“, i když to
bylo trochu něco jiného,
než po operaci. Zápas
s Českými Budějovicemi
jsem ještě vynechal, ale
vzhledem k tomu, že Honza Šisler stál za
červenou kartu, tak jsem i přes bolest nastoupil. Lékař bolestivé místo opíchal a šlo
to. Hlavně jsem chtěl klukům na „place“ trochu píchnout a povzbudit je.
Počítal jsi, že vydržíš celý zápas?
S trenérem jsem byl domluvený, že pokavaď
to bude bolet, stáhne mě. Ale naštěstí koleno vydrželo a my vydřeli alespoň bod. Na
to, že jsem měl před zápas v sobě pouhé tři
tréninky, tak to šlo.
Nakonec jsi patřil na hřišti k těm nejlepším …
Tak to bych ani neřekl. Byl jsem tam od
toho, abych kluky povzbudil a pomohl jim.
Po utkání s Budějovicemi jsme nebyli
s naším výkonem spokojeni, a jak se říká,
sedlo na nás takové fotbalové trápení, kdy

se nedaří. A co víc, v týmu máme hodně zraněných hráčů a v Příbrami k tomu přibyli
i vykartovaní hráči. Bylo nám všem jasné, že
zápas v Příbrami nebude o fotbalové kráse,
ale o boji …
Nakonec jste si odvezli
bod a sahali jste vlastně i po třech, kdy jsi
měl ty osobně na své
špičce kopačky velkou
šanci …
Myslel jsem, že už mám
míč na noze a dám to do
prázdné. Jenže jeden
z obránců míč pokopl do
strany a ten mně pak
prosvištěl mezi nohami
na roh. Je otázka, zda by
to ještě brankář Hruška
nechytl.
I do Příbrami přijela početná skupina fanoušků. Kolik vám to dodává
sil v utkání?
Je to super, že máme takové skvělé a věrné fanoušky. Když jsem byl v minulosti na
Slovensku, tak nejezdil nikdo a atmosféra na
stadionu byla pohřební. Tady je to opravdu
vynikající. Jsou slyšet, povzbuzují… Opravdu super.
Krom zranění tě v týdnu také trápilo nachlazení. Jak jsi týden prožil?
Dva dny jsem odpočíval a měl jsem nasazené antibiotika. Snad je to ale již dobrý.
Dnes nám je za soupeře Slavia Praha. Ta
v posledním ligovém kole prohrála s naším sousedem z tabulky, s Dynamem
České Budějovice, 1:2. Co pro to udělat,
abychom je dnes napodobili?
V zápase musíme bojovat, makat a na hřišti
nechat všechno. Snad nás pak fotbalový
bůh odmění třemi body.
Děkuji za rozhovor.

PArTNer uTKÁNí
KFC

Historie
Harland Sanders začal prodávat svá smažená kuřata v roce 1930 v jídelně Sanders
Court & Café, která byla součástí jeho čerpací stanice v Corbinu v americkém státě
Kentucky. Byl úspěšný, a proto
mu kentucký guvernér udělil
čestný titul Kentucky Colonel jako
uznání za přínos kentucké kuchyni. V dalších letech rozšířil svou restauraci na 142 míst k sezení a také koupil motel
na protější straně ulice. Původně trvala příprava kuřete na ocelové pánvi přibližně 30
minut, což bylo pro restauraci příliš dlouho.
O devět let později v roce 1939 přešel na
smažení pod tlakem, které umožnilo přípravu kuřete zkrátit. V roce 1940 také vytvořil směs 11 druhů bylinek a koření nazvanou
Original Recipe.
Jeho Sanders Court & Café sloužilo především cestujícím, kteří projížděli městem Corbin směrem na Floridu. Když se začal roku

1950 plánovat obchvat Corbinu, rozhodl se
Sanders podnik prodat a začal svůj recept
a výrobní postup nabízet restauracím napříč
Spojenými státy. První kdo jeho postup použil byl Pete Harman v South Salt Lake
v Utahu, společně roku 1952 otevřeli první provozovnu Kentucky
Fried Chicken. Na počátku 60. let
už prodal přes 600 licenci ve USA
a Kanadě. V roce 1968 už fungovalo 638 restaurací KFC a v roce 1971 bylo v provozu
3500 restaurací.
Dnes restaurace KFC nabízejí více než 400
různých produktů (od Chicken Pita v Kuvajtu
přes Lososový sendvič v Japonsku až po
Mean Griens v USA), základní nabídku tvoří
kousky kuřete připravované podle tajného
receptu Colonela Sanders.
Restaurace v České republice
V České republice je 61 restaurací, z toho
26 v Praze, 7 v Brně, 5 v Ostravě, 4 v Plzni

PArTNer uTKÁNí
KFC

a Liberci, 2 v Olomouci, Hradci Králové
a Českých Budějovicích a po jedné v Králově Dvoře u Berouna, Mladé Boleslavi,
Zlíně, Ústí nad Labem, Jihlavě, na hraničním
přechodu Hatě, v Pardubicích, v Příbrami,
v Teplicích a v Opavě.
Provozovatelem restaurací KFC v České republice je pobočka polské společnosti Amrest s.r.o., která v tuzemsku provozuje také
restaurace řetězce Burger King, Rodeo
Drive, a kavárny Starbucks.
KFC v Hradci Králové
OC Futurum, tato provozovna je po kompletní rekonstrukci. Druhá se nachází na silničním okruhu v ulici Pilňáčkova. V obou
provozovnách můžou fanoušci FC Hradec
Králové využít výhody fanouška: „permanentkáři“ 10% slevu na celý sortiment a majitelé jednorázové vstupenky na ligové
utkání 3 křupavá křidélka ZDARMA (při zakoupení menu)
Zajímavosti
Ročně se v KFC na celém světě prodá 914
miliónů kousků kuřat.

KFC otevírá na světě průměrně jednu restauraci denně.
Co říká o firmě KFC Generální manažer
KFC Futurum v Hradci Králové Jakub
Mach?
Každý den si několik desítek milionů zákazníků ve více než 100 zemích celého světa
objednává naše speciality. Lze nás najít
téměř všude, mj. v USA, Kanadě, Japonsku,
Velké Británii, Austrálii, Číně, Koreji, Malajsii,
Thajsku, Jižní Africe, indonésii, Španělsku,
Saudské Arábii, Singapuru, Německu, Egyptě a samozřejmě v České republice.
Do značné míry jsme známí díky unikátní receptuře na kuře KFC, kterou vynalezl Colonel Harland Sanders před téměř půl stoletím.
Obal, do kterého se obalují vybrané kousky
kuřete, tvoří směs 11 bylin a koření a je předmětem našeho tajemství. Originál receptury
se nachází v trezoru v hlavním sídle KFC ve
městě Louisville. Mnoho lidí se pokoušelo
naši recepturu napodobit, ale existuje pouze
jedno místo, kde lze ochutnat kuře připravené podle této tradiční receptury – restaurace KFC. Těšíme se na vaši návštěvu!

Naši sportovNí partNeři
z Hradce Králové

http://www.hchk.cz

http://www.hradeckelvice.cz/

1. hokejová liga:
24. kolo, středa 21. 11. 2012:
• Hradec Králové – Písek 18:00
25. kolo, sobota 24. 11. 2012:
• Kadaň – Hradec Králové 17:00
23. kolo, pondělí 26. 10. 2012:
• Benátky n. J. – Hradec Králové 17:30
26. kolo, středa 28. 11. 2012:
• Hradec Králové – Beroun 18:00
1. liga ženského basketbalu:
12. kolo, sobota 24. 11. 2012:
• BK imos Brno – Hradec Králové, 17:30
13. kolo, sobota 2. 12. 2012:
• Hradec Králové – DSK Basketball, 16:00

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. 5 - obránce FC Hradec Králové
Radek Hochmeister

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).

FOTbAlOvÁ šKOliČKA FC HK
zve další předškoláky ke sportování

V září 2012 zahájila Fotbalová školička již
5. rok svého úspěšného fungování.
Vzhledem k tomu, že se jedná o unikátní
projekt, který pracuje s předškoláky ve věku
3–5 let a který stále ještě nemá v České republice obdoby, rádi bychom Vás s ním
blíže seznámili.
Fotbalová školička byla založena v září 2008 při ZŠ M. Horákové. Až do června 2012
byla Fotbalová školička
školním kroužkem základní
školy, od letošního září se
stala, na základě předchozí
velmi úzké a úspěšné spolupráce, součástí FC Hradec
Králové.
Za dobu její čtyřleté existence ji navštívilo přes 320 dětí
v předškolním věku, přičemž v průměru
do ní trvale dochází více jak 50 dětí. Školička je otevřeným zařízením, kam mohou
děti přicházet v průběhu celého školního
roku.
Její struktura se skládá ze dvou částí, a to
ze starší skupiny (v tomto roce děti narozené v r. 2007) a z mladší skupiny (děti
r. 2008 a 2009). V mladší skupině se děti
zaměřují zejména na rozvoj pohybových,
rychlostních a obratnostních schopnosti
a seznamují se s míčem a se základními
prvky jeho ovládání. Náplň starší skupiny je
již více orientována na rozvoj fotbalových
dovedností. Obě skupiny pracují pod
vedením kvalifikovaných trenérů, dle speciální metodiky vypracované vedením školičky.
Po skončení docházky do FŠ mohou děti,
v případě zájmů, pokračovat v kopané ve vybraném fotbalovém klubu, přičemž ti nejšikovnější tvoří základ přípravky FC Hradec
Králové. Celoroční činnost probíhá v areálu
ZŠ M. Horákové, a to na školním hřišti i ve
školních tělocvičnách.

Vedle tréninků Fotbalová školička také
pořádá celou řadu doprovodných akcí
(viz. dále uváděný „Plán činnosti“). Jedná
se o různé formy fotbalových turnajů, zejména pro děti Fotbalové školičky. Na tyto
akce se snaží vedení Fotbalové školičky,
zatím však většinou neúspěšně,
oslovovat nejrůznější firmy s žádostí o převzetí sponzoringu
formou reklamy, a to propůjčením jména firmy do názvu
turnaje a finančním příspěvkem ve výši dle svého uvážení. Určitě je uspokojující
pro každého, umožnit spokojenost dětí, jejich radost
ze sportu a pohybu i rozzáření dětských očí při každém
povedeném cviku. Pokud se najde
firma či společnost, která by chtěla s Fotbalovou školičkou spolupracovat, může se
obrátit na jejího manažera pana ing. Petra
Vohralíka, MB 603 318 713, e-mail: petr.vohralik@seznam.cz. Přehled doprovodných
akcí, které pro děti Fotbalová školička
pravidelně pořádá, Vám nabízíme v následujícím „Plánu činnosti Fotbalové školičky FC Hradec Králové při ZŠ M.
Horákové“.
S dosavadní činností Fotbalové školičky
v uplynulém více jak čtyřletém období se
můžete také podrobněji seznámit na webu:
www.fotbalovaskolicka.cz (sekce „Akce Fotbalové školičky“ a „Fotogalerie“).
Jak jsme uvedli, do Fotbalové školičky
mohou zájemci přicházet v průběhu celého roku. Proto zveme všechny předškoláky, kteří mají rádi pohyb a fotbal,
aby se nebáli a přišli si s námi na ZŠ M.
Horákové zasportovat.
Případné podrobnější informace Vám
poskytne manažer Fotbalové školičky
ing. Vohralík Petr, MB 603 318 713, e-mail:
petr.vohralik@seznam.cz.

FOTbAlOvÁ šKOliČKA FC HK
Plán činnosti

TuRnAJ FOTBAlOVé ŠKOliČKy
17. listopad 2012
Tělocvičny ZŠ M. Horákové
Patronát nad touto akcí – pro tuto akci
zatím hledáme možného sponzora
Jedná se o každoroční akci FŠ, pro její
hráče. Akce je organizovaná jako dvojturnaj,
kdy samostatně ve velké tělocvičně hrají
před rodiči svůj turnaj hráči starší třídy (5 let)
a ve střední tělocvičně hráči mladší třídy (3–
4 roky). U mladší kategorie je v případě potřeby turnaj prokládán i dovednostními
soutěžemi. Na základě úspěšného loňského
vystoupení mažoretek Jany Nováčkové
chceme i letos tuto akci zpestřit jejich vystoupením.
MiKuláŠSKÝ TuRnAJ HRáČŮ FŠ
– 4. ročník
8. prosinec 2012
Tělocvičny ZŠ M. Horákové
Patronát nad touto akcí – VAK STAVBy
HK, s.r.o.
Jedná se o každoroční akci FŠ, formou
sportovního dopoledne pro její hráče, zakončené očekávanou návštěvou Mikuláše,
čerta a anděla.
TuRnAJe FC HK PRO ROČnÍK 2006
Leden – březen 2013 – Hala Háječek
Jedná se o možnou účast na některém ze
tří halových turnajů, které na hale Háječek
pořádá FC HK pro ročník 2006 a mladší. Na
těchto akcích bychom opět chtěli vyzkoušet
naše hráče r. 2007, jak se vypořádají s hrou
o rok starších soupeřů.
TuRnAJ FC HK PRO HRáČe FŠ FC HK
2. únor 2012
Tělocvičny ZŠ M. Horákové
Patronát nad touto akcí – ing. Richard
Jukl, Gř FC HK
Další sportovní dopoledne Fotbalové školičky pro její hráče, tentokrát pod patronací

GŘ FC HK ing Richarda Jukla. Akce je organizovaná opět jako dvojturnaj, kdy samostatně ve velké tělocvičně hrají před rodiči
svůj turnaj hráči starší třídy (5 let) a ve
střední tělocvičně hráči mladší třídy (3–4
roky).
TuRnAJ POJiŠŤOVny KOOPeRATiVA –
MeTODiCKÝ TuRnAJ FOTBAlOVÝCH
PřeDPřÍPRAVeK PRO DĚTi nAROZené
V ROCe 2005–2008
Březen 2013 – Hala ZŠ Kukleny
Patronát nad touto akcí – Kooperativa pojišťovna, a.s.
Jedná se o každoroční halový turnaj, který
FŠ vždy pořádá pro budoucí fotbalisty, zejména z Hradce Králové a nejbližšího okolí.
Vzhledem k tomu, že u velké většiny dětí se
jedná o první podobnou akci, je celý turnaj
pojat zejména jako metodická záležitost,
která se snaží všem účastníků pomoci zejména zorientovat se jak v základních pravidlech fotbalu, tak i v celkové orientaci na
hřišti.
KAŽDÝ CHCe BÝT FOTBAliSTOu
Duben 2013 – Hala ZŠ Kukleny
Patronát nad touto akcí – ZPMVČR
Děti z FŠ předvádí rodičům a prarodičům co
se již ve školičce z fotbalové abecedy naučily. V rámci této akce sehrají i děti dva oddělené miniturnaje. Na tuto akci zveme
i talentované hráče z okolních hradeckých
klubů
TuRnAJ FOTBAlOVÝCH PřÍPAVeK
Duben 2013
Nově otevřené hřiště ZŠ M. Horákové
Patronát nad touto akcí – pro tuto akci
zatím hledáme možného sponzora
Na novou UMT na ZŠ M. Horákové pozveme naše kamarády ze Sokola Roudnice,
popř. ještě další zájemce z okolí k sehrání
miniturnaje. Akci zároveň využijeme i k pre-

zentaci naší činnosti a případnému náboru
dalších zájemců do našich fotbalových tříd.
DVA TuRnAJe FOTBAlOVÝCH PřÍPRAVeK V ROuDniCi
Květen a červen 2013
Fotbalové hřiště Sokola Roudnice
Jedná se o tradiční setkání ve velmi pěkném
sportovním areálu v Roudnici. Akce se
zúčastní děti z obou stupňů FŠ.
POHáR HRADeCKÝCH MATeřSKÝCH
ŠKOl – 3. ročník
6. červen 2013 – Sportovní areál FC Hradec
Králové – Háječek
Patronát nad touto akcí – náměstkyně primátora města Hradec Králové ing. Anna
Maclová
Turnaj, který pro hradecké MŠ spolupořádá
FC HK a Fotbalová školička. Patronaci nad
tímto turnajem převzalo město HK. V družstvech jednotlivých MŠ hraje i celá řada dětí
navštěvujících FŠ. Pro třetí ročník chceme

ve spolupráci s odborem školství MMHK zajistit další nárůst počtu zúčastněných hradeckých MŠ (1. ročník účast 8 MŠ, 2. ročník
účast 10 MŠ).
MeMORiál MilADy HORáKOVé – 9. ročník
6. červen 2013 – Sportovní areál FC Hradec
Králové – Háječek
Patronát nad touto akcí – pro tuto akci
zatím hledáme možného sponzora
Jedná se o dlouhodobou akci, kterou pořádáme s vedením ZŠ M. Horákové a FC HK
k výročí vykonstruované popravy Dr. M. Horákové komunistickým režimem. Při této akci
zároveň dětem každoročně připomínáme
i význam Dr. M. Horákové pro dnešní dobu.
Podrobnější informace k těmto akcím, vč. fotodokumentace z předešlých let naleznete
na webových stránkách Fotbalové školičky
FC Hradec Králové – www.fotbalovaskolicka.cz.

TeXiM těsnění CuP 2012

21. ročník halového turnaje se koná ve čtvrtek 27. 12. 2012 od 9.30 hod.
v hale Slavia HK – Orlická kotlina

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

rOZHOvOr

s Monikou Ježkovou, přítelkyní Tomáše Holeše
TOMáŠ HOleŠ (31. 3. 1993) je benjamínkem našeho týmu, který si však svými výkony na hřišti rychle vydobyl stabilní
postavení v kádru a respekt u soupeřů. Oporou mu je o pět dní
mladší přítelkyně Monika Ježková. Ta mu držela pěsti i v barážových utkáních o postup na
Euro U-19 do izraele.
Jak moc a kde jste držela
pěsti svému příteli?
Pěsti jsem mu držela
moc, jako při každém zápase, který hraje. Bohužel jsem ale musela být
v práci a nemohla jsem
utkání sledovat. Tak
jsem mu alespoň fandila v duchu a myslela
na něj.
Bylo po utkání velké
zklamání? Jak jste
z toho Tomášovi pomáhala?
Zklamání to určitě bylo,
ale také to byla pro Toma
obrovská zkušenost. Později
mi vše vyprávěl, jaká tam byla
skvělá atmosféra, pouštěli jsme
si záznam a zpomalené záběry.
Snažím se mu ze zklamání pomoct tak, že ho vyslechnu
a o všem si povídáme. Zajímá mě
to a jsem ráda, když chce své pocity ze zápasu sdělit i mně.
Co Vám Tomáš přivezl z dalekého
Jakatěrinburgru na památku?
Na památku nic :-D Myslím, že měl jiné starosti, ale přivezl mi zpět sebe a to je pro mě
ten největší dárek.
Pojďme k Vám domů. Mohla byste se fanouškům nejprve představit?
Jmenuji se Monika Ježková a je mi 19 let.
Tento rok jsem zakončila střední školu,

v oboru Kosmetička, maturitní zkouškou.
Bohužel jsem se v tomto oboru nějak nenašla a chtěla jsem jít dále studovat na vysokou školu, kam jsem se ale nedostala.
Teď pracuji a příští rok to zkusím znovu.
Zatím jsem spokojená. 
Jak a kdy jste se seznámili?
Máme společné přátele. Jednoho dne mě Tom kontaktoval, začali jsme si psát a pak
jsme se sešli. Už na první
schůzce jsme si povídali,
jako bychom se znali několik let a to jsme se nikdy
předtím neviděli. Přeskočila
jiskra a už jsou to 3 roky, co
jsme spolu.  Jsem s ním
opravdu šťastná, je pro mě výjimečný. Je nejen úžasný partner, ale také člověk. Nikdy jsem
se nesetkala s nikým, kdo je
jako on a proto si ho opravdu
vážím. 
Jaký je život s fotbalistou?
Ze začátku to pro mě bylo
těžké, protože na mě neměl
tolik času, kolik bych si představovala. Časem jsem ale
pochopila, že fotbal pro
Toma není jen sport, je to
jeho život. Je to neuvěřitelné,
kam až se vypracoval a má
můj obdiv. Z velké části je to
také zásluha jeho rodiny,
která je úžasná a strašně ho
podporuje, což si myslím, že je
opravdu důležité.
A jak se Vám s Tomášem žije?
Žije se mi s ním skvěle. Nemáme na sebe
sice tolik času, ale vidím v tom i výhodu.
Jsme si vzácní a pokaždé se na sebe těšíme. Vše je jen o domluvě. Tento rok nám
nevyšla společná letní dovolená, ale plánujeme si zimní dovolenou. Rádi bychom jeli

přes Silvestra do Paříže nebo Londýna.
Bude to zase něco nového a moc se těším.

A jaká je Vaše vůbec vysněná dovolená?
Miluji teplo, pláže a moře! Takže kdekoliv,
hlavně u moře. 
Sdílíte již společnou domácnost, popřípadě jak byste si společnou domácnost
představovala?
Zatím spolu ještě nebydlíme, ale chceme
a plánujeme to po novém roce. Máme společnou představu, přáli bychom si malý
útulný byt. A jak to bude s bydlením do budoucna, se ještě uvidí. Vše se určitě bude
odvíjet od fotbalu. S tím samozřejmě počítám, a je mi jedno, kde budeme bydlet.
Hlavně, když budeme spolu. 
Můžete na Tomáše „prásknout“ jeho fotbalový sen? O jakém klubu doma mluví
nejvíce?
Vyloženě vysněný klub nemá, ale jeho fotbalový sen je hrát v Anglii.
Jaký je Tomáš doma, v soukromí?
Tom je ve znamení berana, takže je občas
tvrdohlavý a neumí prohrávat, ale také je
velmi cílevědomý, a když něco chce, udělá
pro to maximum. Jsme ve stejném znamení,

tvrdohlavost máme společnou, ale Tomášek
je na rozdíl ode mě klidný a jen tak ho něco
nenaštve. Je velice tolerantní a má smysl
pro humor. 
Co nějaká špatná vlastnost? Najde se
u Tomáše?
Každý má své mouchy, já i Tom. Dokáže mě
vytočit jeho zapomínání. Nic si nepamatuje.
informace, kterou mu sděluji po třetí, je pro
něj nová. Z jeho strany to musí být skvělé,
stále ho něco překvapuje, ale pro mě to tak
skvělé není. Asi mu k Vánocům koupím
Ginkgo Bilobu.  (Jinan dvoulaločný, jedna
z nejstarších rostlin naší planety. Její příznivé
účinky na lidskou paměť jsou známy již ze
17 století – Pozn. Redakce). Jinak nevím, co
bych mohla u Tomáše pokládat vyloženě za
špatnou vlastnost.
Čím si Vás nejvíce získá?
Mám ráda překvapení a nečekané věci.
Takže když za mnou přijede, aniž bych
o tom věděla nebo mi přiveze nějakou drobnost, tak vím, že na mě myslí a ví, co mám
ráda. A úplně nejvíc si mě získá, když mi jen
tak přinese květinu. 
Kam s Tomášem v Hradci Králové nejraději zajdete?

rOZHOvOr

s Monikou Ježkovou, přítelkyní Tomáše Holeše
bych mu, aby se mu splnily jeho sny, jak ve
fotbale, tak i v životě. Také bych mu chtěla
vzkázat, že ho budu vždy podporovat ve
všem, co bude chtít dokázat a hlavně – zůstaň takový, jaký jsi! 
A otázka na závěr. Kdy bude svatba? 
To je hezká otázka na závěr.  Já si myslím,
že jsme ještě hodně mladí na to, abychom
nad tím přemýšleli. Ale určitě chci zažít ten
výjimečný den, dát si slib a potvrdit to, že
k sobě patříme. Doufám, že to bude jen
JEDNOU a NAPOŘáD. 
www.tah.cz

Příjďte fandit!

Rádi chodíme do kina, nebo občas zajdeme
na squash. 
Tomáš se, jako každý mladý člověk, pěkně
a vkusně obléká. Kdo mu vybírá „modely“,
sám nebo mu s tím pomáháte?
Oblečení si vybírá sám i se mnou. Velice
ráda s ním chodím nakupovat. Máme podobný vkus, líbí se nám stejné věci, takže to
je jedna radost. Sama mu nosím oblečení,
prostě mě to baví. :-)
A troufne si také něco koupit Vám?
Ano, koupí, ale já na tyhle věci moc nejsem.
Nepotřebuji, aby mi jen tak kupoval třeba oblečení nebo nějaké
dražší věci, když něco takového
chci, tak si to koupím sama. Když
už, tak mám ráda drobné věci,
které jsou z lásky. Určitě mě více
potěší růže než prstýnek. 
Vraťme se k fotbalu. Jaká jste fanynka?
Spíše fandím v duchu, než abych
křičela na tribuně a zpívala chorály. :-D Ale fotbal mě zajímá a zápasy si užívám.
Navštěvujete Tomášovi zápasy?
Ano, jeho zápasy navštěvuji už
od dorostu. Teď se snažím navštěvovat všechny domácí zápasy. Někdy to bohužel nejde, ale
když to jde, tak tam nesmím chybět. Když dal Tom svůj první ligový gól, tak jsem byla u toho
a byla jsem šťastná i za něj. A zápasy, které se hrají venku, sleduji
na internetu. 
Co byste Tomášovi a hradeckému fotbalu popřála do budoucna?
Hradeckému fotbalu bych popřála více štěstí, gólů a výher! 
A mému Tomáškovi bych chtěla
popřát hodně zdraví, protože pak
ho nemůže nic zastavit. Přála

FC Hradec Králové : FC Viktoria Plzeň

čtvrtek 29. 11. 2012 od 17.30 hod.
na
stadionu v HK
e co nejdál.
„V poháru chcem
it na stadion! ”
Přijď nás podpoř
Hochmeister
Radek

rOZHOvOr S JANem KOPeCKÝm
členem rallye týmu ŠKODA Motorsport

JAn KOPeCKÝ (*28. ledna 1982 v Opočně)
je český automobilový závodník, Mistr republiky v rallye za rok 2004 a současný jezdec
v týmu Škoda Motorsport. Je svobodný
a bezdětný. Spolu s otcem Josefem Kopeckým pracuje v týmu Motorsport Kopecký.
S motoristickým sportem začal v letech
1995 až 1999, kdy závodil na motokárách.
Po prvotních zkušenostech začal startovat
na okruhových šampionátech a v roce 1999
se stal vicemistrem ve Fiesta Cupu, který
o rok později také vyhrál. Zvítězil i v závodech Pick-up Freestyle a stal se vicemistrem
v Octavia cupu. V roce 2001 vyhrál i tento
pohár.
V roce 2001 debutoval v rallye, konkrétně na

Rallye Šumava 2001. Zúčastnil se i kompletního šampionátu Sprintrallye, kde byl
první ve své třídě. V roce 2002 skončil čtvrtý
v Mezinárodním mistrovství ČR s vozem Toyota Corolla WRC, se kterým debutoval
i v mistrovství světa na Německé rallye.
V roce 2003 skončil třetí s vozem Škoda Octavia WRC (Škoda Matador Czech National
team) na Mezinárodním mistrovství České
republiky v rallye.
Jan Kopecký se také třikrát zúčastnil mistrovství světa, když v Německu a Velké Británii startoval s Octávií a ve Finsku s vozem
Mitsubishi Lancer EVO Vii. V roce 2004 se
stal mistrem republiky s vozem Škoda Fabia
WRC.

Kompletní tým Škoda Motorsport – zleva: Jan Kopecký, spolujezdec Pavel Dresler,
Juho Hanninen a spolujezdec Miko Markula.
O rok později se stal jezdcem týmu Škoda
Motorsport. Startoval na Mistrovství Světa
v Německu, Francii a Španělsku, kde získal
jeden bod a skončil celkově čtyřiadvacátý.
O rok později závodil s Fabií v týmu Czech
Rally Team Škoda – Kopecký a od roku
2009 je opět v týmu Škoda Motorsport
a startuje s vozem Škoda Fabia S2000
v šampionátu intercontinental Rallye Challenge 2009. Zde skončil při premiéře své
i vozu na celkovém druhém místě. Druhý byl
také v intercontinental Rallye Challenge
2010 a intercontinental Rallye Challenge
2011, to samé platí i o letošní sezoně 2012.
V letošním roce 2012 se Jan Kopecký také
soustředil na domácí šampionát, Mezinárodní mistrovství České republiky v rallye
2012, a jednoznačně ho ovládl a po zásluze
získal titul Mistra ČR.
Honzo, jak ses k motoristickému sportu
vůbec dostal?
K motorsportu jsem se dostal díky své rodině, protože můj děda závodil nejdříve na
motocyklech, následně byl vůbec u prvních
závodů motokár v naší zemi. Otec je
Mistrem Evropy v závodech automobilů do
vrchu a několikanásobným mistrem ČR
v závodech automobilů na okruzích.
Jaký svůj úspěch považuješ za ten svůj
TOP?
Z minulosti jsou to dvě pátá místa v absolutní klasifikaci Mistrovství Světa v sezónách
2006 a 2007 v Španělsku a Německu, kdy

jsme tak dokázali vyjet nejlepší výsledek pro
vůz ŠKODA FABiA WRC v celé jeho historii
v MS. Pak to jsou dvě výhry na ‘‘domácí‘‘
Barum rallye Zlín v letech 2009 a 2011, kde
je neskutečná atmosféra díky našim fanouškům a vždy největší konkurence ze
všech závodů iRC.
A co fotbal? Oslovil tě někdy?
Musím přiznat, že na fotbal jsem byl vždy
anti-talent, spíše jsem preferoval jakékoliv
atletické sporty.
Dnes se „pod lízátky“ představuješ hradeckým Votrokům. Fandíš našemu klubu
nebo ho nějak sleduješ?
Jelikož se znám dobře s Markem Plašilem
a naše přítelkyně spolu pracují v jedné hradecké společnosti, tak mám o vašem klubu
i fotbale dost informací. Dnes je to ale poprvé v mém životě, kdy sleduji fotbal na živo
na stadionu! 
Letošní sezóna pro Tebe skončila. Co plánuješ do té následující?
Nyní intenzivně jednáme se Škodou Auto
a.s. o naší další vzájemné spolupráci na
další období a věřím, že dotáhneme jednání
do úspěšného konce!
Co by sis přál a co bys popřál hradeckému fotbalu?
Nám všem bych chtěl popřát spousty zdraví,
protože bez něj se nedá dělat prakticky
vůbec nic a veškeré jiné hodnoty bez zdraví
úplně ztrácejí svůj smysl! Hradeckému fotbalu přeji výborné výsledky a úspěšnou sezonu, ať to kope podle představ! 

milAN FuKAl A TOmÁš STrNAd
NA TrÉNiNKu u-16
V rámci klubového projektu se ve středu 31.
10. zúčastnili dva velmi zkušení fotbalisté,
MilAn FuKAl a TOMáŠ STRnAD, tréninkové jednotky nejmladších dorostenců. Oba
působí v roli patronů týmu U16.
Setkání pro kluky bylo velkým přínosem,
protože oba prvoligoví fotbalisté absolvovali
s týmem celou tréninkovou jednotku. „Kluci
s A týmu mě velmi potěšili tím, že se po
skončení tréninkové jednotky sami aktivně
zapojili do diskuze. Nejprve kluky za předvedené výkony v tréninku pochválili, a pak
jim předali mnoho cenných rad a zkušeností, kterých mají oba bezesporu na rozdávání. Navíc kvalita provádění jednotlivých
cvičení v jejich podání byla ukázková, takže
kluci mohli dobře odpozorovat, na čem
všem ještě mají pracovat“, pochvaloval si
účast ligistů na tréninkové jednotce trenér
U16 Aleš Majer.

i reakce samotných mladých hráčů byly velice pozitivní: „Oba fotbalisté nám řekli mnoho zajímavých věcí a zatrénovat si například
s Milanem Fukalem, který hrál za reprezentaci, je pro mě velikým zážitkem“, neskrýval
nadšení z celé akce kapitán Dan Trubač.
„Bylo vidět, že se stále máme co učit. Když
jsem šel do souboje s jedním z hráčů
A mužstva, tak jsem vůbec neměl šanci
uspět, protože si výborně kryli míč tělem.
Také se mi moc líbilo jejich zakončení při hře
hlavou“, vyjmenovával situace z tréninkové
jednotky obránce Bedřich Fogl.
Trenér Aleš Majer i oba hráči se dohodli, že
jejich návštěva na akcích U16 nebyla v končícím roce rozhodně poslední. „Další podobné setkání bychom chtěli uskutečnit
ještě do konce roku. Určitě při tom dáme
větší prostor k diskuzi mezi kluky a Milanem
s Tomášem“, doplnil na závěr Aleš Majer.

FANOušKOvSKÁ STrÁNKA
Rozhovor s fanoušky: Koule

Věrného fanouška s přezdívkou Koule
mají Votroci v hanácké metropoli. Povídali
jsme si před zápasem s pražskou Slávií.
Jak se to přihodí Koule, že fanoušek Votroků fandí z Olomouce? A jak a kdy
vlastně vzniklo spojení Kouleho s Votroky?
Já nejsem původně
z Olomouce, ale z Kostelce nad Orlicí. A babička s dědou byli
v Třebechovicích. V roce
1980 byl Hradec v lize
a my jsme právě z návštěvy u prarodičů zajeli
na utkání s pražskou Duklou, která byla v té době
pojmem. Pak spoustu let
nic a na konci 80. let se
opět Hradec dostal do
ligy a tak jsem se na stadion zase dostal s otcem,
byl to shodou okolností
zápas s Olomoucí, kde
nyní
bydlím.
No
a opravdu intezivně to začalo počátkem 90. let,
když jsem se dostal do
party fanoušků, která dávala výjezdy. Hned můj
první výjezd byl na bratislavský inter v roce 1992. To byl tehdy taky
Koty, Jánoš, Čert, Kapr, Čůčo a tahle silná
parta, většina z těch kluků chodí na Votroky
i dnes.
A co ta Olomouc, tam jsi se ocitnul jak?
Koncem devadesátých let jsem odjel do
USA, a tam jsem pobyl 6 let. Vracel jsem se
již s přítelkyní, ta měla v Olomouci byt i zaměstnání, takže se stal ze mne obyvatel
Hané.
Vraťme se ale zpátky. Jeden ročník byl
tedy pro tebe jako velkého fanouška ještě

federální. Jaké byly z tvého pohledu federální výjezdy?
Super, dnes něco neskutečného a pro
dnešní výjezdníky možná i nepředstavitelného. Nemohli jsme se domlouvat na internetu a pomocí mobilů jako dnes. Prostě
jsem přišel na nádraží, tam bylo dalších X
kluků, sedlo se do vlaku
a jelo se. V Pardubkách
se přestoupilo do rychlíku
a bylo. Cestou ještě
vždycky několik kluků
přistoupilo, v České Třebové čekávali kluci až
z Králík, tehdy byli fanoušci až z takovýchto
končin a za Votroky jezdili
po celé republice. Dneska často koukám, jak se
kluci domlouvají na čase
odjezdu, tomuhle nevyhovuje jedna možnost,
dalšímu druhá... To za
nás prostě takto nebylo.
My jsme jednoduše přišli,
na nádraží už někdo byl,
spojili jsme se do nějaké
větší skupiny a jelo se.
Bratislava, Prešov, Trnava, Žilina, Košice, extrémní paráda .
Co takový výjezd do Prešova vlastně znamenal časově?
Vyjižděli jsme z Hradce v sobotu kolem
23,00 hod, Prešov příjezd kolem 9 ráno.
Zápas od 17 hodin a v pondělí ráno v 6 jsem
byl na nádru v Hradci.
A hurá do práce??
Ne, kdepak, já dělal na směny a vždy jsem
si to dopředu pořešil.
A cenově to vycházelo jak, to musel být
průvan do peněženek, nebo ne?
To těžko řeknu, protože já jsem byl u dráhy
a měl jsem režijku, takže zadarmo. No, ale

FANOušKOvSKÁ STrÁNKA
Rozhovor s fanoušky: Koule

byly to takové časy, že kámoš měl v Hradci
na nádraží v kapse 5,50 Kčs, vyrazilo se na
Slovensko a v pondělí po návratu měl
v kapse 7,50 Kčs. Neptej se mne, jak je to
možný, sám to nevím, ale je fakt, že kluci
tehdy lehali před průvodčím pod lavice
a lístky se moc nekupovaly. Byla to z dnešního pohledu trochu divočina. Ta dnešní organizovanost v tom nebyla, byli jsme
skupina lidí, co jedou za stejným cílem.
Nějaký pěkný zážitek z federálního výjezdu by byl?
Tak zrovna ten zmiňovaný Prešov. Cestou
tam nám průvodčí, myslím že byl z Prahy,
slíbil, že pokud Votroci vyhrají, jedeme z Prešova až do Hradce zadarmo. No, vyhrálo se
tehdy proti slavnému prešovskému betonu
0:1 a opravdu, zpátky stejný pan průvodčí
a volňásky až domů... Nebo Dunajská
Streda – taky zážitek. Přijeli jsme na nádraží
do Bratislavy, tramvají nás asi 30 lidí jelo
přes celé město na Žitný ostrov a odtamtud
takovým motoráčkem až do Stredy. Tam
mne překvapily dvě věci – že tam bylo
mnoho dívek a žen v hledišti, a potom jak
pěkně se k nám chovali. Zvali nás na panáka, pohostili nás, opravdu velmi srdečné
chování, bylo to hodně příjemné.
A co mezinárodní zápasy. V 90. letech
jsme je hrávali, jezdil jsi?
Samozřejmě! Byl jsem ve Vadúzu, byl jsem
v Kodani, kam jsme dojeli v pořádku vlakem

a nestrávili tak jako autobusový zájezd noc
na trajektu . A byl jsem i dvakrát na intertotocupu – v maďarském Debrecínu a taky
na předkole s CS Hobscheid v Lucembursku. To byl taky výjezd... Byl jsem právě
s kamarádem ve Francii, kde probíhalo mistrovství světa, a domluvili jsme se, že se setkáme na pařížském Náměstí Svornosti
s Čertem. To se povedlo, podotýkám bez
mobilů a internetu, prostě platilo, co se
řeklo. A jeli jsme vlakem do Luxemburku.
Tam jsme složitě, i díky jazykové bariéře,
zjišťovali vůbec místo utkání. První stadion,
na který nás místní lidé poslali, nebyl ten
pravý. Takže následovalo další pátrání, cestování vlakem a nakonec pochod snad 10
kilometrů, na jehož konci nás čekal ten
správný stadion a tak jsme nakonec náš
zápas ještě s asi dvěma dalšími fanoušky,
kteří dorazili z Hradce autem, viděli.
Považuješ vítězství v poháru za svůj nej fanouškovský zážitek?
Ano, a moc bych si přál něco takového ještě
zažít. Hradec těch trofejí nevyhrál ve své historii mnoho. A bylo by výborné zažít tu euforii znovu, moci vyrazit na zápas někam za
hranice, fandit Votrokům v utkání s respektovaným soupeřem na pěkném stadionu.
Kolik zápasů Hradce dokážeš dnes navštívit? Přece jen ta Olomouc není vedle
Hradce.
Něco v Hradci, všechno na Moravě, nějaká
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ta Praha, 10 zápasů určitě v sezóně vidím.
Dokud jsem bydlel v Kostelci, jezdil jsem
prakticky na všechny zápasy, včetně pohárů
a přípravy. Když jsem jednou nejel na Benešov, tak jsem ležel doma v horečce po
fotbalovém výjezdu do Nizozemí s reprezentací, jen to mě mohlo udržet doma, jinak
jsem jezdil prostě pořád. Byl to tehdy v celé
sezóně jediný zápas Hradce, který jsem neviděl.
Jsi Olomoučan, co ty a Sigma? Chodíš se
dívat na její utkání? A v čem je to pro tebe
stejné či jiné oproti zápasům Hradce?
Já tam chodím nejčastěji pracovně, protože
dělám pro noviny jako fotograf. Sigmě
i přeju, ať hrajou poháry třeba, ale není v tom
to klasické fanouškovské srdíčko, nefandím,
jdu se prostě podívat na fotbal.
V Hradci chodíš do kotle, když dorazíš ?
Jasně, jednoznačně.
A co atmosféra, proti tvým mladým létům,
je tam změna?
Je to hrozně jiné. Já chodil do kotle tak hodinu před zápasem, aby měl člověk dobrý
flek. Byly plné většinou skoro dva sektory,
skandovalo se, fanatismus. Zpíval se jen
jeden chorál – Okolo Hradce. Počty v kotli
i na stadionu byly vyšší než dnes. Na Spartu

nás jelo vlakem přes 300 lidí. Teď je zase víc
chorálů, kluci se snaží. Ta doba je celkově
prostě jiná, ta změna není jen u fotbalu a tak
to beru.
Máš nějakého oblíbeného hráče mezi Votroky?
Jednoznačnou jedničkou je pro mne kanonýrská legenda Pavel Černý. A v současném
kádru se mi líbí hra Šislera.
Jak jsi spokojený s dosavadním průběhem? Bod v Příbrami, týdne před tím prohra doma s Budějkama...
Výkony nejsou moc dobrý. Fandí se dobře,
alespoň tehdy, když jsem byl. Ale hrajeme
nějak ustrašeně. Přitom se mi zdá, že hráči
se snaží, ale nejde to. Sám nevím proč.
Vyjde to snad dnes na Slávii. Jak ten
zápas tipuješ?
Věřím ve 3 body, moc je potřebujeme.
A budeš na stadionu?
Ano, chci přijet a zafandit.
Poslední obligátní dotaz – co bys popřál
Votrokům a jejich klubu?
Nejdůležitější je nová Arena = více respektu
pro náš klub = přiliv sponzorů = více peněz
na kvalitní kadr...
Díky za rozhovor
Fanda Řehounek
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Buďte vidět
na každém kroku.
ukázky reklamy

reklamní polep vozů MHD

reklama uvnitř vozů MHD

Reklama od návrhu až po realizaci
- exkluzivní reklama uvnitř i vně vozidel MHD (letáky i celoplošná)
- výroba reklamních polepů s instalací na vozidla, výlohy a tabule
- reklamní spoty - LCD monitory ve vozidlech
- navigační tabule na sloupech trolejového vedení
- bannery na internetových stránkách www.dpmhk.cz

tel./fax: 495 089 215, mobil: 603 917 251
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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

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. – Č. Buděj.
Jihlava – Jablonec
Olomouc – Příbram
Ostrava – Teplice
Liberec – Slovácko
Brno – Dukla
Ml. Boleslav – Sparta

0:1
0:1
0:1
6:1
3:2
3:2
1:3
1:1

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

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

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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