všesportovní stadion hradec králové

Neděle 3. března 2013 v 17.00 hod.

Zápas 19. kola

FC Hradec Králové – SK Sigma Olomouc

Program 18. kola (2. 3. 2013)

Program 19. kola (9. 3. 2013)

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

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

partner
utkání

Vinotéka
Bezpalec

mediální
partner

O dNešNím SOupeŘi
SK Sigma Olomouc

V září r. 1919 byl na předměstí Olomouce
v Hejčíně založen fotbalový klub. Klub pod
názvem SK Hejčín vstoupil do Hanácké
župy, kde hrál až do sjednocení tělovýchovy.
V r. 1949 došlo ke sloučení se Sokolem
a DTJ a vznikl tak ZSJ Sokol Moravské železárny Olomouc. Ten startoval v I. A třídě
HFŽ od r. 1952 jako DSO Baník MŽ Olomouc. V r. 1954 mužstvo vybojovalo postup
do moravské divize, ale po r. sestoupilo.
Toho r. se klub sloučil s RH Olomouc a do
nové sezony vstoupil klub pod novým názvem DSO Spartak Olomouc.
V r. 1959 postoupil klub do I. moravské divize, ale opět jen na rok. Teprve od r. 1960
nastává období vzestupu klubu. Pod novým
názvem TJ MŽ Olomouc v sezóně 63–64
vítězí v krajském přeboru a startuje v II. fotbalové lize, ale jen dočasně. Klub se v následujících letech pokoušel každým rokem
o postup do reorganizací vytvořené III. ligy.
To se zdařilo až v r. 1974 pod vedením nového trenéra Karla Brücknera. Klub se začal
zaměřovat na hráče z vlastních řad a nejbližšího okolí, kteří se zasloužili o konjunkturu olomouckého fotbalu. V dresu Sigmy
se po r. 1974 začínají objevovat hráči, jejichž
jména bylo možno dříve či později spatřit
v sestavách ligových družstev. Například
Smetana (Baník, Hradec, Vítkovice), Máčala
(Gottwladov), Gomola (Žilina, Teplice,
Plzeň), Šišma (Baník, Cheb), Jiskra (Baník,
Třinec), Uličný (Sparta, Plzeň), Jar. Fiala
(Plzeň), Palička (Plzeň), Vybíral (Bohemians). Ti se spolu s fotbalisty z blízkého okolí
a odchovanci zasloužili o konjunkturu fotbalu v Olomouci, jejíž začátek byl právě
v tomto období. Není bez zajímavosti, že od
r. 1974 tým každý rok postupoval výš nebo
se umístil v tabulce na lepším místě než
v předcházejícím ročníku. V r. 1977 obsadil
klub postupové místo do nově vytvořené
I. české národní ligy. To se již tvořilo mužstvo s ambicemi na postup do I. ligy ko-

pané. Za Sigmu tehdy hrávali třeba Palička,
Vybíral, bratři Fialové, Knoflíček nebo Petržela. Jejich výkony byly předmětem pozornosti ligových oddílů. V r. 1982 postoupila
Sigma pod vedením trenéra Vlastimila Zemana do první ligy. Historicky první ligové
utkání bylo odehráno 28. 8. 1982 proti soupeři z Nitry a s výsledkem 1:1. Mnohaleté
přání olomoucké fotbalové veřejnosti se tak
konečně vyplnilo, i když jen na jednu sezónu.
Po sestupu bylo mužstvo doplněno zkušenými hráči (Lauda, Knapp, Hajský), na postu
trenéra zahájil svoji zářnou kariéru Karel
Brückner a se šestnáctibodovým náskokem
přivedl SK Sigma Olomouc zpět do nejvyšší
fotbalové soutěže. V následujících sezónách
se Olomouc v I. lize nejen pevně zabydlela,
ale patřila k nejúspěšnějším týmům této
soutěže. O tom nejlépe svědčí 1 druhé
(95/96) a 4 třetí místa (90/91, 91/92, 97/98
a 00/01) v konečném bilancování ligových
sezón. Také na mezinárodní scéně se SK
Sigma Olomouc neztratil a při osminásobném startu v Poháru UEFA sehrál řadu výborných utkání s renomovanými evropskými
kluby (Real Madrid, Juventus Turín, Olympique Marseille, Hamburger SV, Fenerbahce
Istanbul, Real Mallorca, Celta de Vigo).
Největších úspěchů v tomto směru dosáhl
klub v ročnících 90/91, kdy se probojoval do
čtvrtfinále a o rok později do 3. kola. Úspěchem bylo i finále Intertoto Cupu (00/01),
kde Olomouc podlehla italskému Udinese
Calcio. Během těchto čtyřiadvaceti ligových
ročníků se v kádru "A" mužstva vystřídalo
mnoho dříve či později známých hráčů (Příložný, Šišma, Beznoska, Drulák, Mlejnek,
Sedláček, Kouřil, Kalvoda, Vaďura, Maroši,
Slabý, Bokij, Rada, Pivarník, Baranek, Šmarda, Špilár, Mucha). Hodně jich vzešlo
i z vlastních mládežnických mužstev (Látal,
Hapal, Kovář, Heinz, Ujfaluši, Kobylík, Rozehnal, Kováč), kteří se vesměs uplatnili ve velkých evropských klubech.

SOupiSKA SK SigmA OlOmOuC, a.s.
Gambrinus liga – jaro 2013

Brankáři:

1
19
27

Michal REICHL
Martin BLAHA
Zdeněk ZLáMAL

14.09. 1992
08.08. 1985
05.11. 1985

83 kg
84 kg
93 kg

189 cm
198 cm
193 cm

0 0
23 0
102 0

Obránci:

3
8
12
20
21
23
24

Pavel DREKSA
Ondřej SUKUP
Aleš ŠKERLE
Šimon FALTA
Michal VEPřEK
Tomáš JANOTKA
Václav KOUTNý

17.09.
08.12.
14.06.
23.04.
17.06.
04.03.
04.10.

1989
1988
1982
1993
1985
1982
1991

84 kg
70 kg
89 kg
70 kg
75 kg
72 kg
74 kg

185 cm
178 cm
189 cm
185 cm
177 cm
182 cm
174 cm

64
0
197
0
95
160
20

5
0
2
0
1
16
0

Záložníci:

5
6
13
17
18
26

Jan JAVůREK
Jakub PLŠEK
Martin ŠINDELář
Tomáš HOřAVA
David HOUSKA
Martin POSPíŠIL

16.05.
13.12.
22.01.
29.05.
29.06.
26.06.

1989
1993
1991
1988
1993
1991

73 kg
79 kg
84 kg
72 kg
66 kg
73 kg

178 cm
186 cm
189 cm
181 cm
175 cm
178 cm

0
3
8
121
0
26

0
0
0
10
0
4

Útočníci:

7
11
14
15
9
22
10

Michal ORDOŠ
Jan SCHULMEISTER
Adam VARADI
Martin DOLEŽAL
Zdeněk KLESNIL
Jakub PETR
Jan NAVRáTIL

27.01.
11.03.
30.04.
03.05.
28.10.
10.04.
13.04.

1983
1986
1985
1990
1986
1990
1990

84 kg
85 kg
81 kg
86 kg
95 kg
75 kg
66 kg

191 cm
181 cm
181 cm
190 cm
195 cm
186 cm
170 cm

174
72
196
31
23
101
79

49
8
38
5
7
16
11

Přišli: Sukup (1.SC Znojmo), Reichl, Falta, Houska (z juniorky), Koutný (FK Senica, návrat
z host.), Varadi (FK Senica, návrat z host.), Javůrek (FK Pardubice, návrat z host.)
Odešli: Heinz (1. SC Znojmo, host.), Šustr (konec smlouvy), Rossi (konec smlouvy, Jablonec), Golban (Lokomotiv Moskva, konec host.), Hubník (Jablonec), Tomeček, Vašíček (Jihlava, host.),Vavřík (B tým), Hála (host. 1. FC Slovácko).
Realizační tým:
Trenér:
Asistent trenéra:
Kondiční trenér:
Trenér brankářů:
Vedoucí týmu:
Fyzioterapeuti:
Lékaři:

Roman PIVARNíK (17. 02. 1967)
Martin KOTůLEK (11. 9. 1969)
Pavol MLYNáR (18. 09. 1978)
Tomáš LOVáSIK (31. 7. 1974)
Radim KUČERA (1. 3. 1974)
Josef URBAN, Jiří HERBERT PROCHáZKA, Antonín FUČíK
MUDr. Daniel DITMAR, MUDr. Luděk ORDELT, MUDr. Tomáš PřEROVSKý,
MUDr. Petr NEORAL, MUDr. Ondřej HONS, MUDr. Jiří LOŠŤáK

ÚvOdNí SlOvO

Ing. Richarda Jukla, generálního ředitele FC HK
Vážení příznivci černobílé kopané,

zimní přestávka byla poměrně dlouhá a jsme všichni rádi, že je za námi. Také máme
již za sebou ostrý start v Jihlavě, kde jsme chtěli zvítězit, nicméně branku, která
vždy vede k vítězství, se nám vstřelit nepodařilo. Nakonec musíme brát i bod
a věřím, že na něj v jarní části budeme navazovat
a Gambrinus ligu pro Hradec Králové zachráníme.
V zimní pauze k nám přišlo jedno velké jméno,
je to Marek Kulič. Věřím, že se na jeho výkony těšíte stejně, tak jako my v klubu. Věřím, že našemu
týmu, potažmo klubu, pomůže a dohraje zde svoji
velice kvalitní fotbalovou kariéru. Všichni si přejeme, aby Markovo působení „pod lízátky“ bylo takové poslední splnění jeho fotbalového snu.
Také se nám podařilo přivést jednoho velice
kvalitního útočníka, Vojtěcha Hadaščoka. Ten by
měl zvýšit ofensivní sílu. Budu věřit, že se dá brzy
dohromady Dušan Uškovič, abychom byli v ofenzivní části hry co možná nejnebezpečnější.
Ke konci roku bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu Malšovické arény. Bohužel, spousta subjektů je proti tomuto projektu. Došlo k několika odvoláním, které
nyní začne řešit Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Nám nezbývá nic jiného,
než si přát, aby odvolání byla vyřízena co možná nejdříve a tím byl splněn proces
územního rozhodnutí. Poté se již bude moci začít s procesem stavebního povolení.
Nakonec bych chtěl popřát všem našim příznivcům co nejhezčí fotbalové jaro,
a ať jsou našimi výkony potěšení. Zachovejte nám přízeň, tak jako doposud.
Ing. Richard Jukl,
generální ředitel klubu

OHlÉdNuTí ZA miNulÝmi ZÁpASY

15. kolo: FC Hradec Králové – SK Slavia Praha 3:2 (2:1)
V posledním podzimním duelu letošního
roku přijeli na Všesportovní stadion fotbalisté pražské Slavie. K vidění bylo parádní představení, o které se postarala
svými výkony obě mužstva. Pražané se
dostali brzo do vedení, ale Votroci do
půlky zápas otočili dvěma góly Dušana
Uškoviče. Po změně stran houževnatý
soupeř vyrovnal, ale poslední slovo měl
Emir Halilović, který po skvělém sólu
vstřelil vítěznou branku a zajistil hradeckým plejerům cennou výhru a tři body!
Jiří Plíšek: „Odehráli jsme
a především zvládli velice
důležité utkání, v kterém
jsme získali tři důležité body
do tabulky! Podařilo se nám
porazit silného soupeře
a velmi si vážím toho, že
jsme dokázali utkání vyhrát i v situaci kdy
jsme prohrávali 1:0. Takže se ukázala vnitřní
síla mužstva a byl bych, rád kdybychom na
to dokázali ještě navázat v dalším utkání.“
Milan Fukal: „Bylo to velice
těžké utkání a jsem velice rád,
že jsme dali o jeden gól víc
než Slavie. I když musím říci,
že v defenzívě to tentokrát nebylo stoprocentní a proto
jsem rád, že ofenzivní část se
postarala o to, že jsme tento zápas vyhráli.“
Jiří Poděbradský: „Všichni
jsme šťastní, že se vyhrálo
a že jsme se odpoutali od
spodku tabulky! Ale ještě
máme teď poslední kolo
a chceme bodovat! Utkání se
Slavií bylo hodně náročné fyzicky i psychicky, protože jsme věděli o co
hrajeme a určitě jeho důležitost měl každý
v hlavě. Všichni jsme rádi, že se nám podařilo vyhrát a chceme to potvrdit v Jablonci,
abychom mohli říct, že jsme podzim ode-

hráli spokojeně. I když těch bodů mohlo být
více.“
Dušan Uškovič: „Byl to výborný zápas, co se týče výsledku, výkonu, atmosféry
a celého utkání! Klobouk
dolu, neboť to byl jeden z našich nejlepších zápasů na
podzim a hlavně s výsledným koncem pro nás. O to je naše radost
větší, když jsme porazili takový tým jako je
Slavie, která se neporáží každý víkend. V samotném utkání nás zaskočil gól po standardní situaci, na kterou jsme se
připravovali. Ale musím říci, že nás ta obdržená branka svým způsobem nakopla
a vrhli jsme se do útoku, neboť jsme prohrávali 1:0 a neměli jsme co ztratit. Do přestávky jsme výsledek krásně otočili. Druhý
poločas jsme začali lépe a mohli jsme zvýšit
na 3:1, ale Hubáček míč krásně vypíchl
z branky. Po 15 minutách převzala Slavia
opratě zápasu, byla lepší a přišlo vyrovnání.
Potom se ukázal charakter a síla mužstva,
že prostě na vítězství máme. Vstřelili jsme
třetí gól a výsledek ubránili. I když v závěru
jsme měli trošku štěstí, ale to k tomu patří!
Jsme šťastní a byl to výborný zápas. A moje
branky? První gól padl po odraženém míči
a následném centru do šestnáctky. Míč
trošku tečoval Latka, a ten se odrazil od tyče
a běžel po brankové čáře. Brankář Berkovec se srazil ve skluzu s Radkem Hochmeisterem a balon se odrazil ke mně a já jsem
ho pravačkou doklepl za brankovou čáru.
Druhá branka padla po našem výborném
presinku, na který jsme se připravovali,
neboť Slavia hraje v obraně moc sebevědomě. Tak jsme využili zaváhání a nepřesné
přihrávky. Míč se dostal ke mně, podíval
jsem se na brankáře, který byl trošku vyběhnutý, tak jsem ho chtěl pravačkou obstřelit a výborně to vyšlo.“
Připravil Petr Přibík

OHlÉdNuTí ZA miNulÝmi ZÁpASY

16. kolo: Baumit Jablonec – FC Hradec Král. 3:2 (2:2)
K dalšímu utkání na hřišti soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté na sever Čech,
kde se utkali s týmem Jablonce. Východočeši na začátku zápasu inkasovali, obdržená branka je však zdravě nabudila
a podařilo se jim brankami Harise Harby
a Emira Haliloviće otočit skóre. Domácím
se podařilo v samém závěru první půle
vyrovnat. V úvodu druhého dějství rozhodčí odpískal proti Hradci přísný pokutový kop a ještě vyloučil Tomáše Holeše.
Severočeši se dostali z penalty do vedení
a těsnou výhru udrželi.
Jiří Plíšek: „Odehráli jsme v
Jablonci velmi nešťastné
utkání, protože jsme ztratili
nechci říct bod, ale možná
jsme ztratili dokonce tři. Do
zápasu jsme vstoupili tím, že
jsme nepohlídali standardní
situaci a Lafata dostal domácí do vedení.
Utkání jsme dokázali skvěle otočit a hráli
jsme velmi dobře celý poločas. Pak jsme
v podstatě během dvou minut na konci
prvního a na začátku druhého poločasu přišli o všechno. Po každé to bylo po autovém
vhazování a pro nás je to obrovské zklamání, neboť jsme měli na to, abychom v Jablonci bodovali. Je to ztráta, která nás velmi
bolí!“
Vojtěch Štěpán: „Je to
hrozná škoda, že jsme tam
nedokázali uhrát body, protože jsme odehráli asi náš
nejlepší podzimní venkovní
zápas. Zlomem utkání byl vyrovnávací gól soupeře do
šatny na 2:2, který Jablonec trošku uklidnil.
Ještě jsme si nechali hloupě dát na začátku
druhého poločasu další gól a následovalo
i vyloučení. Naše pozice se ztížila a domácí
potom hráli zkušeně. Sice jsme se dostali
k nějakým centrům před jabloneckou

branku, ale už jsme neměli sílu vyrovnat na
3:3. Škoda, že se nám nepodařilo udržet
déle výsledek 2:1 a jít s vedením do kabin.
Hrozně nás to mrzí, protože jsme v Jablonci
hráli asi fakt nejlépší fotbal z celé podzimní
sezóny!“
Haris Harba: „První poločas
byl dobrý pro nás, dostali
jsme sice rychlou branku.
Potom se nám podařilo otočit výsledek na 2:1 a hráli
jsme lépe než soupeř.
Škoda, že jsme nepřidali třetí
branku, místo toho jsme inkasovali vyrovnávací gól do šatny. Na začátku druhého poločasu přišla penalta a červená karta. Hráli
jsme o deseti, soupeř pořád držel balón
a docházely nám již síly. Prohráli jsme, ale
odehráli dobré utkání, ve kterém jsme mohli
mít bod za remízu nebo tři za výhru! A moje
branka? Honza Šisler nahrál hlavou na Vojtu
Štěpána, který poslal míč za obranu soupeře. Naběhl jsem si na přihrávku, udělal
kličku obránci a levačkou trefil míč do
branky.“
Emir Halilović: „Utkání bylo
velice dobré a otevřené.
Soupeř hned v úvodu po rohovém kopu vstřelil vedoucí
branku. To nás však nesrazilo a dostali jsme se brzy
zpátky do hry, vstřelili jsme
dvě branky a dostali se do vedení. Hráli
jsme velmi dobře a mohli jsme přidat další
branky. Měli jsme tři, čtyři velmi dobré
šance, ve kterých jsme selhali. V závěru poločasu soupeř vyrovnal a na začátku druhého přišla penalta a červená karta pro
Tomáše Holeše. A můj gól? Rychlá akce po
pravé straně, Tomáš Holeš vysunul Radka
Hochmeistera a ten odcentroval do šestnáctky. Naběhl jsem si a hlavou trefil míč
do sítě.“
Připravil Petr Přibík

OHlÉdNuTí ZA miNulÝmi ZÁpASY

17. kolo: FC Vysočina Jihlava – FC Hradec Králové 0:0
K úvodnímu utkání jarních odvet zajížděli
hradečtí fotbalisté do Jihlavy, kde se
střetli s místním týmem Vysočiny. Obě
mužstva hrála ze zabezpečené obrany
a ohrožení branky soupeře bylo k vidění
zřídka. Domácí veterán v jihlavské
brance Jaroslav Blažek několik příležitostí Hradce vyřešil, ale proti bombě
Petra Schwarze by byl bezmocný. Povedená střela ze dvaceti metrů však ke
smůle Východočechů skončila na tyči.
Po zranění Radka Hochmeistera naskočil na místě stopera Honza Šisler a vedl
si velice dobře. A tak si Votroci po výborném týmovém výkonu po zásluze odvezli kladný bod do tabulky.
Jiří Plíšek: „Viděli jsme klasické utkání, které bývá po
zimní přestávce. Oba týmy
nebyly úplně rozehrané co
se týče kombinačních možností. Ale je potřeba říct, že
k tomu nepřispělo samozřejmě počasí, padající sníh a zima. Přesto
hřiště bylo velmi dobře připraveno. My jsme
v utkání, které bylo velmi bojovné, měli víc
gólových šancí, takže na jednu stranu jsme
rádi za získaný bod a udrženou nulu. Na
druhou stranu víme, že jsme byli blíž k vítězství.“
Tomáš Koubek: „Byl to náš
první zápas v Jihlavě, a tak to
byla v prvním poločase taková oťukávaná. Spíš žádné
velké šance, my jsme měli
dva náznaky. Jihlava hrozila

ze standardních situací a občas z brejku.
V prvním poločase bylo na obou týmech
znát, že hrají první ligové utkání po zimní
přestávce. Po změně stran už nás Jihlava
trošku zatlačila, měla pár závarů před naší
brankou. Ale mohli jsme to být my, kdo jsme
mohli vyhrát, neboť jsme měli dvě velké
šance, které kdybychom proměnili, tak nevezeme bod, ale tři, což je určitě škoda! Je
to ale pro nás určitě povzbuzení do dalších
těžkých jarních bojů “
Petr Schwarz: „Byl to hodně
namáhavý zápas na těžkém
terénu. Během zápasu chumelilo a tráva byla vezpod
zmrzlá a nahoře mokrá. Tak
to hrozně klouzalo. Utkání
bylo hodně soubojové a fotbalovost na hřišti moc nebyla. Oba týmy šly
do zápasu s tím, že nechtějí prohrát a hrály
ze zajištěné obrany. Šance byly na obou
stranách a myslím si, že remíza je zasloužená, i když jsme měli větší šance. Bod bereme, je to z venku.“
Marek Kulič: „Před zápasem jsme si říkali, že jedeme
do Jihlavy sebrat nějaké
body. Vyhrát nebo přivézt
aspoň bod. Po zápase můžeme být spokojeni, neboť
bod si vezeme. Na druhou
stranu byli jsme lepším manšaftem, měli
jsme víc šancí, takže mohli být i tři body. Jak
říkám buďme rádi za bod, postupně půjdeme dál a uvidíme!“
Připravil Petr Přibík

NAVŠTIVTE wEBOVé STRáNKY FOTBALOVéHO KLUBU FC HRADEC KRáLOVé

www.fchk.cz

OHlÉdNuTí ZA miNulÝmi ZÁpASY
Statistiky, tabulka Gambrinus ligy

Pohár České pošty, 4. kolo, 29. list. 2012:
FC Hradec Král. – Viktoria Plzeň 2:1 (0:1)
Branky: 77. Halilovič, 90.+3 Harba – 20.
Hora. Rozhodčí: Adam – Filípek, Černý.
FC HK: Lindr – Schwarz, Jánošík, Fukal, Poděbradský – Štěpán (90. Rezek), Hochme-

ister, Harba, Šisler, Halilovič (88. Zec) – Voltr
(68. Zelený). Trenér: Plíšek.
Plzeň: Bolek (79. Pavlík) – Rajtoral, Ševinský, Čišovský (65. Horváth), Limberský – Darida, Procházka – Štípek, Hora, Zeman (72.
Malakjan) – Ďuriš. Trenér: Vrba.

15. kolo, 17. listopadu 2012:
FC Hradec Král. – Slavia Praha 3:2 (2:1)
Branky: 17. a 33. Uškovič, 78. Halilovič – 9
Nitrianský, 64. Kisel. Rozhodčí: Drábek – Vysloužil, Marek. ŽK: Šisler – Hubáček, Škoda.
Diváci: 5025.
FC HK: Koubek – Holeš, Jánošík, Fukal, Po-

děbradský – Strnad, Hochmeister – Harba,
Šisler, Štěpán (89. Pávek) – Uškovič (65. Halilovič). Trenér: Plíšek.
Slavia: Berkovec – Nitrianský, Latka, Hubáček, Čonka – Jarolím (84. Dobrotka), Zmrhal
– Koreš (88. Dostál), Kisel, Juhar – Škoda.
Trenér: Rada.

16. kolo, 24. listopadu 2012:
Baumit Jablonec – FC HK 3:2 (2:2)
Branky: 6. a 47. z pen. Lafata, 45.+2 Štochl
– 16. Harba, 27. Halilovič. Rozhodčí: Zelinka
– Pelikán, Kotík. ŽK: Kopic – Halilovič, Zelený, Poděbradský. ČK: 47. Holeš (Hradec).
Jablonec: Valeš – Kysela, Beneš (37.

Štochl), Novák – Kopic (79. Třešňák), Čížek,
Piták (87. Simerský), Loučka, Jablonský –
Lafata, Kovařík. Trenér: Kotal.
FC HK: Koubek – Holeš, Jánošík, Fukal, Poděbradský – Harba, Šisler (85. Zec), Hochmeister (87. Pávek), Strnad (71. Zelený),
Štěpán – Halilovič. Trenér: Plíšek.

17. kolo, 22. února 2013:
Jihlava – FC Hradec Králové 0:0
Rozhodčí: Ardeleánu – Štěrba, Hájek. ŽK:
Šourek, Marek (Jihlava). Diváci: 2290.
Jihlava: Blažek – Vaculík, Tlustý, Šourek,
Marek – Kliment (61. Koloušek), Karlík,

Jungr, Rada, Kosak (71. Tomeček) – Vaněček (87. Vašíček). Trenér: Komňacký.
FC HK: Koubek – Holeš, Fukal, Hochmeister
(17. Schwarz), Plašil – Harba, Strnad, Šisler,
Halilovič (88. Klapka) – Kulič (77. Hadaščok), Štěpán. Trenér: Plíšek

Tabulka Gambrinus ligy, sezóna 2012/2013, po 17. 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 Mladá Boleslav
FK Dukla Praha
FC Slovan Liberec
FC Zbrojovka Brno
1.FC Slovácko
FC Vysočina Jihlava
SK Slavia Praha
FC Baník Ostrava
FC Hradec Králové
FK Teplice
SK Č. Budějovice
1.FK Příbram

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

11
10
9
8
8
5
6
6
5
4
4
4
3
4
4
2

4
4
5
6
3
8
4
3
5
8
6
6
8
5
4
7

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

30:12
27:12
29:17
26:16
20:20
27:23
23:25
21:30
21:24
21:27
20:21
22:28
17:20
18:26
15:23
12:25

37
34
32
30
27
23
22
21
20
20
18
18
17
17
16
13

13
7
5
6
0
-4
-2
-3
-7
-4
-6
-6
-7
-10
-11
-14

JuNiOrSKÝ TÝm FC HK
Liga juniorů 2012/2013

18. kolo: FC Hradec Králové jun. – FK Dukla Praha jun. 2:1 (1:1)
Branky: Krčál (32.), Bláha (91.) – Čapek (35.), Rozhodčí: Ondřej Lerch – Petr Blažej, David
Hock. Sestava: Vízek – Doležal, Novotný, Hock, Shejbal – Ptáček (67. Bodlák), Krčál, Krolop (91. Novák) – Furik, Hofman (78. Krejčík), Bláha.
Na umělé trávě v Chudonicích se nakonec radovali domácí borci, když se v nastavené době
hry trefil Jiří Bláha a hlavně za aktivní fotbal ve 2. poločase si výhru 2:1 zasloužili. Do zápasu
vstoupili lépe domácí a svoji aktivitou hosty přehrávali, ale žádnou příležitost ke skórování
se jim dlouho vymyslet nepodařilo. Až přišla 32., přímý kop Votroků po zemi rozehrál Krolop přesně na dobře postaveného Krčála a ten svoji výstavní střelou poslal domácí tým do
vedení 1:0. Z vedení se však mladí Votroci dlouho neradovali. V podstatě vzápětí, po kombinační akci Svoboda – Čapek, druhý jmenovaný z malého vápna skóre srovnal a to se do
poločasové přestávky již neměnilo. I v druhém dějství měli domácí více ze hry a jen díky výborným zásahům hostujícího Štěpánka se skóre měnilo až v nastavené době hry. Před branami využití skončily šance Bláhy, Krčála, Hofmana i Bodláka a zřejmě tu největší měl v 75.
na kopačce Shejbal, ale i jeho šance z malého vápna změnu ve skóre nepřinesla. Když již
všichni mysleli na závěrečný hvizd rozhodčího Lercha, zatáhl Furik míč k brankové čáře,
„dal pod sebe“, jeho přihrávku „pustil“ Krejčík na Bláhu a ten se již na vzdálenější tyč nemýlil
a zajistil tak Votrokům výhru 2:1. Hlavně za zvýšenou aktivitu ve druhém poločase si domácí
po zásluze připsali další tři body do tabulky a poprvé v letošní sezóně porazili hráče Dukly.
Luboš Prokopec, trenér: „Potvrdilo se, že nás opět čekalo těžké střetnutí. My jsme ho
zvládli. Dukla hrála sympaticky, ale my jsme byli díky lepšímu výkonu ve druhé půli a díky
gólu v závěru utkání lepším a šťastnějším týmem. Po zásluze jsme si připsali tři body.“
19. kolo: SK Slavia Praha jun. – FC Hradec Králové jun. 2:1 (1:0)
Branky: 6. Vondráček, 81. Hrubý – 55. Bodlák (PK), Rozhodčí: Houdek – Machálek, Pochylý.
Sestava: Vízek – Bodlák, Hájek, Simerský, Shejbal – Bláha (52. Ptáček), Krčál (73. Kopáč),
Krolop, Novotný – Zec (79. Hofman), Jukl
Votroci odjížděli do Prahy s cílem bodově se dotáhnout na soupeře, druhou Slavii Praha.
Devět minut před závěrečným hvizdem jim vzal šanci Hrubý, který domácím zajistil výhru 2:1.
Utkání nezačalo pro Votroky vůbec dobře. Již v 6. si na centr za obranu naběhl domácí Vondráček a bez problémů propálil Vízka, 1:0. A mohlo být ještě hůře, ale šance Smoláka a Kolaříka zůstaly nevyužity. Mladí Votroci se oklepali až po půlhodině hry a Krolopova střela z
25 metrů vystrašila domácího brankáře. Do druhého poločasu šla hradecká juniorka s jasným cílem – vyrovnat a pokusit se strhnout vítězství na svoji stranu. První cíl se naplnil již po
deseti minutách hry, kdy domácí bek zahrál v pokutovém území rukou a tak se kopala penalta. K ní se postavil Bodlák a srovnal průběžný stav utkání na 1:1. Ten samý hráč mohl vítězství strhnout na stranu hostujícího týmu v 67., ale jeho přímý volný kop domácí Hrubeš
zlikvidoval. Rozluštění boje o druhé místo v tabulce tak přišlo necelých deset minut před závěrečným hvizdem. Hrubý se dostal na hranici malého vápna k míči a propálil vše, co mu
stálo v cestě, 2:1. V závěru utkání se již Votroci na odpověď nezmohli, a tak si domácí hráči
do tabulky Juniorské ligy připsali další tři body, Votrokům v tabulce poodskočili na rozdíl 6
bodů a prodloužili sérii neporazitelnosti na 11 zápasů.

NOví HrÁči v NAšem dreSu
Marek Kulič, , Tomáš Hájek

Marek Kulič (11. 10. 1975, 175
cm, 69 kg) je odchovancem královéhradecké kopané, který fotbalově sice vyrostl v SK Hradec
Králové, ovšem ve svých šestnácti
letech odešel do Slavie Hradec
Králové, následně do Malšovic
a Olympie Hradec Králové, avšak
za prvoligový tým pod Bílou věží
nikdy ještě nenastoupil.
V roce 1996 totiž přestoupil do Lázní Bohdaneč, kde odehrál dvě sezóny, z toho
jednu prvoligovou. Po tomto angažmá
krátce zakotvil v Drnovicích a v roce 1999 se
na čtyři sezóny upsal příbramské kopané,
kde odehrál přes sto prvoligových zápasů
plus pohárová utkání v evropských pohárových soutěžích. Po úspěšném působení
v Příbrami následovalo první setkání s klubem z Mladé Boleslavi (2005/2006). V roce
2007 se upsal pražské Spartě, se kterou získal mistrovský titul a v roce 2009 se vrátil
zpět do Mladé Boleslavi, kde by mu v létě
končila smlouva.
Marek Kulič má také na svém kontě 12
startů v dresu se lvíčkem na prsou a 3 reprezentační góly. „Od Marka si slibujeme to,
že jako zkušený hráč by se měl stát jednou
z osobností týmu a hlavně by měl zkvalitnit
útočnou fázi mužstva. Dále by měl být nápomocen při výchově a růstu našich mladých hráčů. V neposlední řadě by měl být
jako „hradečák“ výraznou postavou v jarních těžkých bojích,“ říká na adresu zkušeTomáš Hájek (1. 12. 1991, 186
cm, 77 kg), odchovanec a také
v podzimní části soutěže hráč
klubu FC Fastav Zlín. Za „zlínské
ševce“ odehrál v letošní sezóně
2012/2013 celkem 10 utkání, ve
kterých nastupoval na postu levého obránce, či stopera.
Tomáš v nadcházející sezóně vy-

ného hráče trenér týmu Jiří Plíšek.
Marek Kulič se objevil mezi prvními
posilami, které přišly v novém roce
pod hradecká lízátka. Jeho příchod však byl z jeho strany podmíněn zkouškou. „S vedením
hradeckého klubu jsem se domluvil na měsíční zkoušce. Chci být
pro Votroky tou pravou posilou
a nechci, aby to vypadalo, že se
do Hradce vracím pouze dožít,“ řekl počátkem ledna Marek Kulič.
Odchovanec královéhradecké kopané
okamžitě naskočil do přípravy, s týmem absolvoval zátěžové a zdravotní testy, prošel
celou přípravou, včetně kondičního soustředění v Břízkách a herního v Turecku, sehrál
přípravné zápasy, v kterých se prosadil
i střelecky. „Jsem rád, že jsem zde mohl
smlouvu podepsat. Žádné jednání nikdy
není jednoduché, ale v našem případě jsme
došli docela brzy k závěru. Teď jenom, aby
drželo zdraví a abychom byli všichni spokojeni. Po vypršení smlouvy ji případně budeme moci prodloužit,“ řekl po podpisu
ročního kontraktu záložník FC Hradec Králové Marek Kulič.
Marek Kulič bude nastupovat s číslem 10.
„Je to moje oblíbené číslo, s kterým jsem
odehrál většinu své kariéry. Na podzim ji
nosil Šísa (Jan Šisler), který mně ji nabídnul,
za což jsem rád,“ říká Marek Kulič, který se
před začátkem jara 2013 stal opět skoro po
20 letech „Votrokem“.
ztuží zadní řady Votroků. „Vzhledem k tomu, že v kádru nemáme
typicky levonohého, defenzivního
hráče, a vzhledem k tomu, že nevíme, zda Jakub Chleboun opět
neodejde do Kazachstánu, příchod
Tomáše vítáme. Na podzim jsme
ho sledovali v 5 utkáních a jevil se
nám velmi dobře,“ řekl na počátku

NOví HrÁči v NAšem dreSu
Dominik Simerský, Vojtěch Hadaščok

přípravného období ředitel klubu Ing. Richard Jukl. Na adresu Tomáše ještě dodává
trenér Jiří Plíšek: „Je to pro nás perspektivní

hráč, který by měl zvýšit konkurenci v obranných řadách.“ Tomáš Hájek přichází do
FC Hradec Králové na půlroční hostování.

Vojtěch Hadaščok (8. 1. 1992) je
odchovanec opavského fotbalu,
kde ho ke kopané jako žáka přivedl jeho otec Pavel, dlouholetý
hráč slezského celku. Počátkem
roku 2011 přestoupil do libereckého Slovanu, kde v následující
sezóně s týmem získal mistrovský
titul. V mistrovské sezóně nastoupil k 17 utkáním, v té letošní prozatím k deseti. Celkově má na svém kontě
39 startů v Gambrinus lize, ve kterých konto
soupeřů zatížil 6 brankami.
Nadějný útočník se v červenci 2011 také
zúčastnil s českou reprezentací do 19 let Mistrovství Evropy hráčů do 19 let. Na závěrečném turnaji nastoupil v zápase proti
Rumunsku, kdy střídal a vsítil gól. S týmem

tak dosáhl svého největšího úspěchu, když získal stříbrnou medaili.
V současné době je členem reprezentační jedenadvacítky.
Vojta má také zkušenosti s evropským klubovým fotbalem. V létě
svým gólem v prvním předkole
Ligy mistrů proti kazašskému Šachťoru Karaganda, a v následné
odvetě také gólovou asistencí, zajistil Slovanu Liberec postup do další fáze
soutěže.
A jak vidí příchod nové akvizice lodivod Votroků Jiří Plíšek? „Ve Vojtovi určitě vidíme
zkvalitnění ofenzivy. Jedná se o šikovného
hráče, který se umí gólově prosadit. Věřím,
že jeho hostování bude pro nás přínosem,“
říká na adresu nové posily trenér.

Dominik Simerský (* 29. září
1992, 190 cm, 78 kg) je odchovancem brněnské kopané. S fotbalem
začínal
v
rodných
Otrokovicích, ale již v jedenácti letech odešel do nedalekého prvoligového klubu 1. FC Slovácko, kde
prošel žákovskou základnou
místní fotbalové akademie. V šestnácti letech si ho vyhlédla Zbrojovka Brno
a zde prožil dorostenecký fotbalový věk.
V Zbrojovce Brno také zažil prvoligový křest.
V osmnácti letech si ho do A týmu vytáhl trenér Večeřa a ve své první prvoligové sezóně
nastoupil k celkem osmnácti zápasům,
z toho k čtrnácti v základu a vstřelil 2 branky.
„Do prvoligových bojů jsem naskočil 4 dny
po svých 18. narozeninách a byl jsem
strašně rád. Byly to pro mě nepopsatelné
zkušenosti, jen je škoda, že se sestoupilo,“
říká mladý, perspektivní fotbalista.

Po sestupu Zbrojovky do 2. ligy patřil i nadále k oporám týmu, proto si
ho také vyhlédl Jablonec a podepsal s ním smlouvu. Jarní část sezóny
však Dominik dokončil na hostování
v Brně. V létě 2012 se hlásil trenéru
Václavu Kotalovi na severu Čech.
V ambiciózním týmu však příležitost
nedostal a nastupoval pouze za juniorku, za A tým jen v Poháru České pošty.
Dominik Simerský přichází do FC HK na půlroční hostování s opcí. „Jedná se o mladého
fotbalistu, který má velkou perspektivu,“ říká
na adresu Dominika trenér Jiří Plíšek. Ten nastupuje na pozici stopera, ale alternativně
může naskočit i v záloze. „V záloze jsem nastupoval například v Brně, ale jsem spíš stoper. Do Hradce přicházím s tím, že bych chtěl
pravidelně nastupovat. JHradec jsem sledoval již v podzimní části soutěže a musím říct,
že se zde na fotbal těším,“ říká Dominik.

JAK TO bYlO NApOSledY?
Prvoligová sezóna 2012/2013, 4. kolo

Neděle 19. 8. 2012, Olomouc,
Andrův stadion, 4. kolo Gambrinus ligy:
SK Sigma Olomouc – FC Hradec Králové 1:1 (1:1)
Branky: 21. Vepřek – 39. Šisler.
Rozhodčí: Kovařík L. – Paták, Kovařík T. ŽK: 72. Hubník – 15.
Harba. Počet diváků: 4731.
SK Sigma Olomouc: Blaha –
Škerle, Vepřek, Janotka, Šindelář
– Rossi, Hořava, Pospíšil – Ordoš
(58. Doležal), Hubník (76. Navrátil), Schulmeister (65. Petr).
FC HK: Koubek – Plašil, Hochmeister, Fukal, Poděbradský –
Holeš (82. Rezek), Šisler, Strnad
– Štěpán, Harba – Dvořák (78.
Uško
V úvodu utkání se častěji
s míčem potkávali hosté a ti měli
také na svědomí první šanci
utkání. Ve 14. minutě vyslal Šisler
povedený centr přímo na hlavu Dvořáka,
jehož hlavička však byla příliš prudká
a skončila vysoko nad brankou Olomouce.
V 21. minutě se Sigma dostala k první střele
v utkání a hned to byl pokus gólový. Vepřek
zahrál střílený centr a ten nečekaně skončil
přímo v Koubkově brance, 1:0.
Hradečtí nadále fotbalisty Sigmy nepouštěli
ke své brance a naopak vyráželi do nebezpečných protiútoků. Jeden takový zakončoval z hranice šestnáctky Haris Harba, ovšem
jeho tvrdá střela skončila přímo v náručí
brankáře Blahy. Několik desítek fanoušků
v sektoru hostů se ještě v první půli vyrovnání přece jen dočkalo, stalo se tak v 39. minutě. Po dlouhém autovém vhazování
Strnada využil zaváhání domácí obrany Šisler a hlavou zařídil konečný poločasový
stav, 1:1.
Druhou pětačtyřicetiminutovku opět zahájili

lépe fotbalisté Hradce Králové, když se po
rohovém kopu dostal ke střele Dvořák, jeho
pokus bohužel skončil vysoko nad. Poté následovala bojovná pasáž utkání, která příliš
fotbalové krásy nenabídla. Výjimkou snad
byla jen střela Šislera z hranice pokutového
území, ta minula levou tyč domácí svatyně
zhruba o půl metru.
V 73. minutě přišla obrovská šance Votroků
a zase u toho byl agilní Honza Šisler. Nejprve vyslal povedený pokus Holeš, brankář
Blaha míč vyrazil přímo na nohu Šislera,
který se z voleje opřel do balónu. Jeho dělovka ovšem trefila pouze v ofsajdu stojícího
spoluhráče. V samotném závěru se obě
mužstva snažila o vstřelení rozhodující gólu,
avšak i přes několik zajímavých situací na
obou stranách se necelých pět tisíc diváků
branky nedočkalo. I proto střetnutí proti
Sigmě Olomouc skončilo nerozhodně 1:1.

ZimNí pŘíprAvA vOTrOKů 2013
Přehled přípravných zápasů

Votroci se novém roce poprvé sešli v pátek
4. ledna 2013, aby absolvovali zdravotní
a fyzické testy na Univerzitě J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem. Samotná příprava začala
hned v pondělí 7. ledna, kdy se Votroci sešli
na Malšovickém stadionu k prvnímu tréninku. Hráče FC Hradec Králové také čekala
herní příprava. Tu zahájili utkáním zimní ligy
Tipsport Cup proti druholigovému FC MAS
Táborsko ve středu 9. ledna. Všechny zápasy základní skupiny zimní ligy Votroci
odehráli na umělé trávě v Praze Edenu. Semifinále pak proti pozdějšímu vítězi SK Slavia Praha v Berouně.
Po „hrubé“ přípravě se Votroci na jedenáct
dní „přestěhovali“ do turecké Antalye, kde

našli útočiště v hotelu Melas Lara. Za svými
přípravnými zápasy dojížděli do okolních
středisek. V V průběhu soustředění se střetli
s prvoligovými týmy FC Viitorul Constanta
(Rumunsko), FK Donji Srem (Srbsko) a PFC
Lokomotiv Plovdiv (Bulharsko). Všechny zápasy zvládli a vždy si na své konto připsali
výhru.
Generálku pak sehráli v SC Nymburk, kde
porazili poměrně hladce divizní FK Dobrovice 4:0. V deseti přípravných zápasech tak
Votroci sedmkrát odešli jako vítězové, dvakrát svému soupeři podlehli a v jednom případě skončil zápas nerozhodně.
Rozpis přípravných zápasů Votroků v zimě
2013:

FC Hradec Králové – FC MAS Táborsko 2:2 (0:2), 9. ledna 2013, 13.00 hod., Praha Eden.
Branky: Zelený, Harba – Mach, Presl. Rozhodčí: Lerch – Hrkal, Šulcová.
FC HK 1. poločas: Koubek – Plašil, Hochmeister, Fukal, Hájek – Halilovič, Šisler, Schwarz,
Kulič, Štěpán – Zec. FC HK 2. poločas: Ottmar – Holeš, Jánošík, Pávek, Poděbradský – Rezek,
Strnad, Schwarz, Zelený – Harba, Voltr. FC MAS Táborsko: 1. poločas: Fryšták – Mašek, Smetana, Kalášek, Muharem – Jasanský, Presl, Ciferský, Mráz – Džafič, Mach. 2. poločas: Fišan
– Kotrba, Hric, Gallo, Smrek – Jelínek, Nohava, Jasanský – Prášek, Strnad, Voráček.
FK Dukla Praha – FC Hradec Králové 0:2 (0:0), 12. ledna 2013, 15.00 hod., Praha Eden.
Branky: Harba 2, ŽK: Božič – Strnad.
Sestava FC HK: Koubek – Holeš, Fukal, Hochmeister, Plašil – Halilovič, Strnad, Kulič (77. Šisler), Zelený – Harba, Štěpán. FK Dukla Praha: Šebek – Romera, Božič, Vorel, Vrzal (68. Hanousek) – Berger (62. Svatoňský), Gedeon (62. Kalouda), Borek (73. Hašek), Podrazký –
Pospěch (73. Tenkl), Přeučil.
FC Hradec Králové – FK Viktoria Žižkov 1:0 (1:0), 13. ledna 2013, 11.00 hod., Praha Eden.
Branka: Voltr. Rozhodčí: Paták – Moláč, Vasjuk. Počet diváků: 150.
FC HK: Lindr – Bodlák, Novák, Pávek, Poděbradský – Rezek, Šisler, Schwarz, Shejbal (77.
Zelený) – Voltr, Zec. FK Viktoria Žižkov: 1. pol. Pokorný – Šťastný, Ricka, Vejr, Mareš – Hřebeček, Sloboda, Málek, Čejtej – Hejný, Roubal. 2. pol. Pokorný – Dressler, Bodeček, Kiidron,
Bartošák – Bartl, Tasic, wojnar, Studetský – Surynek, Kalod.
SK Dynamo České Budějovice – FC Hradec Králové 2:1 (1:1), 23. ledna 2013, 15.00 hod.,
Praha Eden. Branky: Táborský 2 – Tomášek. Rozhodčí: Drábek – Ratajová, Zadinová. Počet
diváků: 50.
Sestava FC HK 1. pol.: Lindr – Holeš, Hochmeister, Fukal, Hájek – Halilovovič, Šisler,
Schwarz, Kulič, Tomášek – Harba. Sestava FC HK 2. pol.: Koubek – Poděbradský, Jánošík,
Simerský, Zelený – Štěpán, Pávek, Plašil, Tomášek – Voltr, Zec. Sestava SK Dynamo České
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Budějovice: Daněk – Ježdík, Lengyel (67. Novák), Riegel, Machovec – Klesa (56. Vermke),
Javorek (46. Rýdel), Táborský, Benát – Hora, řezníček.
SK Slavia Praha – FC Hradec Králové 3:2 (2:0), 26. ledna. 11.00 hod., Beroun. Branky: Mičola, Juhar (PK), Fenin – Fukal 2. Rozhodčí: Vlasjuk – Blažej, Zeman.
Sestava FC HK: Koubek – Holeš, Fukal, Jánošík, Hájek – Harba, Šisler, Strnad, Tomášek
(50. Zelený) – Voltr (50. Halilovič), Štěpán. Sestava SK Slavia Praha 1. pol.: Čontofalský – Dostál, Bortel, Hubáček, Juhar – Mičola, Gecov, Kisel, Zmrhal, Hůrka – Škoda. 2. pol.: Rakovan – Nitrianský, Dobrotka, Kolařík, Čonka – Hrubý, Čepelák, Petrák, Jarolím, Tusjak – Fenin.
FC Hradec Králové – FK Pardubice 1:0 (0:0), 27. ledna 2013, 14.00 hod., SC Nymburk.
Branka: Halilovič. Rozhodčí: Nenadál – Arnošt, Staněk. Počet diváků: 50.
Sestava FC HK: Lindr – Plašil, Hochmeister, Simerský, Poděbradský – Halilovič, Pávek (62.
Šisler), Schwarz, Zelený (62. Holeš) – Kulič, Zec (62. Voltr).
FC Viitorul Constanta (Rumunsko) – FC Hradec Králové 1:2 (1:1), 3. února 2013, 14.00
hod. (SEČ), Turecko – Antalye. Branky: 24. Tarnovan – 36. Kulič, 68. Voltr.
Sestava FC HK: Lindr – Holeš (60. Poděbradský), Hochmeister (60. Jánošík), Fukal (60. Simerský), Plašil (60. Hájek) – Halilovič (60. Voltr), Strnad (60. Pávek), Šisler (60. Schwarz), Štěpán – Harba (60. Klapka), Kulič (60. Zelený).
FK Donji Srem (Srbsko) – FC Hradec Králové 0:3 (0:3), 6. února 2013, 14.00 hod. (SEČ),
Turecko – Antalye. Branky: 10. Kulič, 20. Holeš, 22.
Jánošík, ČK 1:0.
Sestava FC HK, 1. poločas: Ottmar – Holeš, Jánošík,
Fukal, Plašil – Harba, Strnad, Schwarz, Zelený – Kulič,
Štěpán. Sestava FC HK, 2. poločas: Koubek – Poděbradský, Hochmeister, Simerský, Hájek – Halilovič,
Pávek, Šisler, Zelený – Klapka, Voltr.
PFC Lokomotiv Plovdiv (Bulharsko) – FC Hradec
Králové 0:1 (0:0), 9. února 2013, 14.00 hod. (SEČ),
Turecko – Antalye. Branka: 71. Zec.
Sestava FC HK: Koubek – Holeš (60. Poděbradský),
Jánošík (77. Simerský), Fukal (60. Zelený), Plašil (77.
Hájek) – Harba, Hochmeister, Šisler, Halilovič (68.
Voltr) – Kulič (75. Pávek), Štěpán (68. Zec).
FK Dobrovice – FC Hradec Králové 0:4 (0:1). 16.
února 2013, 14.00 hod., SC Nymburk. Branky: 19. Šisler, 77. Štěpán, 84. z pen. a 86. Harba. Rozhodčí:
Koval. ŽK: 27. Šisler. Počet diváků: 50.
FC HK: Koubek (46. Lindr) – Holeš, Fukal (70. Pávek),
Hochmeister (6. Jánošík), Plašil – Harba, Schwarz
(30. Strnad), Šisler (60. Schwarz), Zelený (70. Shejbal) – Štěpán, Kulič (70. Voltr).

pArTNer uTKÁNí

VINOTéKA VíTěZSLAV BEZPALEC
Partnerem dnešního utkání se Sigmou Olomouc je Vinotéka Vítězslav Bezpalec, kterou mohou naši fanoušci nalézt buď v OD
Kaufland v Hradci Králové, nebo v NC Albert
v Trutnově. Vinotéka nabízí své široké klien-

tele vína z vinařství Vinofol z Novosedel, Vinařství Vajbar z Rakvic a Vinařství Tomáš
Krist z Milotic. „Veškerá naše vína máme
přechutnaná, takže našim zákazníkům dokážeme odborně
poradit. V zásobě máme vždy
okolo 50 druhů vína od ledových a slámových vín, přes výběry z bobulí a hroznů až po
jakostní vína. V nabídce máme
také velice kvalitní stáčená vína,
která jsou cenově dostupná pro
všechny naše zákazníky,“ říká
majitel vinotéky Vítězslav Bezpalec.
Vinotéka v hradeckém Kauflandu a trutnovském Albertu nenabízí pouze kvalitní vína, ale ke
zpříjemnění volného času také

doplňkový sortiment jako čistě přírodní čaje
od společnosti BIOGENA, širokou škálu pečených čajů, olivové oleje od renomovaných
výrobců, nakládané olivy či čistě přírodní
džemy, bez jakýchkoliv konzervantů. „Jsme
si vědomi, že ke kvalitnímu
vínu také patří kvalitní doplňkový sortiment. Proto se
našim zákazníkům snažíme
vyjít vstříc i doplňkovým sortimentem,“ doplňuje informaci
pan Bezpalec.
Pan Vítězslav Bezpalec patří
k velkým fanouškům Votroků,
kterého můžou fanoušci FC
Hradec Králové vídat skoro
na každém domácím utkání.
Dnes proti Sigmě Olomouc
tomu nebude jinak a majitel
vinoték o poločasové přestávce předá třem šťastným
fanouškům, kteří budou vylosováni, kvalitní víno. „Co jiného bych mohl fantastickým
hradeckým fanouškům také
věnovat,“ směje se pan Bezpalec a věří, že
v dnešním utkání Votroci uspějí a tři body
zůstanou „pod lízátky“.

rOZHOvOr

s Vojtěchem Štěpánem
VOJTěCH ŠTěPán vyrůstal v mládežnické
základně našeho dnešního soupeře, klubu
Sigmy Olomouc. Ta si ho jako talent vyhlédla v Litomyšli, respektive v Morašicích,
odkud Vojta pochází. Dalo by se říct, že
dnes nastupuje skoro proti vlastním… „Na
dnešní zápas se samozřejmě těším. Olomouc je klub, který mě přivedl do velkého
fotbalu, a tam mi dali tu možnost, aby jsem
mohl sehrál svůj první prvoligový zápas.
V Olomouci jsem prožil krásný dorostenecký věk a poté 3 roky v „áčku“,“ říká rychlonohý záložník.
Potkáš se dnes při nástupu na hřiště
s někým, s kým ses potkával v kabině na
Andrově stadiónu?
V Olomouci se hráči moc nemění. Dá se říct,
že v dnešním ligovém týmu jsou kluci, s kterými jsem hrál. Ti mladší chodili s námi na
trénink, aby si na ligový fotbal zvykli, ti již
dnes zkušenější se mnou tenkrát začínali.
De facto pamatuji všechny, od Ordoše až po
Pospíšila.
Jak se to stalo, že Východočech fotbalově
vyrostl v moravském týmu?
Měl jsem nabídky i z Hradce a Pardubic, ale
tenkrát v Olomouci trénoval pan Jílek, který
pocházel z Litomyšle. Ten mě také do olomouckého klubu doporučil. V té době byla
Olomouc úplně nejvýše, co se mládežnické
akademie týče. Zde byla jasná volba a i já
jsem tam chtěl jít.
Přestupovals v hodně raném věku. Byls
v Olomouci sám?
Prvních půl roku, kdy jsem ještě navštěvoval základní školu, tak to mě mamka nechtěla dát z domu a tak jsem do Olomouce
dojížděl s tátou. Lpěla na tom, abych dochodil „základku“ doma a až poté jsem šel
do Olomouce bydlet. V dorostu jsem bydlel
u trenéra Nečka, který byl v Olomouci mým
prvním trenérem. Hráči, kteří měli domov
mimo Hanou, bydleli u něj. Celý dorostenecký věk jsem prožil tam a rád na to vzpo-

mínám. Bydlela nás tam tlupa a mám na
toto období hrozně hezké zážitky.
Byly diskotéky, holky?
(Směje se) To rozhodně nebyly. Trenér
Neček byl takovým tím prvním trenérem,
který mě vedl k tomu, že i v tomhle věku musíme být „profíci“. Dodnes vzpomínám, jak
jsme na ubytování pašovali colu a brambůrky a mysleli jsme si, že děláme největší
zločin na světě.
Přesun z olomouckého dorostu do prvního týmu byl pro tebe hodně složitý…
V té době ještě nebyl trend, že by mladí
hráči dostávali svoji šanci hned v áčku. Dokonce i béčko vypadalo tak, že tam bylo
spousta zkušených hráčů, a když přišel víkend, tým byl ještě doplněn hráči z ligového
mužstva. Nebyla tam skoro žádná šance,
dostat se do béčka, natož do áčka. Přitom
jsem byl v té době reprezentant své věkové
kategorie a stejně jsem skončil v ČFL v Letohradě. Ovšem, byla to pod vedením trenéra Mudruňky pro mě velká zkušenost.
V sezóně 2005/2006 jsi poprvé, na jednu
sezónu, zakotvil i v Hradci Králové …

Vojta v dresu Olomouce...

rOZHOvOr

s Vojtěchem Štěpánem
Po roce v Letohradě, kdy jsem hrál poprvé
mužský fotbal a docela se mně vydařil, si
mě Hradec vybral. Rodil se zde nový klub,
nový tým. Olomouc to viděla jako dobrý
krok, že budu hrát o soutěž výš. I tento rok
se mi docela povedl a tak si mě na Hané po
roce povolali zpět.
Vrátil ses do rozjetého vlaku, který mířil
k evropským pohárům…
První rok se nám nepodařil začátek a spíš
jsme bojovali o záchranu, na což nejsou
v Olomouci příliš zvyklí. Pro mě to byl křest
ohněm a byl jsem rád za každý ligový
zápas. Nikterak jsem se „nebabral“ v tom,
že hrajeme o záchranu. V následujícím roce
jsme se dostali až do Evropské ligy a začalo
pro mě nádherné období.
Na jaké utkání nejraději vzpomínáš?
V lize na utkání se Střížkovem – Bohemians,
které jsme vyhráli a dostali jsme se do Evropské ligy. V utkání jsem dával gól na 2:0
a ten přinesl i uklidnění. V tom samém týdnu
jsem maturoval, takže to byl pro mě sice
hektický týden, ale zato jsem se cítil v naprosté euforii.
A v evropském poháru?
Tam jsem měl na začátku vlastně smůlu.
V přípravě jsem se zranil, takže první kola
jsem nehrál. Na hřiště jsem se dostal až
v zápase s Evertonem. V prvním utkání v Anglii jsem ještě nehrál, v odvetě pak ano a remizovali jsme 1:1. Mám krásné zážitky
z obou utkání. Na ostrově bylo 35 tisíc diváků, brali nás tam jako hosty, fotili se
s námi, přáli nám, ať se nám zápas podaří…
U nás něco nemyslitelného.
Vraťme se z minulosti do reálu dnešních
dní. Jaká byla, pod trenérem Plíškem, příprava?
Byla tvrdá, ale dobrá. Již o Vánocích jsme
měli individuální plány a do přípravy jsme
byli již všichni rozběhaní (směje se). Příprava nám dala hodně, nyní to jenom potvrdit v lize. Týmu se vyhýbala zranění

a přípravu jsme „odjeli“ všichni. Nyní to musíme ukázat na hřišti.
Jak vidíš náročné jaro?
Vše se bude odvíjet od začátku, jak vstoupíme do prvních čtyř kol. V nich máme soupeře ze stejných partií tabulky, až na
Olomouc, s kterými bychom měli uhrávat
body. Bod z Jihlavy asi bereme. Nyní musíme porážet konkurenty jak doma, to je
dnes úkol na Olomouc, tak také venku.
Děkuji za rozhovor.

...a Vojta dnes, v prvním jarním kole v Jihlavě

SOupiSKA FC HrAdeC KrÁlOvÉ, a.s.
Gambrinus liga – jaro 2013

BRAnKáři

1

KOUBEK Tomáš
26. 8. 1992, 196 cm, 99 kg

4

OBRánCi

12

HOLEŠ
Tomáš
31. 3. 1993
180 cm, 76 kg

17

HáJEK
Tomáš
1. 12. 1992
186 cm, 77 kg

20

OTTMAR Radim
8. 12. 1983, 183 cm, 80 kg

5

HOCHMEISTER
Radek
6. 9. 1982
191 cm, 77 kg

18

SIMERSKý
Dominik
29. 9. 1992
190 cm, 83 kg

11

ZELENý
Jaroslav
20. 8. 1992
190 cm, 79 kg

24

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

LINDR Jiří
7. 8. 1986, 192 cm, 84 kg

15

JáNOŠíK
Peter
2. 1. 1988
188 cm, 80 kg

25

PLAŠIL
Marek
19. 12. 1985
185 cm, 72 kg

16

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

27

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

Realizační tým: Jiří Plíšek – trenér, Pavel Medynský – asistent, Karel Podhajský – vedoucímužstva, 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. 10 - útočník FC Hradec Králové
Marek Kulič

FC Hradec Králové – A muži, sezóna 2012–2013

SOupiSKA FC HrAdeC KrÁlOvÉ, a.s.
Gambrinus liga – jaro 2013

ZáLOŽníCi

2

3

10

STRNAD Tomáš
8. 12. 1980
185 cm, 83 kg

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

ŠTěPáN Vojtěch
8. 6. 1985
178 cm, 67 kg

13

19

23

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

ÚTOČníCi

7

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

8

9

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

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

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

21

28

HALILOVIC Emir
4. 11. 1989
179 cm, 74 kg

6

ŠISLER Jan
24. 4. 1988
181 cm, 76 kg

10

KULIČ
Marek
11. 10. 1975
175kg, 76 cm

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

14

DVOřáK
Pavel
19. 2. 1989
186 cm, 82 kg

22

UŠKOVIČ Dušan HADAŠČOK Vojtěch
9. 4. 1985
8. 1. 1992,
186 cm, 80 kg
178 kg, 68 cm

Přišli: Kulič (Mladá Boleslav), Hadaščok
(host. z Liberce), Hájek (host. ze Zlína), Simerský (host. z Jablonce).
Odešli: Rezek (Pardubice), Edunov (ukončení smlouvy).

rOZHOvOr

se Simonou Forgáčovou, přítelkyní Petera Jánošíka
PETER JánOŠíK přišel do Hradce Králové
v letošní, již rozjeté, sezóně, přesněji 10. září
2012. Do A týmu naskočil rovnýma nohama.
Po týdenní zkoušce v juniorském týmu podepsal smlouvu a o víkendu již byl v základu
proti Zbrojovce Brno.
Křtem ohněm prošel na
výbornou, Votroci ve
zmíněném utkání vybojovali první výhru v letošní sezóně (2:0)
a navíc v utkání neinkasovali.
Vytáhlého stopera ze Slovenska do
metropole
vý chodních
Čech doprovodila i půvabná slečna
SiMOnA
FORgáČOVá
(23), která je vytáhlému stoperovi v jeho prvním, zahraničním angažmá oporou. Se slečnou
Simonou jsme si povídali v předvečer zahájení jarní části Gambrinus ligy a svého přítele
v rozhovoru nejmenovala jinak, než Peťo.
Jak jste přivítala nové angažmá svého
partnera?
Nové angažmá jsem přivítala pozitivně, protože jsme přeci sousedi . Věděla jsem, že
nebudeme mít problémy s řečí a hlavně
jsem věděla, že se Peťo na angažmá těší,
což bylo pro mě nejdůležitější.
Zabydleli jste se v Hradci Králové okamžitě?
S bydlením jsme nejdříve měli v Hradci Králové problém, nemohli jsme takhle narychlo
sehnat byt. Nejdříve tu Peťo bydlel sám na
Bavlně, potom jsem přijela i já a po dlouhém
hledání jsme ho našli. V současné době
jsme spokojeni.

Které místo jste si nejvíce oblíbili?
Těch míst je v Hradci víc, kam často chodíme. Ale za nejoblíbenější místo považuji
náš byt, který jsme si zútulnili
a kde také trávíme nejvíce
času.
Jaký je život s fotbalistou
a dá se vůbec skloubit,
doprovázet ho na jeho angažmá se svoji prací?
Vystudovala jsem logistiku na Dopravní akademii, ale nikdy jsem se
tomuto oboru nestačila věnovat,
protože život s fotbalistou vyžaduje
neustálé stěhování. Minulé dva
roky jsme bydleli
v Bratislavě, kde
hrál Peťo za Slovan. Tam jsem
měla dobrou práci,
ale bohužel jsem ji musela díky stěhování do Čech opustit.
Pojďme přímo k fotbalu. Peter má za
sebou těžkou zimní přípravu. Jak moc
doma nadával a jak jste ho dávala „do
kupy“?
(Směje se) Peťa jsem v přípravě do kupy
dávat vůbec nemusela. Stačilo, připravit mu
domácí pohodu. Není typ člověka, který by
si na něco stěžoval a svoji „práci“ dělá s radostí.
Určitě jste jeho věrnou fanynkou. Navštěvujete všechny jeho zápasy nebo jen ty
v domácím prostředí?
Navštěvuji všechny domácí zápasy a strašně je prožívám. Chtěla bych jezdit i mimo
Hradec, ale zatím si na to netroufám.
Nestýská se Vám po domově?
Samozřejmě, že mi je občas smutno a někdy více myslím na domov a rodinu. Ale ne-

beru to tragicky. V Hradci již máme svoje zázemí, soukromí a klid. Se svoji rodinou jsem
v době počítačů a mobilních telefonů v neustálém kontaktu. A když se mi naskytne příležitost, tak jedu domů. Také si někdy říkám,
že by to mohlo být ještě horší a mohli jsme
být ještě dál (směje se).
Jak jste na tom Vy osobně se sportem?
Ke sportu mám velmi pozitivní vztah. Od malička jsem vyzkoušela snad všechny sporty,
ale nikdy jsem nezůstala jen u jednoho. Bohužel, jako malá jsem měla těžký úraz, který
mi nedovolil, věnovat se sportu intenzivněji.
Ale i tak, sem tam zajdu také v Hradci do
„fitka“ a ráda tělo „potrápím“.
A co fotbal? Dokázala byste vysvětlit, co
to znamená, když se řekne například „offside“?
Fotbalu moc nerozumím, abych dokázala
popsat offside. Určitě bych si toho ani na
hřišti nevšimla, kdyby to rozhodčí nezapískal (směje se).
Máte nějaký oblíbený klub?
Je to každý klub, ve kterém Peťo působí.
Takže nyní určitě FC Hradec Králové.

Sledujete s Petrem třeba Ligu mistrů nebo
spíš Petr sleduje s Vámi seriály?
(Rozesměje se) Tak to jste trefil hřebíček na
hlavičku. Musím se přiznat, že toto je náš
věčný problém. Ještě štěstí, že je Peťo tak
klidný typ člověka a nikdy se nehádá.
Musím mít velmi dobrou náladu, abychom
u nás sledovali fotbal. Ale snažíme se vždy
najít kompromis. Třeba nejdříve fotbal
a potom seriál. Anebo obráceně? (směje
se). Ne, teď vážně. Když je nějaký důležitý
nebo zajímavý zápas, podívám se i já.
Co byste Petrovi popřála do jeho další kariéry?
Peťovi bych do další kariéry popřála jen
všechno dobré, protože on si to velmi zaslouží. Hlavně hodně zdraví a žádné zranění. A ať mu fotbal přináší jen a jen samou
radost.
A jak vidíte dnešní souboj se Sigmou Olomouc?
Jednoznačně – vyhrajeme!
Děkuji za rozhovor.

mlÁdežNiCKÁ KOpANÁ

halovou sezónu ovládli žáci FC Hradec Králové
Letošní halová sezóna žáků se dá doslova
popsat jako černobílá. Důvod je jednoduchý, oba finálové turnaje o Mistra ČR kategorií U15 i U13 totiž ovládli hráči FC
Hradec Králové a stali se tak dvojnásobnými halovými mistry ČR pro rok 2012.
V kategorii U-15 získali Votroci titul díky lepšímu vzájemnému utkání se Slávií Praha,
v kategorii U-13 si pak pro zlato mladí Votroci dokráčeli naprosto suverénním způsobem, když během turnaje neztratili ani bod
a nastříleli i největší počet branek.
V kategorii U-15 si FC Hradec Králové podmanil i vyhlašování individuálních cen, protože po celou dobu turnaje na sebe stahoval
největší pozornost Jiří Miker, který sám
vstřelil 11 branek, na další branky přihrál
svým spoluhráčům a po zásluze obdržel
ceny pro nejlepšího střelce i nejlepšího
hráče turnaje.
Zisk titulu Halový mistr ČR 2012 byl zřejmě
také jeden z důvodů, proč byli mladší žáci
FC Hradec Králové U-13 vyhlášeni jako „Naděje královéhradeckého sportu roku 2012“.

12. února 2012 tak mohli svěřenci trenéra
Frýdka převzít z rukou primátora města Hradec Králové MUDr. Zdeňka Finka ocenění,
které vždy jednou za rok přebírá nejlepší
mládežnický kolektiv našeho města.
A co říkali zisku titulu jednotliví trenéři? Richard Vlášek, trenér FC Hradec Králové U15: „Všichni hráči zaslouží pochvalu za
skvělý přístup, týmové pojetí a vynikající výsledek. Osobně bych chtěl vyzdvihnout to,
že všichni hráči obětovali svoje osobní ambice na úkor týmu, kvalitní technickou přípravu kolegy Stříže a trenérskou konzultaci
kolegy Barboríka. V neposlední řadě diváckou podporu rodičů a celkovou pozitivní
atmosféru v týmu.“
Vlastimil Frýdek, trenér FC Hradec Králové
U-13: „Kluci zaslouží velké uznání a pochvalu. Ukázali, že jejich srdíčko bije za FC
Hradec Králové. Každý zápas odmakali,
bylo na nich vidět odhodlání uspět. Vytvořili
jsme výbornou partu, která šla za svým
cílem, a odměnou za to všechno jsou zlaté
medaile.“

U-13 při slavnostním vyhlašování

vítězný tým U-13

vítězný tým U-15

Jubileum

Zdeněk Votruba oslavil „60“
Počátkem února letošního roku (2. 2.) oslavil významné životní jubileum někdejší brankář Votroků pan ZDEněK VOTRUBA. Ve
své bohaté fotbalové
kariéře postupně nastupoval za týmy Milevska (1964–1974), na
vojně v Dukle Praha
(1974–1975) a Dukle
Tábor
(1975–1976),
a zejména pak Spartaku Hradec Králové
(1976–1988). Za hradecké Votroky odchytal v průběhu dvanácti
sezon celkem 260 mistrovských
zápasů.
Poté ještě mezi třemi
tyčemi působil v Náchodě, Jaroměři či ve
Smiřicích. Po zranění
ruky v 1981 se přihlásil
mezi rozhodčí. Dále
přes 15 let se věnoval
jako trenér ve Spartaku
brankářského potěru.
Když se s odstupem
několika let ohlédnete
za svoji kariérou, co
se Vám vybaví jako
první?
Určitě dvě města Milevsko a Hradec Králové.
V Milevsku jsem s fotbalem začínal a přes
Dukly v Praze a v Táboře jsem se dostal do
Hradce Králové, kde
jsem prožil svoji aktivní a profesionální fotbalovou kariéru.
Jak vzpomínáte na svoje začátky v Milevsku?
Fotbal nebyl můj první sport, který jsem provozoval. Zprvu jsem dělal atletiku a hlavně

basketbal. S fotbalem jsem začal až v 13 letech, a to ještě v poli. Mezi tři tyče jsem se
dostal až později a docela to ušlo. Mezi
muže Milevska v 17 letech jsem tak nastoupil
za A tým v krajském
přeboru a hned v první
sezóně jsme postoupili
do divize.
Vzpomenete si ještě
na svého prvního trenéra?
Určitě, tím trenérem byl
pan Kašpar. S ním
jsem absolvoval brankářské tréninky a často
jsme si i přidávali...
Např. vymyslel výběh
i na Silvestra (usmívá
se).
Z Milevska jste zamířil do „zeleného sukna“ Dukly …
Z výběru v Dukle Tábor
jsem se dostal do pražské Dukly, kde v té
době byly takové veličiny mezi třemi tyčemi,
jako Ivo Viktor, Jaroslav
Netolička, Charvát, vše
reprezentanti. V prvním
mužstvu jsem neměl
šanci, tak jsem nastupoval za „béčko“, které
trénoval pan Pavlis. Za
Duklu Praha A jsem
vlastně odehrál zápasy
v Zimním turnaji Tatry
Smíchov a pár přáteláků.
S jakými osobnostmi jste se tam potkal?
Dukla v té době byla zásobárnou reprezentantů. Na Julisce jsem se dostával rady od
Ivo Viktora, Honzy Gelety, Karla Dvořáka
a Lojzy Fandela, kteří byli i lidsky na výši.

Jubileum

Zdeněk Votruba oslavil „60“
V „béčku“ jsem hrál se Standou Pelcem, Ivanem Voborníkem a dalšími. Druhý rok vojny
jsem prožil v Dukle Tábor pod trenérem
Františkem Cermanem. V týmu byl například
Jirka Sloup, Milan Vdovjak, Petr Němec.
I tam byl kvalitní mančaft.
Po vojně jste přestoupil do týmu hradeckých Votroků …
Měl jsem jít do Teplic, ale sešlo z toho. Nakonec si mne odvezli trenér Ladislav Moník
a pan Pešát do Spartaku Hradec Králové.
Jaký byl Váš začátek kariéry v černobílém
dresu?
První domácí zápas s Opavou se mi moc
nevyvedl, ale potom následoval krásný půlrok a série dvanácti výher za sebou. Byli
jsme jasně první a například Pardubice jsme
porazili 7:0. Šlo mi to, parta výborná, prostě
euforie. A do toho v zimě 1977 přišla nabídka od Sparty Praha a já řekl, že chci zůstat ve Spartaku.
Co spoluhráči a Spartak?
Za 12 let v kádru A mužstva bych je všechny
těžko vyjmenoval a nerad bych na někoho
zapomněl. Přesto uvedu spolubydlící Jožku
Ostrožlíka a Petra Knapa. Dále Vaška Kuchaře, Jardu Hůlku, Vladimíra Mráze, Richarda Veverku a pak ty mladší, jako Miloš
Mejtský, Luboš Kubík, Milan Frýda či Pavel
Černý. Rád bych připomenul i tři trenéry,
i když se ve Spartaku měnili jak na běžícím
pásu. A to Láďu Moníka, Dušana Uhrina
a pana Zdeňka Krejčího.
na které zápasy vzpomínáte nejraději?
Určitě na kvalifikační dvojutkání s Teplicemi
a s tím spojený postup do 1. ligy v sezóně
1979/1980. Na zaplněný stadión a atmosféru při vítězných zápasech se Slávií 3:0,
Baníkem Ostrava 1:0, Duklou Praha 1:0, se
Spartou 0:0 a samozřejmě další. A pak v mé
poslední prvoligové sezóně na Bohemce vítězství 1:0 a mně rádo připomínaném zápase na Spartě 7:0. Ať tak nebo tak, nikdy
jsem z brány neutekl, a nikdy se nevymlou-

val na náhlé onemocnění či zranění těsně
před zápasy.
S čím jste nastupoval do každého zápasu. Měl jste nějaký rituál, motto?
Rituál takový malý, jenom můj (smích).
A motto? V zápase pomoci co nejvíce mužstvu. A jak říkal masér Kopecký: „Když nedostaneš gól, nemůžeme prohrát!“.
Který ze soupeřových útočníků Vás nejvíce potrápil?
Uměl to na mě Drulák, Jarda Šilhavý a z Olomouce Beneš. Ti i o půlnoci mi byli schopni
dát gól (směje se)
Pojďme do současnosti. navštěvujete zápasy Votroků?
Zápasy si vybírám jednak podle soupeře
a jednak podle počasí. Zranění ze sportu mě
omezuje i při návštěvách sportovních klání.
Určitě ale vždy fandím a klukům přeji, aby
pro Hradec ligu udrželi. Jaro určitě jednoduché nebude.
Jak vůbec vnímáte současný fotbal?
Za mojí éry byli v podstatě všichni hráči
v československé lize, takže měla vyšší úroveň a hlavně byla fotbalovější. Na druhou
stranu z hlediska vybavení byla níž. Nebyly
stadiony, zázemí, hrálo se na horších terénech. Samozřejmě hra, jako taková, se
zrychlila.
Co Vám v poslední době udělalo ve fotbale radost?
Vyznamenání od pana prezidenta pro Ivo
Viktora – zasloužil si to!!! A poslední přípravný zápas v Turecku našeho národního
týmu. Vypadalo to, že by se mohli kluci dát
opět dohromady.
Jaká byla oslava Vašeho významného životního jubilea?
Velké oslavy nebyly, proběhly s nejbližšími
a pár známými.
Děkuji Vám za rozhovor a za celý klub FC
Hradec Králové, za jeho fanoušky, Vám
přeji mnoho zdraví a pohody do dalších
let.

FANOušKOvSKÁ STrÁNKA
Černobílá fotbalová rodina

Dnes bychom Vám rádi představili rodinu
Říhových z Orlických hor, která patří mezi
pravidelné návštěvníky zápasů Votroků.
Nejprve poprosím o krátké představení rodiny tatínka Jirku, přezdívaného BUffALeS.
Bez nadsázky mohu říci, že jsme velká fotbalová rodina. Za Votroky vyrážíme fandit
v téměř kompletní sestavě – čili mamka Martina, taťka Jirka, kluci Marek (13 let) a David
(9). Doma zůstává jen dospělý syn a dva
pejsci- ty fotbal moc nebere. Myslím, že
jsme jediná fotbalová rodina našeho klubu,
kde jezdíme komplet všichni, rodiče i děti,
pravidelně v létě i v zimě, doma i venku.
Zatím jsem v řadách Votroků žádnou druhou
neobjevil.
Jirko, jsi to ty, kdo přivedl „Říha family“ do
černobílých řad? Jak dlouho jsi ty sám fanouškem Votroků?
Ano, cestu pod lízátka jsem manželce i klukům ukázal já. Se mnou to bylo asi jako
s většinou kluků- na stadion mě přivedl táta,
ten mě učil milovat fotbal, hokej. Pak jsem

jezdil s chlapama z vesnice, oženil se
a začal vodit na stadion své tři kluky. Jednou
se přidala manželka a máte tu dalšího skalního fanouška. A k tvé otázce – jak dlouho?
No, pokud si pamatuji, tak někdy od 6–7mi
let, dnes mi je 38…
Kolik členů rodiny jezdí fandit?
Tak na domácí zápasy máme permici
všichni 4. Na výjezdy jezdíme taky všichni –
někdy komplet, většinou ve třech, někdy
dva – prostě, jak čas, finance a zdraví dovolí… Pod lízátka jsme jako rodina jezdili
i s kluky již v době druhé ligy, na výjezdy pak
vyrážíme od návratu Hradce mezi elitu.
„Ven“ jezdíme i s dětmi – Marek vyjíždí od
9ti a nejmenší David od svých 5 let. A podotýkám – cestujeme „holobusem“ a fandíme
v kotli. Bez problémů, prima akce…
Co pro Vás jedna návštěva zápasu znamená časově a finančně?
Uvědom si, že na nejbližší (domácí) stadion
to máme cca 40 km. Takže na každý – domácí i venkovní – zápas musíme urazit tuto
„štreku“ tam i zpátky domů. Doma máme
permice čtyři, což je pro nás taky „darda“.
Teď si vem, jeden takový výjezd,když jedeme „globusem“ tři, platíme ho třikrát,
k tomu třikrát lístky, třikrát pití, třikrát jídlo, třikrát… A to nemluvím o šálách, dresech, čepicích… Jestli tohle není patriotismus, láska
k fotbalu, fanatismus, tak pak už co?
Jezdíte i ven, to vím. Jak často? Nyní jste
se přihlásili do akce „výjezdník“, jaký je
Váš rodinný cíl v této akci? Chcete to dotáhnout až na lavičku Votroků, což je ta
nejvyšší forma odměny?
Ono to není o cílech či odměnách, ale
o lásce k fotbalu a našim Votrokům. I když ty
permice za polovinu jsou milé, ale i tak je to
pro nás stále dost peněz. Když chceme fotbal, musíme si „utrhnout“ jinde. Vloni jsme
dali 28 zápasů ze 30ti, rok před tím to bylo
27, letos máme zatím dvě absence, to nejsou špatná čísla… Jestli to dotáhneme na

lavičku? O tom to není! I když třeba oběma
synům bych to přál. Za všechno, co svému
klubu obětují, za ty hodiny na výjezdech by
to pro ně byl nezapomenutelný zážitek.
Kdo z Vás zápasy a výsledky nejvíce prožívá a nervuje se?
„Hradeček“ – to je naše srdcová záležitost,
takže všichni. Sledujeme i dění v klubu, zajímáme se o historii…
Kdo je vaším nejoblíbenějším hráčem
v dresu Votroků?
Jirka: Já – asi i trochu z nostalgie – mohl malého Ruma, udělal kupu „černé“ práce
Martina: Nemám vyloženého oblíbence, ale
trochu před ostatními je Tomáš Koubek.
Marek: V současnosti u mne vede Milan
Fukal.
David: Mým favoritem je útočník Dvořák.
Jak tipujete jarní výsledky Votroků? Věříte
pevně v záchranu? Hradec nečeká
snadné jaro a své fanoušky budou hráči
hodně potřebovat.
Jirka: Bude to těžké, ale prostě to dát musíme!

Martina: Přece nebudou permanentky na
druhou ligu…
Marek: Věřím – k čemu by pak byl stadion…
David: Tak určitě!
Jaký máš nejhezčí zážitek s Votroky?
Nenazval bych ho nejhezčím, ale nejsilnějším
– pohárové tažení v PVP a jeho zakončení
doma s moskevským Dynamem. Penala ten
nejhezčí zážitek s Votroky ještě čekám!!!
Co by Říhovi rádi s Votroky zažili?
Tak to vím naprosto přesně. Na Old Traford
ve finále ligy mistrů porážíme gólem z 90té
minuty Real Madrid .
Co by Říhovy Votrokům popřáli?
Jelikož i my jsme Votroci – tak Vám, nám
i všem – zdraví, nový stadión, kupa bodů
a „kopačkám“ i nadále takové skvělé fanoušky, jaké mají nyní…
Já vám moc děkuji za rozhovor a ahoj na
dalších zápasech.
I my děkujeme, jen doufáme, že se všichni
včetně dětí, po tomto našem vyznání neocitneme na seznamu extrémistů…
Gunny

FOTOrepOrTÁž (autor: FCvJ)

17. kolo: FC Vysočina Jihlava – FC Hradec Králové 0:0

Rádio BLAníK bude už brzy rozdávat rodinné nákupy zdarma! Zkuste si představit tuto situaci. Jste na velkém nákupu, do vozíku si dáte ty nejbáječnější lahůdky, na které máte chuť,
a když jste u pokladny a chcete vytáhnout peněženku, za kasou sedí usměvavá pokladní
v modrém tričku, která vám říká: „Peníze jste mohli nechat klidně doma, dnes to za vás platí
Rádio BLANíK. Anebo víte co? Nákupy máte u nás zdarma rovnou celý rok!!!“ Milí posluchači, toto opravdu nemusí být sen! Na Rádiu BLANíK vám budeme už brzy rozdávat
RODINNé NáKUPY ZDARMA! Každý všední den to bude hned několik luxusních nákupů
v prodejnách BiLLA za 5.000,- Kč. A ve velkém finále pak možná právě vy získáte nákup
na celý rok v celkové výši 60.000,- Kč. Začínáme v pondělí 25. února 2013.

Kotel hradeckých fanoušků v Jihlavě (foto Lentilka)
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Na společné cestě
Skupina EUROVIA CS již podruhé získala ocenění
Stavební firma roku. To potvrzuje úspěšnost
na stavebním trhu, které společnost dosahuje díky
své regionální působnosti. Znalost místního prostředí
a schopnost flexibilně reagovat na specifické místní
požadavky klientů z ní činí významného dodavatele
ve všech krajích České i Slovenské republiky.
V loňském roce EUROVIA CS dokončila v jednotlivých
regionech řadu zajímavých projektů. EUROVIA CS
vybudovala mimo jiné novou tramvajovou zastávku
Karolina v Ostravě, v Třebíči postavila protipovodňové
zábrany. Regenerací prošlo náměstí ve slovenském
Humenném, Nitra má nové dopravní hřiště pro děti.
Druhé místo v soutěži Stavba roku Libereckého
kraje získala regenerace náměstí T. G. Masaryka
ve Frýdlantu.

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
DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

WWW.DPMHK.CZ

POHODLNĚ S MHD

rOZlOSOvÁNí A vÝSledKY
Gambrinus liga – jaro 2013

16. kolo (24. 11. 2012)
Jablonec – Hradec Kr.
Plzeň – Jihlava
Slovácko – Olomouc
Slavia – Ostrava
Dukla – Liberec
Teplice – Brno
České Buděj. – Ml. Bol.
Příbram – Sparta

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

21. kolo (30. 03. 2013)
Ml. Boleslav – Slovácko
Příbram – Jablonec
Dukla – České Buděj.
Sparta – Plzeň
Teplice – Slavia
Brno – Hradec Kr.
Ostrava – Jihlava
Liberec – Olomouc

26. kolo (04. 05. 2013)
Olomouc – Teplice
Jihlava – Dukla
Ostrava – Příbram
Hradec Kr. – Slovácko
Slavia – Jablonec
Plzeň – České Buděj.
Brno – Ml. Boleslav
Liberec – Sparta

17. kolo (23. 02. 2013)
Teplice – Dukla
Ml. Boleslav – Příbram
Sparta – Slovácko
Liberec – Jablonec
Ostrava – České Buděj.
Brno – Plzeň
Olomouc – Slavia
Jihlava – Hradec Kr.

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

22. kolo (06. 04. 2013)
Plzeň – Teplice
Slavia – Dukla
České Buděj. – Příbram
Jablonec – Slovácko
Ostrava – Liberec
Jihlava – Brno
Hradec Kr. – Ml. Boleslav
Olomouc – Sparta

27. kolo (11. 05. 2013)
Plzeň – Slavia
České Buděj. – Hradec Kr.
Jablonec – Jihlava
Příbram – Olomouc
Teplice – Ostrava
Slovácko – Liberec
Dukla – Brno
Sparta – Ml. Boleslav

18. kolo (02. 03. 2013)
Příbram – Teplice
Slovácko – Dukla
Hradec Kr. – Olomouc
Plzeň – Ostrava
Jihlava – Liberec
Jablonec – Brno
Slavia – Ml. Boleslav
České Buděj. – Sparta

23. kolo (13. 04. 2013)
Dukla – Jablonec
Teplice – České Buděj.
Slovácko – Plzeň
Sparta – Slavia
Liberec – Hradec Kr.
Příbram – Jihlava
Brno – Olomouc
Ml. Boleslav – Ostrava

28. kolo (22. 05. 2013)
Liberec – Teplice
Ostrava – Dukla
Hradec Kr. – Příbram
Jihlava – Slovácko
Ml. Boleslav – Jablonec
Slavia – České Buděj.
Olomouc – Plzeň
Brno – Sparta

19. kolo (09. 03. 2013)
Dukla – Příbram
Teplice – Slovácko
Sparta – Jablonec
Liberec – České Buděj.
Ml. Boleslav – Plzeň
Brno – Slavia
Ostrava – Hradec Kr.
Olomouc – Jihlava

24. kolo (20. 04. 2013)
Jihlava – Teplice
Hradec Kr. – Dukla
Plzeň – Příbram
Slavia – Slovácko
České Buděj. – Jablonec
Liberec – Brno
Olomouc – Ml. Boleslav
Ostrava – Sparta

29. kolo (26. 05. 2013)
Slavia – Hradec Kr.
České Buděj. – Jihlava
Jablonec – Olomouc
Slovácko – Ostrava
Plzeň – Liberec
Příbram – Brno
Dukla – Ml. Boleslav
Teplice – Sparta

20. kolo (16. 03. 2013)
Jablonec – Teplice
Plzeň – Dukla
Slovácko – Příbram
Olomouc – Ostrava
Slavia – Liberec
České Buděj. – Brno
Jihlava – Ml. Boleslav
Hradec Kr. – Sparta

25. kolo (27. 04. 2013)
Slovácko – České Buděj.
Jablonec – Plzeň
Příbram – Slavia
Teplice – Hradec Kr.
Sparta – Jihlava
Dukla – Olomouc
Brno – Ostrava
Ml. Boleslav – Liberec

30. kolo (01. 06. 2013)
Ml. Boleslav – Teplice
Sparta – Dukla
Liberec – Příbram
Brno – Slovácko
Ostrava – Jablonec
Olomouc – České Buděj.
Hradec Kr. – Plzeň
Jihlava – Slavia
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