všesportovní stadion hradec králové

Neděle 17. března 2013 v 17.00 hod.

Zápas 20. kola

FC Hradec Králové – AC Sparta Praha

Program 20. kola (16. 3. 2013)

Program 21. kola (30. 3. 2013)

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

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

partner
utkání

mediální
partner

O dNešNím SOuPeŘi
AC Sparta Praha, a.s.

Roku 1891 byl založen AC Praha, podnes
činný atletický klub, který z dalších sportů
pěstoval především cyklistiku a bruslení.
Proto se odštěpilo dvacet šest členů, a 16.
listopadu 1893 založilo AC Královské Vinohrady.
Název AC Sparta Praha přijal na valné hromadě 9. srpna 1894, když se na Vinohradech nedočkal očekávané podpory města
a nezískal ani pozemek pro hřiště. Autorem
návrhu na slavné klubové jméno byl Vladimír Horejc.
Na přelomu 19. a 20. století hynul sparťanský fotbal na úbytě, činnost dokonce načas
ustala. K oživení došlo až roku 1904, kdy
tým posílili někteří hráči rozpadlého SK
Unionu Praha a řada navrátilců z AFK Karlín, Především však získal vlastní hřiště v Holešovicích (k stěhování na Letnou došlo až
o rok později).
Obratníkem trvalého vzestupu se stala až
neděle 1. října 1911, kdy rudí v 7. derby „S“
poprvé zvítězili 3:1. Toho dne v českém fotbalu slávistickou hegemonii nahradilo letenské dvojvládí.
Velkou kapitolou klubové historie byla éra
„Železného týmu“. V letech 1919–1923
Sparta pětkrát po sobě vyhrála mistrovství
Středočeské župy. Většina evropských
znalců tehdy považovala Spartu, 1. FC Norimberk a FC Barcelonu za nejlepší klubové
týmy pevniny; v zápasech o nepsaný kontinentální primát roku 1921 rudí vyhráli v Norimberku 2:1 a v Barceloně 3:2!
V dalších letech měly mimořádný mezinárodní ohlas zejména zejména pražská výhra
1:0 nad Nacionalem Montevideo (1925), triumfální severoamerické turné (1926) a dvojnásobný zisk prestižního Středoevropského
poháru (1927 a 1935); jeho finále si sparťané
zahráli i v letech 1930 a 1936.
Na MS 1938 obléklo dres s lvíčkem sedm
sparťanů.

Mistry ligy se v období 1925 až 1938 rudí
stali pětkrát, dva tituly přidali v letech nacistické okupace.
V prvním desetiletí po druhé světové válce
Sparta ještě čtyřikrát vyhrála ligu, ale potom
přišel jedenáctiletý půst, během něhož třikrát vážně hrozil sestup! Už jednou v minulosti byli rudí na pokraji propasti: v ročníku
1941/42 byli po podzimu poslední s 3 body,
ale výrazné posílení a mohutný finiš jim zajistily 7. místo, byť jen o dva body před pásmem sestupu. Ten na přelomu 50. a 60. let
hrozil hned třikrát.
Signálem nového sparťanského vzestupu
bylo domácí pohárové prvenství a pak i zisk
Středoevropského poháru v roce 1964. Trenér Václav Ježek krok za krokem formoval
mužstvo, které v letech 1965 a 1967 dvakrát
vyhrálo ligu.
V ligovém ročníku 1967/68 však Sparta nečekaně skončila až sedmá a potom už jejím
fandům vrásky přibývaly napořád. Světlou
výjimkou byl v oněch převážně chmurných
letech postup mužstva v ročníku 1972/73
Poháru vítězů pohárů až do semifinále s AC
Milán (0:1 a 0:1).
V domácí lize nakonec přišlo, co přijít muselo – v sezoně 1974/75 rudí zakusili hořkost
sestupu! Po roce byla Sparta zpátky. Ale
slavný nebyl ani návrat z II. ligy (z druhého
místa za Frýdkem-Místek), ani to, co následovalo.
Teprve roku 1984 se rudým podaří rozmnožit počet mistrovských vavřínů. Ale zahájí tak
spanilou jízdu, jaká nemá u nás – a většinou
ani jinde – obdobu.
Od zmíněného roku až dodnes jim ligový
primát unikne pouze roku 1986 (Vítkovice),
1992 (Slovan Bratislava), 1996 (Slavia),
2002 a 2012 (Slovan Liberec), 2004 (Baník
Ostrava), 2008 a 2009 (Slavia), 2011 (Plzeň)!
Všechny ostatní ročníky té éry jsou pokračováním sparťanské spanilé jízdy.

SOuPiSKA AC SPArtA PrAHA, a.s.
Gambrinus liga – jaro 2013

Brankáři:
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ČeCH
HOLÝ
VACLíK

Marek
Tomáš
Tomáš

8. 4. 1976
10. 12. 1991
29. 3. 1989
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104
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Obránci:
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PAMIć
ŠVeJDíK
HyBŠ
ZáPOTOČNÝ
VIDLIČKA
POLOM
JáNOŠ
JAROŠíK

Manuel
Ondřej
Matěj
Tomáš
Vlastimil
Roman
Adam
Jiří

20. 8.
3. 12.
3. 1.
13. 9.
2. 7.
11. 1.
20. 7.
27. 10.
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Záložníci:
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6
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MATěJOVSKÝ
KADeřáBeK
HUŠBAUeR
KReJČí
HOLeK
VáCHA
KUČeRA
HOVORKA

Marek
Pavel
Josef
Ladislav
Mario
Lukáš
Adam
David

20. 12.
25. 4.
16. 3.
5. 7.
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13. 5.
25. 2.
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Útočníci:

7
9
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14
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PřIKRyL
BALAJ
LAFATA
KweUKe
KADLeC
BeDNář

Tomáš
Bekim
David
Léonard
Václav
Roman

4. 7.
11. 1.
18. 9.
12. 7.
20. 5.
26. 3.

1992
1991
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177
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188
182
188

70
86
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Realizační tým:
Hlavní trenér:
Asistenti:
Trenér brankářů:
Kondiční trenéři:
Vedoucí mužstva:
Lékaři:
Masér:
Fyzioterapeut:
Kustod:

Vítězslav LAVIČKA
Zdeněk SVOBODA, Václav JíLeK
Pavel SRNíČeK
Pavel RADA, Tomáš MALÝ
Miroslav BARANeK
MUDr. Petr NOVáK, MUDr. David eRHART, MUDr. Václav ČeRMáK
Tomáš STRáNSKÝ
Vít ZeLeNKA
David MATěKA

Management:
Sportovní ředitel:
Finanční ředitel:

Jaroslav HřeBíK
Ing. Jakub HLAVICA, MBA

OHLÉdNutí ZA miNuLÝmi ZÁPASY

18. kolo: FC Hradec Králové – Sigma Olomouc 0:2 (0:1)

Jiří Plíšek: „Zbytečně ztracený zápas. O body a o vítězství jsme přišli našimi individuálními hrubými chybami
v obranné fázi a neproměňováním i těch nejvyloženějších
šancí. A protože fotbal je
vždycky o gólech, tak Olomouc získala zaslouženě tři body. Protože my jsme nedokázali proměnit ani jednu ze svých šancí!“
Jan Šisler: „V prvním poločase jsme si řekli, že nechceme dostat brzy gól, to
se nám nepodařilo a už ve
čtvrté minutě jsme obdrželi
branku po naší chybě. Bohužel, Olomouc nás v první
části utkání přehrávala, byli jsme málo důrazní v osobních soubojích a chyběl nám
lepší pohyb po hřišti. O přestávce jsme si
v kabině řekli, že na soupeře vlétneme a zkusíme se zápasem něco udělat. Ve druhém
poločase, jak jste sami viděli, jsme si vytvořili mnohem více šancí než soupeř, ale bo-

hužel jsme dostali druhý gól. Pak jsme si vytvořili další tutovky, které jsme trestuhodně
neproměnili. Nemůžeme vyhrát, když nedáme takové šance.“
Marek Plašil: „Do zápasu
jsme vstoupili špatně a hned
ve čtvrté minutě jsme dostali
branku. Nepředváděli jsme
hru, jakou jsme chtěli a škoda, že jsme za pět minut nevyrovnali, když měl Hari velkou příležitost. Měli jsme hodně šancí ze
standardních situací, ale nepovedlo se nám
vstřelit branku a tím nemůžeme uspět proti
týmu jako je Olomouc.“
Vojta Štěpán: „Sehráli jsme
nepovedené utkání, kdy jsme
špatně vstoupili do zápasu
a dostali brzy gól. Olomouc
nás přehrávala, ale přesto
jsme si v prvním poločase
několik šancí vytvořili. Například Hari mohl vyrovnat a třeba by se utkání
mohlo vyvíjet jinak. Do druhého poločasu
jsme chtěli vstoupit lépe, ale dostali jsme
zase relativně brzy druhý gól. Potom jsme se
snažili o zvrat, ale obrovské příležitosti, které
jsme si vytvořili, tak jsme nevyužili. Kdyby se
nám třeba brzy podařilo vstřelit kontaktní
branku, tak jsme se ještě mohli poprat o remízu. Srážejí nás chyby vzadu a vepředu
neproměňování šancí.“
Připravil Petr Přibík

18. kolo, 3. března 2013:
FC Hradec Král. – Sigma Olomouc 0:2 (0:1)
Branky: 4. a 52. Navrátil.
Rozhodčí: Příhoda – Kovařík, Hrabovský.
ŽK: Strnad, Halilovič – Ordoš, Vepřek, Navrátil. Diváci: 3452.
Hradec: Koubek – Holeš (75. Voltr), Jánošík,

Fukal, Plašil – Harba, Šisler, Strnad (55.
Schwarz), Halilovič – Kulič, Štěpán (54. Hadaščok). Trenér: Plíšek.
Olomouc: Zlámal – Janotka, Dreksa, Šindelář, Vepřek – Pospíšil (86. Habusta), Houska
– Schulmeister (81. Petr), Ordoš, Navrátil
(90. Varadi) – Doležal. Trenér: Pivarník.

V prvním jarním duelu letošního roku na
Všesportovní stadion přijeli fotbalisté olomoucké Sigmy. Hosté se dostali v úvodu
zápasu do vedení. Východočeši měli několik výborných příležitostí zápas otočit,
ale branková konstrukce a výborný brankář Zlámal byli proti. Olomouc dobře bránila a Hradec měl smůlu v koncovce.

OHLÉdNutí ZA miNuLÝmi ZÁPASY

19. kolo: FC Baník Ostrava – FC Hradec Král. 3:0 (2:0)

Jiří Plíšek: „Z naší strany
jsme odehráli velmi špatné
utkání, řekl bych, že jedno
z nejhorších v tomto ligovém
ročníku. Přípravu, kterou
jsme měli na zápas jsme absolutně nesplnili a v podstatě
se nám vše zhroutilo v páté minutě s tím, že
jsme nedokázali vůbec reagovat na vedení
Ostravy. Byl to zápas, který jsme odehráli
stylem, s kterým nemáme šanci bojovat
o udržení v lize. Pro nás je to velikánský vykřičník pro celou situaci a takový zápas se
nemůže opakovat!“
Jiří Poděbradský: „Do Ostravy jsme jeli
s tím, že tam chceme udělat nějaké body.

Bohužel se nám to nepodařilo, neboť jsme brzy prohrávali. Je to tak, že když člověk
nevstřelí gól, tak nemůže vyhrát. Soupeř vstřelil tři branky
a my žádnou. Je to pro nás
obrovské zklamání a my se
teď musíme všichni semknout, protože si
musíme říct, o co jde. Potřebujeme se z toho
sami dostat a musíme zabrat ne na sto procent, ale na dvě stě procent a začít sbírat
body nebo to dopadne špatně.“
Tomáš Strnad: „Dostali jsme
tři branky a nepřivezli žádné
body. Je to pro nás velké
zklamání, neboť jsme podali
špatný výkon. Musíme se
z toho rychle oklepat, hodit to
za hlavu a připravit se na
Spartu.“
Vojtěch Hadaščok: „Bylo to
hodně těžké utkání. Do zápasu jsme šli s určitým plánem, ale dostali jsme brzké
góly a celá ta naše příprava
dopadla tak, jak dopadla.“
Připravil Petr Přibík

19. kolo, 9. března 2013:
FC Baník Ostrava – SK HK 3:0 (2:0)
Branky: 5., 33. a 54. Baroš. Rozhodčí: Paták
– Filípek, Gallo. ŽK: Šisler. Diváci: 9617.
Ostrava: Bárta – Stožický, Vomáčka, Kaprálik, Starý – Fantiš, Hable, Droppa, Kukec (83.

Lukeš) – Baroš (78. Milosavljev), Soukup
(16. Kraut). Trenér: Pulpit.
Hradec Králové: Koubek – Plašil (46. Halilovič), Jánošík, Fukal, Poděbradský – Holeš,
Šisler, Schwarz (46. Strnad), Harba – Hadaščok, Kulič (60. Klapka). Trenér: Plíšek.

K dalšímu utkání na hřišti soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté na sever Moravy,
kde se střetli v Ostravě na stadionu Na Bazalech s místním Baníkem. Domácí šli již
v páté minutě do vedení. Rychlá branka
ovlivnila celé utkání a narušila hradecké
plány. Po půl hodině hry dostali hosté
další gól a bylo po zápase. Hrdinou utkání
se stal Milan Baroš, který vstřelil tři branky
a rozhodl, že body zůstaly na Bazalech.

NAVŠTIVTe weBOVé STRáNKy FOTBALOVéHO KLUBU FC HRADeC KRáLOVé

www.fchk.cz

JuNiOrSKÝ tÝm FC HK
Liga juniorů 2012/2013

20. kolo: SK Sigma Olomouc jun. – Hradec Králové jun. 2:0 (2:0)
Branky: 5. Varadi, 28. Plšek. Rozhodčí: Plesar – Pochylý, Drápal. ŽK: Zec. Diváci: 150. SK
Sigma Olomouc: Reichl – Sukup, Svozil, Koutný, Falta – Zahradníček (67. Rolinc), Nešický
(83. Štěrba), Habusta (84. Texl), Plšek, Javůrek – Varadi (60. Schmidt). Trenér Augustin
Chromý. FC HK: Vízek – Bodlák, Novák, Novotný, Zelený – Bláha (60. Doležal), Klapka, Sixta,
Kopáč (70. Hock), Furik (56. Krolop) – Zec.
Utkání začalo mírným tlakem domácího týmu, z kterého si vytvořili několik standardních situací. Zákonitý trest přišel již v 8. min., kdy centr za hradeckou obranu nešťastně odvrátil
jeden ze zadáků a „namazal“ tak zcela osamocenému Varadimu, který využil svých bohatých ligových zkušeností a Vízkovi v brance hostí nedal šanci, 1:0. Votroci se po obdržené
brance snažili o vyrovnání. Většina akcí vedená po jejich pravé straně neměla však žádný
gólový efekt. Druhý trest pak přišel ve 20. min., kdy se na velkém vápně k odraženému míči
dostal nabíhající Plšek a vymetl pravou „šibenici“ Vízkovy svatyně, 2:0.
Do 2. poločasu hosté vstoupili s cílem srovnat hru i skóre. Byli to však opět domácí, kteří měli
šanci navýšit průběžný výsledek ve svůj prospěch. Jen díky dobrým zásahům Vízka se tomu
tak nestalo. Po hodině hry převzali iniciativu hradečtí junioři a v 65. min. se ocitl v jejich největší
šanci Zelený, který se objevil tváří v tvář domácímu brankáři Reichlovi. Svoji příležitost však nedokázal přetavit v gól a pouze nastřelil domácího brankáře. Ve zbylém času měli ještě dobré
příležitosti ke skórování Klapka, Sixta, či Novotný, ale ani jeden z nich nedokázal skórovat.
Luboš Prokopec, trenér juniorky: „Zápas jsme si prohráli sami v prvních 20 minutách, kdy
jsme dvakrát zbytečně inkasovali. Musím dnes uznat, že Sigma hrála velmi dobře a výhru si zasloužila. Snažili jsme se o otevřený kombinační fotbal, ale na lepší výsledek to dnes nestačilo.“
21. kolo: FC Hradec Králové jun. – FC Vysočina Jihlava jun.3:0 (1:0)
Branky: vlastní, Krčál, Hofman Rozhodčí: Trávníček – Kotík, Šob, Počet diváků 130. FC HK:
Lindr – Bodlák, Novák, Hock, Zelený – Doležal (80. Vlček), Krčál, Kopáč, Krolop (86. Vobejda), Furik (88. Zavřel)– Uškovič (77. Hofman). FC Vysočina Jihlava: Rožník – Vokoun,
Kryštůfek, Vonásek, Fadrný – Kliment, Kavka, Vacek, Koudelka, Košulič (77. Šuta) – Vašíček.
Úvod utkání se odehrával spíše mezi vápny, kdy obrany obou týmů dominovaly nad útočnou snahou jednotlivých mužstev. A tak vlastně první vážnější šance skončila brankou. Domácí Krolop zahrál roh a propadlý míč si jeden z jihlavských hráčů vrazil do vlastní branky,
1:0. Tak také skončilo úvodní dějství zápasu.
V úvodu 2. poločasu se do stoprocentní šance dostal hostující Koudelka, ale Lindr jeho sólový nájezd bravurně zlikvidoval. Okamžitě z protiútoku se z podobné šance prosadili domácí. Dušan Uškovič středem hřiště „potáhl“ míč, předložil Krčálovi, který za pomocí teče
hostujícího obránce překonal vyběhnutého Rožníka, 2:0. Po hodině hry měli další šance
hosté, ale Vašíček Lindra nepřekonal a Koudelka z velkého vápna opuštěnou branku netrefil. V 70. min. ideálně vysunul za obranu Novák Krčála, který jen o vlásek nedosáhl na míč
a vyběhnutý Rožník odkopl míč do bezpečí. Závěr utkání opět ovládli domácí. Deset minut
před koncem předvedli Votroci dokonalou kombinaci. Na její konci Furik nacentroval před
branku Jihlavy, kde stál volný Doležal, ale ve vyložené šanci trefil pouze brankáře Jihlavy.
Poté měli ještě domácí stoprocentní brankové příležitosti Hofmanem a Kopáčem, ale prvně
jmenovaný trefil břevno hostující branky a následně Kopáč poslal míč těsně vedle. Bran-

JuNiOrSKÝ tÝm FC HK
Liga juniorů 2012/2013, tabulky

kový účet uzavřel tři minuty před koncem Hofman, který se dostal k míči po chybě hostující
obrany a brankáři nedal šanci, 3:0.
Luboš Prokopec, trenér: „Naše vítězství je zasloužené. Od začátku zápasu jsme dobře
kombinovali a kdybychom měli přesnější finální přihrávku, mohlo být skóre zápasu i vyšší.
Na druhou stranu však musím uznat, že soupeř měl velice nebezpečné, rychlé protiútoky,
při kterých nás podržel brankář Lindr.“

Tabulka Gambrinus ligy, sezóna 2012/2013, po 19. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

12
11
10
10
8
6
7
6
5
5
4
6
3
4
4
3

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

2
3
3
3
7
4
7
7
7
7
6
10
8
10
11
9

33:13
31:14
31:16
33:19
21:23
28:23
26:26
25:24
22:22
26:29
21:30
21:33
17:25
19:33
16:28
15:27

41
38
36
36
28
27
26
24
22
22
21
21
17
17
16
16

14
8
9
6
-2
-3
-1
-6
-5
-5
-6
-6
-10
-13
-14
-14

54
45
41
39
37
30
29
29
28
27
25
24
24
24
19
19
17
13

24
12
8
6
7
0
-4
-4
-5
-3
-5
-9
-9
-6
-11
-11
-13
-20

Tabulka Juniorské ligy, sezóna 2012/2013, po 21. kole
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

17
14
12
12
12
8
8
8
8
7
7
5
7
5
4
4
4
4

3
3
5
3
1
6
5
5
4
6
4
9
3
9
7
7
5
1

1
4
4
6
8
7
8
8
9
8
10
7
11
7
10
10
12
16

45:8
54:25
47:22
46:31
47:35
47:43
34:32
33:44
33:44
40:37
38:39
36:47
36:50
25:41
30:45
28:43
35:47
29:50

JAK tO bYLO NAPOSLedY?
Prvoligová sezóna 2012/2013, 6. kolo

2. 9. 2012,17:00, Praha – Letná:
AC Sparta Praha – FC Hradec Kr. 1:0 (1:0)
Branka: 39. Balaj. Rozhodčí: Jílek – Marek,
Hájek. ŽK: 45. Šisler, 68. Fukal. Počet diváků: 9631.
AC Sparta Praha: Vaclík – Vidlička, Švejdík,
Jarošík, Pamič – Přikryl, Matějovský (45.
Holek), Pavelka, Skalák (60. Krejčí) – Kadlec, Balaj (77. Kweuke).
FC HK: Koubek – Plašil, Hochmeister, Fukal,
Poděbradský – Holeš (74. Dvořák), Šisler,
Strnad (70. Janoušek), Zelený (89. Voltr) –
Harba – Uškovič.
Od prvních minut utkání přebrala Sparta roli
favorita a držela míč na svých kopačkách.
Z toho se také urodila první větší šance zápasu. Za obranou hradeckých se objevil
mladík Kadlec a z úhlu postupoval sám na
brankáře Koubka, ten byl však pozorný
a šanci zneškodnil. Poté se začal osmělovat
také Hradec, ale z několika nadějných protiútoků se žádná střela neurodila.
Ve 26. minutě mohl jít Hradec Králové nečekaně do vedení. Harba našel ideálním
centrem Šislera a toho v obrovské šanci reflexivně vychytal domácí gólman Vaclík. Zajímavá příležitost přišla za několik minut
z kopaček Tomáše Strnada, jehož střela minula domácí branku zhruba o metr. V 38. minutě se Sparta ujala vedení, když Jarošík
našel přetaženým centrem albánského
útočníka Balaje, který neměl problém hlavou
otevřít stav dnešního střetnutí, 1:0. V samotném závěru prvního poločasu se ještě do
šance probojoval Šisler, ale jeho hlavička se
stala pro Vaclíka snadnou kořistí
Do druhé pětačtyřicetiminutovky vstoupili
Votroci aktivně a hned z toho byla šance
Strnada. K němu nečekaně propadl centrovaný míč a brankář Vaclík musel opět vytáhnout pohotový zákrok. Pak následovala
nudnější pasáž utkání, kdy se domácí dostávali k ohrožení hostující branky výhradně

z rohových kopů, ve hře převládala na obou
stranách nepřesnost. V 72. minutě se po rohovém kopu ocitl na přední tyči zcela osamocený Krejčí, ovšem jeho pokus mezi tři
tyče nezamířil.
Přibližně šest minut před koncem utkání se
svěřenci trenéra Jiřího Plíška dostali do velkého náporu a vyrovnání doslova viselo ve
vzduchu. Především po dorážce Šislera to
na Letné pořádně zahučelo. Bohužel i přes
drtivý závěr se hostům z Hradce Králové nepodařilo vyrovnat a z Prahy se tak vracejí
bez zisku jediného bodu za výsledek 1:0.

OKÉNKO dO HiStOrie

Pět slavných hradeckých vítězství nad Letenskými
Sparta Praha je jedním z nejstarších
a nejúspěšnějších fotbalových klubů
u nás. Utkání s ní jsou pro fanoušky černobílých dresů často jedním z vrcholů sezóny. Vybrali jsme pro vás několik
úspěšných zápasů, které Hradec doma
se Spartou sehrál.
13. října 1965:
Spartak ZVÚ Hradec Králové – Sparta
ČKD Praha 3:3 (28. Zikán, 46. Šonka, 64.
Tauchen – 16. a 17. Dyba, 41. Mráz).
Hradec: Jindra – Zelinka, Tauchen, Hledík,
Šonka, Zikán, Pičman, Šuranský, Silbernagel, Moník, Pokorný
Rozhodčí: Placek.
Sparťanští fanoušci byli v Hradci již den předem. Několik hradeckých příznivců popsalo
vápnem příjezdovou „státovku“ od Prahy
„hanlivými“ nápisy „Sparta fuj…“. Zápas se
hrál v bouřlivém prostředí, před 20000 diváky, ale dobový tisk kvituje atmosféru v hledišti, která byla slušná. Hosty poslal do
vedení Dyba, který skóroval dvakrát v rozmezí 100 vteřin. Votroci sice snížili ve 28. minutě, když se prosadil kanonýr Zikán, ale
dvoubrankový náskok vrátil Pražanům ve
41. slavný Mráz. Hradec však udeřil hned
v úvodu druhé půle, když na 2:3 snížil po
slalomu mezi rudými beky Šonka. Na 3:3
pak parádní střelou vyrovnal Tauchen. Remíza Spartu poslala tehdy do čela tabulky.
Trenérem Hradce byl František Havránek.
Perlička ze zápasu: Pro znalce poměrů to
zní neuvěřitelně, ale podle dobového tisku
i očitých svědků a účastníků se tehdy návštěva 20000 diváků namačkala na starý stadion U nemocnice! Fanoušci se lisovali
nejen v ochozech, ale i na plotech, stromech
a žebřících. Mnoho z nich vidělo jen část
hřiště, lidé se mačkali v mnoha řadách…
Zápas byl prvním na travnatém povrchu, do
té doby se hrálo U nemocnice na škváře.

18. 8. 1972
Spartak ZVÚ Hradec Králové – Sparta
ČKD Praha 3:2 (2. Lubas, 34. Kuchař, 61.
Schmidt – Kuchař vlastní, 70.Stránský)
Hradec: Kramerius – Fišer, Kuchař, Rolko,
Hrůša – Plocek, Tauchen (72. Cerman),
Franc – Rott (67. Němeček), Schmidt,
Lubas, trenér: Krejčí Zdeněk
Sparta: Kislinger (62. Brabec) – Tenner,
Migas, Chovanec (39. Stránský), Táborský –
Jurkanin, Urban, Mašek – Bouška, Kára,
Bartoň, trenér: Kraus
Hradec po 5 letech opět v první federální
lize, a hned v úvodním kole hostil pod lízátky
slavnou Spartu, která v minulém ročníku
skončila na 6. místě. Dnes to zní bohužel až
neuvěřitelně, že tehdy v horkém letním odpoledni zamířilo na tento zápas 36000 diváků! Ti byli konečným výsledkem nadšeni,
ale sezóna Hradce úspěšná bohužel nebyla,
skončil poslední a opět sestoupil do druhé
ligy. Ani Sparta nebyla ve formě a uplácala
11. místo.
Perlička ze zápasu: Naprosto vyprodaný,
spíše „přeprodaný“ Malšovický stadion. Některé prameny uvádí návštěvu 32, jiné 36000
diváků. Buď jak buď, byla to tehdy nejvyšší
návštěva v historii královéhradecké kopané,
kterou již patrně vzhledem k omezení kapacity stadionu nikdy nepřekonáme.
29. září 1990:
Spartak Hradec Králové – Sparta Praha
3:0 (27. Kovárník, 49. Kafka, 62. Jirásko)
Hradec: Musil – Nešický – Polák, Vaněček –
Kafka, Kopeček, Časko, Ptáček (36. Ringel)
– Jirásko, Kovárník, Javůrek (79. Dobeš),
trenér: Dočkal
Sparta: Stejskal – Mlejnek-Trittschuh (32.
Siegl), Novotný – Bažant, Němec, Podaný,
Bílek, Vrabec – Kukleta, P. Černý, trenér:
Václav Ježek
Rozhodčí: Marko – Bohuněk, Vozák

Nástup obou mužstev na vyprodaném Malšovickém stadionu (1972).
Na lavičce Hradce pan Dočkal, na střídačce
rudých legendární trenér Sparty a reprezentace Ježek. Další zápas ligového nováčka
a úřadujícího mistra, což není ve vzájemných duelech Hradce a Sparty věc nikterak
neobvyklá… Co je však mimořádné, je
skóre zápasu. Za hosty chytal Stejskal,
v poli pak hráli např. Bílek, Siegel, Novotný,
Kukleta a – Černý. Ano, Pavel „RUM“ Černý,
který tehdy z Hradce do Sparty přestoupil.
Zápas sledovalo 11000 fanoušků a byli spokojeni nejen s výsledkem, ale i hrou, která
se odbývala ve vysokém tempu. Hradec
vstřelil i krásné branky, na 2:0 upravil Kafka
báječnou bombou „pod víko“ a konečný
stav zařídil famózním dloubáčkem Jirásko,
který tak doslova potupil reprezentačního
gólmana Stejskala v brance Letenských.
Perlička ze zápasu: Hvězdou utkání byl domácí gólman Musil, jeden z největších
omylů trenéra Ježka, který se ke své chybě
i statečně přiznal. Gólman Musil totiž v roce
1988 „potopil“ Spartu v Olomouci a dostal
od Ježka vyhazov „na minutu“. A na cestu
ještě vyjádření pro noviny, kde jej Ježek
označil za naprosto neschopného brankáře.
Inu, i mistr tesař se někdy utne.

30. května 1999:
SK Hradec Králové – AC Sparta Praha 2:1
(37. Koubek, 64. Pokorný – 40. Šmarda)
Hradec: Podhajský – Záleský, Havlíček, Pokorný, Lesák – Zoubek, Zemánek, Szabó
(80. Homoláč), Kalousek – Bouška (65. Ryšavý), Koubek, trenér: Kocourek
Sparta: Čaloun – Votava – Horňák, Gabriel
(46. Novotný) – Obajdin (46. Papoušek), Baranek, Hašek, Rosický (67. Prohászka),
Šmarda – Lokvenc, Siegl
Rozhodčí: Hlaváč – Talpa, Kruliš
Poslední zápas sezóny Votroci zvládli
skvěle. Sparta byla již jistým mistrem a v sestavě letenských byla opravdu zvučná
jména, z nichž mnohá zazářila v evropských
pohárech ve zlaté éře sparťanského putování Ligou mistrů. V Hradci tehdy váleli také
skvělí borci, například rychlonohý Franta
Koubek. Právě on „nakopnul motory“, uniknul obraně hostí, prostřelil Čalouna a dostal
Hradec do vedení. Vyrovnával Šmarda z trestného kopu, který si dle dobového tisku doslova vymodlil Lokvenc. Výhru slavil Hradec
nakonec také díky trestnému kopu, který
z velké dálky rozehrál Záleský, a prudký míč

usměrnil za záda Čalouna Pokorný. Zápasu
přihlíželo 5000 diváků. Mimochodem – Votroci obsadili v této sezóně 8. místo prvoligové tabulky a probojovali se do Intertoto
cupu. Sestoupila Karviná a Plzeň…
Perlička ze zápasu: Sparta měla tehdy
velmi silný tým, byl to počátek úspěšného
období Sparty v lize a hlavně v evropských
pohárech.
Sobota 17. července 2010
FC Hradec Králové – AC Sparta Praha 2:1
(15. Rezek, 61. Pilař – 55. wilfried)
Hradec: Lindr – Karal, wozniak, Pávek – Fischer, Hochmeister, Janoušek (59. Chleboun), Poděbradský – Rezek (70. Tomašák),
Pilař (86. P. Dvořák), Černý, trenér: Václav
Kotal
Sparta: Blažek – Kladrubský (83. Lačný),
Brabec, Hejda, Pamič – Sionko, Matějovský,
Hohender (46. Kweuke), Kucka, Kadlec (63.
Žovčák) – wilfried, trenér: Josef Chovanec
Rozhodčí: Franěk – Pospíšil, Kovařík
Pro hradecké fanoušky velký zápas, vždyť
Votroci se vrátili po dlouhých sedmi letech
do nejvyšší fotbalové soutěže a hned

v úvodním kole jim los přivedl pod „lízátka“
úřadujícího mistra ligy z Letné. Tým hradeckých „bezejmenných“ vedl na lavičce trenér
Kotal, mistra manažer Josef Chovanec. Stadion s kapacitou omezenou na pouhopouhých 4000 míst se zaplnil odhadem 14000
diváky. Ti viděli první branku ve 14. minutě,
když se po TK kapitána Fischera hlavičkou
prosadil Tomáš Rezek. Nadšeně bojující Votroci drželi vedení až do 55. minuty, kdy
Lindra překonal útočník rudých wilfried.
V černobílém dresu se však ukrývala hvězda, která hned ve své ligové premiéře zazářila nevšední silou – hbitý záložník Vašek
Pilař. Ten si v 61. minutě posunul „merunu“
před vápnem Sparty a nádhernou „pumelicí“ k levé tyčce překonal Blažka. Votroci tak
famózně vstoupili do ligy.
Perlička ze zápasu: Trenér Václav Kotal se
pro hradecké fans stal navždy „Kapelníkem“. Návštěva překročila více než trojnásobně tehdy povolenou kapacitu stadionu,
což trenér na pozápasové tiskové konferenci glosoval slovy: „Dnes utkání sledovalo
vyprodané hlediště trojhlavých fanoušků.“.
Gunny s využitím archivu
pana Jaroslava Rabiňáka.

rOZHOvOr

s Markem Kuličem o letech ve sparťanském dresu
MAReK KULiČ (11. 10. 1975), fotbalový bohém, který byl obdařen velikým
fotbalovým
talentem
a kreativitou. Útočník s přezdívkou
„Kulda“ přestoupil po měsíční lednové „zkoušce“ z Mladé Boleslavi do
FC Hradec Králové. Velice rychlý, důrazný štírek dokáže šance proměňovat a stejně dobře je také vytváří
spoluhráčům. Technicky skvěle vybavený hráč, který v našem klubu
obléká dres s číslem 10.
Marek ve své bohaté hráčské kariéře
oblékal dresy Mladé Boleslavi, Příbrami, Drnovic, Lázní Bohdaneč
a také dres dnešního soupeře Sparty
Praha (leden 07 – červen 2009), ve
kterém odehrál sedmdesát prvoligových zápasů. „Do Sparty jsem přestoupil
zkraje roku 2007 za trenéra Michala Bílka.
Sparta se neodmítá, je to TOP klub a jsem
velice rád, že jsem tam mohl působit. Vše
klapalo, byla všeobecná spokojenost a po
prvním půlroce mého působení jsme měli
titul a domácí pohár,“ říká Marek Kulič.
Premiéra Ti však v rudém dresu, a vlastně
celému týmu, vůbec nevyšla …
To je pravda, v prvním jarním utkání nás Jablonec vychytal a prohráli jsme na Letné 0:3.
Po zápase všichni ztichli a situace byla
vážná. Sparta na to nebyla zvyklá, aby
doma prohrávala. Brzy jsme se však z toho
oklepali a zvládli jsme udělat titul.
Na jaké utkání ve sparťanských službách
nejraději vzpomínáš?
Určitě na zápasy proti Mladé Boleslavi,
hlavně na ten první, kdy jsme prohrávali 0:1
po gólu Pecky a nakonec jsme zvítězili 4:1
a já jsem dal dva góly. Také rád vzpomínám
na poslední zápas při zisku titulu proti Mostu
s výsledkem 5:0, kde jsem také vstřelil dva
góly a pak již jen pohár nad hlavou, oslavy,
radost …

Ve Spartě jsi chyběl jen při pěti zápasech
a to až na konci tvého angažmá …
Ve Spartě jsem hrál stabilně. První půl rok,
pod vedením trenéra Bílka, jsme hráli systém 4-4-2 a já jsem nastupoval s Liborem
Doškem v útoku. To nám šlapalo jako švýcarské hodinky. On dal za sezónu 14 gólů,
já za půl sedm. Pak se rozestavění přeskupilo a hráli jsme pouze na jednoho útočníka,
takže jsem začínal hrát pravou zálohu, což
mi sice moc nesedělo, ale člověk je ve
Spartě, tak musí být i za to šťastný a já byl
opravdu rád, že jsem pravidelně hrál.
Jaké jsi ve Spartě poznal trenéry?
Jé, abych na některého nezapomněl (směje
se). Když jsem přišel, tak to jsem již zmínil,
byl tam Michal Bílek. Pak přišel Víťa Lavička,
po kterém to převzal pan Chovanec, a pod
ním jsem také skončil, i když mi Sparta nabídla další smlouvu, ale podmínky již takové
nebyly, tak jsem se poohlížel po jiném angažmá. V té době se již ve Spartě začali prosazovat mladí, například Václav Kadlec, tak
jsem stáhnul uši a vrátil jsem se do Boleslavi.
Ve Spartě sis zahrál i Ligu mistrů, respektive její předkolo …

Krásné zápasy. První rok jsme dostali Arsenal,
takže to byl zážitek na celý život, i když doma
jsme prohráli 0:2 a u nich 0:3. Tam nebylo
o čem … Druhou sezónu to bylo s Panathinaikosem Athény. Jestli se nepletu, tak doma
jsme prohráli 1:2 a tam 0:1. Byla to škoda, ale
člověk alespoň trochu ochutnal velký fotbal.
Máš na tyto utkání památku v podobě vyměněného dresu?
Z domácího utkání proti Arsenalu mám dres
Clichy a z Londýna triko Tomáše Rosického.
Z utkání proti Panathinaikosu Athény mám
také někoho, ale nyní si nevzpomenu koho.
Na jakého hráče ze svého angažmá ve
Spartě nejraději vzpomínáš?
Byla tam skvělá parta: Jarda Blažek, řepa,
Horvy, Libor Došek, Karol Kisel, Míra Slepička.
Všichni jsme si navzájem dobře sedli a bylo
to pro nás pro všechny výborné období.
Jsi s nimi dodnes v kontaktu?
Jsem, volám si s řepou, s Mírou Slepičkou …
Pojďme k dnešnímu měření sil se Spartou
Praha, kde nastoupíš v bílém dresu. Jak
vidíš dnešní souboj?
Určitě je to pro všechny svátek. Přijede
Sparta, bude hodně diváků, na což se
všichni těšíme. My musíme podat stoprocentní výkon jak v obranné, tak i v útočné
fázi. Nikdo nesmí nic vypustit a s tím pak
můžeme uhrát přijatelný výsledek.

Na koho si musíme dát v dresu soupeře
největší pozor.
Samozřejmě na útočníky Lafatu, Kweukeho,
Bednáře, Kadlece. Ale když jsme si na Spartě
dávali na někoho pozor, tak nám dal gól
někdo jiný. Musíme si dát pozor na celý tým.
Jaký máš recept na překonání sparťanské
obrany a gólmana Vaclíka?
Střílet, dobíhat, dorážet, standardní situace.
Je to těžké, takto to definovat před zápasem. Musíme se rvát do koncovky… Něco
tam propadnout musí (směje se).
V Hradci Králové Sparta
táhne. Jak se těšíš na
atmosféru?
Těším se. Poslední dva zápasy v Malšovicích byly
v televizi a já
jsem je sledoval. Byl tu
plný stadion
a navíc jsme Spartu
dvakrát porazili, takže
fantazie. Kdyby to vyšlo
potřetí, bylo by to nádherné.
Zatipuješ si výsledek?
Netipuji!

PArtNer utKÁNí
Porsche Hradec Králové

Rozhovor s ředitelem Porsche Hradec
Králové Matyášem Lacinou:
Plní Vaše očekávání spolupráce Porsche
HK s FC Hradec Králové?
Určitě plní. My zajišťujeme FC Hradec Králové mobilitu a klub nám oproti tomu zajišťuje kontakt s obyvateli Hradec Králové.
S potěšením konstatuji, že si fanoušci a partneři klubu k našim profesionálním službám
a dobrým vozům již cestu našli.
V Porsche Hradec Králové se uskutečnila
předsezónní tisková konference FC HK.
Ano, v rámci spolupráce se v Porsche Hradec Králové uskutečnilo předsezónní setkání
klubu FC Hradec Králové a jeho partnerů.
Konference se nesla v duchu představení
novinek a to nejen nových hráčů FC HK, ale
i nového vozu ŠKODA Octavia. Partneři se
zúčastnili i testovacích jízd v novém voze
a byli s ním velice spokojeni.

Jste partnerem dnešního důležitého
utkání FC HK vs. Sparta…
Tento zajímavý zápas si nemůžeme nechat
ujít. Do dnešního utkání jsme věnovali ceny
pro fanoušky a nejlepšího hráče. Vybrali
jsme ceny z řady oblečení a reklamních
předmětů Porsche Selection, je se na co
těšit!
Připravili jste dnes pro fanoušky i nějaké
automobilové lahůdky ke shlédnutí?
Dnes vystavujeme před hlavním vchodem 2
vozy. Jsou to 2 nejnovější modely automobilky ŠKODA Auto a to ŠKODA Rapid 1,2
TSi 63 kw Ambition+ v modré barvě, cena:
285 000 Kč a Nová ŠKODA Octavia iii 2,0
TDi DSG elegance+, cena: 592 900 Kč.
V případě zájmu o testovací jízdu lze kontaktovat naše prodejce v Porsche Hradec
Králové.
Co dále můžete na jarní sezónu řidičům
nabídnout?

Show room Porsche Hradec Králové při předsezónním setkání s partnery klubu.

Každému vozu bych po náročné zimě doporučoval jarní servisní prohlídku! Porsche
Hradec Králové nabízí vyčištění a dezinfekci
klimatizace, výměnu pylového a prachového filtru nebo ošetření podvozku po zimě
a důkladné umytí vozu. Jednoduše u nás
také vyřešíte přezutí ze zimních pneumatik
na letní. To vše za akční ceny! Pokud vlastníte starší vůz 4 let, můžete získat ještě vý-

hodnější ceny na servisní práce a příslušenství.
Kde se fanoušci dovědí o Vašich akčních
nabídkách, popř. slevách?
Všechny naše akční nabídky uvádíme na internetových stránkách
www.porsche-hk.cz
a nebo na facebookovém profilu Porsche
Hradec Králové.

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. 22 - útočník FC Hradec Králové
Vojtěch Hadaščok

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
175 cm, 76 kg

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 cm, 68 kg

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

rOZHOvOr

s Kristýnou Pitrmanovou, přítelkyní Tomáše Hájka
Zimní posila Votroků TOMáŠ HáJeK se ve
městě „pod Bílou věží“ teprve zabydluje. Do
východočeské metropole přišel
Tomáš sám. Svoji přítelkyni
Kristýnu prozatím „zanechal“ v rodném Zlíně.
Úvod rozhovoru nemohl
začít jinak, než otázkou:
Není Vám ve Zlíně po
Tomášovi smutno?
Samozřejmě.Je to nezvyk, nebýt s ním denně
ve styku. Ale než odjel,
koupil mi pejska, ať mi takové smutno není :-)
Mohla byste se našim fanouškům představit?
Jmenuji se Kristýna Pitrmanová, je mi 18let. Momentálně
třetím rokem studuji Gymnázium ve
Zlíně. Mezi mé záliby patří sport a čtení.
Jak jste vůbec přivítala novinku, že se
Tomáš na půl roku upsal Hradci Králové?
Jsem velice ráda, že Tom dostal šanci ukázat svůj talent. Má nyní velkou motivaci do
budoucna. Snažím se ho ve všem podporovat i na dálku.
Jak často Váš přítel dojíždí domů?
Jak se podaří. Za tu dobu, co se přemístil do
Hradce Králové, tu byl asi třikrát.
Už jste v Hradci Králové byla?
Ano byla, zrovna nedávno jsem tam trávila
asi týden, protože jsem měla ve škole volno.
Tak jsem jela za Tomem na návštěvu:-)
Jak se Vám město líbilo?
Nepovedlo se nám navštívit úplné centrum
města, ale i přesto se mi v Hradci líbilo. Doufám, že při příští návštěvě se po městě podívám víc.
Kdyby se Tomáš s klubem v létě domluvil
na prodloužení spolupráce, následovala
byste svého partnera?
Jelikož studuji, tak by to v blízké době nejspíš nešlo. Ale do budoucna chceme spolu

určitě bydlet, takže ho budu následovat tam,
kde zrovna bude hrát. :-)
Jaký máte vůbec vztah ke sportu?
Miluji sport! Od malička lyžuji, v létě ráda
jezdím na in-line bruslích a občas
si zajdu do fitka. Sport je totiž
skvělý na odreagování!
Jak vyplníte svůj volný čas,
když jste s Tomášem ?
Teď toho společného času
moc není. Pokud jsme však
spolu, chodíme do kina, na
procházky, snažíme se vymyslet pokaždé něco akčního.
Chodila jste ho povzbuzovat
na domácí zápasy ve Zlíně?
S Tomem jsme spolu krátce,
takže jsem neměla tu možnost.
Jaká jste fanynka? Dokážete také
při utkání zakřičet?
Fanynka jsem velká :-) někdy až moc
velká! Co se týče křiku tak ten je u mne na
denním pořádku :-D
A co pravidla fotbalu? Dokázala byste říct,
kdy se nařizuje pokutový kop?
Až tak moc toho o fotbale nevím, ale řekla
bych, že se nařizuje, pokud hráč fauluje protivníka ve vlastním pokutovém území.
Výborně a teď prosím něco prozraďte na
Tomáše? Jaký je partner?
No bohužel ho budu muset pochválit. Je to
velmi vnímavý a skvělý chlap, dokáže ocenit
každou maličkost.
Uklízí si rád? Vaří?
:-D Haha… uklízení nechává rád na mě, ale
nepořádný není;) No a vaření, to mu taky
jde, rád vymýšlí co uvařit a čím překvapit.
Jaký má kromě sportu ještě další koníček?
Doufám, že mezi jeho další koníčky patřím
já :-) a samozřejmě rád posedí s kamarády.
Co Tomášovi popřejete do další kariéry?
Ať se mu daří a dosáhne svých cílů. Hlavně
aby byl zdravotně v pořádku a snažil se ukázat, co v něm je.

JubiLeum

Bohumil Lemfeld slaví „60“
Každý z hradeckých fanoušků ho zná. Zná
ho ale spíše jen podle jména a hlavně po
hlase. Ano, řeč je o hlasateli hradeckých Votroků Bohumilu Lemfeldovi (21. 3. 1953),
který v příštím týdnu oslaví kulaté, 60. narozeniny.
Nikdo mu pod „lízátky“ neřekne jinak, než:
„Bohouši“. Ve své komentátorské kariéře byl
u mnoha úspěchů, ale také pádů, hradeckých fotbalistů. Byl u hokejové extraligy
v Hradci Králové, ale také u hokeje v Pardubicích. A jak sám s humorem říká: „Kdyby
mě začínající trenér Škorpil naučil líp kopat
do balónu, mohl jsem to s fotbalem dotáhnout i dál. Přesto mu i dodatečně děkuji za
základy, které mně dal. A možná i jeho filozofie a náhled na fotbal mně pomohl k tomu,
že jsem se pak mohl věnovat fotbalu s mikrofonem v ruce.“

Jak jste svoji premiéru prožíval?
Pro mě to byl takový zážitek, že jsem ani
okolí nevnímal, takže z premiéry si moc nepamatuji.
Ve své bohaté hlasatelské kariéře jste nezůstal pouze u kopané …
Byl jsem také u postupu hradeckých hokejistů do extraligy a u jejich roční anabáze
v této soutěži. Po jejich sestupu jsem byl
osloven pardubickým hokejem, kde jsem
hlásil nepřetržitě do loňské sezóny. Měl jsem
tu čest, být s nimi u 3 titulů Mistra ligy. Také
jsem hlásil fotbal v Atlanticu Lázně Bohdaneč od krajského přeboru až po postup do
1. ligy, ale po jejich postupu jsme spolupráci
ukončili, protože nebylo možné, působit
u dvou ligových týmů. Dal jsem přednost
hradeckým fotbalistům.
Na které utkání nejraději vzpomínáte?
Na všechna vítězná (směje se). Vyjmenovat
jedno nebo dvě utkání za tu dlouhou éru,
není možné. Nezapomenutelné ale byly
vždy ty, které rozhodovaly o postupu našich
kluků do 1. ligy. Na to se nikdy nezapomíná.
Máte nějaký jiný zážitek?
Mám, to když měl při pohárovém utkání

Jak jste vůbec začal s mikrofonem v ruce?
Vlastně náhodou. Po sloučení tehdejšího SK
Hradec Králové a Rudé Hvězdy Hradec Králové, kde jsem byl členem, jsem začal pracovat u mládeže SKP Hradec Králové
a pohyboval jsem se zde na stadionu. Když
se v roce 1990 A tým probojoval opět do první ligy,
tak při posledním přípravném utkání chyběl hlasatel, tak jsem sestavy
nahlásil. No a v týdnu
před ostrým startem se
Spartou Praha za mnou
přišel tehdejší sekretář
klubu Ruda Molín, abych
šel i na mistrák hlásit.
Před vyprodaným hledištěm jsem to zvládl, zvládli
to i kluci na hřišti (výsledek 3:0, o utkání si můžete přečíst na jiném
Společně s trenérem, dnes sportovním ředitelem klubu,
místě ČBG) a tak mi to
Ladislavem Škorpilem (1969
zůstalo.

JubiLeum

Bohumil Lemfeld slaví „60“
proti Teplicím slavnostní výkop kardinál Dominik Duka a já jsem ho mohl ohlásit. Další
ze zážitků bylo slavnostní otevření SCM
Bavlna v loňském roce.
Nepotkáváme Vás pouze u příležitosti zápasů Gambrinus ligy, ale také při ohlašování mládežnických utkáních. K tomu,
když připočteme vaše zaměstnání, to si
Vás rodina moc neužije? Co na Váš „koníček“ říká manželka?
Nemít doma zázemí, těžko bych mohl tuto
činnost vykonávat. Mohu své ženě jen poděkovat. Fotbalová mládež v Hradci Králové, to je moje srdeční záležitost. Před „X“
lety jsme společně s panem Josefem Součkem (bývalý trenér mládeže v SK HK)
a panem Jiroutem (bývalý předseda RH HK)
zakládali tradici halových turnajů v Hradci
Králové.

Jste také zakladatelem vyhlášeného
„Šampáňo Cupu“ (turnaj pro hráče starší
35 let+povolený mladík). Kolikátý ročník
jste již o uplynulých Vánocích pořádal?
„Šampáňo“ jsme poprvé pořádali u příležitosti spojení dvou hradeckých klubů SK HK
a RH HK, takže to bude přes třicet ročníku.
Můžu jenom říct, že na jednom z prvních turnajů hrál například hokejový brankář Dušan
Salfický, kterému v té době bylo 17 let,
a zdaleka to nebyl první ročník. Historie je
opravdu bohatá.
Ještě jsme ani nezmínili Vaši fotbalovou
kariéru. Zavzpomínejte!
Začínal jsem jako žák v tehdejším Spartaku.
To jsou šedesátá léta. Mým prvním trenérem
byl bývalý tajemník jednoty pan Karel Roubíček a JUDr. Zdeněk Franc, který poté působil jako funkcionář Spartaku Hradec

Útočné trio ze Slezského předměstí:
zleva Bohumil Lemfeld, Jaroslav Mudruňka a Josef Andrejs

Bohumil Lemfeld při moderaci utkání s kolegou Zdeňkem Vranovským.
Králové. V černobílém dresu jsem prošel až
do nejvyšší dorostenecké soutěže a v roce
1972 jsem byl jako dorostenec v kádru
„béčka“. Zde mně trénoval bývalý hráč Gustav Deutsch. V létě jsem pak přestoupil do
RH Hradec Králové, kde jsem vydržel 12 let
pod vedením trenérů Staňka, Kománka,
Tauchena, či Šmardy staršího.
S kým jste se jako dorostenec potkal v kabině?
Určitě syn zmiňovaného trenéra Roubíčka
Karel, který potom nastupoval za Bohemians. Dále pak Jarda Mudruňka, který se
prosadil do ligového kádru Hradce. Pár zápasů jsem odehrál po boku Oldy Rotta
a dalších. Mnoho z mých spoluhráčů to dotáhlo dál než já a prosadili se i v lize.
Dnes Vás čeká ohlášení zápasu se Spartou Praha. Je to utkání pro Vás něčím výjimečným?
Zápas se Spartou Praha je vždy nevšední
záležitostí a je s ním daleko více práce, než
s běžným zápasem. S kolegou Vranovským

se samozřejmě připravíme zodpovědně,
aby zápas z bezpečnostního hlediska dopadl na výbornou.
Klub FC Hradec Králové Vám přeje i do
dalších let hodně zdraví a pohody. To Vám
jistě bude přát většina Vašich přátel. Co
naopak Vy byste závěrem popřál našemu
„černobílému“ fotbalu?
Všem hradeckým hráčům, které svým hlasem doprovázím k utkání, přeji vítězství.
Dále, aby se jim dařilo v jarní části Gambrinus ligy, aby svými výkony a výsledky napomohli k uchování ligové příslušnosti pro
hradecký fotbal. Hlavně jim ale přeji postavení nového stadionu. Snad se toho dočkám i já, jako jsem se dočkal nového
areálu na Bavlně. Snad budeme všichni sledovat fotbal z tribun nové arény, z nové hlasatelny. V budoucnu bych chtěl i svoji
„troškou do mlejna“ přispět k dobré atmosféře, která jistě bude v nové aréně panovat.
Děkuji a hodně štěstí a zdraví k Vašemu
jubileu.

FANOušKOvSKÁ StrÁNKA
Rozhovor s Kotym

Honza „Koty“ Kotouček – skutečná ikona
královéhradeckých fans. Osobnost, která
stmeluje příznivce Votroků, zakládající
člen fanklubu VOTROCi 2000 a již několik
let i předseda tohoto občanského sdružení
příznivců černobílých fotbalových barev.
Honzo, začnu u tebe klasickou otázkou –
jaká cestička tě přivedla k Votrokům?
Na fotbal mě přivedl otec, který mě vzal na
kvalifikaci s Teplicemi v roce 1980. Vyhráli
jsme moravskou skupinu druhé ligy a Teplice českou. Hrála se „kvalifikace o 1.ligu“.
Přišli jsme hodinu před zápasem, abychom
měli fleka na dobrých místech. Seděli jsme
zhruba v prostoru, kde je dnešní kotel domácích. Kotel ale nevypadal jako dnes. Fanoušci s vlajkami na žerdích byli na celé
západní tribuně mezi lidmi. Reagovali máváním na pěknou akci nebo šanci, na gól...
Hru doprovázelo troubení na houkačky
a trubky, které dnes již nikdo nepoužívá.
Tím, že byli po celé tribuně a stadion byl zaplněný téměř 20-ti tisíci diváky, dělalo to fantastickou kulisu. Od té chvíle už jsem toho
chtěl být součástí a babička mi ušila vlajku.
Stal jsem se vlajkonošem.
Ty jsi patřil ještě v dobách federální ligy
mezi ty, kteří jezdili za Votroky po celém
Československu. Koule tady nedávno
tuhle dobu připomněl s jistou nostalgií.
Jak na tehdejší výjezdy vzpomínáš ty?
Bylo to jiné. Někde přátelské a jinde naopak.
Díky tomu, že jste nikde ani nezakopnul
o policajta, tak velké dobrodružství. Nepřátelsky se chovali např. na Slovanu a v Trnavě. Bez problémů byla např. Dunajská
Streda a Inter Bratislava. Ostatní slovenské
kluby moc vlajkonošů neměli, a tak jsme si
výlety v klidu užívali. V Čechách bylo pro nás
horší a agresivnější prostředí. V druhé polovině 80-tých let začala doba rowdies. Vlajkonoši po republice se vzhlédli v Angličanech
a začali na stadionech vytvářet kotle, kam
chodila agresivní mládež. Velkou inspirací

pro ně byl i film „Proč?“. Museli jsme se přizpůsobit i my, pokud jsme chtěli vidět Votroky na hřištích soupeřů. Zbytečné násilí se
bohužel tehdy stalo koloritem každého zápasu. Cestovali jsme vlakem, často den před
zápasem a vraceli se v pondělí k ránu a šli
rovnou do práce nebo do školy. Bylo to náročné, ale byli jsme mladí a opravdoví fanatici, láska ke klubu pro nás byla vším.
Jsi jedním ze zakládajících členů fanklubu
VOTROCI 2000. Co bylo tím prvotním impulzem pro jeho založení?
Chtěli jsme vytvořit zastřešující organizaci
pro opravdové fanoušky, kteří oddaně podporují náš klub v dobrém i zlém, ztotožňují
se s ním. A to hlavně napříč věkovým i sociálním spektrem fandů. Nejsme žádnou chuligánskou partou a vůči násilí se zásadně
vymezujeme. Zároveň jsme více než jen
obyčejný fanclub. Naše organizace má své
stanovy a pravidla a jimi se řídíme. Zasahujeme i do dění okolo klubu FC HK. I když
jsme samostatným občanským sdružením,
považujeme se za nedílnou součást klubu
jako takového. Vyvíjíme aktivity podporující
Jan Kotouček společně s Václavem Pilařem při
oslavách postupu do Gambrinus ligy, sezóna
2009/2010.

a ovlivňující dění okolo našeho klubu. Zajišťujeme servis i pro ostatní fandy, kteří nejsou
přímo našimi členy, ale využívají naše služby.
Několik let ve Fanklubu zastáváš funkci
předsedy. Na co jsi za tu dobu nejvíce
pyšný, co se prostě opravdu podařilo?
Máme 13letou historii a já jsem v pořadí třetím předsedou. Vážím si toho, že jsem byl
letos znovu zvolen a že mám důvěru výboru.
Podařila se spousta dobrých věcí, za zásadní ale lze považovat skutečnost, že jsme
aktivně působili na politiky a zastupitele
v době, kdy se rozhodovalo o majetkovém
vstupu města do našeho klubu. Tehdy byla
v sázce samotná existence klubu a fanoušci
pod vedením VOTROKŮ 2000 mají podíl na
tom, že klub je dnes v majetku města a je finančně zabezpečen. Dokázali jsme také
přesvědčit městské politiky, že je potřeba
postavit nový fotbalový stadion a snažili
jsme se být oporou klubu a všem těm, kteří
za novou fotbalovou arénu v Hradci bojovali
a stále bojují. Současný stav „Malšáku“ je již
opravdu ostudný. Jsem rád, že se město
k nutnosti výstavby nového stadionu postavilo čelem a nyní systematicky pracuje na
přípravných pracích. Hradečtí politici snad
již většinově pochopili, že náš FC je a bude
výkladní skříní města.
Jako představitel fanoušků často jednáš
oficiálně i neoficiálně s vedením klubu.
Jedním z nejčerstvějších výsledků těchto
jednání je upravený sektor kotle domácích. Co si od těchto úprav klub a fanoušci slibují?
To je právě jedna z důležitých cest k eliminaci násilí na našem stadionu. V průběhu
posledního domácího zápasu se Slavií
došlo k velké hromadné bitce domácích kotelníků se sekurity, která měla ještě „dohru“
po zápase a ve městě. Setkali jsme se, myslím tím vedení Fanklubu a zástupce kotle,
s Ing. Juklem. Došlo ke vzájemné dohodě
a vytvoření nových podmínek pro kotel našich Ultras. Ten je nyní svobodnější. Schválen byl i můj návrh na stavební úpravy kotle,
které klub přes zimní pauzu provedl a fanoušci tak mají větší komfort. Takhle v praxi
vypadá to, čemu jiní rádi říkají “boj proti modernímu fotbalu“. Ríša Jukl, ředitel klubu je
tady pro fanoušky. Je tady pro nás a my to

cítíme. Máme ho rádi, stojíme za ním a věříme mu, protože on si fanoušků váží a dokáže pro nás něco udělat. Je to člověk na
správném místě. Zrovna tak PaeDr. Vedlich.
To je politik!!! Dělá pro lidi, ne proti lidem,
jako jiní, které zajímá jen vlastní prospěch
nebo zájem jejich „strany“.
Fanklub pořádá autobusové zájezdy na
většinu venkovních utkání. Ten poslední
podzimní zájezd do Jablonce měl velký
ohlas mezi fanoušky i v médiích, protože
celkem nepochopitelně došlo ke střetnutí
hradeckých fans s policií. Padala trestní
oznámení na policii a v zimní pauze byli
hradečtí fans zařazeni mezi pomyslně nejnebezpečnější ligové fanoušky. Jak se na
to díváš ty osobně, popř. jaký názor má
fanklub VOTROCI 2000?
Vadí mi, že z nás policie dělá extremisty
a chuligány a svými výplody podněcuje
média k tendenčním reportážím. Ty mají
sloužit jako alibi a obhajoba jejich zákroků
a nasazení pro laickou většinovou veřejnost.
Zřejmě nemají jiné pojmenování pro fanoušky jezdící na výjezdy, a tak nás označují za chuligány. Nás to uráží. Fandové se
často brání obligátním voláním ejsíejbí. Jestli
naopak to uráží policisty, tak ať se zamyslí,
proč tomu tak je. Když policie jede s námi
na zápas a blokuje nám dopředu bezdůvodně čerpací stanice a restaurace. Vyvolává strach a chaos u majitelů pump
a restaurací. Sleduje náš každý krok a natáčí z tří metrů na kameru. Rádi kriminalizují
naprosto banální situace jako je močení na
keř v parku, hádku bez fyzického kontaktu
nebo požití alkoholu, které k fandovi neodmyslitelně patří. Hledá se sebemenší důvod
k zásahu. Nedivme se, že fandů, kteří jezdí
ven, je málo. Každý není tak vnitřně silný,
aby to snesl. Tohle se na „západě“, který tak
často vyzdvihujeme, neděje. Tam se policie
„chovat“ umí. To snad ani nejde srovnávat,
ten přístup a chování. Kdo tam byl, potvrdí
má slova. Přitom fandů je tam desetinásobně více a nikdo je neotravuje na každém
kroku jejich cesty na stadion soupeře. Jsou
ale i města v republice, kde policie pracuje
profesionálně. Snad se to do budoucna
zlepší všude a policisté pochopí, že tudy
cesta nevede.

FANOušKOvSKÁ StrÁNKA
Rozhovor s Kotym

Vím o tobě, že jsi aktivní i při přípravě nového stadionu jako jeden ze členů komise
na magistrátu města, která pracuje na přípravě vnitřního řešení nového stadionu.
O co se svou prací v této komisi snažíš?
A jaká je podle tebe vůbec situace se
stavbou / nestavbou nového fotbalového
svatostánku v Hradci?
Moje role je, zajistit co největší „komfort“ pro
fanouška na novém stadionu. Rozumějme
tím prosím kvalitní zázemí pro fanoušky, ne
zlaté prkýnka a kohoutky na toaletách. Snažím se prostě o to, abychom jednou po slavnostním otevření stadionu nezjistili, že zde
chybí věci, které fanda potřebuje mít. Jsou
to spíše detaily, ale pro nás důležité. Fanda
se tu musí cítit jako doma, aby rád na nový
stadion chodil, a každý si našel na stadionu
své nové místo. Situace kolem „stavby“
arény bohužel často připomíná Kocourkov.
Viz stížnost-žaloba pro podjatosti. Chtěl
bych vyzdvihnout opět PaeDr. Vedlicha,
který tento projekt táhne. Nechci se dočkat
toho, že nám přes 400 milionů od investora
eCe, které dostaneme jako na zlatém podnose, uteče mezi prsty díky zdržovací tak-

tice odpůrců, kteří kašlou na zájmy většinové společnosti. Ostatně tito lidé dokázali
již v minulosti vyhnat investory z Hradce
a pomocí nesmyslných argumentů ovlivnit
veřejnost. Ta jim bohužel často „vlítla“ na
špek. Díky těmto profesionálním „odvolávačům“, kteří berou štědré tantiemi od zájmových skupin, přišlo naše město v minulosti
o tisíce pracovních míst (jak by se dnes hodila). Tito lidé, ve spolupráci s médii, zneužívají demokracii a šikanují tak většinovou
společnost. Vedou dezinformační kampaň
a chtějí zastavit proces výstavby stadionu za
každou cenu!!! V jiném městě v republice by
byli rádi, za každou investovanou korunu na
jejich půdě, znamenající rozvoj a nová pracovní místa. Proti přílivu „cizího“ kapitálu by
rozhodně neprotestovali, když nenesou
žádné riziko. Hloupost a lež nesmí zvítězit!!!
Začal jsem tradiční první otázkou a i poslední je ta neustále se opakující: Co bys
Votrokům a hradeckému fotbalu popřál?
Sezonu, kdy vyhrajeme titul a nový stadion.
Toho se chci dožít. To musí být náš společný
cíl !!! Věřím, že alespoň toho druhého dosáhneme velmi brzy.

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
Vojtěch Mareček, sekretář Fotbalové akademie FC HK,
telefon 732 443 865

FOtOrePOrtÁž

19. kolo: FC Baník Ostrava – FC Hradec Králové 3:0

Kotel hradeckých fanoušků v Ostravě (foto JPA)
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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

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

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

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

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

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

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