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všesportovní stadion hradec králové

Neděle 7. dubna 2013 v 17.00 hod.

Zápas 22. kola

FC Hradec Králové – FK Mladá Boleslav

Program 22. kola (6. 4. 2013)

Program 23. kola (13. 4. 2013)

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

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

partner
utkání

mediální
partner
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O dNešNíM sOupeŘi
FK Mladá Boleslav

STUDENTSKÁ XI. studentů mladoboleslavského reálného gymnázia se v r. 1902 zaregistrovala u Českého fotbalového svazu. Po
pěti letech se klub přetvořil v S.K. Ml. Boleslav, který se stala základem příštího Mladoboleslavského SK (zkr. Mlado), který byl
založen roku 1910. Krátce po skončení první
světové války vznikla roku 1919 ASTON
VILLA Mladá Boleslav. Jak modrobílé Mlado,
tak zelenobílá Astonka spolu sváděly urputné boje. Za první republiky a krátce po 2.
sv. válce se sportovní příznivci v Mladé Boleslavi dělili v podstatě na tábory příznivců
Astonky a Mlada, i když zde existoval i třetí
SLAVOJ Mladá Boleslav který vznikl také
roku 1919. Tam, kde bývalo jeho hřiště se
dodnes říká na Slavoji a tak po tomto klubu
zůstal název jedné části města.
Po květnu 1945 se boleslavské kluby snažily
navázat na nedávnou úspěšnou činnost,
ovšem v té době řada lidí, tedy i sportovců
odcházelo osídlit české pohraničí a divizní
příslušnost (v této době druhá nejvyšší soutěž) si uchovala jen Astonka.
Po únoru 1948 v rámci sjednocení čs. tělovýchovy vznikaly nové jednoty a oddíly.
V Ml. Boleslavi k tomu přistoupilo i slučování
největších místních klubů. Aston Villa vstoupila v r. 1948 do ZSJ AZNP Ml. Boleslav
a o rok později do této nové Závodní sokolské jednoty přistupuje Slavoj MB a bývalé
Mlado, které v té době hrálo I.A třídu a neslo
název Sokol Mladoboleslavský. Z toho
všeho vyplývá, že náš nynější FK navazuje
na Aston Villu, založenou 1919 (později
názvy ZSJ AZNP, od 1950 TJ Spartak, od
1966 TJ Auto Škoda až po nynější FK)
Spartak Ml. Boleslav se dostal roku 1952 do
tzv. celostátní soutěže, což byla v podstatě
druhá liga. S výjimkou roku 1959, kdy na rok
sestoupil, ji hrál nepřetržitě, i když byla nazývána různými jmény. V roce 1964 si fotbalisté poprvé ochutnali nový Ústřední stadion
(dnes městský), který byl oficiálně otevřen
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o rok později r. 1965 při spartakiádě. Roku
1966 se TJ Spartak přejmenovala na TJ
AUTO ŠKODA, která měla 23 sportovních
odvětví a mezi nimi i fotbal. Fotbalová byla
úspěšná zejména v 80. letech, kdy byla pod
křídly automobilky (AZNP), které převzalo
do vlastnictví i stadion a zaměstnávalo hráče
vesměs jako požárníky.
V roce 1983, 1984 (trenér Polák) a 1986 (trenér Dočkal) skončilo mužstvo na 3. místě
a tradovalo se, že v té době nebyl oficiální
zájem podpořit vstup do první ligy.
Po sametové revoluci nová situace a tržní
vztahy s klubem notně zatřásly, funkcionáři
zvyklí na podporu automobilky se bez její
podpory neuměli postavit na vlastní nohy.
Tradiční druholigový účastník v roce 1992
sestoupil do ČFL a roku 1996 dokonce do
divize. Až příchodem nového manažéra Michala Doležala a trenéra Karla Stannera se
podařilo vyhrát divizi (1997), hned na to
i ČFL (1998) a v létě roku 1998 se opět hrála
v Mladé Boleslavi druhá nejvyšší soutěž.
Klub je od té doby znám pod názvem FK
MLADÁ BOLESLAV. Začala přestavba městského stadionu, fotbal se přestěhoval na
hrací plochu č. 2, ze které vznikl útulný fotbalový areál pro 4 tisíce diváků sedících pod
střechou dvou nových tribun. Klub byl přetvořen v akciovou společnost.
Oslava 100. výročí organizované kopané
v Mladé Boleslavi měla v roce 2002 velkou
podporu společnosti Škoda Auto a.s., která
se znovu stala oficiálním partnerem fotbalového týmu FK Mladá Boleslav a byl vyhlášen
cíl – postoupit do nejvyšší soutěže. Ten přišel už v roce 2004. V ročníku 2005/06 vybojoval klub nečekané 2. místo! Toto umístění
otevřelo Boleslavi vstup do pohárové Evropy – předkolo Ligy mistrů (Valerenga Oslo
a Galatasary Istanbul) a zajistění startu v Poháru UEFA v ročníku 2006/07. Největší
úspěch v historii bylo vyřazení Olympique
Marseille v Poháru UEFA.
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SOUPISKA FK MlAdá BOleSlAv, a.s.
gambrinus liga – jaro 2013

Brankáři:

1
12
27

Hankič Hidajet (1994)
Šeda Jan (1985)
Miller Miroslav (1980)

ve Fk MB od 13. 7. 2012 (bosenská nár.)
ve Fk MB od 1. 7. 2005 (odchovanec)
ve Fk MB od 1. 1. 2001

Obránci:

2
3

JoHana Petr (1976)
Ševinský František (1978)

4
5
6

rolko adrian (1978)
Janíček Tomáš (1982)
Šírl radek (1981)

8

Bořil Jan (1991)

20

kysela Jan (1985)

25
29

sMeJkal Michal (1986)
dosoudil radek (1983)

ve Fk MB od 1. 7. 2010
ve Fk MB od 1. 7. 2005 do 12. 2. 2009
a od 16. 1. 2013
ve Fk MB od 1. 7. 2006
ve Fk MB od 1. 7. 2008
ve Fk MB od 15. 10. 2010 do 30. 5. 2012
a od 12. 7. 2012
ve Fk MB od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010
a od 1. 1. 2012 (odchovanec)
ve Fk MB od 1. 7. 2005 do 15. 1. 2010
a od 1. 7. 2010 (odchovanec)
ve Fk MB od 13. 6. 2012
ve Fk MB od 14. 8. 2014 (odchovanec)

Záložníci:

7
10
11
14
15
17
21
23

Brunclík david (1985)
sloBoda roman (1987)
kúdela ondřej (1987)
JarolíM david (1979)
ŠToHanzl Jan (1985)
Ščuk Jasmin (1990)
zaHusTel ondřej (1991)
oPiela lukáš (1986)

ve Fk MB od 1. 1. 2012 (odchovanec)
ve Fk MB od 21. 1. 2013 (slovenská nár.)
ve Fk MB od 7. 1. 2009
ve Fk MB od 15. 1. 2013
ve Fk MB od 15. 6. 2011
ve Fk MB od 7. 5. 2011 (bosenská nár.)
ve Fk MB od 30. 11. 2009 (odchovanec)
ve Fk MB od 15. 1. 2008 (slovenská nár.)

Útočníci:

9
16
18
19
24
26
22

MareŠ Jakub (1987)
neŠPor Martin (1990)
Magera lukáš (1983)
cHraMosTa Jan (1990)
sivrič Matej (1990)
ondřeJka václav (1988)
synek Jakub (1990)

ve Fk MB od 17. 2. 2012
ve Fk MB od 13. 6. 2012
ve Fk MB od 13. 6. 2012
ve Fk MB od 4. 4. 2009 (odchovanec)
ve Fk MB od 13. 6. 2012 (chorvatská nár.)
ve Fk MB od 9. 7. 2012
ve Fk MB od 17. 9. 2011 (odchovanec)

Realizační tým:
ladislav Minář (1969) – hlavní trenér, Milan Pechanec (1963), Filip Toncar (1983), Martin Třasák (1973) – asistenti, vladimír rosenberger (1965) – vedoucí týmu, Miroslav sinkule (1975),
Josef Horák (1953) – lékaři, václav kubíček (1965) – fyzioterapeut, Jan skoupý (1981) –
masér, Pavel uhlíř (1966) – kustod.
- 3-
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OHlÉdNuTí ZA MiNulÝMi ZápAsY

20. kolo: Fc Hradec Králové – Sparta Praha 1:2 (1:1)
V druhém jarním duelu letošního roku na
Všesportovní stadion přijeli fotbalisté
pražské Sparty. Naši borci se dostali již
ve 3. minutě do vedení po fantastické přihrávce Honzy Šislera do šestnáctky, kterou hlavou proměnil Vojta Štěpán. Potom
jsme dlouho odolávali snaze Sparty o vyrovnání. K narušení domácí koncepce
došlo v 25. minutě, kdy pro zranění odstoupil Honza Šisler. Hradečáci dřeli, bojovali a nenechali Sparťany rozehrát
jejich kombinační hru. Vyrovnání přišlo
ve druhé minutě nastavení. Po změně
stran Východočeši statečně bojovali
a hosté se nemohli dlouho prosadit.
V závěru utkání Sparta posílila útok
dvěma vysokými útočníky, přišli Bednář
a Kweuke. To se jim vyplatilo a Krejčí
vstřelil vítězný gól. Zápas nabídl strhující
podívanou a naši plejeři, i když odešli poraženi, tak prohráli se ctí!
Jiří Plíšek: „Odehráli jsme
nešťastné utkání. Vstoupili
jsme výborně do zápasu,
kdy se nám podařilo zaskočit Spartu a jít do vedení po
krásném gólu. Bohužel opět
jsme po hrubé individuální
chybě nechali soupeře brankou do šatny vyrovnat. Zatím co my jsme svoji šanci neproměnili, tak Sparta nás v závěru utkání
dokázala za jedno zaváhání potrestat. Bylo
to velmi zdařilé utkání, bohužel bez bodového efektu a to co je pozitivní, že jsme se
dokázali herně zvednout. A na tom je potřeba postavit výkony v těch zápasech, které
nás čekají dál.“
Jiří Poděbradský: „Určité
zklamání je, ale na druhou
stranu jsme proti utkání v Ostravě udělali posun v určitých
věcech, co jsme si řekli.
V utkání se Spartou jsme je
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snažili napravit, ale bohužel nás srážejí určité chyby. Na druhou stranu jsme zase rádi,
že jsme nedostali hned ze začátku branku
a naopak jsme gól vstřelili. chtěli jsme hrát
aktivně, nenechat hrát soupeře jeho hru
a vytvářeli jsme presink. To se nám dařilo.
V závěru prvního poločasu jsme dostali gól
do šatny, i když si myslím, že by nás to nemělo položit. Druhou půli jsme se taky snažili, ale zase přišla další chyba, soupeř se
dostal do vedení a měli jsme jen deset minut
na zkorigování výsledku. To pro nás bylo
strašně málo, ale věřím, že se máme od
čeho odpíchnout do dalších zápasů.“
Vojta Hadaščok: „Věděli
jsme že utkání bude velice
těžké a taky bylo. Ale snažili
jsme se s tím poprat a na
soupeře vlétnout. Podařilo se
nám vstřelit rychlou branku,
ale vlastními chybami jsme
se připravili o body.“
Vojta Štěpán: „Do zápasu
jsme vstoupili přesně tak, jak
jsme chtěli, odčinit ty špatné
zápasy před tím. Začali jsme
aktivně, ve třetí minutě jsme
dali branku, což nám pomohlo. Pak jsme hráli dobrý
fotbal. Škoda konce poločasu, že jsme to
nedohráli a dostali jsme zbytečný gól do
šatny. Ve druhém poločase Sparta prostřídala hráče. Dopředu přišli vysoké věže, soupeř nás dostal trošku pod tlak a vstřelil
vítězný gól. Je to škoda, kdybychom asi dostali později ten první gól, tak jsme utkání
snad zvládli aspoň na bod. A můj gól? Kluci
to dobře vykombinovali na pravé straně a už
jsem věděl, že bude Honza Šisler centrovat.
Šel jsem tak nějak naslepo před branku
a balon přistál přímo ke mně. Tak jsem se
snažil čistě trefit hlavou míč, což se povedlo.“
Připravil Petr Přibík
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OHlÉdNuTí ZA MiNulÝMi ZápAsY

21. kolo: Fc Zbrojovka Brno – Fc Hradec Kr. 1:3 (0:1)
K dalšímu utkání na hřišti soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté do Brna, kde se
střetli na Městském stadionu s místní
Zbrojovkou. Hradečtí plejeři navázali na
výborný výkon z utkání se Spartou a neohroženě se do svého soupeře pustili. Šli
brzy do vedení brankou Honzy Šislera. Po
změně stran Radek Hochmeister vedení
Votroků zvýšil, domácí se však nevzdali
a kontaktní brankou se dostali znovu do
zápasu. V samém závěru zlatý hřeb zasadil Dušan Uškovič, když nádherným lobem
přehodil brněnského gólmana. Hrdiny
utkání bylo celé mužstvo, které vzadu jistil svými výbornými zásahy Jirka Lindr!
Jiří Plíšek: „Odehráli jsme
velmi důležité utkání se ziskem tří velmi cenných bodů.
Do zápasu jsme vstoupili
velmi dobře po moc dobré
gólové akci. Měli jsme šance, abychom vedení zvýšili,
to se bohužel nestalo. Ve druhém poločase
bylo Brno aktivnější, mělo svoje příležitosti.
Při nás stálo taky trošku sportovní štěstí,
které jsme si po dlouhé době již zasloužili.
Nakonec jsme zápas dokázali dovézt do vítězného konce a moc si toho vážíme, ale
víme, že nás čeká dlouhá cesta.“
Radek Hochmeister: „Byl to
určitě těžký zápas, jeli jsme
tam v očekávání, že to bude
boj. Na to, že šlo o záchranu,
tak to byl docela hezký fotbal.
V prvním poločase jsme měli
tři gólovky, ale bohužel jsme
proměnili jen jednu, což nám trošku uškodilo.
Potom jsme se dostali pod tlak domácích, ale
podařilo se mně dát druhý gól, což nás uklidnilo. Potom jsme dostali z penalty branku
a zase jsme malinko znejistěli. Možná i trošku
se štěstím, ale hlavně bojovností a naším poctivým pojetím hry jsme zápas zvládli ukopat

a další branku jsme nedostali, i když jsme
občas měli štěstí. A pak Dušan Uškovič udělal třešničku na dortu! A moje branka? Vojta
Štěpán poslal střílený centr na zadní tyč,
Milan Fukal výborně hlavou vrátil míč před
bránu a v souboji s brankářem jsem se trošku
krkolomně hlavičkou trefil.“
Jan Šisler: „Na Brno jsme
vlétli a v úvodu dali gól, který
nám hodně pomohl. Prvních
35 minut jsme domácí přehrávali a do ničeho nepustili,
pak jsme trošku zalezli, Brno
začalo hrát a vytvořilo si
šance. Nám se naštěstí podařilo v druhé
půlce dát další branku. Potom jsme dostali
z penalty gól, ale závěr zápasu jsme si pohlídali a třešničkou na dortu byl gól Dušana Uškoviče na 3:1! A moje branka? Uprostřed
hřiště vybojoval Vojta Štěpán míč a posunul
ho doprava na Vojtu Hadaščoka. Vojta poslal
krásný centr na zadní tyč a já jsem jen balon
uklidil pravačkou brankáři do protipohybu.“
Dušan Uškovič: „Mně se
bude zápas lehko hodnotit.
Vyhráli jsme poprvé venku
a úplně zaslouženě. Prvých
třicet minut jsme dominovali,
chlapci si vytvořili tři gólové
šance a z toho jednu proměnili. Ke konci poločasu Brno trošku přitlačilo,
ale výsledek jsme bez problému ustáli. Do
druhého poločasu jsme nastoupili s tím, že
navážeme na první dějství a to se nám podařilo druhou brankou. Po penaltě, ze které
padla kontaktní branka domácích, se nám
to malinko zkomplikovalo. Dnes jsme si zasloužili vyhrát, nenechali jsme se zaskočit
a podali jsme dobrý výkon podložený kvalitní defenzívou a hrozili jsme stále brejky.
Poděkovali jsme se našim fanouškům, kteří
vycestovali na zápas. Doufám, že to bude
pěkný odrazový můstek a náš výkon potvrdíme doma s Boleslaví. A můj gól? Byla
- 5-
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21. kolo: Fc Zbrojovka Brno – Fc Hradec Kr. 1:3 (0:1)
to brejková situace ke konci zápasu. Mára
Kulič potáhl balon z levé strany do středu
hřiště a počkal až vyběhne stoper. Čekal
jsem na ofsajdové čáře a Mára mně míč

pěkně přihrál. Viděl jsem, že brankář vyběhl
a tak jsem ho obloučkem z první pravou placírkou přehodil.“
Připravil Petr Přibík

20. kolo, 17. března 2013:
FC Hradec Král. – Sparta Praha 1:2 (1:1)
Branky: 3. Štěpán – 45.+2 a 81. Krejčí.
Rozhodčí: Kocourek – Pospíšil, Kříž.
ŽK: Lindr, Jánošík (oba Hradec).
Diváci: 6947.
Fc HK: Lindr – Holeš, Jánošík, Fukal, Podě-

bradský – Harba, Šisler (27. Schwarz),
Strnad, Halilovič – Hadaščok (75. Kulič),
Štěpán (81. Zelený). Trenér: Plíšek.
Sparta: Vaclík – Zápotočný, Švejdík, Holek,
Hybš (79. Kweuke) – Přikryl (63. Bednář),
Vácha, Matějovský, Krejčí – Kadlec (85. Hušbauer), Lafata. Trenér: Lavička.

4. kolo Poháru České pošty, 23. března 2013:
Viktoria Plzeň – FC Hradec Král. 1:0 (1:0)
Branka: 35. Adamov. Rozhodčí: Ochotnický
– Mencl, Kříž. ŽK: Plašil, Poděbradský, Hadaščok (všichni Hradec). Diváci: 4782. První
zápas 1:2, postoupila Plzeň.
Plzeň: Mandous – řezník, Hejda, Procházka,

Beránek – Kyndl (90.+2 chocholoušek),
Horváth – Fillo, Kovařík, Zeman (81. Kůžel) –
Adamov (90.+1 Růžička). Trenér: Vrba.
Fc HK: Lindr – Plašil, Jánošík, Fukal, Poděbradský – Štěpán (65. Voltr), Strnad (76. Hochmeister), Schwarz, Zelený – Klapka (63.
Harba) – Hadaščok. Trenér: Plíšek.

21. kolo, 31. března 2013:
Zbrojovka Brno – FC HK 1:3 (0:1)
Branky: 62. Zavadil z pen. – 9. Šisler, 55. Hochmeister, 90.+1 Uškovič. Rozhodčí:
K. Hrubeš – Wilczek, T. Kovařík. ŽK: Mezlík,
Hyčka – Hadaščok, Lindr. Diváci: 1826.
Brno: Petr – Pašek, Pernica, Sus, Hyčka (65.

Markovič) – Mezlík, Šoljič (29. Traoré), Zavadil, Lutonský (55. Husár) – Švancara,
Škoda. Trenér: Čuhel.
Fc HK: Lindr – Plašil, Fukal, Hochmeister,
Poděbradský – Klapka (74. Uškovič), Šisler,
Strnad, Harba, Štěpán (82. Kulič) – Hadasčok. Trenér: Plíšek.

Tabulka Gambrinus ligy, sezóna 2012/2013, po neúplném 21. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Fc Viktoria Plzeň
Ac Sparta Praha
SK Sigma Olomouc
FK Baumit Jablonec
FK Mladá Boleslav
FK Dukla Praha
Fc Slovan Liberec
SK Slavia Praha
1.Fc Slovácko
Fc Vysočina Jihlava
Fc Baník Ostrava
Fc Zbrojovka Brno
FC Hradec Králové
1.FK Příbram
FK Teplice
SK České Budějovice

21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
20
21
21
21
21
21

13
13
11
10
9
7
8
6
6
5
5
6
4
4
4
4

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

3
3
4
3
8
5
8
7
9
6
8
11
9
9
10
12

37:14
34:15
32:17
36:22
23:24
32:27
28:29
26:24
25:27
22:30
26:30
23:37
21:28
19:30
20:34
17:33

44
44
39
38
31
30
29
26
24
24
22
22
20
20
19
17

14
11
9
5
-2
-3
-1
-4
-9
-6
-5
-8
-10
-13
-14
-16
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JuNiOrsKÝ TÝM FC HK
Liga juniorů 2012/2013

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
jun.: Lindr – Bodlák, Novák, Hock, Zelený – Doležal (80. Vlček), Krčál, Kopáč, Krolop (86. Vobejda), Furik (88. Zavřel) – Uškovič (77. Hofman).
V jarní premiéře na Bavlně hostili naši junioři Vysočinu Jihlava. V sestavě domácích nastoupil
Dušan Uškovič, který se vrátil na zelený pažit po zdlouhavém zranění třísel, brankář Lindr
a Jaroslav Zelený z A týmu. 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 druhého 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. minutě 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. Brankový účet uzavřel tři minuty před koncem
Hofman, který se dostal k míči po chybě hostující obrany a brankáři nedal šanci, 3:0.
Mladí Votroci vyhráli hlavně po výborném výkonu ve druhém poločase a i nadále se udrželi
ve špičce Juniorské ligy.
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.“
22. kolo: FC Zbrojovka Brno jun. – Hradec Králové jun.
Odloženo na 2. května pro nezpůsobilý terén.
23. kolo: FC Hradec Králové – FC Baník Ostrava 2:1 (1:0)
Branky: Janoušek, Voltr – Novák. Rozhodčí: Berka. ŽK: 2:0. Diváci: 50. Fc HK jun.: Zavřel –
Krčál, Simerský, Novotný (58. Hock) – Bodlák, Sixta (63. Hofman), Janoušek, Shejbal – Zec
(78. Doležal), Voltr (88. Kopáč), Furik (53. Krolop).
Na umělé trávě v chudonicích se hrál od úvodních minut bojovný fotbal a vůbec to nevypadalo, že proti sobě hraje čtvrtý a poslední celek tabulky. Bohužel silný vítr znemožňoval
všem aktérům předvádět kombinační hru a v prvním dějství se tak urodilo minimum brankových příležitostí.
- 7-
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Tabulka Juniorské ligy, sezóna 2012/2013, po neúplném 24. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

23
22
23
22
24
24
24
23
24
24
24
24
24
23
23
24
24
23

17
14
13
13
12
10
9
9
9
6
8
7
7
7
5
5
4
4

5
4
5
3
2
7
7
6
6
11
5
7
5
5
10
7
8
1

1
4
5
6
10
7
8
8
9
7
11
10
12
11
8
12
12
18

47:10
56:27
52:25
48:32
53:43
59:48
39:36
45:39
36:49
41:51
36:50
44:45
46:49
38:52
28:48
30:52
34:53
30:53

56
46
44
42
38
37
34
33
33
29
29
28
26
26
25
22
20
13

23
10
11
6
5
1
-2
0
-3
-10
-7
-8
-7
-10
-8
-14
-16
-23

Ve 13. minutě po rychlém protiútoku v podání dvojice Bodlák – Krčál stačil střelu druhého
jmenovaného vyrazit hostující gólman jen na roh. Po jeho rozehrání a nacvičeném signálu
se míč dostal k Janouškovi a ten už zamířil přesně – 1:0. Baník v dalších minutách neklesl
do kolen a ve 27. minutě byl blízko vyrovnání. Po rohovém kopu přesně hlavičkoval Stronati,
gólman Zavřel byl již překonán, ale na brankové čáře ho zastoupil Bodlák a míč odkopl do
bezpečí. Podobná situace se opakovala ve 42. minutě, kdy po závaru před hradeckou brankou vykopával balon pro změnu Novotný.
Do druhé půle vstoupili hosté velmi aktivně, těžili ze své výškové a fyzické převahy a začali
„votroky“ přehrávat. Ve 49. minutě se v dobré střelecké pozici ocitl Šašinka, ale mířil těsně
nad Zavřelovu branku. O dvě minuty později na druhé straně neuspěl Krčál, když jeho střela
těsně minula levou tyč. Následně se po přihrávce Voltra v koncovce neprosadil ani Zec. Zaslouženého vyrovnání se Baník dočkal v 75. minutě, kdy se k odraženému míči dostal Novák
a polovysokou střelou k levé tyči překonal Zavřela – 1:1. „Votroci“ se nechtěli s remízovým
stavem smířit a zasloužené odměny
se dočkali v 82. minutě, kdy se po
trestném kopu Janouška v hostující
šestnáctce nejlépe orientoval Voltr
a přízemní střelou zajistil svému
týmu těsné vítězství – 2:1.
Luděk Jelínek, asistent trenéra:
„Hosté se u nás představili ve velmi
dobrém světle a nechápu, že jsou na
poslední příčce tabulky. Těžili ze své
fyzické převahy a musím přiznat, že
při nás v tomto zápase stálo i sportovní štěstí. Tři body jsou ale v tomto
mrazivém počasí určitě hodně cenné.
Vzhledem k velikonočním svátkům
sehrajeme příští utkání na pražské
Spartě až ve středu 3. dubna.“
-8-
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JAK TO BYlO NApOsledY?
Prvoligová sezóna 2012/2013, 8. kolo

8. kolo, 23. 9. 2012, Mladá Boleslav:
FK Mladá Boleslav – FC HKé 1:0 (1:0)
Branky: 31. Nešpor. Rozhodčí: K. Hrubeš –
Štěrba, Dobrovolný. ŽK: 11. Dosoudil, 13.
Sivrič, 55. Bořil, 65. Johana – 34. Jánošík,
66. Uškovič, 72. Dvořák, 90. Fukal. Počet diváků: 3680.
Fc HK: Koubek – Holeš, Šisler (87. Zec), Jánošík, Poděbradský, Fukal, Hochmeister,
Štěpán (81. Voltr), Harba, Dvořák (73. Zelený), Uškovič.
FK Ml. Boleslav: Miller – Johana, Janíček (85.
Ščuk), Šírl, Bořil, Dosoudil, Kúdela, Štohanzl
(60. Fillo), Mareš, Nešpor (68. Bulut), Sivrič.
Pod novým trenérem Ladislavem Minářem
vstoupila Mladá Boleslav do utkání pořádně
zostra, již ve 13. minutě měli domácí na
svém účtu dvě žluté karty. Kromě kartového
ohodnocení byla k vidění také jedna gólová
šance, to když se Štohanzl pokusil od půlící
čáry přehodit brankáře Koubka, míč však
minul opuštěnou branku o několik metrů.
Poté byla hra vyrovnaná, ale kromě několika
rohových kopů se k přímému ohrožení
branky ani jedno z mužstev nedostalo.
V 31. minutě převedli fotbalisté Mladé Boleslavi rychlý protiútok, na jehož konci se po
centru Šírla objevil Nešpor, jenž už neměl

problém uklidit míč za záda brankáře
Koubka, 1:0. Ovšem vyrovnáno mohlo být
hned v zápětí. Brankář Miller při odkopu trefil hradeckého Šislera, od něhož se míč odrazil těsně vedle prázdné branky. V závěru
prvního poločasu byli Hradečtí častěji
u míče, nicméně chyběla finální fáze s následnou střelbou. I proto první půle skončila
jednobrankovým vedením domácího celku.
Do druhé pětačtyřicetiminutovky vstoupili
hosté z Hradce Králové mnohem aktivněji
a šance na sebe nenechaly dlouho čekat.
Po krásné akci se Vojtěch Štěpán prosadil
na levé straně, našel úplně osamoceného
Šislera, který v jasné gólové příležitosti trefil
pouze brankáře Millera. Další velká šance na
vyrovnání přišla v 67. minutě, kdy se Uškovičův centr dostal až k Dvořákovi, ale jeho
zakončení bylo příliš slabé a bohužel vyrovnání neznamenalo. Pořádně rušno bylo za
několik minut i na druhé straně, kdy střela
Dosoudila trefila hostujícího obránce Poděbradského přímo na brankové čáře. Pojistit
své vedení mohla Boleslav v 75. minutě, na
Sivričův centr si naskočil osamocený Bulut,
jenž ve výborné pozici královéhradeckou
svatyni těsně minul.
V těchto chvílích se hrál opravdu pohledný
fotbal, který nabízel střelecké pokusy na obou
stranách. Městský stadion
v Mladé Boleslavi si pořádně oddechl při ráně
Radka Hochmeistera, která jen těsně minula břevno domácí branky.
V samotném závěru se
Hradečtí tlačili do útoku
a vyrovnání viselo ve
vzduchu. Toužený gól
ovšem nepřišel a Mladá
Boleslav tak poprvé v historii Gambrinus ligy dokázala mužstvo Hradce
Králové porazit.
- 9-
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rOZHOvOr

s Tomášem Koubkem, brankářem Fc HK
Za pár dní tomu budou dva roky. Votroci mířili poslední dubnový den do Mladé Boleslavi, aby na místním stadionu svedli další
bitvu o prvoligové body a tím si také stvrdili
prvoligovou příslušnost na další sezonu. Trenér Kotal přišel do zápasu s překvapivou alternativou. Mezi tyče se postavil teprve
dvacetiletý odchovanec královéhradeckého klubu Tomáš KOUBeK.
A premiéra to byla náramná. Tomáš
jakoby v den čarodějnic začaroval
svoji svatyni a vychytal hostujícímu týmu překvapivou, o to
však důležitou výhru 2:1. „Když
se řekne Mladá Boleslav,
okamžitě se mi vybaví moje
premiéra v lize. Do zápasu
jsem šel společně s Jardou
Zeleným jako úplný nováček.
Na tohle utkání mám fantastické vzpomínky a jenom to
výhra 2:1 podtrhuje.“
Byl jsi před zápasem hodně
nervózní, když trenér Kotal
oznámil nominaci?
Jak na to dnes vzpomínám,
tak pan Kotal byl určitě víc
nervózní, než já (směje se).
Nominaci mi oznámil asi
dva dny před utkáním
a pak už mi jenom řekl,
že z toho nemohl ani
spát. Já sám osobně
jsem byl přesvědčený, že to zvládnu
a ukázalo se, že to bylo v pohodě.
Jaký okamžik ti z utkání nejvíce utkvěl
v paměti?
Určitě pocit toho konce, kdy rozhodčí naposledy písknul do píšťalky, a my jsme vyhráli.
Věděl jsem, že se mi zápas povedl. Byl to
zřejmě nejlepší start do ligy, co si může
mladý kluk přát.
-10-

Dá se říct, že raketový start do ligy tě vynesl až do reprezentačního týmu?
V tu dobu jsem již byl v „devatenáctce“
a tenhle zápas mi hrozně pomohl. Poté jsem
se v reprezentaci stal jedničkou, závěrečnou
kvalifikaci jsem odchytal a vlastně i celý závěrečný turnaj v Rumunsku, kde jsme se
stali vicemistry Evropy.
Od památného turnaje uplynulo již
hodně vody. Jak jsi na tom s reprezentací dnes?
Posunul jsem se o kategorii výše,
do „jedenadvacítky“. V počátku
jsem tam byl s kluky o dva roky
staršími a na srazy jsem jezdil
v roli trojky, abych to tam vůbec
poznal a nasál atmosféru jejich
utkání. Ale poté, i když o hodně
mladší a shodou určitých okolností, a také díky zranění gólmanů, jsem naskočil do těch
veledůležitých barážových
zápasů proti Rusku. Tak to
byl velký skok a změnilo se
opravdu hodně. Skočil jsem
do velkého fotbalu rovnýma
nohama.
Jaké to bylo?
Jo, obrovské. Jenom mě
mrzí, že jsem již třeba nezopakoval ten zmíněný,
premiérový
zápas
v lize podobnými
výkony. Od té
doby je to převážně pouze dobrý výkon nebo někdy
i špatný. Měl jsem výborný první zápas, kdy
jsem našemu týmu opravdu pomohl a vítězství jsem vychytal. V těch dalších třiceti to již
tomu tak nebylo.
Podzimní utkání v Mladé Boleslavi bylo
pro Votroky hodně nešťastné. Hra byla
více jak vyrovnaná, ale odvezli jsme si
prohru 0:1.
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V Mladé Boleslavi se odehrálo naše klasické
utkání. My jsme byli Boleslavi opravdu vyrovnaným soupeřem, ale zradily nás úplně
banální chyby, v kterých jsem byl namočený
i já. Po vstřeleném gólu domácí již pouze
bránili a my jsme nedokázali proměnit vytvořené šance. Prostě naše klasika a katastrofa. Jste lepší a prohrajete.
V dnešním zápase oblékne ikona mladoboleslavské kopané Marek Kulič černobílý
dres. Jsou z jeho strany vypsané nějaké
prémie?
Určitě by něco vypsat měl. Přeci jen tam
strávil hezká léta, zahrál si v jejich dresu evropské poháry, v lize byl s nimi druhý, třetí,
vyhrál pohár … Mára se určitě pochlapí.

Marek je známý vtipálek, hecíř, zkrátka
člověk, který nikdy náladu nezkazí …
Marek nám v tomhle případě hrozně pomohl. Patří mezi ty, kteří náladu v kabině
vždy pozvednou a v případě potřeby, dokáže
nastalou situaci i odlehčit. Zodpovědnost
vzal na svoje triko a vtípky roznáší po kabině.
Co by sis do dnešního utkání přál?
Samozřejmě tři body. Abychom potvrdili vítězství z Brna, abychom vůbec pravidelně
doma vítězili a odvrátili to nepříznivé postavení, které v tabulce Gambrinus ligy je. Stále
ještě v klidných vodách nejsme. Jak ale ukázaly nejenom podzimní zápasy, můžeme
hrát vyrovnaně s kýmkoliv a třeba také Boleslav u nás dnes porazit.

NAVŠTIVTE WEBOVé STRÁNKy FOTBALOVéHO KLUBU Fc HRADEc KRÁLOVé

www.fchk.cz

-11-
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rOZHOvOr

s Lubošem Prokopcem, trenérem juniorky Fc HK
Juniorka Votroků i v jarních bojích podává
nadstandardní výkony a i přes velkou konkurenci soupeřů si v tabulce drží skvělé třetí
místo. V době uskutečnění rozhovoru měli
svěřenci Luboše PROKOPCe za sebou 5 zápasů, ve kterých třikrát
zvítězili (Dukla, Jihlava,
Ostrava) a dvakrát odešli
poraženi (Slavia, Olomouc). Utkání v Brně bylo
přeloženo a na Spartě se
hrálo až po uzávěrce časopisu Černobílý gól.
Jak jste spokojen s vykročením do jarní části
soutěže?
Když se podíváme na výsledky, tak se nám podařilo třikrát vyhrát, a to vždy
v domácím prostředí, ale
na druhou stranu jsme
chtěli ze dvou venkovních
zápasů na Slavii nebo v Olomouci bodovat,
což se nepovedlo. Na Slavii jsme hráli dobře
a prohrát jsme si nezasloužili, v Olomouci
byli domácí lepší a po zásluze vyhráli.
V úvodu jara jste měli smůlu na vrtochy
počasí a dva domácí zápasy jste museli
odehrát na umělé trávě v Chudonicích.
Venkovní zápas s Brnem byl dokonce odložen. Nelimitovala vaše svěřence skutečnost, že v domácím prostředí na
Bavlně jste byli vlastně pouze jednou?
Myslím si, že ne. Až tedy na utkání s Baníkem Ostrava, kdy byl silný vítr a podmínky
nebyly absolutně fotbalové. Také to s fotbalem nemělo příliš společného. Já kdybych
nebyl trenér, ale divák, odcházím ve 20. minutě. Jednalo se pouze o boj, nebyl to fotbal
a mně osobně se zápas vůbec nelíbil. Nehledám žádné výmluvy, ale počasí určité zápasy v tomto ročním období ovlivňuje.
-12-

Naopak, které z těch pěti utkání hodnotíte
nejvýše?
Určitě nejlepší výkon jsme podali doma s Jihlavou. Tam jsme soupeře jasně přehráli,
soupeři jsme dali tři góly
a další příležitosti jsme neproměnili.
Utkání na hřišti lídra soutěže Zbrojovky Brno bylo
přeloženo. Ten mezitím
dvakrát bodově ztratil
a vy se k němu můžete
nyní bodově přiblížit …
My jsme vlastně jediný
tým soutěže, který dokázal suverénní Brno letos
porazit. I nyní jsem přesvědčený, že se nám
u nich podaří v dohrávaném utkání zvítězit.
Jak se oproti podzimním
zápasům změnil kádr?
Máme dva nové kluky
z dorostu. Bohužel Jirka
Bláha má problémy se skřípnutým nervem
v zádech a již třetí týden je mimo. David
Sixta se adaptoval a jeví se velmi dobře. Do
áčka a do jejich přípravy odešel Honza
Shejbal. To jsou asi nejzásadnější změny
v kádru.
Kdo by ještě mohl v jarní části soutěže nakouknout do kabiny áčka?
To je otázka pro trenéra Plíška. My hráče připravujeme a je jen na trenérech prvního
týmu, koho si k sobě povolají. chodí na
naše zápasy a hráče sledují.
Jakou má vůbec juniorská ligy úroveň?
Mnozí z ní měli strach.
Já si myslím, že úroveň je velice dobrá. Mě
zaráží fakt, že si ji někdo dovoluje neustále
zesměšňovat a mluví o ní jako o dětské soutěži. Třeba jasná fakta jsou následující:
v utkání v Olomouci proti nám nastoupilo 6
hráčů, kteří mají zkušenost s první ligou.
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V domácím zápase s Jihlavou proti nám nastoupil Vašíček, podzimní král střelců druhé
ligy v dresu Znojma a Masopust, podzimní
ligový objev Jihlavy. A to bych mohl pokračovat dál. Myslím si, že kdybychom hráli divizi, tak s takovými soupeři bychom se
nepotkali. Tak to je jedna věc, a když se
ohlédnu, tak za poslední dva roky jsme se
v přípravě s divizí utkali několikrát a ani jednou jsme neprohráli. Proto mě zaráží, že
někdo chce soutěže srovnávat a Juniorskou
ligu zesměšňovat.
V kádru se také rozehrával Dušan Uškovič, který minulé kolo v Brně svým gólem
stvrdil naše vítězství 3:1 …
Dušan s námi odehrál zápas s Jihlavou, kde
byl jeho přístup k utkání perfektní, tak jako
každého hráče „áčka“, který k nám přijde na
rozehrání. I ve zmiňovaném zápase, který
nebyl pro Dušana jednoduchý vzhledem
k jeho výpadku, který měl, nám hodně po-

mohl. Na druhou branku přihrával, byl na
hřišti osobností, takže s jeho výkonem panovala spokojenost.
Jak již v úvodu bylo zmíněno, v současné
chvíli jste na 3. místě tabulky. S jakým
umístěním budete spokojený na konci
soutěže?
Zopakuji to, co jsem říkal na začátku soutěže. Budu rád, když se umístíme do 6.
místa a naši hráči svými výkony zaujmou trenéry našeho prvního mužstva. Když se nyní
podívám na rozjetou soutěž a utkání, které
nás čekají, je docela reálné, abychom skončili na bronzové příčce. K tomu však musíme zvládnout zítřejší utkání na Spartě (v
době uzávěrky ještě nebyl znám výsledek,
st 3. 4. 2013), doma porazit Plzeň, kde jsme
na podzim prohráli a zvládnout utkání v Liberci. Ale priorita je, vychovat kvalitní hráče
pro první ligu.
Děkuji za rozhovor.

MediálNí pArTNer dNešNíHO uTKáNí
HIT RÁDIO MAGIc

HiTRáDiO MagiC vzniklo na základech východočeského Rádia Metuje, které se poprvé
v éteru ozvalo 18. října 1995 v 10:00. Jeho redakce a studia byly zřízeny na náchodském
Masarykově náměstí a z této budovy bylo
Hitrádio Magic přestěhováno v lednu 2011 do Hradce Králové, kde
sídlí na Velkém náměstí.
V programovém vedení Rádia Metuje
se postupně vystřídali „staří rádioví pardálové“ Petr Štrup, Martin Halaxa, Jiří Kánský,
Dušan Krejdl a Mirek Ťokan. Za mikrofonem
se o příjemné chvíle s Rádiem Metuje starali
moderátoři Markéta Šejblová, Jan Tuna,
Tomáš Peterka, Pavel Fröde, Michal „Tryskáč“ Souček, Hana Nedvědová, Jana Mudrová, Romana Kožíšková, Zdeněk Lokaj
a další. Zpravodajství po celou dobu vede
Petr Záliš. V jeho redakci se vystřídali např.
Filip Pultar, Jana Mudrová, Vendula Horáková, nebo Monika Homolková. Nad všemi
jmenovanými po celá dlouhá léta bděl
hodný a přátelský „náčelník“ – ředitel Rádia
Metuje Marek Remeš.

Vysílání rádia je ze střechy objektu přenášeno spojovací vzdušnou cestou na hlavní
vysílač, který stojí na Dobrošově nad Náchodem, kousek od Jiráskovy chaty. Ten
svým signálem na frekvenci 92,8 FM
pokrývá většinu Královéhradeckého
kraje. Pro kvalitní příjem ve všech
lokalitách regionu východních Čech
jsou v provozu tzv.vykrývací frekvence.
Jako první byly spuštěny kmitočty 94,7 FM
v Orlických horách – Litický chlum nad Vamberkem a v Broumově. Následovaly vysílače
na Táboře u Jičína – kmitočet 107,3 FM,
potom 95,1 FM Zvičina nad Dvorem Králové
nad Labem a v roce 2006 spuštěný kmitočet
97,0 FM v Trutnově na Šibeničním vrchu.
Momentálně je signál nového rádia pro východní Čechy – Hitrádia Magic – možné ladit
od Prahy částečně přes okres Mladá Boleslav do okresů Jičín, Semily, Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí
a částečně Svitavy. Nechybí okresy Hradec
Králové a částečně Pardubice, Nymburk
a Kolín.
-13-
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pArTNer uTKáNí
SK – EKO

SK – eKO – KOMPLeXNÍ SLUŽBY PRO VáS
Komplexním ekologickým servisem nabízíme:
– transport odpadu z Vašeho areálu / firmy do místa odstranění nebo recyklačního
střediska
– výkup druhotných surovin
– likvidaci odpadů
– řešení logistické podpory v poskytnutí sběrných nádob a velkoobjemových kontejnerů s obsluhujícím personálem
– bezpečnou skartaci vašich dokumentů
Naše služby dále zahrnují servisní a odborně – poradenské činnosti:
– zpracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady
– vedení evidence odpadů
– poradenskou činnost
V oblasti odpadového hospodářství:
– působíme více než 18 let
– provozujeme sběrné dvory
– jsme regionální jedničkou a významným celorepublikovým leaderem
Naše služby garantujeme systémy kvality, které uplatňujeme a rozvíjíme:
– systém enviromentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005
– systém managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2009
– systém managementu BOZP ČSN OHSAS 18001:2008
Našim klientům nabízíme široké spektrum služeb přímo souvisejících s odpadovým hospodářstvím:
– Demolice a ekologická likvidace starých technologií
– Demolice a ekologická likvidace hal, staveb – občanského i průmyslového charakteru
– Demontáže a ekologická likvidace střešních krytin, azbestových zátěží aj.
– Stavební práce (i ve ztížených podmínkách)
– Prodej recyklovaných materiálů a písků
Rádi za Vámi přijedeme a připravíme
pro Vaši firmu optimální řešení – kontaktujte nás:
Zákaznické centrum:
Telefon/Fax: +420 466 414 120
Nonstop servis: +420 603 468 105
e-mail: sk@sksystems.cz
Vyzkoušejte kvalitu profesionálů.
-14-
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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

Mezinárodní přípravné utkání
Česká republika u-19 – Chorvatsko u-19

úterý 30. dubna 2013, 17.00 hodin, SCM Bavlna
čtvrtek 2. května 2013, 17.00 hodin, Opatovice
-15-
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sOupisKA FC HrAdeC KrálOvÉ, a.s.
Gambrinus liga – jaro 2013
12

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

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

5

11

LINDR Jiří
7. 8. 1986, 192 cm, 84 kg

15

16

17

HÁJEK
Tomáš
1. 12. 1992
186 cm, 77 kg

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

18

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

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

24

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

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

25

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

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.
-16-

č Í

HOLEŠ
Tomáš
31. 3. 1993
180 cm, 76 kg

Ú

OBRáNCi

á

4

20

Ž Í

BRaNKáři

1

hráč č. 16 - obránce FC Hradec Králové
Jiří Poděbradský
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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).
-17-
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rOZHOvOr

s Gabrielou Kuličovou, manželkou Marka Kuliče
U příležitosti utkání s Mladou Boleslavi jsme
nemohli zvolit partnerku jiného fotbalisty,
než manželku Marka KULiče paní
gabrielu. Vždyť Marek má v dresu
dnešního soupeře odehráno 139
zápasů, z celkových skoro čtyř
set prvoligových startů. Kromě
Mladé Boleslavi ještě fotbalové kopačky dovedly Marka
do Atlanticu Lázně Bohdaneč, Drnovic, Příbrami, Českých Budějovic, na pražskou
Spartu a zpět domů do
Hradce Králové. Takže pěkný
lán světa. A jaká je cestovatelka Gabriela Kuličová? „Výborná, přizpůsobivá a rozhodně
mi cestování nevadí. Markovo
angažmá jsem si vždy užila,“
rychle odpovídá sympatická manželka hradeckého útočníka, která se
ráda směje.
Jak prožíváte kariéru Vašeho manžela?
Pyšně a hrozně mu fandím. Snažím se mu
vždy být oporou. Vždy jsem s ním ráda cestovala a poté v podstatě i děti. Pouze v závěru angažmá v Mladé Boleslavi jsme
bydleli již v Hradci Králové.
Jak jste zvládala stěhování, vždy se přizpůsobovat novému prostředí?
Myslím si, že v pohodě. Vždycky vše již bylo
domluveno, takže jsme šli v podstatě do hotového. Problém nikdy nebyl.
Jak to zvládaly děti?
Nikola (12) bez problémů. Jí to bylo jedno
a nikdy nebyl ani náznak, že by byla z něčeho vystresovaná. Mareček (6) byl při stěhování ještě malý a pak jsme se zabydleli
tady v Hradci, takže také dobrý.
V jakém manželově angažmá se Vám nejvíce líbilo? Marek je také vítěz ligy, takže
co oslavy s mistrem?
Fotbalově asi v Spartě, lidsky zřejmě v Bu-18-

dějovicích a v Příbrami. Jinak titul jsme
s Markem nijak neslavili. Já byla doma
s malým Marečkem, takže jsme to fakt
neslavili. A navíc, ve Spartě jsme se
s ostatními nijak nescházeli, byli
jsme jenom my dva a děti. Ale
období to bylo hezké.
Vy nejste rodilá „hradečačka“?
To ne, pocházím z Vyškova.
Marek tenkrát hrál za Drnovice a tam jsme se také seznámili.
Povídejte!
Potkali jsme se v restauraci,
Marek byl hrozně příjemný,
zkrátka džentlmen. No a vidíte,
nyní to bude 13 let, co jsme
spolu.
Jaký je Marek manžel?
Snaží se (směje se). Myje nádobí, co je
potřeba doma udělat, to udělá.
A jaký je život s profesionálním fotbalistou?
Nesnáším víkendy (směje se), ale jinak mi
život s fotbalistou nevadí. Tím, jak jsme stále
cestovali, tak jsme byli pořád spolu. Možná
jen, to když jsme byli již tady v Hradci
a Marek jezdil do Mladé Boleslavi a často
tam zůstával, tak to jsem byla s dětmi hodně
sama doma. To mi bylo smutno. Ale asi fakt
budu poznamenaná těmi víkendy. Ty nesnáším, protože Marek musel jezdit po zápasech a my byli sami. Pro mě jsou nejhorší
neděle.
Manžel prošel hodně domácích klubů, ale
co zahraničí? To ho nelákalo?
Lákalo, určitě ano. Jenomže vždy to na
něčem ztroskotalo. Dokonce jednou jel až do
Číny, ale výsledek byl stejný, nedopadlo to.
Jaký fotbalový úspěch si Marek nejvíce
považuje?
Zřejmě titul se Spartou a také ligový pohár.
Také určitě evropské poháry a já si ho nej-
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více vybavuji, kdy byl nejvíce šťastný, v Příbrami v poháru proti francouzskému týmu
cS Sedan. To byl krásný zápas a dodnes na
něj vzpomínáme.
Co Vy a sport?
Určitě atletika. Dříve jsem ji provozovala
a mám ji ráda všeobecně. A kdybych si
měla vybrat disciplínu, tak vyhrají krátké
tratě.
Co děti? Budou sportovci po rodičích?
Mareček má ke sportu hodně blízko a hraje
fotbal za Sokol Malšovice, jak také jinak. Určitě největším trenérem mu je taťka. Když
má čas, tak furt jenom kopou a hrají fotbal
(směje se). Nikolka je také velký sportovec,
ale nikde moc nevydrží. Dnes miluje
koně a chce být pouze u nich.
Bydlíte v Malšovicích, takže to má
blízko na jízdárnu a do přírody samotné…
Má, ale nechodí tam. Jezdí do Starých Ždánic. Tam se jí to líbí víc.
Co Vy a fotbal?
Dřív byl pro mě fotbal pasé. To jsem
ho vůbec neregistrovala. Ale co
jsme s Markem spolu, tak to mě
chytnul. Dříve jsme spolu i hodně na
zápasy chodili. Bohužel Markovým
příchodem na Spartu jsme přestali
chodit, ani nevím proč. Tam vlastně
bylo všechno obráceně (směje se).
A co dnes v Hradci?

Tak tady zase chodím, i když naposledy
Marek nehrál. No, byla jsem dvakrát a byla
hrozná zima. A taky se mi nelíbí stadion.
Bude ale nový…
Nevěřím (směje se), jsem skeptická. Nebo
tam napište, že tomu věřím (velký smích).
Ne vážně, všem fanouškům a fotbalistům ho
přeji a možná tam budu chodit jako fanynka.
Znáte fotbalová pravidla? Co třeba off
side?
Útočící hráč je v postavení za obranou
a míčem a rozhodčí píská nepřímý kop.
Děkuji za rozhovor a myslím si, že i z fotbalových pravidel jste obstála na jedničku, jako v celém rozhovoru.
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vYJádŘeNí pŘedsTAveNsTvA
FC HrAdeC KrálOvÉ
VYJáDřeNÍ PřeDSTaVeNSTVa FC HRaDeC KRáLOVé
K VýSTaVBě FOTBaLOVé aRéNY a OBCHODNÍHO CeNTRa
V minulém týdnu se v médiích objevila řada
zpráv o nevýhodnosti rozhodnutí zastupitelstva o prodloužení lhůty na získání územního rozhodnutí pro Malšovický stadion
a obchodní centrum. Tyto zprávy byly
z velké části pouhým nekritickým přebráním argumentace některých
členů zastupitelského klubu
Změny pro Hradec.
Z těchto důvodů jsme se, jako
představenstvo Fc Hradec Králové, rozhodli vydat vlastní vyjádření.
V původním návrhu na spolupráci
města Hradce Králové s firmou
EcE byl stanoven termín pro vydání
územního rozhodnutí na červenec 2012.
Ovšem, vzhledem k neplánovaným zdržením a významu projektu pro město, se Zastupitelstvo Hradce Králové usneslo na
prodloužení lhůty do května 2013 (z původních 36 na 46 měsíců).
S tímto bodem vyslovili souhlas koaliční
i opoziční zastupitelé. Rozhodnutí se tak zároveň stalo vyjádřením snahy pokračovat
v pro město výhodně nastavené spolupráci
s firmou EcE.
Výhodnost lze chápat ve dvou rovinách.
Především, přítomnost komerčního prvku ve
volnočasovém areálu zajistí jeho návštěvnost, a tedy i udržitelnost a případný rozvoj
do budoucna.
Další rovinou je finanční a technické zajištění. Díky spolupráci s firmou EcE získá
město prostředky na stadion ve výši téměř
270 mil. Kč a hradečtí fotbalisté se mohou
těšit na finanční výpomoc 17 mil. Kč ročně.
Navíc bude pro oba prvky areálu, tedy
fotbalovou arénu a budovy obchodního
centra, vytvořena společná dopravní a tech-20-

nická infrastruktura a prospěšnost spolupráce by se měla projevit i při samotné
stavbě.
Stavba není a nebyla zdržována vinou
města či společnosti EcE. Na vině jsou úzce
vymezené zájmové skupiny, s nimiž
není možné vést racionální jednání.
Město i další účastníci projektu se
vždy snažili se všemi skupinami
komunikovat, vysvětlovat přínosy projektu a akceptovat
oprávněné námitky.
V současné době běží lhůta pro
vypořádání se s 14 námitkami,
které došly v souvislosti s vydáním
územního rozhodnutí v prosinci 2012.
O odvoláních proti územnímu rozhodnutí
rozhoduje nadřízený orgán výkonu státní
správy – Krajský úřad Královéhradeckého
kraje.
V médiích byl také často skloňován rok
2016, jako reálný termín pro získání územního rozhodnutí v právní moci. To je ovšem
účelové zkreslení pravdy, protože termín
2016 je pouze pojistkou pro město, pro případ, že by došlo k neočekávatelným vnějším průtahům.
Závěrem jen dodejme, že nejvyšším zájmem
Fc Hradec Králové je nejbližší možné zahájení realizace projektu. Veškeré kroky, které
činíme, jsou v souladu s tímto tvrzením.
Stejně tak město Hradec Králové a společnost EcE nemají zájem na prodlužování
projektu.
Naopak, zájmem města i fotbalového klubu
je mít nový stadion co nejdříve, a to i kvůli
výjimce FAČR, která bude v platnosti pouze
2 roky.
Rovněž zájem EcE je začít prodávat ve
svém obchodním centru co nejdříve.
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rOZHOvOr

s Jindřichem Vedlichem, náměstkem primátora HK
Město Hradec Králové bylo, je a vždy bude
právem nazýváno „Salónem republiky“. Kdo
naše město navštíví, vždy se rád do něho
vrací. Vždyť v metropoli Královéhradeckého
kraje si každý najde to svoje.
Kdo má rád historii, zajde
do centra města, aby obdivoval staré budovy,
v čele s Bílou věží, na jejichž rekonstrukci bylo vydáno nemálo prostředků
a všichni jsou zato rádi.
Kdo má rád přírodu, zajde
do krásných městských
lesů, kde je příroda revitalizována a rodiny se zde
cítí velmi příjemně. Kdo
má rád kulturu, město mu
nabídne krásný, zrekonstruovaný sál Královéhradecké filharmonie, vkusný
interiér divadla Drak nebo
zrekonstruované Klicperovo divadlo. Kdo má rád fotbal, zajde do
Malšovic „pod lízátka“. A co najde? Dosluhující, dnešnímu fotbalu nevyhovující stadion.
Město je výstavbě nové fotbalové arény nakloněno, ale přesto nejde vše tak rychle, jak
by si fotbalový fanoušek přál. Zeptali jsme
se tedy na místě tomu nejpovolanějším, náměstka primátora pro rozvoj města Hradec
Králové PaeDr. Jindřicha VeDLiCHa, Ph.D.
Co v současné době brání tomu, aby
v Malšovicích vyrostl nový fotbalový stánek?
Schvalování výstavby takového rozsahu je
vždy náročný proces. Nyní se nacházíme
v jedné z jeho fází, kdy na městě nezávislý
orgán, kraj, rozhoduje o podaných námitkách. Dalo by se tedy říci, že výstavbě fotbalové arény nebrání nic, ovšem pravda je
taková, že kvůli množství námitek vznikají

časové posuny v plánovaném termínu pro
zahájení výstavby.
Od kdy se vlastně datuje spolupráce se
společností ECE a co se za tu dobu událo?
Město, respektive jeho minulé vedení, začalo spolupracovat s firmou EcE, jako s vítězem
veřejné soutěže, v červnu
2008. Od té doby je
především pracováno na
finální podobě stadionu
i obchodního centra tak,
aby celý areál mohl sloužit občanům města co
nejlépe. Za tímto účelem
se pravidelně schází pracovní skupina složená ze
zástupců města, společnosti EcE, Fc Hradec
Králové a jejich fanoušků.
Výstupy z jednání jsou delegovány dále na zastupitelstvo města, kde se
s konečnou platností rozhoduje o směřování
celého projektu. Posledním dosaženým milníkem tohoto projektu je vydání územního
rozhodnutí v prosinci 2012. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno 14 odvolání. To nyní
řeší Krajský úřad v Hradci Králové.
Pojďme opět k současnosti. Odvolání
„leží“ na „kraji“. Kdy může fanoušek očekávat výsledek těchto odvolání?
Fanoušek, stejně tak jako jakýkoliv jiný
občan, musí nyní vydržet a doufat, že vypořádávaní se s odvoláními proběhne co nejrychleji. Z osobních zkušeností mohu říci, že
tři měsíce jsou minimum, počítal bych spíše
s dobou něco přes půl roku, což je standardní v obdobných případech. Každopádně míč je nyní na straně kraje a město
nemá možnost proces urychlit. Jedná se
zde o výkon státní správy.
Co se bude dít poté, kdy kraj shledá námitky jako nedůvodné?
-21-
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Územní rozhodnutí nabude právní moci
a bude se pokračovat vypracováním projektové dokumentace pro stavební povolení.
Tento krok by již měl proběhnout relativně
hladce, protože stavební povolení se bude
vydávat zvlášť pro fotbalový stadion a obchodní centrum. Nesmíme zapomínat, že
oba projekty jsou investičně i funkčně provázány, a to až do kolaudace.
A co když dá kraj zapravdu „odvolávačům“? Je pak ještě šance, zahájit stavbu
nového stadionu?
Pokud kraj shledá nějaké závady v územním
rozhodnutí, bude nutné je v rámci zákonných prostředků odstranit a rozhodnutí
znovu projednat. To by pochopitelně vedlo
k časovému zpoždění, jehož trvání lze jen
velmi těžko odhadnout.
Původně se měl fotbal hrát během přestavby zde v Malšovicích. Z toho sešlo
a v tisku se objevila zpráva, že Votroci najdou azyl v Mladé Boleslavi… Přichází
v úvahu ještě jiná alternativa?
Již v roce 2012 jsme prověřovali možnosti,
kde by fotbalisté mohli hrát během výstavby
arény v Malšovicích. Soustředili jsme se na
Hradec Králové a blízké okolí. Velké naděje
jsme vkládali do možnosti hrát na nově postaveném stadionu Bavlna v Hradci králové.
Bohužel nejbližším stadionem, který splňuje
veškeré požadavky fotbalového svazu
a není ničím omezován, je právě stadion
v Mladé Boleslavi. Tato nejbližší lokalita,
která vyhovuje je zajímavá i z pohledu dopravního spojení s Hradcem Králové tak,
aby fanoušci měli šanci pravidelně dojíždět.
Nutno podotknou, že v této záležitosti konečné slovo ještě nepadlo.
Kdy by se mohlo začít v Malšovicích stavět, když vše půjde hladce a odpůrci stadionu s odvoláními neuspějí?
Když vše půjde hladce a krajský úřad rozhodne kladně v případě potvrzení územního
rozhodnutí do nějakých 7–8 měsíců a neobjeví se ani další komplikace při získání stavebního povolení, tak by se poté stadion
mohl začít stavět velmi brzy. Nerad bych se
však dopouštěl spekulací, byť harmonogram projektu máme alternativně zpracován.
Odpůrci jsou hlavně proti nákupnímu
-22-

centru. Je ve světě běžné, aby byl stadion
spojen s nákupní zónou?
Ve vyspělých státech je to nejen běžné, ale
z hlediska veřejné správy chápáno jako žádoucí. V dnešní době se snažíme o výstavbu takových areálů, které budou v první
řadě využívané. Nemá smysl postavit stadion za stovky milionů, pokud na něj dorazí
pouze skalní příznivci týmu jedenkrát za 14
dní. To je naopak cesta k chátrání areálu
a jeho neustálému dotování z rozpočtu
města. cílem projektů, kdy vedle sebe koexistuje obchodní a volnočasová zóna, je
přilákat do areálu lidi a udržet je tam. Takovým způsobem může být zajištěno jeho soběstačnost a prosperita do budoucna.
chceme, aby ve městě vyrostla stavba, která bude využívána celoročně, nejen fotbalisty.
Co dalšího by bylo v zóně volnočasových
aktivit?
V areálu by, mimo fotbalového stadionu
a obchodního centra, měla vzniknout řada
dalších sportovišť pro veřejnost, například
hřiště na volejbal, bruslařská dráha či lezecká stěna. Počítá se také s dětským hřištěm a slunnou loukou na nábřeží Orlice.
Zkrátka, naší představou je vytvořit přirozeně živý areál, kam budou všichni hradečáci rádi chodit. Ne pouhý jednoúčelový
stadion.
Jde také hovořit o tom, že by návštěvníci
města v malšovickém areálu našli parkovací místa a tím ulehčili centru?
Ano, přesto, že Hradec nemá takové dopravní problémy, jako obdobně velká města,
je třeba myslet dopředu. Parkoviště v malšovickém areálu by mohlo sloužit i dalším
návštěvníkům a obyvatelům města. K tomu
bude samozřejmě nutné efektivně vyřešit
napojení areálu na MHD.
Jak by to bylo s dopravou okolo malšovického areálu?
Doprava byla jedním z hlavních témat, kterým jsme se v pracovních skupinách věnovali. Dopravní napojení areálu je detailně
popsáno v projektu. Předpokládá se světelné řešení stávajících křižovatek a zároveň
posílení kapacity novou komunikací. Dopravní model byl ověřen v projektu i nezávislým posudkem zpracovaným ČVÚT.
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dvA OsKArY prO spOleČNOsT eCe
v OBlAsTi NeMOviTOsTí
Partner města v projektu Park Malšovice
a budoucí generální sponzor fotbalového
klubu společnost eCe zaznamenala v tomto
měsíci významný úspěch na mezinárodním
poli. Využili jsme proto příležitosti a zeptali
se jejího developera, Mgr. Petra Vávry, o jaký
úspěch se jednalo a jak on vidí poslední
vývoj projektu u nás v Hradci.
V médiích proběhla informace, že ECE
získala na letošní mezinárodní developerské a architektonické soutěži MIPIM
v Cannes hned dvě ocenění.
Přesně tak. Je to pro nás velká čest a zároveň důkaz toho, že jsme absolutní špičkou
na trhu evropských obchodních center.
Velká zásluha patří našim architektům, kteří
se na tomto úspěchu podíleli rozhodujícím
způsobem, a to díky jejich inovativní architektuře. Ocenění MIPIM je považováno za
nejdůležitější ocenění v oblasti nemovitostí
a vybírány jsou nejlepší realitní projekty z celého světa. S více než 180 přihláškami do letošní soutěže byla konkurence dokonce
větší než kdy jindy. Navíc se stává jen velmi
zřídka, že by jeden developer získal hned

dvě ceny. Vedle ocenění „Best Shopping
centre“ za Marmara Park v Istanbulu, který
byl otevřen v říjnu 2012, jsme získali cenu
„Best Futura Mega Project“ za projekt Milaneo ve Stuttgartu. Marmara Park se musel
prosadit proti projektům z Jižní Koreje, Japonska a Singapuru a projekt Milaneo zvítězil v konkurenci projektů z Velké Británie,
Malediv a Číny.
A Váš projekt v Hradci?
Postupujeme kupředu, ale jsme zdržováni
odpůrci. Z médií víte, že jsme v závěru minulého roku získali společně s městem
územní rozhodnutí, což byl jeden významný
úspěch. Dalším velkým úspěchem je, že
Krajský úřad minulý týden zamítl odvolání
občanských sdružení cesta trvalé prosperity a KOS, které se týkalo údajné podjatosti
úředníků magistrátu při rozhodování. Námitka podjatosti přitom byla ve své podstatě
naprosto absurdní, poněvadž by pak jakékoliv řízení, u něhož má město nějaký zájem
na jeho realizaci, muselo probíhat mimo
Hradec.
V poslední době jsme zaznamenali nové
útoky proti projektu.

Udílení ceny pro projekt Milaneo: vpravo Alexander Otto (předseda
představenstva ECE), uprostřed Gerhard Dunstheimer (jednatel ECE).

Gól 11 Ml. Boleslav_Sestava 1 3.4.2013 8:22 Stránka 24

Milaneo ve Stuttgartu

Marmara Park v Istanbulu
Asi to souvisí s tím, že se blíží termín komunálních voleb, a proto to chápu jako součást
předvolební kampaně. V médiích proti nám
vystupující pánové Záruba, Hanousek a Křelina jsou totiž všichni členy jedné strany, a to
Změny pro Hradec. Pravděpodobně tím
chtějí získat nějaké hlasy. Navíc Ing. Záruba
je předsedou občanského sdružení „ČSOP
Orlice“ a Ing. arch. Křelina členem občanského sdružení „KOS“, která obě podala odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí.
Musím v té souvislosti říct, že jednání „Orlice“
a „KOS“ je pro mě zklamáním.
Proč zklamáním?
S oběma sdruženími jsme projekt od počátku osobně konzultovali a podařilo se
nám docílit toho, že jej v předchozích řízeních nenapadali. Tato sdružení jsou známa
svojí angažovaností na území města, a proto
jsme měli nejprve radost, že nám projekt nebrzdí. Neprotestovali ani proti výsledkům investorské soutěže, ani proti dvojnásobné
změně územního plánu, ani když jsme
s nimi na jaře 2010 procházeli dokumentaci
pro řízení EIA, které se týká ochrany životního prostředí, což je jedním z hlavních
předmětů činnosti těchto sdružení. Neprotestovali ani proti povolení kácení stromů.
chovali se konstruktivně. Ing. Záruba se zasadil nejen o záchranu uměleckých děl
v areálu, ale i o to, že v Malšovicích EcE vysází více zeleně, než bylo nutno. Na základě
připomínky KOS jsme více rozčlenili fasádu
centra. A najednou, když si přečtete jejich
námitky v územním řízení, tak se dozvíte, že
podle nich nejsme v souladu s územním
plánem a škodíme životnímu prostředí. Proč
to tedy neřekli dříve? Přitom náš projekt je
pořád stejný, to jejich postoj se najednou
otočil o 180 stupňů. Takovýto přístup nepovažuji za korektní.
-24-

Vystupují tak i proti jiným nákupním centrům?
Nevím o tom, že by se tak intenzivně angažovali vůči jiným podobným projektům.
Přitom ten náš přinese městu bezkonkurenčních 400 milionů Kč a k tomu další
obrovské úspory tím, že EcE investuje demolice, přivedení inženýrských sítí, dopravní
napojení a více jak polovinu parkovacích
míst nutných pro arénu. Navíc je to projekt
nadčasový. Naše společná vize s městem
a klubem byla a je koexistence a vzájemná
podpora sportu a komerce. To je realita, tak
se dnes ve světě staví. Odpůrci však vidí
celou věc tak, že ať už z jakýchkoliv vlastních pohnutek v prvé řadě nesmí vzniknout
nákupní centrum, a je jim tak milejší místo
moderní multifunkční arény postavit co
možná nejlevnější a tedy ošklivý čistě fotbalový stadion. To že aréna může fungovat
365 dní v roce na rozdíl od stadionu, kam
budou chodit lidé 15krát za rok, je pravděpodobně nezajímá, stejně jako fakt, že
varianta levného stadionu město vyjde daleko dráž tím, že si vše musí zafinancovat
samo.
Jaký je Váš pohled do budoucna?
Optimistický. Bojujme o projekt, bojujme
o záchranu v lize. Teď je zapotřebí, aby co
nejvíce příznivců chodilo na fotbal a vytvořilo na zápasech patřičnou bouřlivou kulisu,
a to ať budeme hrát doma či venku. V době,
kdy je uzávěrka tohoto Černobílého gólu,
připravuji společně s klubem, fanklubem
a médii podpůrnou akci, která by měla přivést na dnešní zápas do ochozů o něco více
fanoušků. EcE zakoupí větší množství vstupenek a s pomocí výše jmenovaných partnerů je různými formami zdarma distribuuje
na fanoušky.
Děkujeme za rozhovor.
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FANOušKOvsKá sTráNKA
Rozhovor s „Frkolou“

ulu

Jednou ze skutečných ikon hradecké fanouškovské scény je muž malý postavou,
ale velký svým černobílým srdcem – Frkola.
Fanoušek, kterého 100% potkáte v létě hned
v prvních minutách prodeje nových permanentek a je s železnou pravidelností
majitelem prvního celoročního lupenu.
K rozhovoru jsme se
sešli necelých 24 hodin
poté, co Votroci v Brně
získali 3 veledůležité
body do tabulky Gambrinus ligy. Pro Frkolu byl
nedělní souboj a jeho
závěr srdeční záležitostí,
protože na konečných
1:3 pro Hradec pečetil
výsledek Frkolův velký
oblíbenec v černobílém
dresu, po zranění navrátivší se kanonýr Dušan
Uškovič.
Frkola a Votroci – od
kdy to patří k sobě?
Pravidelně jsem začal
chodit na zápasy od sezóny 1985-86, díky jednomu spolužákovi, který
tehdy fandil. On se odstěhoval do Severních Čech, ale příznivcem
Hradce zůstal dodnes. Já jsem tehdy přišel
s ním na první zápas, tuším s Třincem nebo
Porubou, a od té doby jsem Votrok tělem
i duší.
Takže jsi ještě zažil federální ligu a výjezdy
na Slovensko?
Ano. Byly to skvělé výjezdy a klidně bych si
to zase zopakoval. Košice, Bystrica, Bratislava... Vzpomínám si na autovýjezd do
Banské Bystrice, když tady bylo nádherně
a tam 75 cm sněhu. Dorazili jsme na stadion, zápas rozhodčí odložili a tak jsme tu
dlouho cestu hned absolvovali zpátky bez

fotbalového zážitku. Nebo Bratislava…
Nikdy nezapomenu na naši výhru v posledním ligovém kole na Slovanu, vyhráli jsme
pod taktovkou pana trenéra Škorpila 1:0
a Slovan tím zcela nečekaně ztratil titul, který
tak šel na Letnou. Hráčům tam tehdy zničili
autobus vytlučením oken a my fanoušci
jsme pod přívalem kamení utíkali ke svým
autům, měl jsem obavy,
jestli vůbec odjedeme se
zdravou kůží. Byli jsme
tehdy myslím 8. ve federální lize. Dodnes pana
Škorpila obdivuji a fandím mu, je to pro mě
PAN BŮH mezi trenéry,
udělal pro náš klub
opravdu hodně.
Votroci pak v devadesátých letech měli ze Slovenska i trenéra, že?
Ano, byl to pan Nadzam,
který bohužel skončil celkem brzy ze zdravotních
důvodů. Ale byl to výborný trenér. Po něm přišel trenér Pálka, přivedl
nějaké posily a vyhrál pro
Hradec pohár. Vzpomínám si, jak jsme tehdy hráli v Třebechovicích, Petr Pálka ve svém prvním utkání
porazil Spartu Praha 2:1 a v týdnu pak 1:0
gólem z penalty Slávii. Krásné vzpomínky.
Následovala výhra ve čtvrtfinále na Bazalech, semifinále v Drnovicích a postup na
penalty a pak finále se Žižkovem na Strahově a další výhra na penalty.
Takže jsi, jak předpokládám, nechyběl ve
Vaduzu?
Byl jsem tam tenkrát s Busturistem. A vyrazili jsme i do Kodaně, ale patřím mezi ty, kteří
tehdy na zápas nedojeli. Rozbouřené moře
nás uvěznilo na trajektu cestou do Dánska
-25-
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Hradecký kotel v Brně (foto JPA).
a tak jsme utkání, ve kterém Votroci remizovali 2:2, sledovali na lodi jen v televizi. No,
ale i tak jsme si to tehdy opravdu parádně
užili . Pak přišlo smolné vyřazení s moskevským Dynamem na penalty v domácí odvetě a tak naše cesta PVP skončila. Dodnes
na to vzpomínám a strašně moc si přeji opět
s Hradcem zažít pohárovou Evropu.
Pojďme Frkolo do současnosti. Votroci
„kroutí“ třetí sezónu v první lize, ale naše
současná pozice je složitá, byť jsme si
díky včerejší výhře v Brně hodně pomohli.
Jak momentální postavení Votroků v tabulce vidíš ty?
Myslím si, že kdyby Hradec neměl tolik zraněných hráčů, vůbec bychom v sestupovém
pásmu nebyli. Včera jsme vyhráli s panem
Škorpilem jako posilou v realizačním týmu
a hráči bojovali a rvali se pořádně celý
zápas. Myslím si, že to byl s panem Škorpilem dobrý krok od Ríši Jukla, protože v minulých zápasech ta bojovnost klukům
chyběla. Radost mi udělal samozřejmě Dušanův „lobík“, kterým v poslední minutě pečetil na 3:1 pro nás. Pevně věřím, že
s Dušanem už budeme góly dávat pořád.
Ty jsi možná největší fanoušek Dušana
Uškoviče v celých Čechách. Kde se ta obliba tohoto kanonýra u tebe vzala? Vzpomínám si, že jsi již na první Dušanův
přípravný zápas přijel v létě do Lhoty pod
Libčany se slovenskou vlajkou.
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Věděl jsem o Dušanovi od příbuzných, že
hrál corgoň ligu za Duklu Banská Bystrica
a že je to opravdový střelec. Těšil jsem se
z toho, že Hradec takového hráče „kanonýrka“ získal a fandil jsem mu od prvního
okamžiku. Tu slovenskou vlajku mám pořád
a nosím ji na všechny zápasy. Mám společnou fotku s Dušanem a Tomáš Rezkem, kterého mám taky moc rád. Naopak, obrovské
zklamání je pro mě Ruda Skácel. Vždy jsem
ho uznával a fandil jsem mu a doufal jsem,
že ho jednou zase přivítáme zpátky
v Hradci. Jeho letošní přestup do Slávie
Praha a hlavně jeho vyjádření, že je Slávista
a tak dále, to mě bolí a nerozumím tomu. Je
to odchovanec Hradce a mluví tak divně…
A pojďme k budoucnosti hradeckého fotbalu. Co vidíš pro nejbližší týdny, měsíce
a roky jako to nejdůležitější?
Vyhrát ještě 4 zápasy v lize, udržet ligu pro
Hradec a hlavně postavit nový, pěkný stadion, i s obchodním centrem, aby Hradec
měl výborné zázemí a silné obchodní firmy
za zády. Pak se můžeme zase pokusit vykopat účast v evropských pohárech. Já osobně
navíc vidím jako strašně důležitou věc pro
hradecký fotbal a sport vůbec již započatou
rekonstrukci areálu na Slávii, kde mají být
dvě hřiště a konečně i pořádná umělka, aby
naši borci nemuseli jezdit do chudonic.
Díky za rozhovor,
Gunny
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sAlAMANdr HrAdeC KrálOvÉ
pOsTOupil dO FuTsAlOvÉ exTrAligY

A).

Po 6 letech účinkování v 2. lize se královéhradeckým futsalistům podařil neopakovatelný
kousek, postup do nejvyšší soutěže v České
republice. Je to nejlepší umístění hradeckého týmu a samozřejmě historická událost,
jak pro futsal v Hradci Králové, tak samozřejmě i pro reprezentaci samotného města.
Na začátku nové sezóny 2012–2013 by si na
takovýto úspěch nikdo ani nepomyslel.
„Před začátkem této sezóny nastala kompletní obnova týmu, která se týkala hráčů,
trenérů i realizačního týmu.
Pro tuto sezónu byl jasný cíl, a to udržet 2.
ligu v Hradci Králové. To se nakonec povedlo na sto procent a ještě k tomu byl přidán ohromný bonus v podobě 1. místa,
které nám zajistilo postup do nejvyšší soutěže,“ říká na velký úspěch hradeckého futsalu Miloš Němeček, manažer týmu.
Tým Salamandru je poskládán z hráčů velkého fotbalu a jedinou zkušenost, kterou
kdy měli s futsalem, je východočeská divize
D za tým „XXL Černožice“, ze kterého je po-

skládáno 90 % hráčů. Zajímavostí také je, že
většina hráčů prošla mládežnickou základnou Fc Hradec Králové „co se týká kluků,
kteří prošli Fc Hradec Králové, tak to si nejsem zcela jist. Ale domnívám se, že chromek, Friedl, Vydarený, Neppl, šmíd, Kilevník,
Tokár, Kotrba, Mašek, Bartek, Linhart, Menšl
oblékali černobílý dres. Dokonce i já jsem
hrál za elévy,“ říká s úsměvem Miloš Němeček a dodává: „touto cestou bychom také
chtěli poděkovat všem, kteří se na úspěchu
podíleli: partnerům, hráčům, kompletnímu
realizačnímu týmu a samozřejmě i městu
Hradec Králové za podporu.“
A kdo se podílel na historickém úpostupu
Salamandru do extraligy? To si můžete prohlédnout na fotografii: vrchní řada zleva:
Hrabík, chromek, Friedl, Vydarený, Holec,
Neppl, Podolník, Ležík, Šmíd; prostřední
řada zleva: Štěrba, Mlynář, Hrubý, Kilevník,
Novotný, Tokár, Kotrba, Libřický, Vojtěch;
spodní řada zleva: Mašek, Tomeš, Bartek,
Němeček, Michal J., Linhart, Menšl.
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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.

Gól 11 Ml. Boleslav_Sestava 1 3.4.2013 8:22 Stránka 29

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
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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

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

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

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

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

-30-

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

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