všesportovní stadion hradec králové

Neděle 21. dubna 2013 v 17.00 hod.

Zápas 24. kola

FC Hradec Králové – FK Dukla Praha

Program 24. kola (20. 4. 2013)

Program 25. kola (27. 4. 2013)

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

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

partner
utkání

mediální
partner

O DNešNím sOuPeŘi
FK Dukla Praha, a.s.

Éra slavné Dukly Praha skončila v r. 1994,
klub poprvé ve své historii, sahající k 1. říjnu
1948, sestoupil. Nedostatek prostředků a nevyjasněné vztahy fotbalu jako takového s armádou vedly k tomu, že Dukla se přihlásila
jen do třetí ligy. Hrála ji dva roky a až dohoda
s 1. FC Příbram znamenala možnost hrát na
Julisce profesionální druholigový fotbal. Trenér Ladislav Škorpil sestavil silný tým, který
s přehledem vybojoval postup a navíc přidal
účast ve finále Poháru ČMFS. Jenže závěrečný druholigový zápas ročníku 1996/97 byl
na Julisce posledním. Profesionální prvoligová licence a liga putovaly do Příbrami.
V Praze však zůstává všech osm mládežnických celků, které nesou stále tradiční název
Dukla Praha. Vedení mládeže pak na jaře
roku 1998 zakládá o.s. FK Dukla Praha a prostřednictvím delimitační smlouvy se odděluje
od FC Dukla a. s. FK Dukla Praha v r. 2001
získala spojením s Duklou Dejvice k mládežnickým týmům chybějící mužstvo dospělých
a vrátila tak klubu zpět ucelenou kontinuitu.
Jméno slavného klubu se tak znovu objevuje
v soutěži dospělých – v pražském přeboru.

Avšak mužstvo se potýká s nedostatečným
počtem kvalitních hráčů, a tak klub po dvouletém působení v páté nejvyšší soutěži v sezóně 2002/03 sestupuje do I. A třídy. V té
době krize vrcholí. V zimní přestávce ovšem
dochází k výraznému zvratu. Do FK Dukla
Praha vstupuje silný ekonomický partner, přicházejí kvalitní hráči a dochází tak k celkové
stabilizaci v klubu. Mužstvo bez ztráty bodu
v jarní části sezóny 2003/04 mění sestupové
starosti v postupovou radost a otáčí kormidlo
svých dějin zpět ke světlejším zítřkům.
K významnému posunu došlo před začátkem ročníku 2007/08. Majitel klubu Fotbal Jakubčovice se rozhodl převést druholigovou
licenci na nově vzniklou akciovou společnost
FK Dukla Praha. Po 10 letech se tak na Julisku vrátil profesionální fotbal. V těžké konkurenci bojovala Dukla prvním rokem
o záchranu, ale druholigovou příslušnost
uhájila.
Ve druhé lize působila Dukla pouze čtyři sezony. V ročníku 2010/11 pak soutěž jasně vyhrála a se ziskem 63 bodů vybojovala postup
do Gambrinus ligy.

Tabulka Gambrinus ligy, sezóna 2012/2013, po neúplném 23. 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
FK Baumit Jablonec
SK Sigma Olomouc
FC Slovan Liberec
FK Mladá Boleslav
FK Dukla Praha
FC Vysočina Jihlava
SK Slavia Praha
FC Zbrojovka Brno
1.FC Slovácko
1.FK Příbram
FC Baník Ostrava
FK Teplice
FC Hradec Králové
SK České Budějovice

23
23
23
23
23
23
23
22
23
23
23
23
22
23
23
23

15
15
11
11
10
10
8
6
6
7
6
5
5
5
4
4

5
5
8
6
5
5
10
10
9
4
6
9
7
7
9
5

3
3
4
6
8
8
5
6
8
12
11
9
10
11
10
14

41:15
40:16
41:28
32:22
30:29
27:26
37:28
26:32
27:27
25:39
26:33
22:32
26:33
25:36
23:31
17:38

50
50
41
39
35
35
34
28
27
25
24
24
22
22
21
17

17
14
5
6
2
-1
-2
-5
-6
-8
-12
-12
-8
-14
-12
-19

sOuPisKA FK DuKlA PrAHA, a.s.
Gambrinus liga – jaro 2013

Brankáři:

1
30
29

RADA Filip
KUČERA Tomáš
ŠEBEK Jan

05.09. 1984
19.06. 1984
31.03. 1991

Česká republika
Slovensko
Česká republika

Obránci:

4
6
9
15
19
22
23

HANOUSEK Matěj
HAŠEK Pavel
VOREL Jan
ROMERA Jóse Antonio
ŠTETINA Lukáš
BOŽIČ Tomislav
VRZAL Ondřej

02.06.
27.06.
01.09.
08.09.
28.07.
01.11.
01.03.

1993
1983
1978
1987
1991
1987
1987

Česká republika
Česká republika
Česká republika
Španělsko
Slovensko
Chorvatsko
Česká republika

Záložníci:

3
10
14
24
27
32

OUEDRAOGO Ismael
PODRAZKÝ Miroslav
GEDEON Patrik
MALÝ Petr
KALOUDA Luboš
BOREK Tomáš

10.03.
18.08.
19.07.
01.06.
20.05.
04.04.

1991
1984
1975
1984
1987
1986

Burkina Faso
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika

Útočníci:

7
8
11
13
16
20
21

PŘEUČIL Vojtěch
ALBIACH ROGER Néstor
POSPĚCH Zbyněk
BERGER Tomáš
ENGELMANN Vojtěch
MAREK Josef
SVATONSKÝ Jan

19.09.
18.08.
24.10.
22.08.
04.07.
11.06.
12.05.

1990
1992
1982
1985
1989
1987
1984

Česká republika
Španělsko
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika

Přišli: Albiach (Olímpic De Xátiva), Hanousek (juniorka).
Odešli: Markovič (Brno), Nečas (host. Pardubice), Pázler (uk. host. Jablonec), Pospíšil (host.
Pardubice), Radoš (host. Táborsko), Sklenář (host. Čáslav).
Realizační tým:
Hlavní trenér:
Luboš Kozel
Trenér:
Jan Suchopárek
Trenér brankářů: Tomáš Obermajer
Kondiční trenér: Mgr. Antonín Čepek
Vedoucí mužstva: Jiří Blažek
Fyzioterapeut: Mgr. Pavel Hráský
Masér:
Radek Havala
Kustod:
Jan Švestka
Lékař:
MUDr. Ladislav Šindelář

Management:
Čestný prezident i.m.:
Josef Hájek
Předseda představenstva: Michal Prokeš
Generální manažer:
Michal Prokeš
Generální ředitel:
Ing. Michal Šrámek
Sportovní ředitel:
Günter Bittengel
Vedoucí úseku
profesionálního fotbalu: Mgr. Jaroslav Hynek
Vedoucí úseku mládeže: Petr Fišar
Sekretář klubu:
Miloslav Jícha
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OHlÉDNuTí ZA miNulÝmi ZÁPAsY

22. kolo: FC Hradec Kr. – FK Mladá Boleslav 2:2 (2:0)
V dalším duelu na Všesportovní stadion
přijeli fotbalisté Mladé Boleslavi. V prvních
30 minutách zatlačili hosté Východočechy
před jejich branku a vytvořili si několik
brankových příležitostí. Hradec nápor
Středočechů ustál a byl to naopak on, kdo
se dostal díky dvěma standardními situacemi Honzou Šislerem a Markem Plašilem
do dvoubrankového vedení. Ve druhém
poločase se po hodině hry podařilo hostům vstřelit kontaktní branku. Pak byl po
druhé žluté vyloučen Milan Fukal. V poslední minutě, když už vše nasvědčovalo
tomu, že tři body zůstanou na Malšáku,
přišla hrubá chyba a vyrovnávací gól soupeře. Hradečtí fotbalisté zaslouží pochvalu
za bojovnost a nasazení, v závěru utkání
jim chybělo potřebné štěstí.
Jiří Plíšek: „Myslím, že jsme
odehráli utkání, které pro nás
skončilo nešťastně. Do 1. poločasu jsme vstoupili velmi
dobře a dokázali jsme jít do
dvoubrankového vedení. Bohužel tak, jak jsme odehráli
první poločas dobře, tak jsme nezvládli
druhý poločas. Chyběla nám aktivita, bylo to
spíš takové čekání. Utkání jsme ztratili svými
vlastními chybami. První individuální chyba
Harby a Plašila, kdy jsme ztratili balon a následně nechali rozjet akci soupeře. Druhá
zlomová situace bylo vyloučení Fukala, kdy
jsme šli do deseti. Nicméně ten zápas jsme
ztratili až úplně v závěru znovu naší taktickou
hloupostí špatným vyřešením situace. Po
našem autu u rohu soupeře jsme v podstatě
nechali rozjet gólovou akci.
Takže jednoznačně zklamání
a zlobit se můžeme jen sami
na sebe.“
Marek Plašil: „První poločas
byl z naší strany dobrý. Dali
jsme dvě branky ze stan-4-

dardních situací v závěru prvního poločasu.
Bohužel jsme dostali kontaktní branku a pak
přišla červená karta. Nakonec jsme dostali
v poslední minutě vyrovnávací gól, takže
jsme naštvaní a moc nás to mrzí. Měli jsme
vedení udržet až do konce a vyhrát! A moje
branka? Bylo to po standardní situaci, kdy
Vojta Štěpán rozehrál roh nakrátko a pak dal
přetažený míč na zadní tyč. Milan Fukal
balon hlavou krásně vrátil před branku a pro
mě nebylo těžké hlavou zakončit.“
Jan Šisler: „V utkání s Mladou Boleslaví jsme prohospodařili náskok z prvního
poločasu, kdy jsme dali dva
góly. Vedení o dvě branky
bylo pro nás super, bohužel
jsme ho ve druhém poločase
neudrželi a v devadesáté minutě soupeř vyrovnal, což nás hrozně mrzí, protože v naší
situaci bod je málo. Nic s tím neuděláme,
musíme makat dál a pokusit se v Liberci získat nějaký bod. A moje branka? Vojta Štěpán kopal trestný kop a trefil břevno. Čekal
jsem jen, zda se míč odrazí. Naštěstí se míč
krásně odrazil přede mě a jenom jsem ho
doklepl levačkou do branky.“
Jiří Poděbradský: „Do utkání s Boleslaví jsme šli s tím,
že chceme zopakovat výkon
a body z Brna. Myslím si, že
jsme hráli zodpovědně a dařilo se nám hlídat vysoké hlavičkáře soupeře při jejich
standardních situacích. V závěru prvního poločasu jsme se dostali do dvoubrankového
vedení. Bohužel jsme naše vedení ztratili
a pouze remizovali. Zase to bylo po chybách a pořád se to opakuje. Kdybychom
zvítězili, tak by se nám dýchalo o něco lépe,
ale na to se nehraje. Musíme prostě zabrat,
čeká nás ještě osm kol a ty musíme zvládnout!
Připravil Petr Přibík

OHlÉDNuTí ZA miNulÝmi ZÁPAsY

23. kolo: FC Slovan Liberec – FC Hradec Kr. 1:0 (0:0)

Jiří Plíšek: „Odehráli jsme
utkání, ve kterém musím
mužstvo pochválit za přístup
a bojovnost. Všichni hráči do
zápasu dali všechny svoje
síly. Bylo to utkání o jednom
gólu, který bohužel pro nás
vsítil domácí Liberec. My jsme svoje šance
především ze strany Harby a Štěpána nedokázali využít, a proto zápas skončil vítězstvím domácích. Pro nás to je velká škoda,

protože jsme určitě předvedli výkon, který
by si zasloužil získat bod.“
Tomáš Koubek: „Měli jsme
ideální možnost odvézt si
z Liberce nějaké body, protože na domácích bylo znát,
že nejsou úplně ve své kůži.
Může nás mrzet, že jsme prohráli a že jsme dostali ten jeden gól. Měli jsme dost šancí vstřelit branku,
ale bohužel zase nás zradila koncovka a soupeři se povedl centr z brankové čáry a na
zadní tyči Rybalka skóroval.“
Tomáš Hájek: „Byl jsem rád,
že jsem se dostal do základní
sestavy. První poločas nám
vyšel tak, jak jsme chtěli. Bránili jsme od půlky. Po změně
stran jsme víc začali hrát a paradoxně jsme dostali gól.“
Vojtěch Hadaščok: „Do Liberce jsme jeli s tím, že chceme určitě bodovat, ale to se
nám nepovedlo. Bránili jsme
pozorně a soupeř si moc
šancí nevytvořil. Slovan dal
z jedné střely na branku gól, to rozhodlo a je
to pro nás ztráta.“
Připravil Petr Přibík

22. kolo, 7. dubna 2013:
FC HK – FK Mladá Boleslav 2:2 (2:0)
Branky: 42. Šisler, 45. Plašil – 62. Magera,
89. Ščuk. Rozhodčí: Královec – Kordula, Moláček. ŽK: Plašil, Poděbradský, Fukal – Magera, Dosoudil. ČK: 79. Fukal. Diváci: 3290.
FC HK: Lindr – Plašil, Hochmeister, Fukal,

Poděbradský – Harba (65. Kulič), Šisler,
Strnad, Štěpán (82. Uškovič) – Klapka – Hadaščok (90. Schwarz). Trenér: Plíšek.
Ml. Boleslav: Miller – Kysela (79. Chramosta), Johana, Dosoudil, Bořil – Jarolím,
Ščuk – Mareš (46. Ondřejka), Magera (72.
Svoboda), Štohanzl – Nešpor. Trenér: Minář.

23. kolo, 13. dubna 2013:
Slovan Liberec – FC HK 1:0 (0:0)
Branka: 51. Rybalka. Rozhodčí: Kalenda –
Pospíšil, Hájek. ŽK: Kušnír – Uškovič, Hadaščok. Diváci: 2193.
Liberec: Kovář – Kušnír, Kováč, Kelič, Frýdek
– Šural, Coufal (65. Rabušic), Rybalka, Janů

– Delarge (77. Ndiaye), Štajner (87. Kaširik).
Trenér: Šilhavý.
FC HK: Koubek – Plašil, Hochmeister, Hájek,
Poděbradský – Strnad (61. Uškovič), Šisler,
Harba, Štěpán – Hadaščok (79. Schwarz),
Kulič (75. Voltr). Trenér: Plíšek.

K dalšímu utkání na hřišti soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté do Liberce, kde se
střetli na stadionu U Nisy s místním Slovanem, úřadujícím Mistrem. Hradec odehrál výborně první poločas, kdy pozorně
bránil a vytvořil si dvě velké šance na
skórování. Do druhého dějství hradečtí
otevřeli hru, ale nečekaně dostali branku
po centru ze strany od Rybalka, který se
ocitl na zadní tyči úplně sám a hlavou rozhodl utkání. Votroci dřeli celý zápas,
místy domácí přehrávali, ale odjeli bez
bodu, neboť za umělecký dojem se body
nedávají! V hradeckém dresu si odbyl
svoji ligovou premiéru na místě stopera
Tomáš Hájek a vedl si velmi dobře.
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JuNiOrsKÝ TÝm FC HK
Liga juniorů 2012/2013

25. kolo: FC Hradec Králové – FC Viktoria Plzeň 3:0 (1:0)
Branky: Uškovič 2 (1 PK), Zec (PK), ŽK: Malinský, Hájek – Hošťálek, Chocholoušek, Počet
diváků 320, Rozhodčí: Vlasjuk – Zeman, Šob. FC HK: Koubek – Doležal, Jánošík, Hájek,
Hock – Zec, Schwarz, Janoušek, Sixta (73. Hofman), Malinský (69. Furik) – Uškovič. FC Viktoria Plzeň: Brych – Vondráček (73. Krčál), Chocholoušek, Růžička, Beránek (46. Hošťálek)
– Pernglua, Libotovský (69. Domabyl), Kyndl (46. Hrdlička), Lukeš – Hradecký, Mandula
Do zápasu 25. kola Juniorské ligy nastoupili Votroci s osmicí hráčů z kádru A mužstva. Ti
svého soupeře přehrávali po celý zápas, který nakonec skončil tříbrankovým rozdílem.
První gólový moment přišel již po devíti minutách hry. To se k míči v plzeňském vápně dostal Zec, kterého fauloval vyběhnutý brankář hostí Brych. Z nařízené penalty se Dušan Uškovič nemýlil a domácí tým poslal do jednobrankového vedení 1:0. I nadále byli Votroci
aktivnější a do další šance se dostal Malinský a znovu Uškovič. Hosté se osmělili až po půlhodině hry, ale Koubek si s lehkou střelou Lukeše poradil. Větší práci pak měl o deset minut
později při „jedovce“ Kyndla. I zde byl reprezentační gólman na místě.
Druhý poločas začal stejně jako ten první. Do vápna soupeře „vlétl“ opět Zec, toho přidržel
nový muž na hřišti Hošťálek za dres a opět se pískala penalta. Tu tentokrát s přehledem proměnil sám postižený Asim Zec a poslal domácí tým do dvougólového vedení, 2:0. Gólová
paráda přišla v 62. minutě. Na rohový kop Malinského si naběhl Dušan Uškovič a ideálně
„z voleje“ trefil k tyči přes celou bránu, 3:0. Za chvíli se slovenský hráč proměnil v nahrávače,
kdy ideálně předložil Janouškovi, ale ten z dobré vzdálenosti přestřelil.
Ve druhém poločase se soupeř v podstatě k ničemu nedostal a Votroci si tak po zásluze připsali další tři body do tabulky Juniorské ligy.
26. kolo: FC Slovan Liberec – FC Hradec Králové 1:3 (1:1)
Branky: 39. Komenda – 16. Malinský, 69. Zec (pen.), 87. Kopáč, ŽK: Kopáč, Rozhodčí:
Zeman – Blažej, Schröter, Diváci: 100. FC Slovan Liberec:Zoul – Kmoníček (82. Trnka), Lukes
Patka, Janec – Bouška (75. Kaiser), Krystan – Drobílek, Dydowicz, Jánošík (70. Beníšek) –
Komenda. FC HK:Zavřel – Doležal, Simerský, Janoušek, Novotný „K“ – Zec (86. Ptáček),
Furik (73. Krčál), Malinský (70. Bláha), Hock – Hofman (50. Krolop), Sixta (50. Kopáč).
Votroci zajížděli na hřiště momentálně desátého celku Juniorské ligy, týmu FC Slovan Liberec. Ve vyrovnaném, bojovném utkání se nakonec také brankově prosadili a z Liberce si odvážejí zaslouženou výhru 3:1. Utkání začalo hodně důrazně a uprostřed hřiště bylo k vidění
mnoho soubojů, někdy až na samé hranici porušení pravidel. Oba týmy se prezentovali
spíše hrou mezi vápny, přičemž hlavně v prvním poločase bylo vidět mnoho chyb, které pramenily z nerovného terénu hlavní hrací plochy stadionu U Nisy.
Poprvé se gólově prosadil uzdravující se Malinský, který si v 16. minutě z boku naběhl na pas
Hocka a prudkou, střílenou střelu si srazil jeden z bránících hráčů do branky, 0:1. Vyrovnání
přišlo pět minut před poločasovou přestávkou. Dobře chytající Zavřel si vybral slabší chvilku
a střelu Jánošík neudržel. Tomáš Komenda tak měl snadnou práci dopravit balon do prázdné
branky – 1:1.
Ve druhém poločase Votroci zabrali a výsledkem byl nedovolený zákrok v pokutovém území
na pronikajícího Zece. Sám postižený se postavil k exekuci kopu a domácímu gólmanovi
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foto z podzimního střetnutí na Bavlně.

nedal šanci, 1:2. Domácí hru výrazně otevřeli, a místami zle hostům zatápěli. Ti však byli
trpěliví a čekali na „svoji“ příležitost. Ta přišla se závěrem utkání, kdy si na Bláhův centr naběhl Kopáč a stanovil tak výsledek utkání 1:3.
Junioři si tak i nadále udržují kontakt se špicí Juniorské ligy a na třetí tým průběžné tabulky
Olomouc ztrácí pouhý bod. Další utkání bude již tuto neděli, kdy jako předkrm ligového
utkání s Duklou Praha na Malšovickém stadionu, přivítají junioři v SCM Bavlna Bohemians
1905.
Dnes dopoledne se juniorka střetla s Bohemians 1905 a výsledek se dozvíte z reproduktorů Malšovického stadionu.

Tabulka Juniorské ligy, sezóna 2012/2013, po neúplném 26. 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
AC Sparta Praha
FK Mladá Boleslav
SK České Budějovice
FC Vysočina Jihlava
1.FC Slovácko
FC Slovan Liberec
FC Viktoria Plzeň
FK Dukla Praha
FK Teplice
Bohemians 1905
FC MAS Táborsko
FC Baník Ostrava

25
25
26
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
25
26
26
25

17
15
14
15
14
11
11
10
9
8
8
6
7
8
5
5
5
4

7
6
7
3
2
7
6
7
6
8
6
12
8
5
10
8
7
3

1
4
5
7
10
8
9
9
11
10
12
8
11
12
10
13
14
18

48:11
62:28
55:27
54:34
62:45
62:52
51:40
41:38
40:52
40:59
50:51
45:57
44:48
39:55
29:51
38:56
31:64
34:57

58
51
49
48
44
40
39
37
33
32
30
30
29
29
25
23
22
15

22
12
10
9
8
1
0
-2
-6
-7
-9
-12
-10
-10
-11
-16
-17
-21
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rOZHOvOr

s Janem Shejbalem
JaN SHeJBaL (20. 4. 1994) nesporně patří
k talentům východočeské kopané. Honza
do předminulého roku oblékal dres sousedních Pardubic a v loňském zimním přestupovém okně přišel do Hradce Králové.
Okamžitě se stal oporou nejstaršího dorosteneckého týmu, a i když patří ještě věkem
do dorostenecké kategorie, trenér Prokopec si ho
letos „vytáhl“ do svého
juniorského týmu. Zimní
přípravu dokonce absolvoval s A týmem a v současné době pravidelně
nastupuje za „farmářský“
Převýšov.
V minulém týdnu Honza
absolvoval soustředění
reprezentačního výběru
trenéra Csaplára U-19
a společně s týmem se
připravuje na finálovou
kvalifikaci o postup na závěrečný šampionát devatenáctiletých
fotbalistů
v Portugalsku.
Honzo, něco málo přes rok oblékáš černobílý dres Votroků. Jak ses v Hradci Králové zabydlel a co je u Tebe nového?
Než jsem si zde zvyknul, bylo to docela
těžké. Ale nyní je vše již v pohodě. Jsem také
rád, že si mě vzal trenér „áčka“ do přípravy,
a že mohu s nimi trénovat. Pravidelně hraju
zápasy ať již za Převýšov nebo za juniorku.
Obě dvě soutěže jsou podle mého kvalitní.
Jaké to je, být takhle mladý v kabině
„áčka“ vedle zkušených „mazáků“?
Je to určitě něco navíc, když si vezmu, že
věkem ještě patřím do dorostu. Určitě se
mohu jen přiučit vedle tak zkušených hráčů,
jakými jsou Filip Klapka, Milan Fukal, Marek
Kulič a další. V kabině je spousta výborných
hráčů a tak se učím (směje se).
-8-

Svými výkony sis řekl o zařazení do reprezentace do 19 let. Co jsi již s reprezentací absolvoval?
S „devatenáctkou“ jsem absolvoval mezinárodní dvojutkání v Irsku, přípravný duel v Holandsku a nyní soustředění v Uherském
Brodě, kde jsme sehráli přípravný zápas
s juniorkou Brna.
V Irsku jsi odehrál obě
utkání?
Ano, nastoupil jsem do
obou dvou, a to na poměrně dlouhou část. V prvním zápase jsem odehrál
tři čtvrtiny zápasu a v tom
druhém celý druhý poločas. Tam jsem byl celkem
spokojený.
Druhé vystoupení v Holandsku se vám však nevyvedlo a výsledek 0:6
varuje…
V Holandsku to pro nás
bylo probuzení ze snu.
Holandsko bylo v utkání
úplně někde jinde, o pár
„levlů“ výše. V utkání jsem
sice nastoupil pouze na posledních deset
minut, ale i tak mi to hodně dalo.
Jak jsi již zmínil, na soustředění v Uherském Brodu jste sehráli přípravný zápas
s juniorkou Brna …
Byl jsem rád, že mě trenér do tohoto zápasu
nasadil od začátku a vydržel jsem na hřišti
celý zápas. Dařilo se mi, dostával jsem se
i do šancí, ale bohužel z toho byla jen jedna
asistence. Mohl jsem být daleko efektivnější!
Brno jsme porazili 3:1.
Na přelomu dubna a května přivítá Hradec
Králové – SCM Bavlna (30. 4.), přípravné
utkání s Chorvaty. Jak se na zápas těšíš?
Strašně moc. Jedno utkání se hraje na
Bavlně (druhý zápas 2. 5. Opatovice), kde je
překrásný stadion, chlouba Hradce. Určitě

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

úterý 30. dubna 2013, 17.00 hodin, SCM Bavlna
čtvrtek 2. května 2013, 11.00 hodin, Opatovice
se jedná o nejhezčí stadion pro mládež
v celé České republice. Čeká nás krásná,
velká, travnatá plocha, kde se dá odehrát
skvělé utkání. Určitě na zápas přijde spousta
kamarádů a snad si ho také užiju.
Kromě tvých kamarádů určitě zápas navštíví také fanoušci Votroků. Jak se těšíš
na atmosféru?
Já jen doufám, že fanoušci přijdou, že se přijdou podívat na reprezentaci, a snad také
v Hradci nastoupím. A když to nevyjde
v Hradci, tak o dva dny později hrajeme odvetu v Opatovicích. V Hradci jsou skvělí fanoušci, kteří chodí v hojném počtu také na
zápasy Juniorské ligy. Na fanoušky se těším.

Ty nastupuješ v současné době za Převýšov. Myslíš, že by to mohlo letos vyjít a nastoupit za „áčko“?
Tak o tom jsem vůbec ještě nepřemýšlel
a myslím si, že na to mám ještě čas. A také
je dnes těžká situace a je normální, že trenér bude sázet na zkušené hráče. Je to pochopitelné a můj čas teprve přijde.
Ale i tak určitě svým spoluhráčům z kabiny fandíš a držíš v zápase palce…
Fandím jim moc a doufám, že se hlavně
první liga v Hradci Králové udrží. Já v to
pevně věřím a snad dnes s Duklou uděláme
za záchranou další krůček a vyhrajeme.
Děkuji za rozhovor.
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JiŘí miKer NA ZKOušCe
v CHelseA FC
Nadějný záložník Votroků odcestoval k týdenní zkoušce do světoznámého klubu
Chelsea FC. Zde ho čeká
přípravný kemp, lékařské
prohlídky a také přípravné
utkání proti o rok starším
hráčům.
Jiří MiKeR přišel do
Hradce Králové před
dvěma roky ze Zbrojovky
Brno a hned se zařadil
mezi největší „tahouny“
ve své věkové kategorii.
„Jirka okamžitě hráče
stejného ročníku předčil
a dnes hraje dokonce
o dvě kategorie víš, tedy
za U-17,“ říká o patnáctiletém talentu ředitel klubu
Ing. Richard Jukl.
Po delší době má klub FC
Hradec Králové opět výrazný talent. V České
republice jde zřejmě o nejlepšího hráče ročníku narození 1998. V zimě byl na halovém
Mistrovství ČR starších žáků vyhlášen nejlepším hráčem turnaje a z mistrovství si také
odvezl trofej za nejlepšího střelce. Poté absolvoval s juniorským týmem soustředění
v Turecku, kde v utkáních prakticky nastupoval proti dospělým hráčům, a rozhodně
se neztratil.
Jirka již v minulých měsících absolvoval stáž
v holandském FC Twente, kde místní manažery velmi zaujal.
„Jirka byl v Holandsku testován s o rok staršími kluky a klub o něj okamžitě projevil eminentní zájem. Jenže zájem projevila i Chelsea,
takže dnes je na testech tam. Nejedná se

o nějaký výběr, kam by přicestovalo 20 fotbalistů z různých koutů světa, ale přímo test
Jirky se vším všudy,“ vysvětluje generální sekretář
test Jiřího Mikera na ostrovech.
Jirka by měl v týdnu nastoupit v modrém dresu
v derby proti FC Fulhamu.
„Jedná se o utkání s o rok
staršími kluky. Následně
pak ještě projde důkladnými zdravotními prohlídkami a samozřejmě má na
programu týdenní tréninkovou zátěž. Je to vlastně
stejné, jako by si testovali
dospělého hráče,“ odtajňuje program Jiřího Mikera v londýnské Chelsea
Richard Jukl.

NAVŠTIVTE wEBOVÉ STRáNKy FOTBALOVÉHO KLUBU FC HRADEC KRáLOVÉ

www.fchk.cz
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JAK TO bYlO NAPOsleDY?
Prvoligová sezóna 2012/2013, 10. kolo

10. kolo, 5. 10. 2012 18:00, Praha – Juliska:
FK Dukla Praha – FC HK 1:0 (1:0)
Branky: 22. Pospěch. Rozhodčí: Ardeleánu
– Mokrusch, Hrabovský. ŽK: 8. Berger – 40.
Pávek. Počet diváků: 1293.
FK Dukla Praha: Rada – Romera (88. Božič),
Vorel, Štetina, Vrzal – Podrazký, Gedeon,
Borek – Berger, Pospěch (78. Marek), Pázler
(71. Svatonský).
FC HK: Koubek – Holeš, Jánošík, Fukal, Poděbradský – Štěpán, Zelený (61. Halilovič),
Pávek (82. Zec), Harba – Voltr (46. Rezek),
Dvořák.
V rámci 10. kola naší nejvyšší fotbalové soutěže zavítali fotbalisté Hradce Králové na
pražskou Julisku, kde je nečekal pouze ambiciózní protivník, ale také absence hned
osmi členů A-týmu. Celý zápas rozhodla jediná branka v prvním poločase, kterou zařídil ve 22. minutě domácí Pospěch.
Od prvních minut utkání drželi hráči Dukly
Praha míč častěji na svých kopačkách a po
zásluze si také připsali první větší příležitost.

Po rohovém kopu se k hlavičce dostal
Borek, ale brankář Koubek byl na svém
místě a míč s přehledem polapil. Ve 22. minutě se po nudnější pasáži střetnutí dostali
domácí po rohovém kopu do vedení. Nacvičený signál zakončoval útočník Zbyněk
Pospěch, jenž už neměl problém z bezprostřední blízkosti překonat brankáře Koubka,
1:0.
I nadále zůstávali aktivnějším celkem fotbalisté Dukly a obrana Hradce Králové si na
nedostatek práce nemohla rozhodně stěžovat. Ve zbývající části prvního poločasu se
nehrál zrovna fotbal lahodící oku diváka,
a proto se také ani na jedné straně neurodila žádná zajímavější situace.
Druhá pětačtyřicetiminutovka začala obrovskou šancí domácích. Vrzal našel v pokutovém území osamoceného Podrazkého,
který poslal balón těsně vedle levé tyče hradecké branky. V 63. minutě přišla z ničeho
nic velká příležitost na vyrovnání. Haris
Harba vyslal po zemi tvrdou ránu, kterou
brankář Rada k překvapení všech pouze vyrazil a nabídl tak možnost dorážky
Dvořákovi, toho však Rada vychytal
a napravil tak své zaváhání.
Svěřenci trenéra Jiřího Plíška se začali více osmělovat a snažili se postupnou kombinační hrou dostat
blíže k domácí svatyni. V poslední desetiminutovce ukázal pěknou individuální akci střídající Halilovič, na
jejímž konci byla parádní střela z 20
metrů, s kterou měl brankář Rada
plné ruce práce. V samotném závěru
podvečerního zápasu si Dukla vypracovala ještě jednu brankovou příležitost, ovšem Marek definitivní pojistku
nepřidal, jelikož ve skluzu míč nenasměroval mezi tři tyče.
FC Hradec Králové tedy v Praze
vstřelit gól nedokázal a vrátil se na východ Čech bez zisku bodu.
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rOZHOvOr

s Milošem Mejtským
Jedním z mála fotbalistů našeho klubu, který
se dokázal jako voják základní služby také
prosadit v nadupaném kádru Dukly Praha
v její největší slávě (sezóna 1981/82), byl
Miloš MeJTSKý. Velká naděje královéhradecké kopané 80. let, své doby reprezentant
do 21 let a dnes ředitel
Správy SCM FC Hradec
Králové Bavlna.
I když dnes není Dukla
tak věhlasným pojmem,
jako před třiceti lety, stále
je to tým s ohromnou historií. Takže, co se Miloši
Mejtskému vybaví při vyslovení jména DUKLA?
Klub s obrovskou tradicí,
v současné době klub,
který navazuje na nejlepší
klub historie československé kopané. Vybavuje se
mi, že za Duklu nastupovali hráči, kteří byli ve své
době reprezentanty naší
země a byli top fotbalisty.
Například za mé vojenské
éry hrál Štambacher, reprezentant Československa, který v Dukle Praha neměl pozici jistou a v podstatě moc ani nenastupoval.
Jací hráči tedy s Vámi byli na soupisce?
Seznam bude zajímavý a co fotbalista, to
pojem. Třeba Olda Rott, Standa Pelc, Jano
Kozák ze Slovenska, v stoperské dvojici Macela, Fiala, na kraji Novák, Rada. V útoku byl
Vízek, Nehoda a Tomáš Kříž. Co jméno, to
reprezentant. Pro mě to byla veliká zkušenost a čest, hrát s těmito fotbalisty. Ovšem
bylo velmi obtížné, dostat se do základní sestavy. Ta se moc neměnila a byla stabilní.
S kým jste to v Dukle „táhnul“?
Největší kamarád jsem byl s Janem Kozákem a Janem Kapkem, kteří se mnou prožívali základní službu. Kozák byl v té době
-12-

nejlepší fotbalista Československa. Měli
jsme bezvadnou partu a vojna tak byla příjemnější.
Jaký jste s Duklou zažil největší úspěch?
Určitě titul, který byl pro Duklu Praha také
jejím posledním v historii. Vyhráli jsme také
pohár.
Kdo Vás tenkrát vedl jako
trenér?
Ladislav Novák, stříbrný
z Chile a kapitán toho slavného týmu, který bohužel
před dvěma roky zemřel.
Asistent byl v té době pan
Brumovský, který zase stál
jako asistent trenéra Vengloše u bronzové medaile
z ME v Itálii. Měl jsem štěstí
na slavné trenéry.
Jací to byli trenéři?
Nato, že jsem byl hráč základní vojenské služby, tak
se ke mně všichni chovali
velice korektně. Všichni
mě považovali za velký talent, takže jsem dostával
i dost příležitostí. Pan Novák byl spíše málomluvný, s týmem více komunikoval pan
Brumovský.
Jaký okamžik Vám z působení v Dukle
Praha nejvíce utkvěl v paměti?
Jednoznačně pohárové utkání v Barceloně.
Být na Nou Campu, tak to je zážitek na celý
život. Tam jsem viděl poprvé v životě, jak se
dělá světový fotbal na nejvyšší úrovni. To
člověk opravdu koukal, až mu oči lezly
z důlku (usmívá se).
Kolik jste za roční působení v Dukle odehrál utkání?
Na celý zápas jsem od začátku utkání nastoupil v šesti případech a gól jsem bohužel
nedal. Na to byli pánové Nehoda a Vízek
(směje se). Ti ve své době patřili k nejlepším
hráčům Evropy.

Miloš Mejtský v souboji o míč s Ivanem Haškem.
Druhý rok vojenské služby jste již oblékal
dres RH Cheb …
Chebští funkcionáři mě přemluvili, abych
k nim na druhý rok přestoupil. Nabízeli mi
daleko větší prostor k uplatnění na hřišti. Já
jsem souhlasil, souhlasil i pan Kocek, šéf fotbalového svazu i Dukly Praha. Při přestupu
nebyl žádný problém.
Jaké byly před 30 lety v Dukle podmínky?
Dukla v té době předběhla čas, byla plně
profesionální tým se vším všudy. Dukla byla
armádní celek s veškerými možnostmi pro
fotbal. Například v letní přípravě jsme absolvovali tří týdenní soustředění ve sportovním
centru v tehdejším Západním Německu, turnaje jsme sehráli v Holandsku. Již tenkrát
se okolo nás „motal“ pan Paska (fotbalový
agent), který nám v té době zajišťoval určité
věci. A když jsme skončili na turnaji Feyenoordu Rotterdam druzí, každému dal na
ruku 100 německých marek a to v tu dobu
byly pěkný peníze. Poprvé jsem si šáhnul

na plně profesionální fotbal v pražské
Dukle.
Máte nějaký úsměvný příběh z působení
ve „vojenském suknu“?
Těch zážitků je víc, ale my jsme nebyli v pravém slova smyslu vojáky. Měli jsme sice chodit v uniformách, ale každý chtěl nosit civil.
Vždyť jsme byli v Praze a chtěli jsme si po
tréninku skočit na pivko. No a kolikrát nás
chytli a chtěli nás za to potrestat. Jenže my
byli hráči Dukly Praha a vždy jsme z toho vybruslili, i když se musel kolikrát pan Kocek,
respektive plukovník Kocek, na štábu hodně
přimluvit. Jednou mu došla trpělivost a dokonce nás chtěl nechat zavřít do basy, jenže
k tomu samozřejmě nedošlo, protože v neděli jsme zase hráli ligu (směje se).
A jak vidíte samotné utkání dnes? Zatipujete si?
Jak ho vidím? Je nutnost, abychom vyhráli.
A snad se na nás usměje i štěstí a třeba 2:1
vyhrajeme.
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PArTNer uTKÁNí

Řeznictví a uzenářství Oldřich Čejka
ŘeZNiCTVí a UZeNáŘSTVí OLDŘiCH ČeJKa ve Skutči je tradičním rodinným podnikem
s mnohaletou historií. Řemeslo je u Čejků rodinnou tradicí – již prarodiče založili a úspěšně
vedli řeznictví a pohostinství v Bratroňově, které jim však bylo zabaveno při znárodnění.
Řemeslu se i přes obtíže věnovala velká část rodiny a vedla k němu i mladého Oldřicha
Čejku. Ten nejprve pomáhal při venkovských zabíjačkách a podobných hodech, později
začal pracovat v řeznictví a postupem času se vypracoval na
vedoucího prodejny. Po roce
1989 se rozhodl osamostatnit
a koupil budovu ve Skutči,
v němž otevřel řeznictví. Pustil se
tím do nelehkého úkolu: Rozhodl
se totiž uzeniny a další řeznické
lahůdky nejen prodávat, ale i vyrábět. V průběhu 90. let otevřel
novou výrobnu a stále více se dařilo i obchodu. Masná výroba
byla spuštěna v roce 2002.
Řeznictví a uzenářství Oldřich
Čejka dnes měsíčně vyrábí okolo
padesáti tun uzenin a v nabídce
má více než sto druhů řeznických
lahůdek. Zákazníci si mohou vybrat jak tradiční výrobky, tak i z vlastních originálních receptur! Díky úspěšnému růstu a rozvoji společnost plánuje další rozšíření výroby.
Distribuce:
Díky široké nabídce jsme si vytvořili síť našich stálých odběratelů a jejich objednávky vyřizujeme ve stanovených termínech distribuce. Realizujeme pravidelné dodávky zboží:
1. linka – směr Praha – pondělí, úterý, čtvrtek
2. linka – směr Hradec Králové – pondělí, úterý, středa, čtvrtek
3. linka – Chrudim, Pardubice – každý den
4. linka – směr Seč – pátek
Dále provádíme rozvoz hotových jídel v okrese Chrudim a Pardubice. Rádi Vám zajistíme dodávku našeho sortimentu při pravidelných objednávkách nebo zakázce většího objemu.
Objednávky můžete posílat na:
Palackého náměstí 142
539 73 Skuteč
prodejna:
+420 469 319 501
majitel:
+420 469 319 500
expedice:
+420 469 350 327
fax (účtárna): +420 469 319 499
e-mail:
masna.cejka@seznam.cz
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Chorvatský sympaťák Vedran tě
i letos doveze na letní dovolenou.
Nalaď si v dubnu Radio Černá Hora,
ať získáš zájezd k moři zadarmo!
Více informací na
www.cernahora.cz

rOZHOvOr

s Martinou Slánskou, přítelkyní Jiřího Lindra
Jirka LiNDR tvoří společně s Tomášem
Koubkem silnou dvojici gólmanů ve službách hradeckých Votroků. Zatímco v podzimní části soutěže spíše kryl záda
mladšímu kolegovi, na jaře je to přesně obráceně. Rozhovor s Martinou
SLáNSKOU, přítelkyní Jirky,
jsme nemohli začít jinak, než
otázkou:
Je rozdíl, když přítel
pravidelně nastupuje
do utkání, než když
„pouze“ zahřívá lavičku?
Určitě ano, když
chytá, tak je asi
dva dny před zápasem jako vyměněný. Přijde
mi, že se soustředí na zápas a já
to respektuji. Vím
moc dobře, jak je to
pro něj pokaždé důležité. Tím nechci říci,
že jinak se nepřipravuje, ale jen to, že tam
určitý rozdíl je.
Jaký je Jirka přítel, jaký je v soukromý?
Jirka si nikdy na nic nehraje, takže si myslím, že je stejný v soukromí i jak ho znáte vy.
Teď mě napadá, doma je asi větší kliďas než
na hřišti . Je to zlatíčko, já si nestěžuji, ba
naopak.
Má také nějakou negativní vlastnost?
Určitě nějakou má, ale převažují ty pozitivní
a tak mě teď žádná nenapadá. Snad jen to,
že když Jirkovi nebo týmu něco nevyjde, tak
je doma chvíli „ tichá domácnost“. Přijde
domů a já bych si o tom chtěla povídat, rozebrat to, ale už jsem se naučila, že je lepší
ho nechat, až on sám bude chtít o tom mluvit. To ale asi není negativní vlastnost .
-16-

Na čem si nejvíce pochutná?
Jirka je velice dobrý strávník, ale asi nejvíce
si pochutná na tradičních českých jídlech jako je kachna
atd., které si v sezóně ze
zásady nedopřeje. Teď
však ulítáváme na těstovinách.
Před rokem se vám narodil syn Jakub. Jaký je
Jirka otec?
Otec je úžasný, myslím si,
že si Kubíček nemůže
lepšího přát. Kdybych
ho měla popisovat jako
otce, tak tu budeme
asi hodně dlouho,
protože on je opravdu
ten „nej“ táta.
Nenavléká mu již brankářské rukavice?
Zatím ne, ale uvidíme .
Oba máme stejný názor,
že záleží jen na Kubíčkovi, co si vybere.
Kde a za jakých okolností jste se seznámili?
Seznámil nás můj bratr.
Nejdříve jsme si jen psali
zprávy a pak si po domluvě dali schůzku na
kafe a tam to asi vše začalo. Byl to pro mě po
dlouhé době krásně strávený čas. Povídali
jsme si hodiny a pořád jsme si měli co říci.
Jaké je Vaše zaměstnání, v jakém oboru
se pohybujete?
Momentálně jsem na mateřské dovolené,
jinak jsem pracovala jako zdravotní sestra.
Jaké máte koníčky?
Mým největším koníčkem je teď náš syn Kubíček. Je to takové sluníčko, že nic jiného
nevyhledávám. Nasmějeme se spolu, chodíme na procházky, děláme lumpárny a to
vše celá naše rodinka, co víc si přát. Když
ještě nebyl Kubíček na světě, tak mezi mé

koníčky patřily: humor, procházky, četba
a dobrý film, takže i teď nestrádám .
Ženy se rády nechají hýčkat. Čím si Vás
Jirka vždy zaručeně získá?
Ano to máte pravdu , ale mně stačí málo.
Pro mě je to nejkrásnější, když mě obejme
a přitiskne k sobě.
Jste také sportovně založená?
Bohužel asi moc ne, ale ráda bych. Určitě
se o to budu snažit. Moje zaměstnání mě
dříve hodně vyčerpávalo. Pracovala jsem na
směny a měla spoustu přesčasů a tak moje
myšlenky ve volnu byly spíše na klid
a sladký odpočinek.
Když byste dostala na výběr, zda s Jirkou
a malým strávíte den návštěvou společenského centra nebo výšlapem do přírody. Čemu dáte přednost?
Přírodě. Už si plánujeme, až konečně bude
lepší počasí, jak budeme vyrážet na výlety.
Jaká je vaše dovolená snů?
Já miluji moře, a proto to jsou mé představy
o nejkrásnější dovolené tam. Mým snem
jsou Maledivy. Pronajmout si bungalov na
vodě a vychutnávat si tu nádheru.

Jaká jste fanynka?
Než jsem poznala Jirku, tak mě fotbal nezajímal, ale dnes je to náš denní chléb. Fanynka jsem teď jen u monitoru, ale i tam si
zakřičím a někdy i pořádně. Dokonce i Kubíček už zvedá ručičky a křičí „gól“, asi to
odkoukal od maminky .
Navštěvujete domácí zápasy Votroků?
Před těhotenstvím jsem nevynechala domácí zápas, ale pak už jsem raději fandila
doma v klidu. Až Kubíček povyroste, tak to
máme zase v plánu.
Co byste Votrokům a Jirkovi speciálně popřála do závěrečných bojů?
Celému hradeckému týmu bych přála především zdraví, pevné nervy, co nejméně
úrazů. Je to klišé, ale jak všichni víme, tak je
to velice důležité. Dejte hlavy dohromady,
všichni vám věříme, věřte si taky a jděte do
toho. Jirkovi samozřejmě to samé a ať zůstane sám sebou, protože neznám poctivějšího a obětavějšího človíčka. A přála bych
mu, ať se mu jednou splní i jeho tajná
přáni.
Děkuji za rozhovor.

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.
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hráč č. 25 - obránce FC Hradec Králové
Marek Plašil

Tým FC Hradec Králové před zahájením zápasu v Liberci, 23. kolo Gambrinus ligy, 13. dubna 2013.

...když fotbal pomáhá

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).
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PrvNí ODvOlÁNí PrOTi PArKu
mAlšOviCe KrAJsKÝ úŘAD ZAmíTl
TiSKOVá ZPRáVa

První odvolání proti Parku Malšovice Krajský úřad zamítl
Model multifunkční arény pro veřejnost k prohlédnutí na magistrátu
Projekt Park Malšovice zaznamenal po vydaném územním rozhodnutí na konci minulého roku další významný úspěch na cestě
k realizaci. Krajský úřad zamítl odvolání
občanských iniciativ Cesta trvalé prosperity a Kruh pro občanskou společnost –
KOS ve věci údajné podjatosti magistrátních úředníků v procesu územního řízení.
„Obvinění úředníků z podjatosti bylo ze
strany odpůrců projektu stejně absurdní,
jako jsou jejich nesmyslná tvrzení o tom, že
varianta postavit nový fotbalový stadion bez
finanční podpory ECE by byla pro město
levnější, rychlejší a pro celý areál lepší.“ říká
jednatel ECE Projektmanagement Praha
Ing. Josef Tobek a pokračuje:
„Filozofií Parku Malšovice je přetvořit veřejnosti uzavřený areál v prostor přístupný 365
dní v roce a vybavit jej veřejnou infrastrukturou, množstvím pobytových parkových
ploch s volnočasovými atrakcemi, jako jsou
např. dětské hřiště, lezecká stěna či pétanque.“
Primátor města, MUDr. Zdeněk Fink k tomu
dodává: „Projekt bez externího partnera by
byl ve své podstatě zachováním dnešního
statusu quo, tzn. oplocený areál sloužící
15krát do roka pouze kopané. Museli bychom z finančních důvodů podstatně snížit
kvalitativní úroveň stadionu. I tak by byl takovýto projekt daleko dražší, neboť by
město přišlo o 400 mil. Kč, jež získá od ECE
a muselo by samo zaplatit demolice, vybudování inženýrských sítí, dopravního napojení a 400 parkovacích stání, které jinak
rovněž financuje ECE.“
Generální ředitel FC Hradec Králové, Ing. Richard Jukl upozorňuje na skutečnost, že se
odpůrci snaží fotbalovou veřejnost přesvěd-20-

čit o tom, že projekt bez ECE by nebyl
brzděn občany v rámci schvalovacích procesů. „Přitom tento dnes již zastaralý projekt
byl kdysi v rámci územního řízení napaden.
Nedokážu si představit, že by se situace
znovu neopakovala, když si uvědomím, jak
neatraktivně by stadion díky nutným úsporám vypadal po architektonické stránce
a dále, jak by ochránci životního prostředí
reagovali na to, že území kolem stadionu
včetně zeleného pásu u řeky by na úkor zeleně zabírala venkovní parkoviště.
Ing. Tobek v této souvislosti doplňuje: „Původně jsme se také domnívali, že protestů ze
strany veřejnosti bude minimum. Vždyť jak
obsah zadání investorské soutěže, z něhož
bylo zřejmé, že v areálu nákupní centrum
vznikne, tak i potřebné provedení změn
územního plánu či schvalovací procesy týkající se ochrany životního prostředí nebyly
nikým z dnes protestujících napadány. Se
sdružením KOS či s Ing. Zárubou jsme například úspěšně konzultovali již na jaře 2010
dokumentaci pro tzv. EIA, což je řízení týkající se ochrany životního prostředí.“
Ve vstupních prostorách magistrátu bude až
do konce května vystaven model plánované
multifunkční arény, který nechal zhotovit
autor projektu, architektonická kancelář
CASUA. Je na něm znázorněna její severozápadní výseč, na níž si zájemci mohou prohlédnout konstrukční řešení stavby.
Multifunkční aréna bude mít kapacitu 12000
sedících diváků a splňuje certifikaci UEFA
pro kategorii ELITE, jež umožňuje pořádání
zápasů fotbalové reprezentace a utkání evropských pohárových soutěží.
Několik měsíců bude pravděpodobně trvat,
než Krajský úřad bude moci rozhodnout

o odvoláních proti vydanému územnímu
rozhodnutí. Aby neztráceli drahocenný čas,
zpracovávají město a ECE dokumentaci pro
stavební povolení.
Pohled na celou situaci ze strany fanoušků
nám zprostředkovaně podává člen výboru
Fanklubu VOTROCI 2000 František Řehounek:
„Je obecně známo, že na nový stadion čekáme již více než 10 let. Město v roce 2007

pro jeho realizaci zvolilo moderní a finančně
výhodný koncept. Tento koncept byl od té
doby v různých hlasováních potvrzen
dvěma různými zastupitelstvy, a to jasnou
většinou. Až teprve v době nedávné se začali ozývat někteří jednotlivci sledující pravděpodobně svoje osobní cíle s tím, že to
bylo od samého počátku špatná a pro městoa fotbal nevýhodná strategie a je třeba
začít znovu od začátku. My fanoušci ale
nevěříme lidem,
kteří jedním dechem tvrdí, že jim
jde o blaho kopané v Hradci,
ale zároveň vyhrožují, že pokud
nebude po jejich,
tak udělají vše
pro to, aby projekt nevznikl a my
se tak definitivně
ocitli bez možnosti hrát 1. ligu.“
- 2 1-

rOZHOvOr

s Petrem Vávrou, manažerem společnosti ECE
Poslední týdny jsou velmi bohaté na události
týkající se projektu plánované multifunkční
arény. Rozhodli jsme se proto navázat na
rozhovor z minulého vydání s developerem
projektu Park Malšovice panem Petrem Vávrou ze společnosti ECE a položili mu několik otázek.
Minulý týden proběhla mimořádná tisková
konference. Co bylo jejím důvodem?
Důvody byly hned tři. Jednak jsem informovali veřejnost, že Krajský úřad zamítl odvolání občanských iniciativ ohledně údajné
podjatosti magistrátu, o čemž jsem hovořil
již minule. Dále jsme se s městem rozhodli,
že opakované mediální útoky ze strany odpůrců nenecháme bez reakce. A v neposlední řadě jsme veřejnosti chtěli představit
model multifunkční arény.
Ten bude vystaven na magistrátu?
Ano, do konce května. Je umístěn ve vstupních prostorách naproti podatelně. Není to

model celé arény, ale její severozápadní výseče, na níž je dobře vidět její konstrukční
řešení, dispozice jednotlivých pater západní
tribuny a využití rohů. Model nechala vyrobit architektonická kancelář CASUA, která je
i autorem projektu.
Jak jste na tiskové konferenci reagovali
na ataky odpůrců?
Hovořili jsme tam o jejich absurdních tvrzeních, že stavba bez ECE by byla pro město
levnější a rychlejší, a také o jejich veskrze
destruktivním přístupu.
Námitky odpůrce mají přece z logiky věci
destruktivní charakter. Nebo tomu tak
vždy není?
Nemusí tomu tak být. Uvedu konkrétní příklad. Jistá ekologická iniciativa byla toho
názoru, že v projektu nedostatečně nahrazujeme vykácenou zeleň novou výsadbou
a dali do řízení o povolení kácení námitku.
Následně jsme se sešli a dohodli se, že ECE
nad rámec množství, které požadovaly do-

Foto z mimořádné tiskové konference – zleva manažer společnosti ECE Mgr.
Petr Vávra, jednatel společnosti ECE Ing. Josef Tobek, primátor Hradce Králové
MUDr. Zdeněk Fink a jeho náměstek PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
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Ing. arch. Oleg Haman z firmy CASUA
představuje projekt Park Malšovice.

tčené orgány ochrany životního prostředí,
zaplatí výsadbu další zeleně v celkové výši
200 tisíc korun. Společně jsme pak ve spolupráci s magistrátním odborem životního
prostředí určili pro tento účel vhodné lokality
v Malšovicích. To je z mého pohledu konstruktivní přístup.
A jak potom vypadá destruktivní přístup?
Zaprvé, odpůrce se přes opakovanou výzvu
s námi odmítá sejít. To je příklad Cesty trvalé
prosperity, která dokonce odmítla i schůzku
s městem. Dále úroveň obsahu námitek,
kdy napadají úplně vše a píší tam naprosté
nesmysly bez věcné znalosti projektu. Nelíbí se mi ani, že někteří jednotlivci na veřejnosti šíří nepravdivé informace. Pan arch.
Křelina z Kruhu pro občanskou společnost
(KOS) například nemá pravdu, když ve
svém prohlášení tvrdí, že jejich názor ve věci
je konzistentní. Dovolím si v této věci chronologicky popsat vývoj událostí.
Na jaře 2008 byl veřejnosti představen náš
vítězný projekt. Jak reagoval KOS? Nijak.
Následně ve dvou fázích proběhla změna
územního plánu, která umožnila výstavbu
nákupního centra v areálu. Ani nyní KOS neprotestuje. V souvislosti s řízením EIA, které
se týká klíčového tématu ochrany životního
prostředí, jsme KOS požádali o schůzku,
abychom s nimi projekt konzultovali, a tak
na jaře 2010 jednáme s jejich předsedou.
Výsledek jednání: ani teď žádné námitky
KOS nepodal, i když opět mohl. Stejně tomu
bylo i u povolení ke kácení stromů.
Pana arch. Křelinu jsem osobně zažil se
k věci vyjadřovat až někdy po podzimních

volbách v roce 2010. Teprve v prosinci
2011, tedy více než 3,5 roku po zveřejnění
projektu, KOS píše zastupitelstvu nesouhlasný otevřený dopis a začíná projektu
házet klacky pod nohy. Nechám na čtenáři,
jestli to je z jeho pohledu konzistentní postoj.
Proč odpůrci nemají pravdu v tom, že
stavba bez ECE by byla levnější?
Projekt bez externího partnera, tedy v tomto
případě bez nás, by byl, co se týká konceptu území, ve své podstatě zachováním
dnešního stavu, tzn. město by za stovky milionů korun budovalo oplocený areál sloužící 15krát do roka pouze kopané. Na to
existoval dnes již zastaralý projekt, který například počítal s tím, že prakticky celý zelený
pruh u Orlice bude zastavěn parkovacími
stáními. Město by z finančních důvodů muselo podstatně snížit i kvalitativní úroveň stadionu, a to i z architektonického hlediska.
Přišlo by o 400 mil. Kč, jež od nás získá formou kupní ceny za pozemky a sponzoringu
pro klub a samo by muselo zaplatit demolice, inženýrské sítě, dopravní napojení
a 400 parkovacích stání, což jinak všechno
financuje ECE.
A co argument odpůrců o rychlosti projektu?
Možná bych měl na začátku zmínit, že skutečnost, že realizace projektu trvá déle, než
se očekávalo, nebyla způsobena tím, že by
ECE či snad město nechtělo projekt realizovat. Důvodem jsou aktivity jeho odpůrců.
Tito se snaží fotbalovou veřejnost přesvědčit
o tom, že projekt bez ECE by byl rychlejší,

Mgr. Petr Vávra předává šek předsedovi fan-klubu
Votroci 2000 Honzovi Kotoučkovi

protože by nebyl brzděn občany v rámci
schvalovacích procesů. Ve své podstatě tím
říkají, že by nebyl brzděn jimi. Určitě ale
vědí, že zastaralý projekt, kterého se dovolávají, byl kdysi v rámci územního řízení
občany rovněž napaden. Tomu říkám demagogie.
Osobně si nedokážu představit, že by se situace s napadením znovu neopakovala,
když si uvědomím, jak neatraktivně by stadion díky nutným úsporám vypadal po architektonické stránce a dále, jak by ochránci
životního prostředí reagovali na to, že území
kolem stadionu by až k řece na úkor zeleně
zabírala venkovní parkoviště.
Víte, původně jsme se také domnívali, že
projekt půjde hladce, když jak obsah zadání
investorské soutěže, z něhož bylo zřejmé,
že v areálu nákupní centrum vznikne, tak
i potřebné provedení změn územního plánu
či schvalovací procesy týkající se ochrany
životního prostředí nebyly nikým z dnes protestujících napadány.
Můžete věřit lidem, kteří jedním dechem
tvrdí, že jim jde o blaho kopané v Hradci, ale
zároveň vyhrožují, že pokud nebude po jejich, tak udělají vše pro to, aby projekt nevznikl a klub tak spadl do 2. ligy?
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Pojďme k fotbalu. V minulém vydání jste
hovořil o tom, že s klubem a fanklubem
VOTROCI 2000 připravujete nějaká podpůrná opatření pro zbývající zápasy této
sezóny.
Ano, něco jsme již udělali a doufám, že to
pomůže. Nejprve jsme jako ECE koupili
přes 300 vstupenek na zápas s Mladou Boleslaví a přes osm různých médií jsme je formou soutěží distribuovali na fanoušky. Na
zápas s Duklou jsme ve spolupráci s Hradeckým deníkem distribuovali stejné množství vstupenek do regionů ve spádové
oblasti. Cílem bylo, nejen na stadion přivést
více lidí, ale zejména přes média upozornit
fanoušky na důležitost zápasu.
Fanklubu VOTROCI 2000 jste věnovali 60
tisíc Kč na výjezd na klíčový zápas do Teplic.
Z této částky může fanklub zaplatit čtyři autobusy a zajistit tak účast přibližně 200 fanoušků, což je na české poměry slušný
kotel, který, co se týká hlasitosti, bude tomu
teplickému schopen minimálně konkurovat.
Tři body jako z Brna by byly samozřejmě
skvělé, což bych asi neměl říkat nahlas,
když z Brna pocházím.
Děkujeme za rozhovor

Jubileum

Antonín Kalina oslavil kulaté devadesáté narozeniny
Minulý pátek (12. 4.) oslavil významné životní
jubileum 90 let antonín KaLiNa, nestor hradecké kopané a dlouholetý sekretář klubu
Slavie Hradec Králové, v jehož barvách „funguje nepřetržitých 54 let.
Přibližte první fotbalové krůčky.
V roce 1930 jsem začal jako žák
za Polaban Přerov nad Labem.
Když jsem věkově skončil v dorostu, klub postoupil do I. B
třídy a já přestoupil do Lysé nad
Labem, kde muži hráli divizi.
Jaká byla další vaše kariéra?
V Lysé jsem byl až do roku
1946. Poté jsem rok nehrál
a v letech 1947–1949 jsem nastoupil k několika utkáním v Ústí nad Orlicí – Hylvátech.
V roce 1953 se naše rodina přestěhovala
z Pardubic do Plzně, kde jsem v roce 1954
začal kopat za Lokomotivu Letná.
Kdy jste pověsil kopačky na hřebík a začal
s funkcionařinou?
V roce 1957, kdy jsme se přestěhovali
z Plzně do Hradce. Oba synové ve městě
pod Bílou věží hráli za Slovan (dnešní Slavia). Pomáhal jsem trenérům starších žáků
a dorostu, mladší syn mne na přání předsedy Trutnovského pozval do výboru, a tím

v roce 1959 nastartoval moji funkcionářskou
dráhu sekretáře.
S hradeckou Slavií jste spojován dlouhá
léta…
Prožil jsem zde hodně dobrého
i špatného. Nejhorší chvíle byly,
když nám vedení jednoty bránilo hrát fotbal. Vše se ale vždy
vyřešilo. Hodně trpělivosti bylo
zapotřebí, když se řešila otázka
ukončení činnosti ženské části
pod hlavičkou Slavie. V současné době máme ve Slavii
osm týmů, z toho šest mládežnických.
Dostalo se vám ocenění od
OFS i KFS. Jak to vnímáte?
Velmi si vážím ocenění, která jsem za svoje
působení ve fotbale obdržel. Rád bych za to
poděkoval OFS i KFS. Chtěl bych rovněž vyjádřit dík spolupracovníkům v klubu – předsedovi Milanu Krempovi, hospodáři Petru
Prošvicovi a dalším včetně trenérů a hráčů.
A přání na závěr?
Pokud budu v takové kondici jako v současné
době, rád bych pomáhal v klubu jako doposud. Přeji „sešívaným“ fotbalistům hodně
úspěchů na sportovištích i v osobním životě.
Autor: Lubomír Douděra

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
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ŽeNsKÝ FOTbAl
1. liga žen

13. kolo: FC Hradec Králové – aC Sparta Praha 0:2 (0:0)
Branky: 58. Danihleková, 72. Pivoňková. FC HK: Sladká (46. Legerská) – Vacková (70. Flídrová), Midlochová, Vlasatíková, Hýlová, Rovenská (83. Cermanová), Novotná, Benešová,
Kunáková, Lacinová, Vaníčková. Sparta Praha: Sloupová – Tauberová (65. Dlasková), Bertholdová, Vyštejová, Sedláčková (75. Kubešová) – Ringelová (65. Šturmová E.), Pivoňková,
Nováková, Bartoňová – Voňková, Danihelková.
Proti Spartě jsme těžko mohli odehrát otevřenou partii. Snažili jsme se hrát ze zabezpečené
obrany. Pravdou je, že tým může hrát to, co mu dovolí soupeř. Favorit utkání měl více ze hry,
ale díky naší organizované hře většina akcí Sparty končila před pokutovým územím. Naopak
my jsme měli dvě obrovské šance. Silva Kunáková se ocitala sama před brankářkou. Bohužel měla míč pod nohou, a tudíž ne příliš ideální střela skončila těsně vedle. Ke konci poločasu
šla sama na branku Zuzka Rovenská, ale tak dlouho si rovnala míč, až její pokus zablokovala
hostující obrana. Ze příležitostí Sparty stojí za zmínku střela Voňkové, kterou s přehledem kryla
Bára Sladká a křížná střela Bartoňové mimo tři tyče těsně před odchodem do kabin.
Po změně stran pokračovala herní převaha Sparty. Díky zlepšené hře se soupeř začal dostávat do větších příležitostí a my už jsme nebyli tak nebezpeční pro hostující svatyni. V 58.
minutě se Sparta prosadila. Do pokutového území se protáhla Nikola Danihelková a nedala
naší gólmance šanci. V 73. minutě upravila skóre na konečných 0:2 Adéla Pivoňková.
Trenéři Kincl Petr, Musil Radek: „Za dnešní výkon bychom chtěli hráčkám poděkovat. Zápas zvládly jak po
taktické tak i fotbalové
stránce na výbornou. Ukázaly, že jsme schopni odehrát
kvalitní zápas i s celkem, jakým Sparta je. Škoda jen promarněných příležitostí. Mohl
zápas dostat jiný rozměr.
Sparta moc šancí ke skórování v zápase soupeři nedá.
Pokud bychom chtěli pomýšlet na bodový zisk, museli
bychom vytvořené příležitosti
proměnit. To se nám dnes nepodařilo. Ještě bychom chtěli
vyzdvihnout organizaci naší
hry, která byla na vysoké
úrovni. Skvělou vizitkou našeho klubu je to, kolik hradeckých odchovankyň nastoupilo v dresu soupeře.“
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FANOušKOvsKÁ sTrÁNKA
Rozhovor s „Humpem“

Ahoj Jirko, tip na rozhovor s tebou jsem
dostal od našeho společného známého
Martina. Už on mne upozorňoval, že jsi
opravdu trochu atypickým fandou
Hradce. Můžeš se nám v krátkosti představit?
Zdravím všechny Votroky. Jsem Jirka, 22 let,
bydlím kousek od Humpolce, studuji na
„vejšce“ v Brně „počítače“ a Hradci fandím, ale jen ve
fotbale, asi 10 let.
Přece jen není
těch fanoušků Votroků na Humpolecku tolik. Jak jsi
se jím stal ty?
Více-méně to byl
trochu
naschvál
otci:-). On je Slávista „až na půdu“,
jako kluk jsem s ním
každoročně jel na 34 zápasy sešívaných, většinou Brno, Olomouc, Praha. Nijak
mě to nebralo, ale byl jsem malý kluk a poslouchat se musí, že?:-) . No, a táta jednou
doma básnil o Lubošovi Kubíkovi, bavil se
o něm s jedním svým známým, taky Slávistou. A ten mu řekl něco v tom smyslu, že
Kubík byl Votrok. Fakt nevím přesně proč,
ale hrozně se mi to slovo „Votrok“ zalíbilo,
na netu jsem si začal hledat informace a tak
nějak ze zvědavosti jsem začal Hradec po
očku sledovat. Štěstí to moc nepřineslo,
protože Hradec po čase sestoupil do druhé
ligy. No a taťka nemohl pochopit, proč se zajímám o výsledky Hradce, já byl v pubertě,
tak jsem vlastně jemu natruc prohlásil, že
jsem fanoušek Votroků.
A co na to Slávista v něm?
No, samozřejmě ho to štvalo, a čím víc se
rozčiloval, tím víc jsem Hradci fandil. Začal
jsem si tisknout články z webu o Hradci,
-28-

občas jsem přesvědčil kamarády a jel jsem
i na nějaký druholigový zápas. Protože jsou
klubové barvy černá a bílá, tak jsem chodil
pokud možno v těchto barvách. Žádné
dresy nebo šály jsem neměl.
Teď ale šálu máš?
Mám, a nejen šálu, protože postupem do
ligy se hodně změnilo a fanshop začal docela dobře fungovat. Občas mi něco
sežene kamarád,
kterého jsem poznal
v Brně na kolejích
a který je z Hradce
a na fotbaly chodí.
Jeho bratr je i ve
fanklubu a občas mi
něco sežene nebo
věnuje. Teď mám
kulich a novou šálu,
takže paráda.
Kolik zápasů v sezóně
navštívíš?
Hradec je od Humpolce trochu z ruky a spojení asi není
úplně ideální.
Není, to máš pravdu. Nejezdím sice ani zdaleka na všechny zápasy, protože je to dost
drahé a časově náročné a doma samozřejmě moji volbu nikdo moc nepodporuje:-).
Ale na podzim jsem byl v Olomouci a na
Letné a 3x v Hradci. Teď jsem dal už Jihlavu,
Ostravu a samozřejmě Brno, kde mne kluci
navnadili a jel jsem pak hned na náš domácí
zápas s Boleslavi. Ten jsme fakt hloupě ztratili, to mne naštvalo! Liberec jsem včera
nejel, to už je pro mne fakt komplikovaná
cesta.
A teď nás čeká Dukla...
Chtěl bych dorazit, jen musím sehnat nějaké
„love“:-). Ale budu mít narozeniny, tak snad
bude nějaká dotace od babiček:-). Jinak
pokud neporazí Votroci Duklu, tak se obávám sestupu, protože v Teplicích to bude

Hradecký kotel v Liberci (foto JPA).

těžké a Příbram jde za záchranou doslova
„hlava nehlava“.
Do Teplic se chystá za podpory firmy ECE
a fanklubu velký autobusový zájezd, pojedeš?
Bohužel určitě ne, protože jedu od školy
právě ten víkend na stáž do zahraničí. Ostatně, pokud mi to vyjde, odjedu brzy na rok
do ciziny a tak si říkám, že jestli kluci spadnou, alespoň se nebudu s nimi trápit ve
druhé lize a budu jen na webu sledovat, jak
míří zase za postupem. Mohl bych tak
krásně stihnout případný první zápas v lize
po návratu. Ale samozřejmě raději budu,
když liga Votrokům zůstane!
Ona je otázka, jak to bude s licencí, určitě
víš, že jsou v Hradci problémy se stadionem.
Jasně že to vím, ale absolutně to nechápu.
Kousek od nás je Jihlava, město o dost
menší než Hradec, fotbal tam neměl nikdy
tradici a mají docela pěkný stadionek. Informace mám jen z fanouškovských webů
a popř. z novin a fakt to nechápu. Asi je Hradec nějaké pomalé město...?
To nechám bez komentáře. Jaký zápas
Votroků je pro tebe prozatím ten „nej“?

Mám dva super zážitky: porážku Sparty
v prvním zápase po návratu do ligy a podzimní výhru nad Slávií. Tu jsem si tedy užil,
protože jsme na zápase byli s otcem:-) .
Nejkrásnější cesta z fotbalu, co jsem kdy
zažil.
Kde fandíš, v kotli?
Ne. Já jsem dost tichý fanoušek, potřebuji
se dívat na zápas, sledovat výkony hráčů
a tak. Často sedím sám na tribuně v Hradci,
zpod které přicházejí hráči. Ale moc se mi
líbí hradecké chorea, často jsou vtipná, veselá, uznávám ty, co se tomu věnují. Ale
jsem spíš fandící divák, než nějaký ultrasák.
Venku chodím většinou na hlavní tribunu,
většinou normálně se šálou a bez problémů.
Jen v Ostravě jsem byl „inkognito“.
Co bys hradeckým Votrokům popřál?
Hlavně výhry, porazit teď Duklu a udělat zázrak v Teplicích. Pak rozválcovat Příbram
a dorazit trapné Budějovice. A prosím NEPROHRáT na Slávii, to bych ovšem přál
hodně i sobě:-). Prostě hlavně UDRŽET
LIGU. A pak ten nový stadion, ale to musíte
zařídit hlavně vy, co v Hradci žijete.
Díky za rozhovor
Gunny

FOTOrePOrTÁŽ JArOslAvA HOFFmANA

21. kolo: FC Slovan Liberec – FC Hradec Kr. 1:0 (0:0)
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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

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

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

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

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

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

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

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

5:1
4:0
0:2
3:1
1:0
2:2
2:0
2:0

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

-34-

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

ČeRNOBíLý GóL – programový bulletin pro domácí utkání FC Hradec Králové v soutěžním ročníku 2012/2013
Gambrinus ligy. Cena 10,-Kč. Obsah – marketing FC HK – Milan Šedivý. Náklad: 600 ks. Vydává FC Hradec
Králové, Všesportovní stadion, 500 09 Hradec Králové. Neprošlo jazykovou úpravou. Grafický návrh M.C.O.M.,
spol. s. r. o., Lukáš Taneček. Sazba: Jiří Procházka (603 446 774, jpahk@tiscali.cz). Tisk: UNIPRINT, s.r.o.,
Zbuzany 1584, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, www.uniprint.cz

