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všesportovní stadion hradec králové

Neděle 5. května 2013 v 17.00 hod.

Zápas 26. kola

FC Hradec Králové – 1. FC Slovácko

Program 26. kola (4. 5. 2013)

Program 27. kola (11. 5. 2013)

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

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

partner
utkání
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O dNešNím SOupeŘi
1. FC Slovácko, a.s.

1. FC SLOVÁCKO, a.s. je pokračovatelem
fotbalového klubu 1.FC SYNOT, který vznikl
k 1. červenci 2000 sloučením dvou odvěkých rivalů, klubů FC SYNOT a. s. se sídlem
ve Starém Městě a FC SYNOT Slovácká Slavia Uherské Hradiště spol. s r.o. Cílem je vytvoření silného regionálního klubu s využitím
dlouholeté dobré mládežnické základny,
která byla v Uh. Hradišti vybudována. Spojení tradice, současnosti a finančních prostředků má vést na Slovácku k jedinému cíli
– udržet pro tento region 1. ligu. Nově vzniklý
klub navazuje na tradici staroměstské kopané, přesto ani historické okamžiky dosažené Slováckou Slavií nesmí zaniknout.
Ve vztahu k provozování kopané ve Starém
Městě byl FC SYNOT a.s. posledním nástupcem v její více jak 70leté historii, když
organizovaně začal klub působit v roce
1927 pod názvem SK Staré Město. Fotbal
má ve Starém Městě bohatou tradici a již ve
30. letech zde byly čtyři fotbalové kluby –
SK, Orel, Rudá Hvězda a Viktoria. V 50. letech vzhledem k vazbám na zdejší průmyslovou sféru byl z důvodu přítomnosti
místního chemického průmyslu zvolen pro
tehdejší TJ název Jiskra, pod nímž se v průběhu 70. a 80. let fotbal ve Starém Městě
propracoval až do tehdejší II. české národní
ligy, což byla třetí nejvyšší soutěž v Československu. V roce 1992 odstupuje fotbal ze
svazku TJ Jiskra a stává samostatným subjektem, vystupujícím pod názvem SFK Staré
Město. O rok později je kontaktována místní
firma SYNOT, která se začíná ve staroměstském fotbale angažovat. Obchodní společnost FC SYNOT Staré Město vznikla
koncem roku 1994 fúzí občanského sdružení a firmy Synot W, a. s. se sídlem ve Starém Městě. K 1. 1. 1999 požádal klub ČMFS
o udělení profilicence, čemuž předcházel
vznik a založení akciové společnosti, ve
které má majoritu firma Synot W v čele s Ivo
Valentou. Ještě předtím se však klubu po-2-

dařilo postoupit do II. ligy a v ní nejprve v roli
nováčka obsadil 4. místo, o rok později
skončil FC Synot na 3. místě a v sezóně
1999/2000 došlo v klubu k největšímu historickému úspěchu, kterým je postup mezi
prvoligovou elitu.
Historie fotbalu v Uherském Hradišti se začala psát před rokem 1894, ovšem první
klub pod názvem ČSK Uherské Hradiště byl
zaregistrován v roce 1900. Během této
dlouhé doby vystřídal klub několik názvů
(AC Slavia Uherské Hradiště, Spartak Let,
Spartak Hradišťan, atd.). Koncem padesátých let dosáhl klub pod názvem Spartak
Hradišťan velkého úspěchu, kdy se mu podařilo postoupit do druhé ligy. V této soutěži
přišlo na utkání s RH Brno rekordních
10.000 diváků a i další zápasy měly na Slovácku patřičnou kulisu. V premiérovém ročníku obsadil Spartak skvělé šesté místo,
další sezónu pak příčku 9. a až do roku 1965
se řadil k předním celkům. Poté byl klub zařazen do moravskoslovenské skupiny, kde
ale skončil na posledním místě, což znamenalo sestup do divize. Málokdo asi tušil, že
si hradišťský fotbalový klub zahraje druhou
nejvyšší soutěž až za dlouhých 28 let. Od
roku 1969 až do roku 1993 byl zaregistrován
pod názvem TJ Slovácká Slavia Uherské
Hradiště. Z TJ SI. Slavia Uherské Hradiště
se klub vyčlenil v létě 1993 a byla založena
spol. s r. o. s 90% podílem firmy T.I.C.
Během dvou let se pod vedením uvedené
firmy podařilo postoupit do I. ligy a zaznamenat největší úspěch v historii uherskohradišťské kopané. Nezkušenost s největší
soutěži se však proměnila v epizodní jednoroční působení mezi elitou. Finanční problémy T.I.C. vedly k odstoupení z fotbalového
klubu, kam vstupuje firma JOKO. Bohužel
ani tato firma nedokázala udržet nasazenou
finanční laťku a v dalších letech začíná fotbal živořit. Vstupem firmy Synot se podařilo
pád zastavit.
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SOupiSKA 1. FC SLOVÁCKO, a.s.
Gambrinus liga – jaro 2013

Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

1
29

MeLICHÁReK
HeČA

Dušan
Milan

29. 11. 1983
21. 3. 1991

3

KUBÁň

Lukáš

22. 6. 1987

6

ReINBeRK

Petr

23. 5. 1989

10

HOFMANN

Stanislav

17. 6. 1990

17

KUNCL

Martin

1. 4. 1984

19

MeZLíK

Radek

20. 5. 1982

22

KOšúT

Tomáš

13. 1. 1990

26

TROUSIL

Jan

HÁLA

Martin

24. 3. 1992

2

DANíČeK

Vlastimil

15. 7. 1991

5

KORDULA

Michal "K"

11. 2. 1978

8

HLůPIK

Filip

30. 4. 1991

11

VALeNTA

Jiří

14. 2. 1988

23

VOLešÁK

Ladislav

24

TRÁVNíK

Michal

17. 5. 1994

šUMULIKOSKI

Veliče

22. 4. 2013

9. 4. 1976

7. 4. 1984

7

DOšeK

Libor

24. 4. 1978

20

KOVÁř

Marián

13. 8. 1993

21

KeRBR

Milan

10. 9. 1989

25

SKALÁK

Jiří

12. 3. 1992

Management a realizační tým:
předseda představenstva
výkonný ředitel a místopředseda
představenstva
generální sekretář
technický manažer
trenér
asistent trenéra
asistent trenéra
trenér brankářů
masér
tiskový mluvčí

ZeMeK Zdeněk
KReJČí Vladimír
POJeZNÝ Petr
KNOT Martin
HABANeC Svatopluk
PALINeK Jan
DeKAř Jiří
JUřIČKA Martin
SMOLČÁK Radek
UHříČeK František
- 3-

Gól 13 Slovácko_Sestava 1 30.4.2013 11:23 Stránka 4

OHLÉdNuTí ZA miNuLÝmi ZÁpASY

24. kolo: FC Hradec Králové – FK Dukla Praha 0:3 (0:0)
V dalším duelu na Všesportovní stadion přijeli fotbalisté pražské Dukly – tým, se kterým se nám dlouhodobě nedaří. To se
potvrdilo i v samotném utkání, kdy jsme
soupeře zatlačili před branku, ale gólově
jsme se neprosadili. Více jak hodinu drželi
Votroci čisté konto, ale byli to naopak hosté,
kteří se po brejcích 3krát trefili do černého.
Po utkání představenstvo klubu odvolalo
trenéra Jiřího Plíška a jeho asistenta Pavla
Medynského. Nezbývá než oběma poděkovat za práci, kterou v Hradci odvedli.
Jiří Plíšek: „Zápas jsme nezvládli po psychické stránce.
Od první minuty byla na nás
cítit deka a ta se samozřejmě
zvýraznila v momentě, kdy
jsme dostali první gól. Takže
zápas byl z hlediska psychiky
z naší strany absolutně nepovedený!“
Marek Plašil: „Bylo to totálně
nepodařené utkání. Nedařila
se nám kombinace a celkově
jsme zápas nezvládli a inkasovali tři góly. šancí jsme si
taky moc nevypracovali a zápas se nám vůbec nepovedl.“

Jirka Poděbradský: „Utkání
se nám vůbec nepodařilo. Byl
to pro nás důležitý zápas,
který jsme totálně nezvládli.
Musíme na něj co nejrychleji
zapomenout a posbírat co
nejvíce bodů do konce soutěže. A pokusit se zachránit hradecký fotbal
a ligu ve východních Čechách. První liga do
Hradce patří a ve zbývajících zápasech
všichni musíme proto udělat maximum.“
Vojtěch Štěpán: „Na začátku
zápasu jsme si vytvořili nějaké náznaky šancí. Haris
Harba mohl střílet z první
a možná by to dopadlo gólem, pak tam ještě Dušan Uškovič měl náznak šance.
Jinak jsme si moc příležitostí nevypracovali,
měli jsme jen pár přihrávek před branku soupeře. Kdybychom dali první branku, tak by se
zápas asi vyvíjel jinak. Ve druhém poločase
nás Dukla potrestala a vstřelila vedoucí
branku. Trošku jsme hru otevřeli a soupeř
vstřelil další góly. Situaci jsme si hrozně
zkomplikovali, protože dnes jsme nutně potřebovali vyhrát.“
Připravil Petr Přibík

24. kolo, 21. dubna 2013:
FC Hradec Králové – Dukla Praha 0:3 (0:0)
Branky: 65. Borek, 74. Přeučil, 82. Pospěch.
Rozh.: Jech – Filípek, Vlasjuk. Diváci: 3490.
FC HK: Koubek – Plašil (68. Hadaščok),
Fukal, Hájek Poděbradský – štěpán (74.

Strnad), Hochmeister, šisler, Harba – Uškovič, Kulič (58. Klapka). Trenér: Plíšek.
Dukla: Rada – Romera, štětina, Vorel, Vrzal
– Malý (78. Kalouda), Borek,Gedeon –
Hašek (70. Přeučil), Pospěch, Néstor (85.
engelmann). Trenér: Kozel.

25. kolo, 28. dubna 2013:
FK Teplice – FC Hradec Králové 0:2 (0:2)
Branky: 1. šisler, 15. Schwarz. Rozhodčí:
Franěk – Wilczek, Tacina. ŽK: Kaufman, Ljevakovič, Jablonský, Litsingi – šisler, Hadaščok, Hájek. Diváci: 3215.
Teplice: Grigar – Kaufman, Lüftner (27.

Janič), Jablonský – Vondrášek (79. Kerič),
Ljevakovič, Vachoušek, Podaný – Litsingi,
Mahmutovič, Jindráček. Trenér: ščasný.
FC HK: Lindr – Holeš, Hochmeister, Hájek,
Poděbradský – Hadaščok, šisler, Schwarz
(64. Strnad), štěpán (90.+1 Jánošík) – Klapka – Kulič (58. Uškovič). Trenér: Prokopec.

-4-
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OHLÉdNuTí ZA miNuLÝmi ZÁpASY

25. kolo: FK Teplice – FC Hradec Králové 0:2 (0:2)
K dalšímu utkání na hřišti soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté do Teplic, kde se
střetli na stadionu Na Stínadlech s místním
FK. Na hradecké střídačce se představili
nový trenér Luboš Prokopec a jeho asistent Bohuslav Pilný.
Od začátku se Východočeši do svého
stejně ohroženého soupeře nekompromisně pustili! A již po 33 vteřinách lovil domácí gólman po střele Honzy Šislera míč
ze své branky. V 15. minutě přidal Petr
Schwarz další branku a šokované Teplice
srazil do kolen. Hradečtí plejeři si své důležité vítězství naprosto zasloužili za předvedenou hru a příkladné nasazení! Je to
však jen první krok v cestě za záchranou
a všichni věříme, že se i další kroky podaří!
Luboš Prokopec: „Pro nás
to je nesmírně důležité vítězství. Za ním jsme si v Teplicích
šli a je to velká zásluha hráčů,
protože ten týden před utkáním v pracovali v tréninku na
100 procent a myslím si, že
se nám to v zápase vrátilo!“
Jirka Lindr: „Byl to pro nás
nesmírně důležitý zápas,
který jsme potřebovali zvládnout. I díky brzkému gólu
a i pojistce a trošku šťastnému gólu Petra Schwarze
jsme to zvládli. Jsem rád, že
jsme po dlouhé době udrželi čisté konto

a dostali jsme se zpátky do hry. Ale je to
pouze první krok a musíme ho potvrdit v dalších utkáních!“
Petr Schwarz: „Byl to hrozně
těžký zápas a oba týmy do
něj šly s tím, že nechtějí prohrát. Měli jsme velké štěstí, že
jsme se dostali již v první minutě do vedení. Pak jsme přidali druhý gól a to nás trošku
uklidnilo. Soupeř začal hrát na tři obránce,
ale tlak domácích jsme do konce utkání vydrželi. Dobře zachytal Jirka Lindr, který dvě
velké šance Teplic chytil! Jsme hrozně rádi
za vítězství! A můj gól? Stoper domácích
udělal chybu a špatně rozehrál. Vystihl jsem
jeho úmysl a on do mě míč nastřelil a běžel
jsem sám z pravé strany na branku. Brankář
vyběhl a vystřelil jsem na zadní tyč. Balon
jsem netrefil přesně, letěl asi metr vedle tyče
do autu. štěstíčko však stálo při mně a míč
se odrazil od drnu a tyče do branky.“
Jan Šisler: „Zápas v Teplicích
se nám hodně vydařil. Vlétli
jsme na domácí a chtěli hrát
aktivně, což se nám podařilo.
Dali jsme do 15 minut dva
góly a pak jsme zápas udrželi
vzadu s nulou a zaslouženě
vyhráli. A moje branka? Tomáš Holeš přihrál
Vojtovi Hadaščokovi, ten si míč posunul do
vápna. Křikl jsem na něj, ať mně balon pustí.
Vystřelil jsem pravou placírkou na zadní tyč
a míč tam krásně zapadl.“
Připravil Petr Přibík

NAVšTIVTe WeBOVé STRÁNKY FOTBALOVéHO KLUBU FC HRADeC KRÁLOVé

www.fchk.cz
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rOZHOVOr

s Lubošem Prokopcem, novým trenérem FC HK
řečeno hráčskou terminologií, LuBOŠ
PrOKOPeC (nar. 24. 3. 1982) je odchovancem našeho klubu. S trénováním sice
začínal ve svých devatenácti letech v konkurenční Olympii, ale záhy „přestoupil“ do
klubu „pod lízátky“, kde se v roce 2001 ujal
přípravek a o čtyři sezóny později pak týmu
starších žáků. S nimi absolvoval dvě sezóny
v nejvyšší žákovské soutěži a na podzim
2008 byl „přeřazen“ do zachraňujícího se
týmu nejstaršího dorostu. Tato mise vyšla na
100 % a dokonce o dvě sezóny později
s mužstvem okolo Tomáše Holeše získal mistrovský titul.
Před čtrnácti dny nabrala jeho trenérská kariéra rychlost startujícího Gripenu, kdy v nedělním dopoledním čase ještě vedl juniorský
tým proti Bohemians 1905 a o šest hodin
později, po porážce s Duklou Praha, již podepisoval novou smlouvu pro trenéra
A týmu. „Těžké rozhodování bylo snad jen
v tom, že bylo rychlé, jinak ne,“ říká nejmladší kouč v historii českého prvoligového
fotbalu, který se v jedenatřiceti letech pokusí
vyvést hradecké mužstvo.
To, jak je vše v současnosti, si mohli fanoušci přečíst v minulých dnech ve všech
médiích v Čechách. Ale jak jste s trénováním vůbec začínal?
V podstatě jsem v osmnácti letech viděl, že
by můj fotbalový talent a píle na vrcholový
fotbal nestačily, tak jsem se dal na trénování,
ke kterému jsem stejně odjakživa inklinoval.
Dostal jsem nabídku od Petra Vohralíka
(dnes šéftrenér Fotbalové školičky při FC
Hradec Králové), abych začal trénovat
v Olympii Hradec Králové, a zde jsem vydržel dva roky. První tým malých elévů jsem
vedl s Frantou řehounkem, který je nyní
místopředsedou Fanklubu Votroci 2000.
Jak jste se dostal „pod lízátka“?
Do FC Hradec Králové mě přivedl Láďa
Brož, u kterého jsem si také udělal kurz B li-6-

cence. V prvních fázích mé trenérské kariéry
mně také hodně „napovídal“ Aleš Čvančara
(dnes trenér reprezentace ČR U-16) a Miloš
Mejtský.
Když to rychle spočítáme, trenéřinu „provozujete“ třináctým rokem. Přišlo Vám
tehdy vůbec na mysl, že se jednou stanete prvoligovým trenérem?
Tak to mě určitě nenapadlo. V podstatě jsem
z počátku trénování ani pořádně nevěděl, co
to vše obnáší. Postupem času mě to ale
všechno chytlo a začalo nesmírně bavit. Fotbal je moje životní náplň a v podstatě droga.
V průběhu mé trenérské kariéry jsem se
začal trenérsky vzdělávat, a jak jsem dostával šance, mé ambice byly vyšší a vyšší.
Vzdělání profesionálního trenéra také
něco stojí. Nebál jste se, že vložené investice se Vám také nemusí nikdy vrátit?
Nikdy nepřemýšlím způsobem: „Co by –
kdyby“. Já jsem se chtěl vzdělávat a také
jsem to realizoval. Člověk, který si tím však
neprošel, neumí si to představit. Do vzdělání
jsem investoval skoro půl milionu. Každý
kurz, každé vzdělání se platí a je to poměrně
nákladné. Když jsem se chtěl vzdělat v angličtině, vycestoval jsem do Irska, kde jsem
smažil hranolky a hamburgery a při tom
jsem chodil do školy. Fotbal mám rád
a uznávám, že když se člověk pro něco rozhodne, má to dělat na 100 %. A já jsem tím
člověkem, takže to dělám naplno.
Je již někdo z hráčů, kteří Vám prošli rukama, ve velkém fotbalu?
Dnes hrají první ligu v Hradci Tomáš Koubek, Jarda Zelený, Tomáš Holeš, Petr
Schwarz, Radek Voltr. V Pardubicích hraje
Honza Hodas. Půl roku jsem také v žácích
trénoval Lukáše Zimu, který dnes hájí barvy
FC Janov, ale to byla spíše zásluha trenérů
brankářů, než moje (usmívá se).
U „áčka“ jste přesně čtrnáct dní. Jak na
Vás tým působí?
Jak jsem říkal na začátku, v týmu je spousta
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FOTO: Deník Ondřej Littera.

kvalitních hráčů, kteří mají chuť pracovat. To
je pro mě důležité a má to také pro nás
všechny nějaký smysl.
Když přijde mladý hráč, ptáme se ho, jak
se začlenil mezi starší „playery“ do kabiny. Ale jak je to s mladším trenérem?
Vždyť někteří hráči jsou starší, než Vy?
Pro mě to žádný problém nebyl, ale nevím
jak pro hráče. To se musíte zeptat jich
(směje se). Ve svém životě jsem v podstatě
do teď vždy komunikoval více se staršími
lidmi. Na to jsem zvyklý. Myslím si, že věk
není zas až tak důležitý, důležité je, jak se
trenér ke všem hráčům chová, zda s nimi
jedná na rovinu a zda se o něj můžou hráči
opřít. To je důležitější než věk.
Co se Vám v momentě, kdy jste se zprávu
o převzetí prvoligového mužstva, honilo
hlavou?
Bylo to pro mě překvapení. V podstatě jsem
vyměnil pohodlný život u juniorky, kde se
nám dařilo, za náročnou práci u A týmu, kde
není situace růžová. Ovšem pro každého
trenéra, by měla být taková nebo podobná
nabídka ctí. Neměl jsem ani žádnou časovou možnost, rozmýšlet se. Situace nastala
v neděli po zápase s Duklou a já zas nejsem
člověk, který příliš váhá. Když něco cítím,
jdu do toho. Nespekuluji. Dělám to pro klub,
ne pro sebe!
V současné době požíváte podporu fanoušků, každý Vás zná. Jak se s tím žije?

Můžu říct, že mám spoustu kamarádů a známých. Ti mně drží palce, i když ne všichni
jsou z fotbalového prostředí. Musím také říct,
že podpory od fanoušků si hrozně vážím. My
máme výborný fanoušky a tvrdím, že nejlepší v lize. Doufám, že to vydrží co nejdéle
a až třeba tady jednou skončím, tak aby fanoušci na dobu, kdy jsem tady působil,
vzpomínali dobře, třeba jako na pana Kotala.
Po výhře v Teplicích se určitě zájem
o vaši osobu u fanoušků opět zvýšil…
A to je dobře. My potřebujeme podporu fanoušků. Ve čtvrtek proběhlo s nimi setkání.
My si jejich podpory vážíme, protože nás nezavrhli a věří nám i nadále. Také vůči nim cítíme povinnost, zachránit Gambrinus ligu.
Jak jste si užil utkání v Teplicích?
Před zápasem jsme si řekli, že musíme
v utkání odevzdat maximum a nějak to dopadne … Určitě jsme tam chtěli uhrát dobrý
výsledek a to, že jsme se dostali hned
v první minutě do vedení, tak to nám jen pomohlo. Tři body jsou strašně důležité, ale
potřebujeme je potvrdit v dalším zápase, to
znamená dnes se Slováckem.
Jak ho vidíte?
Slovácko díky výhře nad Budějovicemi se
dostalo z výsledkové krize, kterou mělo. Ale
i tak potřebují uhrát 3 body, aby měli ligovou
definitivu. Naopak my, když dnešní zápas
zvládneme, tak se na ně bodově dotáhneme. A pro to my uděláme maximum.
- 7-
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POSTřeHy OSOBNOSTí OKOLO LuBOŠe PrOKOPCe:
Ing. richard Jukl, ředitel FC HK: Luboš je
náš odchovanec. Jako trenér u nás prošel
všemi kategoriemi a nyní před ním stojí
velká výzva v podobě velkého fotbalu. Já
osobně věřím, že to zvládne, protože byl
vždy cílevědomý, je pracovitý a snažil se
mužstvu vždy vtisknout nějaký svůj systém
a řád, který fungoval. Pevně doufám, že se
mu to povede i v profesionálním fotbale.
Ing. Petr Vohralík, manažer Fotbalové školičky FC HK: „Když jsme v roce 1994 začali
s Pepíkem Součkem budovat mládežnickou
základnu v hradecké Olympii, rozhodli jsme
se, hledat nové trenéry mezi mladými kluky,
kteří by byli zapáleni pro fotbal, rozuměli si
s dětmi a byli ochotni této náročné práci podřídit svoje dosavadní volno. Po více jak
dvouměsíčním hledání jsme nakonec vytipovali tři bývalé fotbalisty, kteří nás svým přístupem nejvíce zaujali, a to Luboše Prokopce,
Pavla Vohralíka a Petra Jaroše a oslovili je
s naší nabídkou. O tom, že to byla velmi zdařilá volba, nejlépe svědčí nejenom dosavadní
výsledky jejich práce ve funkci fotbalových
trenérů, ale zejména to, že fotbalu a sportu
zůstali všichni věrni do dnešních dnů.“
Aleš Čvančara, trenér reprezentačního
týmu Čr u-16: Luboše jsem poznal, když
mi začal dělat před 11 lety asistenta
u A žáků FC Hradec Králové. Už tehdy bylo

vidět, že je schopen fotbalu a trenérské profesi obětovat všechen čas, tvrdě na sobě
pracovat a to se mu vrátilo v úspěších, které
dosáhl. Jeho trenérskou kariéru pozorně
sleduji a jsme spolu v častém kontaktu,
takže vím, že reaguje na moderní trendy
v tréninkovém procesu a způsobu vedení
mužstva. Přeju jemu i klubu hodně úspěchů
v záchranářské misi a budoucích letech.
Ladislav Škorpil, sportovní manažer FC
HK: Luboš Prokopec je pravděpodobně
skrytý Mourinho. Jedná se o ambiciózního
a ctižádostivého trenéra, který má v první
řadě na úrovni obecnou inteligenci a zřejmě
i tu specifickou pro trénování.
František řehounek, místopředseda Fanklubu Votroci 2000: Luboše jsem poznal při
jeho úplně prvních trenérských krůčcích,
když pod dohledem nestora hradeckých trenérů, pana Josefa Součka st., začínal u nejmenších elévů hradecké Olympie. Měl jsem
tehdy mezi drobotinou svého syna a mohu
říct, že si tehdy šestnactiletý mladíček Luboš
Prokopec rychle získal na svou stranu
všechny rodiče i hráče. Měl výborný vztah
k dětem, ale také byl již tehdy velice pracovitý a učil jak malé kluky, tak nás, rodiče, že
pokud má mít trénování smysl, je třeba dát
fotbalu maximum. A toho se na své cestě
stále drží. Hodně štěstí!

Tabulka Gambrinus ligy, sezóna 2012/2013, po 25. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
-8-

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

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

17
16
11
11
12
9
10
7
6
8
7
6
6
5
5
5

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

3
3
6
6
8
5
9
9
7
13
12
10
12
11
12
15

46:16
43:18
43:33
34:24
35:31
40:28
31:31
28:29
29:36
27:42
28:34
24:34
28:36
25:34
26:39
19:41

56
54
41
41
41
38
36
30
30
28
27
27
25
24
23
20

20
15
2
5
5
-1
-3
-6
-6
-8
-12
-12
-11
-12
-16
-19
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FOTO: Deník Ondřej Littera.

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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Mezinárodní turnaj hráčů ročníku narození 2004 a mladší
6. ročník

JAKO CUP 2013
15. – 16. 6. 2013 začátek v 9.00 hod, sportovní areál Háječek

FC HRADEC KRÁLOVÉ
FC ZBROJOVKA BRNO
FC VIKTORIA PLZEŇ
BOHEMIANS 1905
FK ÚSTÍ NAD LABEM
SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE
FK MLADÁ BOLESLAV
FK PŘÍBRAM
SK JUNIOR TEPLICE,
ČERNOMOREC ODĚSA (UKRAJINA)
AS TRENČÍN (SLOVENSKO)
MŠK ŽILINA (SLOVENSKO)
FK BANÍK MOST
TEMPO PRAHA
MFK FRÝDEK MÍSTEK
SK BENEŠOV
FK NÁCHOD
FK PARDUBICE
TATRAN KOHOUTOVICE
MFK CHRUDIM
FK TYGŘI NERATOVICE
FC SLOVAN HAVLÍČKŮV BROD
TJ SOKOL ROUDNICE
SK FORWARD ONE DĚČÍN

Turnaj se koná za významné podpory
Statutárního města Hradec Králové

Generální partner
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jAK TO bYLO NApOSLedY?
Prvoligová sezóna 2012/2013, 12. kolo

12. kolo, 27. 10. 20120, Uherské Hradiště:
1. FC Slovácko – FC Hradec Král. 1:1 (1:0)
Góly: Trousil – Hochmeister. ŽK: Valenta –
Kuncl, Pávek. Rozhodčí: Jech – Peřina,
Urban. Počet diváků 3876.
1.FC Slovácko: Melichárek – Kuncl, Trousil,
Mezlík, Reinberk – Hlúpik, Valenta, Kovář
(89. Hofmann)– Daníček, Došek, Volešák.
FC HK: Holeš, Janošík, Hochmeister, Poděbradský – Halilovič (46. Pávek), šisler,
Harba, štěpán (83. Zelený) – Uškovič (87.
Strnad), Dvořák.
V sobotním podvečeru Slovácko přivítalo
Votroky chladným a deštivým počasím.
Ještě půl hodiny před utkáním vůbec nebylo
jasné, zda se duel uskuteční. Sudí Jech
však utkání „pustil“ a udělal dobře. Necelé
čtyři tisíce diváků vidělo pěkný a z obou
dvou stran útočný fotbal.
V prvních minutách utkání se oba soupeři teprve seznamovali s terénem. Rychleji si na
něj přivykli domácí, kteří měli hned v úvodu
utkání obrovskou šanci, kdy Valentův průnik

za obranu bravurně zneškodnil Koubek. Ten
měl v utkání ještě několik vynikajících zákroků, kterými svůj tým podržel.
První půlhodinu hráli Votroci velmi aktivně
a domácí tým nevěděl, kam dřív skočit.
Ovšem příležitosti šislera a Haliloviče skončily v náruči domácího brankáře Melichárka
a Dvořák na centr štěpána nedosáhl.
Ovšem přišla 31., kdy rohový kop domácích
ještě Votroci odvrátili, ale Trousil, který si počkal na malém vápně na odražený míč, hlavičkou poslal domácí tým do vedení, 1:0. Po
gólu byli hosté jako opařeni a domácí toho
využili v podobě tlaku. Ten však končil na
dobře organizované defenzivě Votroků nebo
na skvěle chytajícím Koubkovi, který také
v 38. zlikvidoval 100% šanci Valenty.
Do druhého poločasu trenér Plíšek stáhl ze hry
Haliloviče a nahradil ho Pávkem a ještě než
se všichni fanoušci posadili do sedadel útulného stadionu Miroslava Valenty, přišlo vyrovnání. V 48. zahrávali Votroci rohový kop,
který domácí ještě odvrátili, ale následnému
střílenému centru Harby již nezabránili a Hochmeister míč jen lehounce „lízl“ a ten zapadl na vzdálenější tyč
Melichárkovy branky,
1:1. Po vyrovnávacím
gólu převzali otěže hry
opět Votroci. územní
převaha hostí vydržela
zhruba do 60. minuty.
Poté se na hřišti začali prosazovat opět domácí, kteří však šance
Valenty, Doška, či Volešáka do vstřelené
branky „nepřetavili“.
Na druhé straně se neprosadil nabíhající Jánošík a tak utkání dospělo v zaslouženou
remízu 1:1.
-11-
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juNiOrSKÝ TÝm FC HK
Liga juniorů 2012/2013

27. kolo: FC Hradec Králové – Bohemians 1905 5:0 (3:0)
Branky: 7. Novotný, 12. Kopáč, 20. Malinský, 62. Bodlák, 90. Hofman. ŽK: bez karet. Rozhodčí: štěrba – Peřina, Vít. Diváci: 180. FC HK: Vízek – Bodlák, Shejbal, Hock, Simerský, Malinský (71. Doležal), Krolop (80. Hofman), Krčál (53. Furik), Zec (80. Novák), Novotný (c) (66.
Ptáček), Kopáč. Bohemians Praha 1905: Kuru – Živný (63. Wulkan), Žaloudek, Kouba, egert,
špilár (72. Hanzel), Trýzna (c), V. šebek, Maxa (67. Petlička), T. šebek, šplíchal.
Klokanům však zápas vůbec nevyšel podle představ a po pětigólovém debaklu odjeli
z Hradce s prázdnou. Ze začátku byli diváci svědky spíše nepřesných přihrávek, i když
tempo zápasu bylo od úvodního hvizdu vysoké. Za favorita utkání byl pochopitelně považován Hradec a papírové předpoklady začal potvrzovat již v sedmé minutě. Malinský se nejprve s míčem na noze dostal do pokutového území soupeře, podíval se a přihrávkou našel
na velkém vápně připraveného svého kapitána Jana Novotného, jenž překonal brankáře
Kuru technickou střelou do šibenice a poslal svůj tým do vedení – 1:0. Nadále byli aktivnější
Votroci, kteří se z druhé branky radovali jen o pět minut později. Ve dvanácté minutě zápasu
si totiž svou druhou asistenci připsal agilní Tomáš Malinský, a to když přijal velmi přesnou
přihrávku za hostující obranu a poté přihrál na penaltovou značku, kde vybídl k přízemní
střele Martina Kopáče. Ten dobře viděl, jak stojí hostující brankář, a tak míč poslal neukvapeně k levé tyči, čímž nedal Kuru prakticky žádnou šanci zareagovat – 2:0.
Bohemians se pomalu začali oklepávat z rychle inkasovaných branek. Odpovědět mohli po
volném přímém kopu z pravé strany po faulu domácího Shejbala. Na šebkův zatočený centr
nikdo z hostujících nedosáhl, i tak ale dokázal domácí příznivce pěkně vyděsit. Minul jen těsně
levou tyč Vízkovy svatyně, a kdyby šla o půl metru doprava, hradecký brankář by se natahoval marně. Netrvalo dlouho a Hradec přidal i třetí přesný zásah. Prsty v tom měl i tentokrát
Malinský, ale s tím rozdílem, že se sám dočkal vstřeleného gólu. Asim Zec se ve dvacáté minutě podél lajny protlačil až do šestnáctky, ve které oslovil právě Tomáše Malinského a ten se
z první nemýlil – 3:0. První přímé ohrožení branky domácích přišlo až ve dvacáté páté minutě,
ale tvrdá rána Žaloudka šla přímo doprostřed brány na připraveného Vízka. Za dvě minuty na
druhé straně zakončoval Bodlák, ale jeho projektil mu Kuru nakonec vytěsnil.
V druhém poločase se hosté dočkali vytoužené vstřelené branky. V dvaapadesáté minutě si
na centr Trýzny naskočil jeden z jeho spoluhráčů a hlavičkou poslal míč za Vízkova záda. Radost klokanů však překazil zvednutý praporek čárového sudího, který signalizoval ofsajd. V padesáté sedmé minutě pak mohl svou druhou branku přidat Malinský. Jeho tým totiž plynule
přešel do protiútoku a po přihrávce doběhu šel hradecký útočník sám na hostujícího gólmana.
Klička do strany se však neukázala jako šťastné řešení, neboť následná střela do odkryté brány
z takřka nulového úhlu narazila do tyče, od které se odrazila pouze zpět do hřiště. Hrála se šedesátá druhá minuta, když Matěj Bodlák střílel zpoza vápna. Jeho krásný a přesný lob překonal Kuru a všem bylo jasné, že je dokonáno – 4:0. Po čtvrté inkasované brance se Hradec
uklidnil a už nebyl tak nebezpečný, jako v předchozích minutách. Naopak Bohemians se i nadále snažili vsítit alespoň čestný gól, avšak stoprocentní šance ne a ne přijít. Změnit to mohl po
ukázkové narážečce hostující Tomáš šebek, ale jeho technickou střelu Vízek vyrazil na roh, ze
kterého nezapršelo. Nikdo neočekával, že by se na hřišti mohlo ještě něco udát, ale opak byl
pravdou. V samotném závěru šel sám na gólmana Kuru Michael Hofman a svou střelou po
zemi k levé tyči zpečetil vysokou výhru Hradce nad Bohemians 5:0.
-12-
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Juniorský tým FC Hradec Králové.

28. kolo: FK Teplice – FC Hradec Králové 3:0 (0:0)
Branky: 52. Čajič, 59. Čajič, 72. Čajič. ŽK: Krátký – Vlček, Voltr. Rozhodčí: Berka – Blažej,
Koval. FK Teplice: Lipš – Krátký, šalda, Lüftner, Kopas – Polák, Soukup (81. Kulhánek) –
Strada (85. špítek), Čajič, Vůch (72. Hlaváček) – Kodeš (89. Vošmik). FC HK: Vízek – Bodlák (72. Vlček), Simerský, Fukal, Hock – Sixta (46. Krolop), Janoušek, Voltr, Zelený (53. Furik)
– Zec (53. Hofman), Krčál (65. Ptáček).
V prvním poločase se hrálo dlouho bez větší šancí. Hosté zahrozili dvakrát po akcích ze
strany, kdy vystřelili z úhlu mimo. Postupem času převzali iniciativu žlutomodří, ale i jejich zakončení postrádalo přesnost. Do druhé půle vlétli domácí ve velkém stylu, nejprve vybojoval Vůch penaltu, kterou však Kodeš neproměnil, trefil pouze tyč. Své zaváhání napravil o
minutu později, kdy posadil míč na hlavou Čajiče a bylo to 1:0. Za sedm minut si spolupráci
zopakovali, Kodeš poslal Čajiče do sólového úniku a ten s přehledem proměnil. V 72.minutě
završil Čajič dokonce hattrick, tentokrát po přihrávce Strady vystřelil přesně mezi nohy brankáře Vízka. Čajič byl při chuti i nadále, z úhlu však trefil pouze tyč, ani to nezměnilo nic na
výhře Teplic v poměru 3:0.

Tabulka Juniorské ligy, sezóna 2012/2013, po neúplném 28. 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 Viktoria Plzeň
FC Vysočina Jihlava
1.FC Slovácko
SK České Budějovice
FC Slovan Liberec
FK Dukla Praha
FK Teplice
FC MAS Táborsko
Bohemians 1905
FC Baník Ostrava

27
27
28
27
28
28
28
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

18
16
15
16
16
12
11
11
9
9
9
9
6
9
7
6
5
4

8
7
7
3
2
8
7
6
8
8
6
6
14
5
10
7
8
4

1
4
6
8
10
8
10
10
11
11
13
13
8
14
11
15
15
20

50:12
67:31
57:28
59:37
70:48
65:54
46:43
51:42
50:51
46:64
54:55
43:59
46:58
42:59
36:55
35:69
39:64
34:61

62
55
52
51
50
44
40
39
35
35
33
33
32
32
31
25
23
16

23
16
10
9
8
2
-2
-3
-7
-7
-9
-9
-10
-10
-11
-17
-19
-26
-13-
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jiŘí miKer NA ZKOušCe
V CHeLSeA FC
Nadějný záložník Votroků JIří MIKer (1. 4.
1998) v minulých dnech absolvoval týdenní
zkoušku v londýnském klubu Chelsea FC.
Zde se také seznámil s fotbalem na nejvyšší
úrovni, potkal se s hvězdy největšího kalibru
a odehrál v dresu domácích londýnské
derby proti Fulhemu. Jirka si tak nadělil
krásný dárek ke svým patnáctinám.
Jirko, jaký jsi prožil týden?
Bylo to super. Všichni
hráči, včetně mládežnických, mají v Chelsea vysokou kvalitu. Týden byl
těžký, protože anglický
fotbal je velmi náročný.
Ovšem dohromady vzato,
byla to pro mě ohromná
zkouška.
Jak ses k testům dostal?
Díky Sport Investu, který
mě zastupuje. Ten se domluvil s mým klubem FC
Hradec Králové a mohl
jsem tak prožít sice náročnou, ale o to perfektnější zkoušku. Moc
oběma stranám za to děkuji.
Bylo to pro tebe velké překvapení?
Když jsem se to dozvěděl, ze začátku jsem
tomu vůbec nevěřil. Klub Chelsea FC patří
mezi TOP 5 v evropě. Bylo to z říše snů.
Tak jaký byl úvodní den?
Do Londýna jsem odcestoval v pondělí 15.
dubna a již ten den jsem měl první trénink.
To jsem měl pouze sám s trenérem. Dělali
jsme techniku, změny směru a tak. Trénink
mi dal zabrat a popravdě, byl jsem velmi
unavený. A to mně trenér na konci tréninku
oznámil, že to byl pouze začátek a od zítra
začne trénink v pořádném tempu.
Jak to probíhalo dál?
V úterý již byl dvojfázový trénink a to mě fakt
už chytaly křeče (směje se). Vlastně celý
-14-

týden byl dvojfázový, kromě pátku. Vše probíhalo v neuvěřitelném tempu. Jejich tréninkové tempo bych přirovnal k našemu
zápasovému.
Jak ses cítil?
Ze začátku nic moc. Na nic nebyl žádný
čas. Když jsem měl balón u nohy, hned mě
protihráč atakoval skluzem, či jsem musel podstoupit nějaký souboj.
Vlastně vše se odehrávalo v soubojích a ohromném tempu. Postupem
času jsem si zvykl a na
konci týdne již bylo vše
v pohodě.
Uprostřed týdne jsi dokonce oblékl dres Chelsea a sehráls mistrovský
zápas …
Ano, to jsem věděl. Ve
středu jsem nastoupil na
60 minut v mistrovském
zápasu s o rok staršími
hráči v derby proti Fulhemu. Zápas to byl bojovný a malinko jsem byl zklamaný z toho,
že všichni hráli spíše na sebe a moc nepřihrávali. I tak jsem se dostal do šance, která
však skončila na tyči a bohužel dobíhající
spoluhráč branku netrefil. Zápas jsme vyhráli 4:0.
Jaká byla mezi tebou a ostatními domluva?
Hráčům jsem vůbec nerozuměl, protože ti
mluvili strašně rychle. Trenérům jsem základní slovíčka jako „press, attack, slide“ rozuměl. Ono nic jiného tam nehrají, jen
presují a skluzují (směje se).
Měl jsi nějakého pomocníka?
To ano, měl jsem přiděleného kluka, který
mě na trénink vždy doprovodil. V mládežnickém centru je mraky hřišť, takže jsem se
tam moc nevyznal. A ten kluk mluvil naopak
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pomalu, abych mu vůbec rozuměl a vše mi
v pohodě vysvětlil.
Dá se říct, že je to do budoucna pro tebe
do školy motivace? Že se člověk bez angličtiny neobejde?
Určitě je to velká motivace a bez angličtiny
nemáte šanci. Hned jsem dostal asi sedm
papírů s anglickými fotbalovými slovíčky,
abych se je naučil. Bez angličtiny ve velkém
fotbale nemáte šanci.
S kým ses v Chelsea setkal?
Měl jsem schůzku s Petrem Čechem. Potkali
jsme se v jídelně, kde společně s námi
obědvali hráči prvního týmu. Dále jsem se
setkal s Frankem Lampardem, Demba Ba,
Johnem Terrym, Gery Cahillem, Ashley
Colem a spoustou dalších hráčů.
Jak na tebe působili?
Byli naprosto v pohodě. Například jsem požádal Petra Čecha, zda by mi domluvil, vyfotit se s Frankem Lampardem. Ten přišel,
řekl pouze „Hallo, nice to meet you“ a vše
bylo v pohodě. Byl příjemný…, všichni tam
byli úžasně hodní a na nic si nehráli. Přístup
ke mně byl z mého pohledu určitě nadstandardní. Třeba Petr Čech si se mnou dobu
povídal, radil mi, na nic si nehrál. Chtěl bych
být jednou jako on.
Co bude následovat dál?
Na konci května mám opět letět do Twente,
kde absolvuji týdenní trénink a poté s nimi
jedu na turnaj, kde bude Real Madrid, Manchester United, Paris Saint Germain a další.
Turnaj by měl být neuvěřitelně obsazený
a moc se na něj těším.
Pojďme k Tvým začátkům. Kdo Tě k fotbalu přivedl?
Vlastně můj brácha, který je o pět let starší.
Prvním trenérem byl můj strejda, který mě
trénoval v řečanech, kde bydlím. Určitě jedním z prvních trenérů byl i můj táta.
Na jaké trenéry nejraději vzpomínáš?
Měl jsem štěstí na hodně dobré trenéry.
Třeba pan Kocík, který mně hodně pomáhal,
když jsem trénoval s ročníkem 95. Ten mi dal
hodně. Dále rád vzpomínám na Josefa Dvořáčka, dnes na pana Frimmela, který mě trénuje v dorostu, nesmím zapomenout na pana
Krejčího, Nováka, Muzikáře … Těch trenérů
je přirozeně strašně moc, co mě pomohli.

Společné foto s Petrem Čechem.
V současné době nastupuješ v FC Hradec
Králové za tým, který je o dva roky starší.
Je to spíše výhoda, že se otrkáš nebo nevýhoda, že jsou vyspělejší, silnější?
Ze začátku to bylo docela těžké, než jsem si
na styl fotbalu zvykl. Bylo to oproti mému
ročníku o hodně tvrdší. Ale když to zase
vezmu na tu Chelsea, tak je to v pohodě.
Není to zas tak o soubojích a hlavně, kluci
jsou kamarádští a hrají dobrý fotbal.
Fotbaloví odborníci Tě pasují na TOP
hráče ročníku 98 v Čechách. Nezamotává
Ti to trochu hlavu, v patnácti nastoupit za
prvotřídní, anglický tým a hrát se staršími
spoluhráči?
Já doufám, že ne. Snažím se být stále
stejný. Kluci se sice v kabině ptají, jaké to na
Chelsea bylo, ale já jim rád odpovím
a přitom si myslím, že je vše stále stejné.
Děkuji za rozhovor a ať se Ti jednou
opravdu VELKÝ přestup podaří.
-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

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

18

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

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

24

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

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

25

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

realizační tým: Luboš Prokopec – trenér, Bohuslav Pilný – asistent, Karel Podhajský – vedoucí mužstva, MUDr. Stanislav šopák, MUDr. Jiří Neumann a MUDr. David Waciakowski
– lékaři, Jaroslav Tajzler – masér, Marie Svobodová – kustod.
Management klubu: Ing. Richard Jukl – generální ředitel, Ladislav škorpil – sportovní
manažer, Martin Černík – sekretář, Helena Výborná – ekonom, Milan šedivý – marketing.
Představenstvo klubu: JUDr. Pavel Staněk – předseda, Ing. Richard Jukl – místopředseda, MUDr. Jan Michálek, Ing. Milan Přibyl, PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. – členové.
Dozorčí rada: Mgr. Vladimír Springer – předseda, Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Rostislav Jireš
– členové.
-16-
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HOLeš
Tomáš
31. 3. 1993
180 cm, 76 kg

Ú

OBráNCI

á

4

20
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BrANKářI
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hráč č. 7 - záložník FC Hradec Králové
Vojtěch Štěpán

Gól 13 Slovácko dvoulist střed_Sestava 1 30.4.2013 13:12 Stránka 2

FC Hradec Králové

VŠesportoVní stadion V MalŠoViCíCH, 21. dubna 2013,
před zahájením zápasu 24. kola Gambrinus ligy FC Hradec Králové – FK dukla praha.
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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 Helenou Pondělíčkovou, přítelkyní Tomáše Malinského
TOMáŠe MALINSKéHO si před dvěma lety
náš klub „vytáhl“ tenkrát ještě z divizní Chrudimi, takže mladý, nadějný fotbalista se ve
fotbale rázem ocitl o tři patra výše. Vše
zvládl a nebýt přetrhaných vazů v koleni,
které mu na tři čtvrtě roku vystavily stopku,
jistě by dnes patřil k štikám Gambrinus ligy.
V těžkých chvílích mu byla oporou jeho přítelkyně HeLeNA PONDěLíČKOVá. Pomáhala mu s rehabilitací, byla mu pomyslnou
vrbou, které se mohl v těžkých chvílích svěřit s čímkoliv. I to mělo pozitivní vliv na rychlý
Tomášův návrat na zelený pažit. Před utkáním se Slováckem jsme si povídali právě
s ní, protože nelze vyloučit, že trenér Prokopec povolá rychlonohého záložníka k mistrovskému boji.
Mohla byste se prosím našim
příznivcům nejprve představit?
Je mi 19 let a čtvrtým rokem studuji Střední průmyslovou
školu stavební v Hradci Králové a občas pracuji jako
hosteska. Mezi mé záliby
patří sport a přátelé.
Jaký je život s profesionálním fotbalistou, respektive
s Tomášem.
Nic neobvyklého to zatím
není. Jediná nevýhoda
jsou
víkendy,
kdy se

nedá
nic dopředu
naplánovat
kvůli zá-18-

pasům. Jinak jsem s Tomem moc spokojená a nic bych neměnila.
Tomáš je rodákem z Chrudimi. Kde a jak
jste se seznámili?
Jsme spolu již 4 roky. Seznámili jsme se na
jedné diskotéce, kde jsem Tomovi vypila pití
(samozřejmě nealkoholické), ani nevím,
proč jsem to udělala.  On si mě druhý den
našel na jedné sociální síti a začali jsme si
psát. Domluvili jsme se, že půjdeme na ples
a od té doby jsme nerozluční.
Dnes již bydlíte společně?
Ano, bydlíme spolu asi rok a půl. Krásně se
to sešlo, já studuji v Hradci a Tom dostal nabídku právě z Hradce. Bydlíme v bytě, který
jsme si zútulnili podle svých představ. Hradec je krásné město, jsme tu spokojeni.
Máte společné koníčky nebo jste
příkladem, že protiklady se přitahují?
Máme společné koníčky. Občas si zajdeme zahrát badminton, v létě vyjedeme na kole a taky si rádi zajdeme
do kina. Ale povahově jsme spíš
protiklady.
Když Vám Tomáš nabídne návštěvu kina, či výlet na kolečkových bruslích, čemu dáte
přednost?
Začali jsme jezdit bruslích, takže
určitě ten výlet na kolečkových
bruslích. Já se v tom musím ještě
zdokonalit, ale Tomin už jezdí, jako
profík. Ale kino máme také rádi.
Jaký je Tomáš pomocník v domácnosti. Zvládne roštěnou nebo
pouze vajíčka na tvrdo?
No, roštěnou sice ještě nezkoušel, ale jinak
musím říct, že vařit umí. Přece jenom pochází z rodiny kuchařů, tak si něco odnes.
Zrovna nedávno upekl výbornou bábovku.
Rozhodně by mohla konkurovat té od mojí
maminky  Také je velmi pořádný. Když je
třeba, tak sám od sebe uklidí.
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Práskněte něco na Tomáše?
Tomáš neumí vůbec prohrávat, třeba když
spolu hrajeme karty a on prohraje, tak se
pak pěkně vzteká. Jeho maminka mi říkala,
že když byl malý, tak se dokonce rozbrečel
a museli ho nechat vyhrát. A taky mluví ze
spaní, prý se mu zdá o fotbale, ale naštěstí
nechrápe. Také má moc rád sladkosti a pravidelně doplňuje svoji skrýš.
Tomáš má bratra Martina. Jsou si podobní
jako vejce vejci. Nedělá Vám to problémy?
Musím se přiznat, že jsem si je jednou
spletla. Ze zadu jsou totiž k nepoznání, ještě
když měli stejný účes. Místo za Tomášem
jsem šla za Martinem, docela koukal 
A teď obráceně, co na Vás Tomáše nejvíce
přitahuje?
Na to by Vám nejlépe odpověděl Tomáš. Já
doufám, že se o něho dobře starám, snažím
se ho překvapovat a ve všem podporovat.
Ráda mu něco dobrého uvařím nebo upeču.
Jak se vyznáte ve fotbalu? Víte, kde bude
letos finále Ligy mistrů a kdo se o finále
v těchto dnech střetává?
Kdybyste se mě zeptal radši na off-side, ten
mi konečně Tom vysvětlil. Ale kde bude finále
Ligy mistrů, to Vám nepovím. Dokážu vyjmenovat akorát pár týmů, jako
je Real Madrid, Barcelona,
Manchester United a Arsenal.
Jaká jste fanynka hradeckého fotbalu?
Dříve jsem fotbal neměla
moc v lásce, ale od té
doby, co jsem s Tomem,
tak mi nějak přirostl k srdci,
takže na domácí zápas se
jdu ráda podívat. Víc mě to
ovšem baví, když hraje
Tom a já mu můžu držet
palce.
Tomáš prodělal v posledním období těžké zranění.
Jak se s tím vypořádával
a jakou jste mu byla oporou?
Vypořádal se výborně,
hodně na sobě dřel, nic neponechal náhodě a teď je

to znát. Já jsem mu pomáhala s různými
cviky na protahování, když potřeboval a taky
jsem se ho snažila povzbuzovat a rozveselovat.
Myslíte si, že stihne v letošním soutěžním
ročníku návrat na ligový trávník?
Určitě, je ve výborné kondici a hlavně se chce
vrátit. Věřím, že se mu dobře povede, dá konečně gól a pomůže Hradci k záchraně.
Kde byste nejraději strávila s Tomem dovolenou?
Nejsem troškař, takže u mě je to jednoznačně exotika v Karibiku. Letos to ale vidíme na stan, jelikož jsme byli minulý rok
v Turecku. Tak třeba příští rok. 
Chystá se svatba?
No, o ruku mě ještě nepožádal, takže zatím
se nic nechystá. Myslím, že na to máme oba
ještě dost času, není kam spěchat.
Co byste Tomášovi, resp. hradeckému
fotbalu popřála do budoucnosti.
Tomovi bych popřála hlavně pevné zdraví,
což je to nejdůležitější. šťastný návrat na ligový trávník, hodně vstřelených gólů
a splnění jeho fotbalových snů. A celému
fotbalovému týmu určitě záchranu v GL a do
budoucna první místo v tabulce. 
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ŽeNSKÝ FOTbAL
1. liga žen

14. kolo: SK Slavia Praha – FC Hradec Králové 4:0 (3:0)
Branky: 7. Tomášková, 25. Kožárová, 31. Bartovičová, 85. Brázdová. Sestava Slavia: Korenčiová – Benýrová, Budošová, Pincová, Tomášková – Odehnalová – Holečková (60. Dědinová), Pěničková (77. Brázdová), Cahynová, Bartovičová – Kožárová (73. Necidová).
Sestava FC HK: Legerská – Mikešová (73. Vacková), Midlochová, Vlasatíková, Hýlová, Kunáková (80. Cermanová), Benešová, Lacinová, Novotná, Rovenská, Vaníčková.
Na Slavii jsme se chtěli pokusit zopakovat výkon proti Spartě a favorita potrápit. Jenže utkání
mělo vývoj, který jsme vůbec nechtěli. Již v 7. minutě jsme museli vytahovat míč ze sítě. Po
odrazu střely Holečkové se Tomášková nemýlila. V 25. minutě na hraně ofsajdu převzala
přihrávku Kožárová a zvýšila vedení domácích na 2:0. Naše brankářka dokázala nohou míč
zasáhnout, ale v cestě míče do sítě již nezabránila. V 31. minutě jsme kapitulovali potřetí. Nechali jsme vystřelit Odehnalovou a na vyražený míč dobře reagovala Bartovičová, pro kterou již nebyl problém skórovat. Slavia měla v prvním poločase herní převahu. Soupeři jsme
v některých případech usnadňovali pozici malým důrazem a pozdním přistupováním k hráčkám. Mimo gólových situací jsme ale moc šancí domácích neviděli. Na druhé straně Zuzka
Rovenská ve 3. minutě se pokusila chytře přehodit gólmanku a v 19. minutě stejná hráčka
zkoušela své štěstí střelou na zadní tyč po krásné přihrávce Katky Vaníčkové.
Po změně stran jsme se zlepšili. Domácí se již těžko dostávali do našeho pokutového území.
Výjimkou byla hlavička Tomáškové. Větší příležitosti přišly až v závěru. V 81. minutě Necidová
neumístila mezi tyče přihrávku z pravé strany do malého vápna. Slavie se přece v druhém
poločase prosadila. Brázdová pět minut před koncem nádhernou střelou do šibenice stanovila konečné skóre zápasu na 4:0. V druhé půli jsme měli několik slibných kombinačních
akcí, které jsme bohužel nedotáhli do konce. Nejvýraznější moment měla Jana Lacinová,
která po přiťuknutí Katky Vaničkové z voleje napálila míč na branku. Gólmanka domácích
však stála na pravém místě a střelu chytila do koše.
Trenéři FC HK Kincl Petr, Musil
radek: Byl to z naší strany
zápas dvou rozdílných poločasů.
Jsme rádi, že jsme se po změně
stran dokázali výrazně zlepšit.
Mrzí nás, že jsme brzy inkasovali. Oproti jarnímu utkání
v edenu jsme byli Slavii vyrovnanějším soupeřem. Hráčkám bychom chtěli poděkovat za
bojovný výkon. Některé musely
hrát se zdravotním sebezapřením. Zejména gólmanka, která
po nevybíravém zákroku domácí
hráčky, zraněná zápas dochytala. Příští týden nás čeká klíčový
zápas v boji o třetí místo v Plzni.
-20-
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FANOušKOVSKÁ STrÁNKA

Rozhovor s „Pajanem“ a jeho synem „Danym“
Cestou na veledůležité utkání Gambrinus
ligy do Teplic, kde se Votroci poprvé představili pod novým trenérem Lubošem Prokopcem, jsme si povídali se dvěma
věrnými fanoušky hradeckých barev otcem
PAJANeM a jeho synem DANyM.
Kluci, vy a Hradec, jak se to dalo dohromady?
Pajan: Chodím na hradecký fotbal asi od 12
let. Začal jsem s partou kamarádů, a trvalo
to až do vojny, to jsem chodil opravdu pravidelně. Pak jsem to přiznávám, trošku flákal, ale nyní již poslední 4 roky chodím
doma a jezdím ven pravidelně. Na venkovní
utkání autem nebo holobusem a většinou
i s Danym.
Dany: Mě přivedl k fotbalu taťka, chodím
a jezdím s ním.
Kde jsi byl Dany zatím nejdál na zápase
Votroků?
Dany: Nevím, které z těchto měst je nejdál,
ale byli jsme třeba v Opavě, Budějkách, Teplicích…
A ty sám fotbal hraješ? A co Pajan?
Dany: Ne, já hraji florbal, fotbalu jenom fandím.
Pajan: Já jsem hrával aktivně jako kluk za
Malšovice u pana Mrštíka, pak na hradecké
Slávii u pana Hrušky za dorost, ale po vojně
již ne. Ale záhrál jsem si v dorostu např. proti
Martinovi Frýdkovi, malá hbitá potvora on
byl .
Hradec se na jaře zatím trápí, dnes budeme hrát dokonce již pod novým trenérským duem Prokopec-Pilný. Jak vy dva
jaro Votroků prožíváte?
Pajan: Trápíme se s týmem, moc bychom si
přáli úspěch, ale i když už to dobře vypadá,
jako s Boleslaví, nekončí to dobře. Změnu
na trenérském postu jsem čekal a nijak mne
nepřekvapila. Nezbývá mi, než doufat, že již
dnes to přinese své ovoce v podobě bodů
ze zápasu, na který právě jedeme.
-22-

Dany: Já věřím, že i když jaro není zatím nic
moc, udržíme se v lize, nesestoupíme. Bude
to o fous, o pár bodů, ale dobře to dopadne.
A dnes to už začne, vyhrajeme 2:0! (Danyho
tip byl nakonec zcela přesný!)
Pajan: Faktem je, že nemáme na poslední
zápasy špatný los a že ty body uděláme.
Vidím, že Pajan má fanklubáckou mikinu.
Co ty Dany, máš nějaké fans věci?
Dany: Mám dres, šály, čepice, mikinu, nějaká trička, mám toho myslím dost. Já navíc
taky sbírám šály i ostatních ligových klubů.
A hodně si vážím wolsburgského dresu Václava Pilaře, který mi ho osobně věnoval i se
svým podpisem. A mám i svou vlastní
vlajku, tu jsem si sám vymyslel jak chci, aby
vypadala a kámoš mi ji nechal vyrobit.
Takže předpokládám, že právě Vašek Pilař
patřil mezi tvé oblíbené hráče v našem
dresu. A komu nejvíc držíš palce nyní?
Dany: Ted hodně fandím Uškovičovi, aby
dával góly.
Pajan: Já chci hlavně vidět gól v soupeřově
síti a je mi jednou, kdo ho tam dá. Ale zase
je pravda, že právě Dušan Uškovič umí ty
góly krásně slavit s námi, naběhne pod náš
kotel…paráda.
Takže oba chodíte do hradeckého fanouškovského kotle?
Ano.
Dany, tobě je 12 let. Hradečtí fanoušci
jsou hodnoceni jako nebezpeční rabiáti.
Copak se mezi nás nebojíš  ?
Dany: Určitě se nebojím, my totiž nijak nebezpeční nejsme. Cítím se v kotli úplně
dobře.
Pajan: To jsou spíš pomluvy. Kolikrát mám
pocit, že jediné nebezpečí hrozí od některých lidí ze security. Chodím s Danym do našeho kotle a absolutně žádný problém.
Mám v hradeckém kotli i staršího syna, ale
ten si už vystačí beze mne .
V Hradci se ted hodně mluví o stavbě/nestavbě nového stadionu. Vy jezdíte po
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celé republice a máte možnost srovnávat.
Jaký je váš názor?
Pajan: Že potřebujeme nový stadion jako
sůl. Pevně věřím, že se začne stavět, čím
dřív, tím líp! Klacků pod nohy bylo a je ale
hrozně moc. A klidně budeme na domácí
zápasy rok dojíždět, jen když se bude stavět.
Dany: Já taky věřím, že se brzy začne stavět a že to pak bude jeden z nejhezčích stadionů v republice.

Co byste rádi v nejbližší době s hradeckými Votroky zažili?
Pajan: Určitě v první řadě tu záchrana v lize.
A pokud se to podaří, zlepšit se a rvát se o ty
nejvyšší příčky.
Dany: Taky se teď udržet a pak bych chtěl
v příštích letech herní zlepšení a hrát o poháry.
Díky za rozhovor kluci a pomožte dnes
dobrým supportem našim Votrokům v Teplicích ke třem bodům!
Gunny
-23-
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FANOušKOVSKÁ STrÁNKA

VOTROCI ON TOUR – VšICHNI S eCe V TePLICíCH!
Jaro Votroků zatím nebylo herně ani výsledkově příliš vydařené. Ale přesto na každý
zápas „venku“ vyráží se svým týmem početná skupina fanoušků Hradce, kteří kluky
umí podpořit svými hlasivkami. Proto fanklub VOTROCI 2000 s velkou radostí přivítal
gesto firmy eCe a jejího zástupce pana
Vávry – finanční dar ve výši 60000Kč na
uspořádání velkého autobusového výjezdu.
Po dohodě bylo vybráno jako nejvhodnější
utkání v Teplicích. Ihned začaly přípravy, na
webových stránkách fanklubu, fanoušků,
klubu FC Hradec Králové, ale i v denním
tisku, se příznivci černobílých barev dozvídali o unikátním výjezdu za Votroky do Teplic, který bude pro každého účastníka
zcela zdarma. Fanklub navíc svým členům
věnoval i vstupenku do sektoru hostí. Zájem
byl od prvních okamžiků obrovský, a tak již
po pár dnech podal pomocnou ruku i klub.
Předseda fanklubu Jan Kotouček a ředitel
FC HK Ing. Richard Jukl se dohodnuli na
podpoře tohoto výjezdu i ze strany samotného klubu, který objednal další autobus,
určený pro rodiny s dětmi. Po hektických
přípravách tak bylo na startu celkem 5 autobusů, z toho jeden dvoupatrový, tedy s kapacitou téměř dvou busů.
Chmury ovinuly pořadatele zájezdu při
utkání doma s Duklou. Výprask 0:3 a hlavně
hodně nepovedený výkon Votroků, dávaly
tušit, že zklamaní fanoušci budou již objednaná místa rušit. Černé vyhlídky však byly
zaplašeny vzápětí po utkání, kdy vedení
klubu dosadilo do trenérského křesla mladého Luboše Prokopce. Ten je mezi hradeckými fanoušky velice populární, díky
atraktivní hře „jeho“ juniorky, a tak autobusy
praskaly díky objednávkám fanoušků ve
švech.
Velký výjezd zahájil v neděli tzv. eXTRA holobus, který vyrazil již před polednem přes
Jaroměř, Hořice a Jičín, kde nabíral fanoušky, kterých mají Votroci v těchto měs-24-

tech opravdu hodně. Z Hradce Králové vyrazily pak v 13,00 hodiny 3 holobusy a jeden
rodinný bus. V něm bylo promítáno „motivační video“, DVD záznam našeho vítězného utkání v Teplicích z léta 2011, kdy tým
kapelníka Venci Kotala rozprášil domácí 0:3.
V autobusu se na tu dobu vzpomínalo nostalgicky a věřte nebo ne, přestože šlo o záznam a výsledek jsme všichni znali, mnozí
z nás měli při sledování obrazovek husí kůži.
Jak teď již víme, motivace to byla velmi
dobrá, kluci Teplice opět porazili!
Cesta 5 autobusů probíhala celkem v pohodě, ty hradecké se potkaly na jedné společné zastávce před Prahou, fandilo se
a autobusy se otřásaly v základech. I eXTRA
bus valil svou cestu bez potíží a setkali jsme
se s ním u Lovosic. Zde proběhlo velké focení a pak již 250 Votroků zamířilo na teplická Stínadla.
Kotel hostí ukázal to nejlepší, a povzbuzen
rychlým vedením po gólech šislera a Schwarze, podporoval hradecké kluky jako o život.
Hráči dali do zápasu všechno, odmakali
každou minutu a odměnili tak výhrou fanoušky, nový realizační tým i všechny příznivce Votroků.
Teplická Stínadla potemněla, Hradec si odvezl 3 body, autobusy plné šťastných fanoušků zamířili domů. Na dálnici nás minul
rozjásaný autobus s hráči, a my se rozdělili.
Rodinný bus spěchal do Hradce, holobusy
mohutně slavily celou cestu zpět a všichni
fans si užili povedený výjezd. V pondělním
ránu jsou doma nakonec i oni.
Fanklub VOTROCI 2000 děkuje všem fans,
kteří jeli Votroky podpořit, velké poděkování
samozřejmě našemu klubu za podporu rodinného busu, ale především firmě eCe
a jmenovitě panu Vávrovi, který vše inicioval
a významně finančně podpořil.
NIC NeŽ HRADeC.

Fanda Řehounek
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Hradecký kotel v Teplicích.
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VOTrOCi ON TOUr.
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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.
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Buďte vidět
na každém kroku.
ukázky reklamy

reklamní polep vozů MHD

reklama uvnitř vozů MHD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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