všesportovní stadion hradec králové

Úterý 21. května 2013 v 19.30 hod.

Zápas 28. kola

FC Hradec Králové – 1.FK Příbram

Program 28. kola (22. 5. 2013)

Program 29. kola (26. 5. 2013)

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

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

partner
utkání

O dnešním sOuPeŘi
1.FK Příbram, a.s.

Datum založení: 1. října 1948
Názvy klubu: ATK (1948–52), ÚDA Praha
(1953–55), Dukla Praha (1956–90), FC Dukla
Praha (1990–93), FK Dukla Praha (1994–5),
Dukla Praha a.s. (1995–7), FC Dukla a.s.
(1997–8), FC Dukla Příbram a.s. (1998–
2000), FC Marila Příbram a.s. (2000–02), FK
Marila Příbram a.s. (2002), 1.FK Příbram a.s.
(2008).
Ze SíNě Slávy:
ligový mistr: 1953, 1956, 1957–1958,
1960–1961, 1961–1962, 1962–1963, 1963–
1964, 1965–1966, 1976–1977, 1978–1979,
1981–1982
vítěz Českého poháru: 1980–1981, 1982–
1983, 1984–1985, 1989–1990
vítěz Čs. poháru: 1960–1961, 1964–1965,
1965–1966, 1968–1969, 1980–1981, 1982–
1983, 1984–1985, 1989–1990
Středoevropský pohár: 1955 (FC Bologna
4:2, 3:0, Slovan Bratislava 0:0, 2:2, 2:1, finále: Vörös Lobogo 0:6, 1:2), 1956 (Vasas
Budapešť 0:2, 2:2), 1957 (CZ Bělehrad 1:1,
1:1, 0:1), 1960 (Wiener Sportclub 1:2, 2:1).
Pohár UeFA: 1972–73 (OFK Bělehrad 2:2,
1:3), 1974–75 (Djurgarden 2:0, 3:1, Twente
Enschede 3:1, 0:5), 1978–79 (Lanerossi Vicenza 1:0, 1:1, FC Everton 1:2, 1:0, VfB
Stuttgart 1:4, 4:0, Hertha BSC 1:1, 1:2)
1984–85 (Videoton Székesfehérvár 0:1, 0:0),
1986–87 (Hearts of Midlothian 2:3, 1:0, Leverkusen 0:0, 1:0, Inter Milán 0:1, 0:0),
1988–89 (San Sebastian 2:1, 2:3), 2001–
2002 (Sedan 4:0, 1:3, PAOK Soluň 1:6, 2:2).
Pohár vítězů pohárů: 1965–66 (Rennes
2:0, 0:0, Honvéd Budapešť 2:3, 2:1), 1969–
70 (Olympique Marseille 1:0, 0:2), 1981–82
(Glasgow Rangers 3:0, 1:2, FC Barcelona
1:0, 0:4), 1983–84 (Manchester United 1:1,
2:2), 1985–86 (AEL Limassol 2:2, 4:0, AIK
Stockholm 1:0, 2:2, Benfica Lisabon 1:0,
1:2, semifinále: Kyjev 0:3, 1:1), 1990–91
(Sliema Wanderers 2:1, 2:0, Kyjev 0:1, 2:2).
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PMeZ: 1957–58 (Manchester United 0:3,
1:0), 1958–59 (Dinamo Záhřeb 2:2, 2:1, Wiener Sportclub 1:3, 1:0) 1961–62 (CDNA
Sofia 4:4, 2:1, Servette Ženeva 3:4, 2:0, Tottenham 1:0, 1:4), 1962–63 (Vorwärts Berlín
3:0, 1:0, Esbjerg 0:0, 5:0, Benfica Lisabon
1:2, 0:0) 1963–64 (FC La Valetta 6:0, 2:0,
Górnik Zabrze 0:2, 4:1, Dortmund 0:4, 3:1),
1964–65 (Górnik Zabrze 4:1, 0:3, Real Madrid 0:4, 2:2), 1966–67 (Esbjerg 2:0, 4:0, Anderlecht Brusel 4:1, 2:1, Ajax Amsterdam
1:1, 2:1, semifinále: Celtic Glasgow 1:3, 0:0),
1977–78 (FC Nantes 1:1, 0:0), 1979–80 (Ujpest 2:3, 2:0, Štrasburg 1:0, 0:2), 1982–83
(Dinamo Bukurešť 0:2, 2:1). Intertoto: 2000
(LASK Linz 1:1, 3:2, Aston Villa 0:0, 1:3).
vítěz turnaje v USA: 1961 finále – Everton
7:2, 2:0, 1962 finále – America Rio de Janeiro 1:1, 2:1, 1963 finále – West Ham
United 1:0, 1:1, 1964 finále – Zaglebie Sosnowiec 3:1, 1:1.
Nej, Nej, Nej…
ligová bilance (ke 30. 5. 2006): 55 sezón–
1535 odehraných zápasů–665 vítězství–368
remíz–502 porážek–skóre 2500:1915–1785
bodů; Bilance československé ligy: 45
sezón – 1235 – 577 – 285 – 373 – 2181:1511
– 1439 – 4. místo v historické tabulce. Bilance české ligy: 10 sezón – 300–88–83–
129–319:404–346, 11.–12. místo v historické
tabulce. Nejvíce gólů v jedné sezoně:
mužstvo 81 (1961–62), jednotlivec M. Luhový 25 (1988–89). Nejlepší střelec v historii: Nehoda se 124 góly. Největší počet
ligových startů: Samek 355. Nejčastější
klubový král střelců: Štrunc, Nehoda, Vízek
a Korejčík – každý 4x. Titul král ligových
střelců získali: Nehoda a M. Luhový 2x,
Milan Dvořák, Kučera a Vízek–1x. Titul fotbalista roku získali: Viktor 5x, Nehoda
a Vízek 2x, Masopust, Geleta, Kozák a Fiala
– 1x. Titul fotbalista evropy získal: Josef
Masopust v roce 1962.

sOuPisKA 1.FK PŘíbrAm, a.s.
Gambrinus liga – jaro 2013

Brankáři: 22

HRUŠKA

Aleš

23. 11. 1985

27

0

RONDZIK

Jakub

22. 11. 1986

0

0

2

JUGAS

Jakub

05. 05. 1992

20

0

3

MIŠůN

Milan

21. 02. 1990

21

0

4

HáJOVSKý

Tomáš

10. 12. 1982

19

2

7

PLEŠKO

Lukáš

21. 05. 1977

22

0

15

ŠMEJKAL

Zdeněk

21. 06. 1988

0

0

17

DEJMEK

Radek

02. 02. 1988

15

1

18

MACHáČEK

Martin

01. 05. 1989

1

0

24

DIVíŠEK

Josef

24. 09. 1990

11

0

5

HANUŠ

Marek

11. 10. 1993

0

0

6

TARCZAL

Daniel

22. 03. 1985

11

1

8

STRATIL

Lukáš

29. 01. 1994

2

0

28
Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

14

AZIZ

19. 10. 1988

10

2

20

DANOSKI

Zoran

20. 10. 1990

12

1

21

MAREŠ

Jiří

16. 02. 1992

11

1

23

KOUKAL

Zdeněk

14. 03. 1984

21

1

25

PILíK

Tomáš

20. 12. 1988

19

1

26

ABRAHAM

Martin

20. 09. 1978

2

0

10

KRBEČEK

Tomáš

27. 10. 1985

25

1

11

ŠLAPáK

Martin

25. 03. 1987

23

0

19

VALENTA

Róbert

10. 01. 1990

10

1

29

WáGNER

Tomáš

06. 03. 1990

23

4

30

ŘEZáČ

Filip

08. 02. 1993

1

0

Realizační tým:
František Straka – Trenér
Marcel Mácha, Jozef Valachovič – Asistenti trenéra
Tomáš Poštulka – Trenér brankářů
MUDr. Radim Horák, MUDr. Milan Louda – Lékaři
Martin Šimr, Petr Vojtěch – Maséři
Jiří Šimr – Kustod
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OHLÉdnuTí ZA minuLÝmi ZÁPAsY

26. kolo: FC Hradec Králové – 1. FC Slovácko 2:3 (2:1)
Domácí se dostali do vedení Michalem
Pávkem, který hlavou po rohovém kopu
Marka Kuliče otevřel skóre utkání. Soupeři
se podařilo vyrovnat z trestného kopu,
který nařídil rozhodčí po nastřelené ruce.
Marek Kulič ke konci poločasu po samostatné akci strhl vedení ve prospěch
Hradce. v úvodu druhého poločasu mohli
východočeši několikrát své vedení navýšit. Po hodině hry přišlo velice přísné vyloučení Harise Harby. Hradec v deseti
hráčích bránil své vedení, ale neuspěl
a v závěrečné desetiminutovce hosté dvakrát skórovali. Po domácí ztrátě důležitých
bodů jsme se ocitli na sestupovém místě.
luboš Prokopec: „Samozřejmě jsme zklamaní, protože jsme zápas měli dobře
rozehraný, osm minut před
koncem jsme ještě vedli.
Moc nám pomohl první gól,
ale potom jsme hráli pasivně,
byli jsme zatažení a hodně jsme ztráceli
míče v kombinaci. Naštěstí pak dal druhý
gól Mára Kulič. Ve druhém poločase jsme
hráli deset minut velice dobře a měli jsme tři
možnosti, které kdyby se nám je podařilo
proměnit, tak jsme mohli odskočit na dvě
branky. Po vyloučení Harise jsme to měli velice těžké. V závěru už nám chyběly síly
a bohužel jsme naše vítězství ztratili. Ale
i přesto musím klukům poděkovat za to, jak
zápas odpracovali a věřím, že v dalších
utkáních tuto bodovou ztrátu naženeme!“
Tomáš Malinský: „Utkání
hodnotím tak, že jsme nezískali tři body. Z naší strany
smůla, protože jsme vedli,
pak si myslím, že jsme trošku
usnuli a dostali jsme gól na
1:1. Vzápětí jsme se dostali
opět do vedení. Ve druhé půli přišlo vyloučení Harise, i když si myslím, že rozhodčí ho
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nemusel vyloučit. Potom jsme se bránili, čekali a doufali jsme, že bychom ty důležité tři
body nebo aspoň bod mohli uhrát. V závěru
jsme dostali dva smolné góly. Třetí branka
byla vůbec nešťastná, když hráč Slovácka
vystřelil, balon letěl dva metry mimo branku
a od soupeře se odrazil do naší branky.
V závěru zápasu už jsme ani neměli síly
s tím výsledkem něco udělat a všichni jsme
strašně pokopaní.“
Michal Pávek: „Byl to důležitý zápas, ve kterém my
i Slovácko hrálo o všechno.
Do utkání jsme vstoupili
dobře, potom jsme trošku
vypadli z role, ale zase jsme
se před koncem poločasu
nakopli a dokázali jsme jít znovu do vedení.
Ve druhém poločase by byl pro nás řešení
třetí gól, bohužel jsme dvě naše velké šance
neproměnili. Pak jsme se dostali do deseti
a Slovácko bylo tentokrát šťastnější, dalo
dva góly a porazilo nás. A moje branka?
Mára Kulič mně před zápasem říkal, že ať si
při rohu stoupnu před branku, že mě trefí do
hlavy. A přesně jak to řekl, tak mě trefil a byl
z toho gól! Byl to vlastně jeho gól.“
Marek Kulič: „V životě jsem
se nevymlouval, ale tohle byl
zápas blbec. Aby borec
doma dostal červenou za simulování, to se mně ještě nestalo. A hlavně trenér nemohl
střídat podle sebe, neboť se
střídají zranění. Vedli jsme 2:1 a měli jsme to
nějak umlátit, uhrát či ukopat, ale prostě bohužel. A můj gól? Hráč Slovácka podběhl
balón díky tomu, že bylo pokropené hřiště.
Šel jsem mezi dva obránce a viděl, že mi nabíhá Bradka. Míč jsem si zasekl, obránci mě
blokovali, tak jsem vystřelil a ani jsem nevěděl, kam střela směřuje nebo jestli je gól.
Jen jsem slyšel řev diváků, tak jsem spadnul. To je dobré, ne?“
Připravil Petr Přibík

OHLÉdnuTí ZA minuLÝmi ZÁPAsY

27. kolo: Dynamo České Budějovice – FC HK 1:0 (1:0)

luboš Prokopec: „Jsem zklamaný, protože jsme odehráli
mimořádně špatné utkání.
V prvním poločase jsme vůbec nehráli to, co jsme chtěli.
Byli jsme pasivní, nekombinovali jsme a chyběl nám
větší pohyb. Nezasloužili jsem si získat ani
bod. Takový výkon, co jsme předvedli, se již
nesmí nikdy opakovat!“
jirka Poděbradský: „V Budějovicích nám chyběl pohyb,
nabídka a rychlá práce s balonem. Z naší strany to bylo
velmi slabé, vůbec nic se nám
nedařilo a za celý zápas jsme

si nevypracovali jedinou šanci, až na jednu situaci, kdy Vojta Štěpán mohl dát gól. Ve druhé
půli jsme se snažili, ale bylo to málo. Po vápno
se dostaneme, ale pak je to špatné, na tom
musíme zapracovat a vytvářet si daleko víc příležitostí, abychom vstřelili branku. Když se nedaří, tak se aspoň musí běhat a bojovat!
V posledních zápasech musíme daleko víc zabrat a potvrdit předešlé výkony z Teplic a se
Slováckem, že fotbal umíme!“
vojta Hadaščok: „Do zápasu
jsme šli s tím, že chceme vyhrát, ale to se nám nepodařilo, neboť jsme hráli špatně
ve všech směrech. Hráli jsme
moc pomalu a nebyli jsme
schopni si vytvořit nějaké
šance. Takže jsme zaslouženě prohráli.“
vojta Štěpán: „Utkání rozhodl jeden gól. Mohl jsem ho
dát já, ale chyběl mně krok
a byl jsem už blízko brankáře.
Pak jsem měl ještě jednu hlavičku, ale rozhodčí odpískal
faul. Ve druhém poločase
jsme se zlepšili, ale do přímé šance jsme se
nedostali, neboť domácí dobře bránili a před
branku nás nepustili. První poločas z naší
strany nebyl dobrý.“
Připravil Petr Přibík

26. kolo, 5. května 2013:
FC Hradec Král. – 1. FC Slovácko 2:3 (2:1)
Branky: 14. Pávek, 43. Kulič – 33. a 83. Valenta, 81. Volešák. Rozhodčí: M. Paták – T.
Kovařík, Kříž. ŽK: Harba – Haša, Kerbr,
Kubáň, Kovář. ČK: 63. Harba. Diváci: 4120.
FC HK: Lindr – Holeš, Hochmeister, Hájek

(66. Strnad), Poděbradský – Schwarz (77.
Jánošík), Pávek – Malinský (58. Zelený),
Harba, Štěpán – Kulič. Trenér: Prokopec.
Slovácko: Melichárek – Kuncl, Mezlík (74.
Kovář), Košút, Kubáň – Hlúpik (70. Volešák),
Šumulikoski, Valenta, Kerbr (86. Hála) –
Haša, Došek. Trenér: Habanec.

27. kolo, 10. května 2013:
Dyn. České Budějovice – FC HK 1:0 (1:0)
Branka: 42. Hora. Rozhodčí: Matějek – Kordula, Peřina. ŽK: Sandro, Rýdel – Strnad, Jánošík, Schwarz. Diváci: 2390.
Č. Budějovice: Daněk – Klesa, Lengyel, Machovec, Hanzlík – Hora, Benát (58. Javorek),

Rýdel, Sandro (87. Wermke) – Linhart (90.
Novák), Táborský. Trenér: Švantner.
Hradec: Lindr – Holeš, Jánošík, Hochmeister (40. Strnad), Poděbradský – Pávek,
Schwarz – Malinský (52. Uškovič), Klapka
(77. Voltr), Štěpán – Hadaščok. Trenér: Prokopec.

Záchranářský souboj dvou posledních
celků Gambrinus ligy se východočechům
nevydařil. Domácí byli aktivnější a snažili
se o kombinaci, ale dobře zformovaná hradecká obrana jim dělala velké problémy.
Po půl hodině hry unikl vojta Štěpán a přehodil gólmana, ale domácí brankář Daněk
brance zabránil. v závěru první půle se dostali jihočeši po kombinaci do vedení. Po
změně stran si Hradec již žádnou šanci
nevytvořil a tak utkání skončilo naši zaslouženou prohrou.
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rOZHOvOr

s Bohuslavem Pilným, asistentem trenéra FC HK
BOHUSlAv PIlNý přišel do Hradce Králové ještě jako žáček z vesnického klubu
Rozhovic. V Hradci Králové také dokončil
základní školu, kde v jedné lavici seděl se
současným trenérem našich gólmanů Karlem Podhajským. „Já jsem s Karlem do
školy nechodil, ale Karel měl tu čest, chodit
se mnou,“ říká k obveselení společnosti
„Bogas“, jak mu všichni na stadionu říkají.
Do Hradce Králové jej přivedl trenér Ladislav
Škorpil, který mu dal také jako první nahlédnout do první ligy. Stalo se tak v sezóně
1990/1991, v posledním kole na Julisce
(16. 6. 1991), kde Bohuslav Pilný nastoupil
v základní jedenáctce proti Dukle Praha
(3:3). V následujících sezónách se stal právoplatným členem kádru Votroků. A když
trenér Škorpil v roce 1998 odešel na sever
Čech do ambiciózního klubu Slovan Liberec, „Bogas“ šel s ním a určitě nelitoval. Zahrál si totiž evropské poháry a měl tu čest
nastoupit proti evropským gigantům, jakými
jsou třeba AC Milán, Liverpool FC, Olympique Lyon nebo Borussia Dortmund.
Po skončení hráčské kariéry se vrhnul na tu
trenérskou. Poslední dva ročníky vedl tým
SK Převýšov v ČFL, kdy poslední ročník působil tento tým z Chlumecka jako farmářský
klub FC Hradec Králové. „V podstatě jsem
byl v každodenním telefonickém kontaktu
s Lubošem Prokopcem, který vedl juniorský
tým. Vše jsme konzultovali a vymýšleli, jak
s našimi hráči hrát konstruktivní, ofenzivní
fotbal,“ říká Pilný.
Nyní již měsíc působí jako asistent trenéra
Prokopce u prvního týmu FC Hradec Králové.
Takže, jaký to byl pro Vás měsíc?
Byl určitě zajímavý. Obzvláště ze začátku
všechno bylo hektické. Současnost je pro
nás zase složitá. Myslím však, že jsme udělali kus práce, ovšem tu jsme devalvovali
svým výkonem v Českých Budějovicích.
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Začátek jste měl určitě hektický. Vždyť
o změně své profese jste se dozvěděl
v neděli večer po utkání s Duklou a druhý
den jste ještě šel do svého zaměstnání,
Hradeckých pekáren, rozvážet rohlíky…
V neděli večer jsem dostal nabídku, zda
bych do toho s Lubošem šel a v pondělí
i v úterý jsem skutečně ještě rozvážel pečivo. Od středy jsem pak začal jiný život.
Abych se přiznal, ještě jsem si na to úplně
nezvyknul. Cítím se stále takový nesvůj, protože v pekárně jsem byl časově déle. Nyní
je to úplně něco jiného, ale zdá se mi, že
toho času mám snad ještě míň.
Jak na to reagovalo vaše okolí, zejména
rodina?
Děti byly rády, že se vracím na prvoligovou
scénu. Manželka však z toho výrazně nadšená nebyla a není dodnes (směje se). Já
jen doufám, že si zvykne. Má ještě v živé paměti, když jsem byl jako hráč neustále pryč
a bojí se, že se to bude opakovat. Já pevně
věřím, že si na nový život všichni zvykneme
a budeme šťastni.
Zejména Váš syn z toho musel mít radost.
Ten Vás doprovází na všech utkáních
a sleduje Vás i při trénincích.
Fotbal má rád a baví ho. Jezdil se mnou v Liberci, i v Převýšově. Je zvyklý a vyloženě to
vyhledává. Já jsem rád a alespoň nemá čas
na jiné věci, které pohlcují kluky v jeho věku.
Trenérské duo Prokopec – Pilný vtrhlo na
ligovou scénu v premiéře v Teplicích jako
hurikán, ale poté jste výhru doma se Slováckem nepotvrdili a nyní v Budějovicích
jste v důležitém utkání také prohráli…
V Teplicích nám vyšel úvod, kdy po půl minutě jsme dali gól. Byl to pro nás neuvěřitelný
začátek. V zápase se Slováckem jsme byli
hrozně blízko k tomu, že získáme tři body.
Díky nedisciplinovanosti jsme zápas nedohráli v plném počtu a to se projevilo na konečném výsledku. Jsem přesvědčen, že
průběh a výsledek utkání se Slováckem se

podílel na velice špatném výkonu v Budějovicích. Nechci ale, aby to znělo jako výmluva!
Dnes Váš tým čeká rozhodující zápas
o udržení v Gambrinus lize. Souhlasíte?
Myslím si, že takových zápasů bylo v letošním ročníku více. Této konfrontaci se dalo
předejít. Nyní není již kam uhnout. Dnešní
utkání když nezvládneme, tak je víceméně
jasné, že se záchrana stane nereálnou. Podle
toho by to mělo z naší strany na hřišti vypadat. Jsem přesvědčený, že naše kluky připravíme a ti do zápasu vlítnou jak velká voda
a Příbram smeteme. Jiná cesta již nevede.
Pojďme k lize na opačném pólu. Co říkáte
jarním výkonům Liberce, kde jste prožil
většinu své fotbalové kariéry?
Sedm vítězství v řadě hovoří za vše. Kluci
udělali ohromný pokrok. Podzim jim nevyšel a vedení s výsledky určitě spokojeno nebylo. Určitě se jim povedl přestup Kováče,

který výrazně obranu zpevnil. Osobnost
v osobě Štajnera zůstala, a všichni chytli
ohromný lauf. Nyní mohou také ovlivnit boj
o titul i o záchranu, protože hrají s Plzní
a také s Příbramí. Je vidět, že když si mužstvo věří, výsledky přijdou a klobouk dolů
před všemi, co pro fotbal v Liberci v zimě
udělali. Trenéři připravili tým výborně.
Když půjdeme ještě o patro výše. Jak vidíte boj o titul?
Vypadalo již, že je rozhodnuto. Ale Plzeň si
vše zkomplikovala porážkou se Slavií. Je
však potřeba říct, že již měli štěstí s Budějovicemi, kde jsme se byli podívat. Vše je otevřené. (Zhluboka se nadechne) Trošku mě
straší představa, že budeme hrát v posledním kole o to, zda se udržíme nebo zda
bude mít Plzeň titul. Pro lidi by to asi bylo zajímavé, ale nevím, zda by někdo z nás nedostal při zápase infarkt …
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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

jAK TO bYLO nAPOsLedY?
Prvoligová sezóna 2012/2013, 12. kolo

14. kolo, 10. 11. 2012, Příbram:
1. FK Příbram – FC Hradec Králové 0:0
ŽK: Mareš, Danoski – Halilovič, Strnad, Poděbradský, Pávek, Počet diváků 1562, Rozhodčí: Paták – Košec, Hrabovský
1.FK Příbram: Hruška – Jugas, Dejmek,
Mišun, Divíšek (46. Pleško) – Mareš, Kalivoda (30. Danoski), Trapp, Šlapák (71. Střihavka) – Wágner, Krbeček
FC HK: Koubek – Holeš, Jánošík, Fukal, Poděbradský – Štěpán, Halilovič (63. Zelený),
Strnad, Hochmeister (39. Pávek), Schwarz
(74. Zec) – Uškovič
V rámci 14. kola Votroci zajížděli na půdu 1.
FK Příbram. V boji o udržení se ze spodku
tabulky branka nepadla, a tak si ze soupeřova hřiště odvezli cenný bod.
Před utkáním trenér Plíšek avizoval bitvu
o každý metr hřiště. To se v průběhu prvního
poločasu naplnilo. Ten se odehrával spíše
mezi velkými vápny soupeřů. Výjimkou byl
snad jen úvod a konec poločasu.
Hned po pěti minutách hry se u zadní tyče

Koubkovy svatyně zjevil Wágner, ale špičkou kopačky míč mezi tři tyče neprotlačil.
V 13. postupoval z boku na soupeřovu
branku Holeš, a když neměl komu přihrát,
vypálil. Hruška však stál na správném místě
a se štiplavou střelou si poradil.
Poté se zhruba půlhodinky nic podstatného
před brankami obou soupeřů nedělo. Až
v samotném závěru po straně pronikl Štěpán, ale domácí brankář mu svým včasným
vyběhnutím šanci zneškodnil. V poslední minutě úvodního dějství měli obrovskou šanci
domácí. Nejprve Koubek bravurně zneškodnil Trappovu střelu z malého vápna a dorážku Šlapáka zablokoval kapitán Fukal
a míč vytěsnil na roh.
V druhém poločasu se přeci jen hrál otevřenější fotbal. V 51. všem Votrokům zatrnulo,
to když centrovaný míč z hloubky pole skončil na břevně Tomáše Koubka. O chvíli později přišla povedená šance hostí. Na centr
Holeše si naběhl Uškovič a ten z „voleje“ poslal míč těsně nad branku Příbrami. Po hodině hry se za obranu Příbrami dostával
rychlonohý Štěpán, ale
jeho polostřela – polocetr
skončila vedle. Asi největší šanci hostí měl v 78.
Strnad, který si naběhl za
obranu na zadní tyč.
Ovšem
v
posledním
okamžiku mu jeden z domácích bránících hráčů
míč ukopl, takže ze šance
byl pouze rohový kop.
V závěru utkání domácí
dostali několik výhod
v podobě přímých kopů,
ale pozorná obrana Votroků, v čele s Tomášem
Koubkem vše ubránila,
a tak zápas o urvání se ze
spodku tabulky skončil
bezbrankovou remízou.
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juniOrsKÝ TÝm FC HK
Liga juniorů 2012/2013

29. kolo: FC Hradec Králové jun. – 1. FC Slovácko jun. 3:3 (1:0)
Branky: 36. Furik, 63. Krčál, 67. Voltr (PK) – 60. Holek, 65. Kovář, 83. Reiberk, ŽK: Shejbal,
Halilovič – Ondica, Kovář, Mikulica, Rozhodčí: Plesar – Hock, Vojtěch, Počet diváků: 128. FC
HK: Koubek – Shejbal, Hock, Simerský, Krčál – Halilovič (65. Bodlák), Ptáček (74. Sixta), Janoušek, Voltr, Furik (46. Krolop) – Zec (78. Hofman). 1. FC Slovácko: Heča – Ondica (78. Bartoš), Mikulica, Reinberk, Křivánek, Jeleček, Hála, Hofmann, Kovář, Trávník, Holek (89.
Kolínek).
Utkání začalo poměrně vlažně a vlastně jediné vzrušení v prvních třiceti minutách byla
drobná potyčka domácího Shejbala s hostujícím Ondicou, kterou rozhodčí vyřešil napomenutím obou aktérů. První vážnější akce však skončila gólem v Hečově síti. Emir Halilovič, který se rozehrává po vážném zranění, potáhnul po pravé straně míč a jeho prudkou
střelu brankář hostí vyrazil. K odraženému míči se dostal Ptáček, ale i on ztroskotal na hostujícím gólmanovi a tak napotřetí vystřelil Furik a teprve jeho projektil skončil v síti hostujícího týmu, 1:0.
Druhý poločas začal o poznání živěji. Po hodině hry srovnal stav Holek, který po samostatném průniku prostřelil vyběhnutého Koubka, 1:1. Prakticky vzápětí strhnul vedení na doMatěj Ptáček v zápase se Slováckem.
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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.

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

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

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

18
17
14
12
10
11
10
9
6
8
7
8
7
6
5
6

5
6
5
8
12
9
7
9
14
6
8
5
7
9
9
5

4
4
8
7
5
7
10
9
7
13
12
14
13
12
13
16

49:19
47:20
40:31
36:26
44:31
45:39
32:36
34:30
31:38
31:39
31:41
30:46
32:39
24:38
27:38
22:44

59
57
47
44
42
42
37
36
32
30
29
29
28
27
24
23

17
15
8
5
0
0
-2
-3
-7
-12
-13
-10
-11
-15
-15
-19

Tabulka Juniorské ligy, sezóna 2012/2013, po neúplném 28. kole
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

18
18
16
17
16
12
12
12
11
10
10
9
9
6
7
7
6
5

10
7
8
2
5
10
8
7
8
9
6
7
7
15
10
7
8
4

2
5
6
11
9
8
10
11
11
11
14
14
14
9
13
16
16
21

53:16
72:35
64:29
72:51
63:44
68:57
49:43
55:47
55:65
54:54
49:63
59:61
44:64
49:62
38:60
39:75
41:71
38:65

64
61
56
53
53
46
44
43
41
39
36
34
34
33
31
28
26
19

19
16
11
8
8
1
-1
-2
-4
-6
-9
-11
-11
-12
-14
-17
-19
-26

mácí stranu Krčál, který hlavou dorážel vyražený míč po přímém kopu Voltra, 2:1. Další brankový příděl přišel opět po dvou minutách hry. Hosté vhodili dalekonosný aut do prostoru
před domácího brankáře Koubka a po nedorozumění zadních řad Votroků se gólově prosadil Kovář, 2:2.
Rychlý sled gólů uzavřela 67. minuta, kdy se do soupeřova vápna vřítil Voltr, kterého fauloval hostující Hála. Rozhodčí Plesar nezaváhal a nařídil pokutový kop, který s přehledem proměnil sám postižený hráč, 3:2. Brankový účet zápasu uzavřel sedm minut před koncem
hostující Reinberk, který si naběhl na rohový kop a hostům zařídil jeden bod. Dnes se hrálo
utkání dvou rozdílných poločasů.
První poločas se odehrával spíše mezi vápny obou celků, bez výraznějších příležitostí, zato
druhý poločas nabídnul útočnou hru s pěti brankami. Remíza je spravedlivým vyústěním
dění na hrací ploše.
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STAň Se FOTBAlISTOU FC HRADeC KRálOvé

Chceš hrát za nejlepší tým v regionu a nevíš jak na to?
Níže najdeš telefonní čísla na šéftrenéry, tak jim zavolej.

FOTBALOVý KLUB FC HRADEC KRáLOVÉ PRO
DOPLNĚNí SVýCH DRUŽSTEV PŘíPRAVEK HLEDá
NOVÉ FOTBALOVÉ TALENTY ROČNíKU 2002–2006.
RáDI MEZI SEBOU PŘIVíTáME VŠECHNY ZáJEMCE
O ČERNOBíLý DRES.
Případné informace vám poskytne:
Róbert Barborík, šéftrenér Fotbalové akademie FC HK,
telefon 731 452 353
vojtěch Mareček, sekretář Fotbalové akademie FC HK,
telefon 732 443 865
29. kolo: FC MAS Táborsko jun. – FC Hradec Králové jun. 3:0 (1:0)
Branky: 30. Vukadinovič, 52. Prášek, 81. Stoszek. Rozhodčí: Zadinová – Nádvorník, Štuk. ŽK:
33. Prášek, 49. Sazma – 65. Fukal. Diváci: 153. FC MAS Táborsko: Varyš – Gallo, Kukučka
(73. Kluzák), Hric, Vukadinovič, Prášek (84. Kutner), Sazma, Turek, Čivič, Bakule (81. Stuchlík), Stoszek. FC HK: Vízek – Bodlák, Fukal, Hock, Simerský (46. Vlček), Hofman (46. Krolop), Ptáček, Krčál (60. Bláha), Janoušek (80. Novotný), Novák, Furik (80. Sixta).
Začátek zápasu přinesl opatrnou hru z obou stran, za prvních patnáct minut se ani jeden
z týmů nepropracoval k pořádnému zakončení. Po čtvrthodině hry se pěkně se individuálně
uvolnil hradecký Bodlák, když u čáry obehrál dva hráče Táborska, kteří si museli pomoct faulem. O šest minut později se Bodlák dostal už ke střele, jenže míč mu na hranici vápna sjel
z nohy a skončil v autu. Gól viděli diváci až v 30. minutě, kdy se po pravém křídle rozběhl
domácí Miljan Vukadinovič a poslal přesnou střelu k tyči, na kterou byl Vízek krátký. Vyrovnat mohli hosté v 36. minutě. Fukal poslal pod břevno pěknou dělovku, Varyš v brance Táborska předvedl vynikající zákrok a míč vytlačil na roh. O dvě minuty později se do šance
dostal Krčál. Na hranici šestnáctky poslal nedůraznou střelu po zemi, se kterou neměl Varyš
problémy. Poločas tak vyhrálo Táborsko 1:0.
Z kraje druhého poločasu zahrál Sazma těsně před vápnem rukou, čímž nabídl Hradci slibnou standardku. K exekuci se postavil Krolop a poslal nebezpečnou střelu pod břevno, kterou Varyš skvěle vytěsnil na roh. O tři minuty později se však gólově prosadilo opět Táborsko
už 2:0. Levou nohou se do míče opřel Bakule, jehož bombu ještě Vízek dokázal konečky
prstů vyrazit. Na dorážku Jaroslava Práška už byl ale krátký a ten nikým neatakován poslal
míč v klidu do odkryté branky. V 57. minutě mohl další gól přidat Bakule. Hezky obelstil Bodláka a z několika metrů mířil pod břevno. Hostující brankář však jeho střelu vytěsnil na roh.
Jak zahodit obrovskou šanci předvedlo Táborsko v 69. minutě. Od půlky se hnali tři hráči domácích sami na hradeckého brankáře Vízka. Stoszek nakonec trochu zpomalil a pomalou
přihrávkou hledal spoluhráče po své levici. Jeho nedůrazný pas ale vracející se Vlček srazil
na roh. O minutu později stáli při Hradci opět všichni fotbaloví svatí. Nejprve za Vízkem zazvonila tyčka, poté domácí překopli z malého vápna téměř prázdnou branku. Dvě spálené
tutovky ale Táborsko nemusely mrzet, domácí měli nahráno a do konce zápasu přidali ještě
jeden gól. V 81. minutě se prosadil Jan Stoszek vysokým míčem a Vízek byl opět krátký. Táborsko tak porazilo Hradec Králové 3:0.
-12-

ŽensKÝ FOTbAL
1. liga žen

12. 5. 2013: FC Hradec Králové – AC Sparta Praha 0:3 (0:0)
Branky: 49. Mocová, 66. Ringelová, 67. Danihelková. FC HK: Legerská – Flídorvá, Midlochová, Vlasatíková, Vacková – Cermanová, Benešová, Novotná, Kunáková, Šrůtková – Vaníčková (78. Konrádyová). Sparta: Vršatová – Mocová, Vyštejnová, Tauberová (69.
Chlastáková), Sedláčková – Ringelová, Bertholdová (58. Hloupá), Bartoňová – Krejčiříková
(69. Nováková), Pivoňková – Voňková (58. Danihelková).
Sparta od úvodních minut získala převahu. Snažila se najít skulinku v naší defenzívě. My
jsme poctivě uzavírali případné okénka a Sparta se těžko dostávala do pokutového území.
Většina brankových příležitostí vyplynula ze střel ze střední vzdálenosti. Ty však neměly patřičnou přesnost nebo si s nimi bez problémů poradila naše brankářka. Nejhezčí moment ze
sparťanské strany byla střela Mocové, kterou vyrazila Nikola Legerská nad břevno. My jsme
ohrožovali sparťanskou svatyni zejména ze standardních situací Veroniky Benešové.
Brzy po změně stran se Sparta dočkala ze standardní situace. Hostující kapitánka Mócová
propálila zeď a míč zapadl k pravé tyči. Vstřelená branka soupeře nabudila a my jsme se dostali pod větší tlak než v první půli. Hosté se začali být více nebezpeční pro naši branku.
Soupeř rozhodl o osudu utkání dvěma rychlými góly v 66. a 67. minutě. Několikrát nás podržela výborně chytající Nikola Legerská.
Trenéři Kincl Petr, Musil Radek: „Jsme rádi, že se nám podařilo potvrdit, že výkon z předešlého utkání se Spartou nebyl náhodný. Dnes jsme to měli ještě mnohem těžší. Chybělo nám
z různých důvodů několik stabilních hráček prvního týmu a tudíž v základní sestavě se objevilo 6 hráček juniorského věku. Ještě
k tomu juniorka ve stejný den odjela na zápas
do Ostravy. Na lavičce
jsme měli tedy připravenou jedinou hráčku.
Sparta naopak přijela
s kompletním kádrem.
S těmito fakty jsme se
popasovali dobře. Odehráli jsme kvalitní utkání
s celkem, který kráčí
k obhajobě titulu. Chtěli bychom poděkovat celému týmu za bojovný
a taktický výkon. Máme
radost, že nadějné juniorky se v zápase neztratily. Dokázaly, že jsou
příslibem do budoucna.“
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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

11

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

15

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

18

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

LINDR Jiří
7. 8. 1986, 192 cm, 84 kg

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

24

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

16

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.
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hráč č. 10 - útočník FC Hradec Králové
Marek Kulič

FC Hradec Králové

VšesportoVní stadion V MalšoViCíCH, 5. května 2013,
před zahájením zápasu 26. kola Gambrinus ligy FC Hradec Králové – 1. FC slovácko.

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-

jubiLeum

Ivan Černík osmdesátiletý
Je opravdu pouze několik trenérů v královéhradeckém klubu, kteří se nesmazatelně zapsali do historie a vývoje mládežnické
kopané v městě pod Bílou věží. Jedním
z nich je také pan IvAN ČeRNíK (12. 5.
1933), který v minulých dnech oslavil krásné
„osmdesátiny“.
Klub FC Hradec Králové
je doslova protkán dynastií Černíků. Pan Josef
Černík, otec dnešního
oslavence, stál u prvopočátků nejpopulárnějšího
klubu ve východních Čechách SK Hradec Králové
a dokonce v letech 1942–
1943 byl jeho předsedou.
„Osmdesátník“ Ivan Černík přišel do mládežnické
základny Spartaku Hradec Králové v roce 1970
a končil na pozici sekretáře klubu v sezóně 1995
až 1996. Nejmladší z rodu
Černíků Martin, oblékal
černobílý dres v dorosteneckém věku, působil na
pozici asistenta trenéra
u A týmu (trenér Uličný)
a dnes zastává také funkci sekretáře klubu.
Pan Ivan Černík propadl
kouzlu jménem fotbal již ve svém dětství. Po
nezaměnitelných zápasech na pověstných
pláccích přišel do organizovaného oddílu
Železničáři Hradec Králové (současná Lokomotiva) v roce 1947. To mu bylo 14 let
a již o rok později ho místní „bafuňáři“ přeřadili do A týmu dospělých, kde hrál ve své
době vynikající soutěž, krajskou B třídu. Zde
vydržel až do vojny (1951), ale po vykonání
vojenské základní služby se již jako hráč
k fotbalu nevrátil a jak sám říká: „Moje fotbalové začátky nebyly příliš valné, ale fotbal
-18-

jsem miloval, tak jsem u něho zůstal jako trenér.“
A udělal dobře. V roce 1970 přišel na stadion v Malšovicích jako trenér žáků a o pět
let později se stal šéftrenérem celé žákovské základny, přičemž měl hlavně na starosti
A žáky. „Pod mým vedením
v Hradci vyrostli například
Lokvenc, Ulich, Němeček,
Frýdek, Pilný, Podhajský,
Pokorný, Breda, Bouška,
Homoláč, Šmarda, Krmaš,
Kaufman a řada dalších. No
vlastně řadu z nich jsem do
Hradce Králové také přivedl,“ vzpomíná Ivan Černík, který mohl jako trenér
nejstarších žáků dvakrát
slavit Přeborníka ČR a má
na svém kontě několik titulů z nejpopulárnějšího žákovského turnaje v České
republice „Pohár města
Přelouče“.
Ivan Černík také stál
u zrodu spolupráce mezi
fotbalovým klubem a ZŠ
Sever. „To bylo v roce 1972
a vznikaly tzv. sportovní
centra. Já jsem byl mimo
své působení v klubu i vedoucím trenérem sportovních tříd na ZŠ Sever, tak se vše dalo
dohromady a mohli vyrůstat velké fotbalové
osobnosti hradecké kopané,“ říká oslavenec, za jehož působení u mládeže patřili
hradečtí žáci dlouhodobě ke špičce československé žákovské kopané.
Dnes můžete pana Černíka vídat na každém
domácím utkání Votroků na východní tribuně, kde sleduje zápasy svého nejoblíbenějšího klubu. „Dnešnímu Hradci fandím,
navštěvuji všechno. Spokojenost s hrou
i s výsledky někdy dobrá, někdy méně.

Fotografie z roku 1987, kdy nejstarší žáci, vedeni Ivanem Černíkem, získali na Mistrovsví ČSR stříbrné medaile. Ivan Černík první zleva, v horní řadě první zprava Karel Podhajský a čtvrtý zprava Bohuslav Pilný. V dolní řadě první zprava Tomáš Martinec, bývalý
hokejista HC HK, Tesly Pardubice a HC Litvínov.
Špatná hlavně když se nevyhrává doma.
Dnes se trápím možnou vidinou sestupu, ale
stále věřím. Sděluji to v den zápasu v Budějovicích a myslím, že když uděláme body
tam, tak to dopadne 100% dobře,“ říká muž,
který zasvětil svůj život hradecké kopané.

Jak to minulý týden dopadlo, to již dnes čtenář ví.
I touto cestou přeje klub FC Hradec Králové
panu Černíkovi mnoho zdraví, štěstí a životní
spokojenost. Ať mu nejenom hradecký fotbal, ale vše na světě dělá jen radost.

KLub FC HrAdeC KrÁLOvÉ sPOLečně
s HrÁči PŘisPěL nA dObrOu věC
Přesně před měsícem vyhlásila Ligová fotbalová asociace ČR nový charitativní projekt
Zelený život. V jeho programu je hlavně
zakotveno, informovat širokou veřejnost
o „dobrých skutcích“, které se také dějí
v profesionálním fotbalu. „Zelený život se nechal inspirovat Modrým životem z knížek Jaroslava Foglara. Cílem Zeleného života ale
není jen informovat o charitativních aktivitách
účastníků Gambrinus ligy, ale i generovat finanční prostředky, které poputují na dobrou
věc prostřednictvím nadačního fondu LFA“,
vysvětluje jedinečný projekt LFA jeho manažer Daniel Hajný.
Také klub FC Hradec Králové se chtěl aktivně připojit do dobročinné akce a věnoval

do dražby tři artefakty, které jsou spojené
s klubem FC Hradec Králové. „Do dražby
jsme věnovali poslední dres Václava Pilaře,
který oblékal při svém působení v našem
klubu. Tento ojedinělý předmět jsme doplnili
podepsaným, originálním míčem Adidas
s podpisy celého týmu a také bavlněné triko,
které také podepsali všichni hráči prvoligového týmu,“ říká ředitel klubu Ing. Richard
Jukl.
Celkově se v dražbě „vydělalo“ 4500,- Kč.
Tyto prostředky, společně s vybranou částkou z kabiny, která doplní deset tisíc korun,
poputuje na konto „Zeleného života“. K vybraným prostředkům říká ředitel klubu:
„Touto cestou bych rád poděkoval paní Ho-

rákové, panu Zelenému a společnosti 2Score
s.r.o., kteří prostřednictvím dražby podpořili
dobrou věc. Také musím poděkovat všem
našim hráčům, kteří se v kabině složili a doplnili tak částku na rovných 10 tisíc korun,
které putovaly na konto Zeleného života.“
Každá charitativní akce má také svého patrona. A kdo že je patronem „Zeleného života“? Alena Šeredová, světově uznávaná
modelka a manželka slavného italského
brankáře Gigi Buffona, která je známa svou
vysokou angažovaností v charitativních projektech. Od roku 2004 je patronkou ital-20-

ských SOS vesniček, pomohla postavit
školku v africké Rwandě, zapojila se do
adopce na dálku, pořádá tábory pro sociálně slabé děti, v roce 2012 získal ocenění
International Award Aid Children.
Prezidentka třetiligového italského celku
Carrarese s chutí přijala roli, kterou bude
plnit v rámci Zeleného života. „Zelený život
je především o pomoci. Fotbalové kluby konají mnoho dobročinných i charitativních aktivit a právě náš projekt by měl tyto věci
zviditelnit. Věřím, že bude úspěšný,“ svěřila
se Alena Šeredová Černobílému gólu.

e.On juniOr CuP

Na Bavlně vyhrál ve 4. kole FC Hradec Králové
e.ON junior Cup zná dalšího postupujícího do zářijového Velkého finále. V Královéhradeckém kraji, který hostil čtvrté
regionální kolo, vyhrál domácí celek FC
Hradec Králové. Turnaj se v tomto kraji uskutečnil poprvé a těšil se z hojné divácké
návštěvnosti.
FC Hradec Králové ukazoval od prvního zápasu svou dominanci. Ve skupině porazil
Roudnici 23:0, Lhotu 25:1, Černilov 24:0,
Třebeš chlapci 14:0 a Předměřice 27:0. Ve
finále pak zdolal bez problémů Straky 35:2.
„Do turnaje jsme šli s cílem vyhrát toto regionální kolo a postoupit do Velkého finále.
To se nám povedlo a jsme šťastní. Máme vý-

borný ročník, který je velmi silný a přirovnal
bych ho ke Spartě nebo Slavii,“ uvedl po vyhraném finále trenér FC Hradec Králové
Lukáš Fibiger. „Hlavně ve finále se projevilo,
že trénujeme každý den. S kondicí jsme neměli problém.“
Hradec Králové tedy doplnil ve Velkém finále
FC MAS Táborsko, FC Slovácko, FC Písek
a SKP České Budějovice. „I v září budeme
mít nejvyšší cíle. Každý turnaj chceme vyhrát.
Láká nás účast na turnaji v německém Gilchingu,“ dodal Fibiger. „Turnaje jako je E.ON
Junior Cup vítám, protože je to výborná příprava a díky doprovodnému programu i zábava pro hráče s rodinami.“
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Matyáš Benák – nejlepší střelec
a hráč turnaje.

Oba finalisté dostali od pořadatelské společnosti E.ON kompletní sadu dresů a další
skvělé ceny. Ze sady dresů se těší i celkově
třetí družstvo Sokola Třebeš dívky, které hrálo
na turnaji poprvé. Dívčí tým prohrál ve skupině jen jednou a pak nestačil v semifinále na
pozdějšího vítěze turnaje. V boji o třetí místo
Třebeš porazila Roudnici 11:2. To se do této
doby žádnému dívčímu výběru nepovedlo.
„Je to velké vítězství. První půle byla vyrovnaná, ale pomohly nám starší a zkušenější
dívky, které to ve druhé půli dokázaly zlomit,“
řekla po vyhraném utkání o třetí místo trenérka dívčího výběru Radka Kozlovská. Třebeš ale nezískala jen týmový úspěch. Lucie
Landová byla vyhlášena nejlepší brankářkou turnaje. „Hrát proti klučičím týmům nebylo jednoduché a je to pro nás úspěch,“
uvedla nejlepší brankářka v Hradci Králové.
Další individuální ocenění získal Matyáš
Benák z FC Hradec Králové. Stal se jak nejlepším střelcem, tak i nejlepším hráčem tur-22-

naje. Od energetické společnosti E.ON získal hodnotné ceny a navíc pozvánku do
E.ON Fotbalové školy. „Ocenění si vážím
a děkuji trenérům, že mě zvolili. Trenér nás
nabádal, abychom si hodně přihrávali a hru
roztahovali. Nejtěžší soupeř byl Černilov,
který hrál opravdu dobře.“
Jak výkon Matyáše viděl trenér Lukáš Fibiger? „Matyáš je velká opora mužstva. Dává
plno gólů a je výborný i po technické
stránce. Je to jeden z nejlepších hráčů v republice. Má obrovský potenciál do budoucna.“ Energetická společnost E.ON
rozdala hodnotné ceny nejen nejlepším
týmům a jednotlivcům, ale každý účastník
turnaje si odnesl značkový míč PUMA
a další dary.
Všichni hráči i diváci se mohli vyřádit na
atrakcích v rámci doprovodného programu.
Rodiny mezi sebou soupeřily v E.ON Rodinném turnaji, děti se vydováděly v E.ON Fotbalovém parku a svou práci s míčem

ukazovali soutěžící v Energy Freestyle fotbálku. Kategorii zkušených vyhrál David Semerák, který kromě postupu do Velkého
finále získal i týdenní zapůjčení elektromobilu smart fortwo ed. „Energy Freestyle je
zcela nová soutěž, která dává prostor všem
návštěvníkům turnaje, aby předvedli před ostatními a především před odbornou porotou,
co vše umějí s míčem. V kategorii zkušených
jsou k vidění opravdu hezké triky,“ uvedl
Marek Pagač z marketingového oddělení
energetické společnosti E.ON.
Z doprovodného programu to ale nebylo
vše. Byly připravené i jízdy na elektrických

koloběžkách či na Segway. Sekce Smart
Mobility pak nabídla informace o alternativních pohonech na CNG a elektro, přičemž
si diváci také vyzkoušeli elektromobil smart
fortwo ed.
Sběratelé podpisů měli šanci získat autogram od ambasadora projektu E.ON hráče
FC Hradec Králové Tomáše Holeše. „Líbí se
mi, že si svou zábavu najdou celé rodiny,
které tak mohou přijít doprovodit své dítě na
turnaj a navíc si užít pěkný den. Je skvělé, že
se podobné turnaje konají, protože malým
fotbalistům to dá hodně a je to jen dobře,“
řekl Tomáš Holeš.

Titul nejlepšího střelce a nejlepšího hráče
čtvrtého regionálního kola turnaje E.ON Junior Cup v Hradci Králové vybojoval Matyáš
Benák z FC Hradec Králové. Matyáš byl
v každém utkání vidět, obehrával protihráče,
přihrával do gólových šancí a sám střílel
branky. Po vzoru Cristiana Ronalda se tlačí
do zakončení a na premiérovém turnaji
E.ON Junior Cupu v Královéhradeckém kraji
nastřílel 30 gólů.
Vypadalo to, že Hradec dnes neměl žádného rovnocenného soupeře. Souhlasíš?
Je to tak. Nebylo těžké vyhrát. Hodně zápasů
jsme vyhráli velkým rozdílem. Asi nejkvalitnější tým měl z našich soupeřů Černilov.

S jakou taktikou jste do zápasů šli?
Trenér nás nabádal, abychom si hodně přihrávali a vytvářeli tempo. Snažili jsme se hru
roztahovat do stran.
V semifinále jste hráli proti holkám. Jaký
to byl zápas?
Holky byly dobré, hrály důrazně a vytvořily si
několik šancí. Nebylo nejlehčí proti nim hrát,
ale zvládli jsme to.
V září pojedete na Velké finále. Jaké
budeš mít cíle pro tento turnaj?
Musíme se na turnaj dobře připravit. Budu
chtít znovu uspět.
Byl jsi vyhlášen nejlepším střelcem i hráčem. Co na to říkáš?
Moc si toho ocenění vážím. Děkuji trenérům,
že mě vybrali za nejlepšího hráče.

Celkové pořadí turnaje:
1. FC Hradec Králové
2. TJ Straky
3. Sokol Třebeš dívky
4. Sokol Roudnice
5. Sokol Třebeš chlapci
6. Chlumec nad Cidlinou
7. FC Nový Hradec Králové
8. FK Černilov

9. Sokol Stěžery
10. Lhota pod Libčany
11. Slavoj Předměřice
Nejlepší střelec: Matyáš Benák (FC Hradec
Králové)
Nejlepší brankářka: Lucie Landová (Sokol
Třebeš dívky)
Nejlepší hráč: Matyáš Benák (FC Hradec
Králové)

NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRáNKY FOTBALOVÉHO KLUBU FC HRADEC KRáLOVÉ

www.fchk.cz
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FAnOušKOvsKÁ sTrÁnKA
Rozhovor s „Jánošem“

Po nešťastné porážce v domácím utkání se
Slováckem čekal Votroky zápas na jihu
Čech, v Budějovicích. Nepovedený závěr již
zmíněného souboje, kdy jsme ztratili v závěrečných minutách nejen vedení, ale dokonce všechny body, ale i páteční termín
jihočeského utkání a dále skutečnost, že
bylo k zhlédnutí na TV FANDA v přímém
přenosu, zapříčinilo, že se do Budějovic vypravil pouze jeden holobus hradeckých fanoušků. Jak si však přítomní notovali,
kvantita byla nahrazena mimořádnou kvalitou:-). Zájezdu se zúčastnilo mnoho skutečných legend královéhradecké fanouškovské
scény a s jednou z nich, Jánošem, jsme si
cestou popovídali.
Jánoši, začnu mojí již klasickou úvodní
otázkou: Co ty a Votroci, kdy to začalo?
Začal jsem chodit a jezdit v roce 1984. Byla
to láska od prvního okamžiku a s krátkými
přestávkami trvá dodnes, jak ostatně sám
vidíš. Prožil jsem toho s hradeckým fotbalem opravdu hodně, bezpočet výjezdů,
spousta přátel mezi našimi fanoušky,
opravdu paráda.
Ty patříš k legendám, které jezdily federální výjezdy. My jsme si v této rubrice již
povídali např. s Koulem či Kotym, a oba
dva na ty „slovenské“ výjezdy vzpomínají
moc rádi. Předpokládám, že i ty na tom ve
svém vztahu k velkým, několikadenním výjezdům, budeš podobně.
No samozřejmě, to bylo něco úžasného.
A když si představíš, že tehdy nebyly žádné
mobily a emaily, že jsme se většinou dohodli
týden předem kdy a kde je sraz, takhle jednoduše, a pak se přišlo na nádraží a jelo se,
to už je dnes jako pohádka. A přitom je to
jen 20–25 let zpátky.
Je mezi těmi „slovenskými“ výjezdy nějaký, který ti utkvěl dodnes v paměti?
Samozřejmě, a ne jeden. Ale asi největší
vzpomínka je na Petržalku. Tuším kolem
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roku 1986 jsme měli perfektní kontakt s fans
v Petržalce. Myslím si, že to byl Koty, kdo
tam tehdy dojednal jakousi česko-slovenskou „družbu“. Vyrazilo nás z Hradce kolem
35 fanoušků, vezli jsme na setkání několik
litrů tehdy tak populárního „čůča“, které
nám ovšem při vstupu na stadion odebrali,
ale hned po zápase nám bylo zase vráceno.
A my jsme šli přímo do bratislavské obří
pivnice MAMUT i s příznivci Petržalky a náramně jsme se tam družili. Petržalka byla
tehdy docela velký klub, nějak je snad sloučili s Interem Bratislava a společně jsme
naprosto opanovali MAMUTA. Hrála nám
cimbálová muzika, tancování na stolech,
jeden velký mejdan, super zážitek na celý
život. Ale nebylo to samozřejmě vždy takové
veselé. Vyjeli jsme do Prešova, tam nám naložili domácí 5:0 a jelo se s tím nákladem
zase domů. Nebo jsme dorazili do Banské
Bystrice a rozhodčí zápas kvůli počasí zrušil,
takže jsme po mnoha hodinách na cestě,
bylo to tak 12 hodin tam a 12 hodin zpátky,
neviděli nic a vraceli se domů bez fotbalového zážitku.
Byl jsi na slavném utkání, kdy Hradec senzačně vyhrál v posledním ligovém kole
na hřišti Slovanu Bratislava a sebral tak
„Belasým“ již jistý prvoligový titul?
No vidíš, a zrovna tento zápas jsem pro
nemoc vynechal a sledoval ho jen v rádiu.
Radoval jsem se moc, ale také si pamatuji,
že nám to „Slovanisti“ nezapomněli a ještě
dva roky potom jsme v Bratislavě s kamarádem Matýskem z Nechanic byli na tribuně
„zásobování“ spoustou kelímků s pivem,
které po nás domácí diváci házeli. No, nezapomněli nám ten ukradený titul.
Co Hradec v Poháru vítězů pohárů? Předpokládám, že jsi nechyběl?
Samozřejmě že ne. Jezdil jsem na všechny
zápasy, které vedly ke strahovskému finále,
a na něm jsem logicky také nemohl chybět.
No a pak Vadúz, velký zájezd stovek pří-

znivců Hradce do Lichtenštejnska a pak
Kodaň. Jsem jeden ze šťastlivců, který na
zápas dojel a viděl ho, na rozdíl od mnohých ostatních, které rozbouřené moře uvěznilo na trajektu a sledovali tak zápas jen
v televizi. Ale i naše parta si na trajektu užila
svoje, dokonce jsme házeli do moře stoly
a lavice a jiné věci, abychom trajekt uchránili.
Z tebe se letos stal i fanoušek basketu,
vím o tobě, že jsi jedním z největších příznivců našich bronzových Lvic.
Já jsem na basket chodíval již dříve, pak
jsem měl pauzu, ale když se letos začali fanoušci z fotbalu scházet i na Lvicích, s radostí jsem se přidal a parádně jsem si to
užíval. Dokonce jsem vynechal i utkání Votroků v Teplicích a jel pomoci holkám na
existenční zápas do Trutnova. Jak víš, ten
jsme vyhráli, vybojovali si rozhodující pátý
zápas doma a v něm po parádním výkonu
holky v natřískané hale získaly bronzové
medaile. Nádhera.

Kteří hráči v hradeckém dresu ti za tu tvou
dlouhou fanouškovskou kariéru nejvíce
přirostli k srdci?
Mám tři velké oblíbence: Milana Ptáčka, velkého bojovníka hřiště, který nám kdysi
gólem přímo z rohu zajistil vítězství v ligovém mači v Benešově. Potom jsou to brankáři – Honza Musil a Luděk Jelínek. A mám
i tři trenéry, kteří jsou u mne vysoko, a to
Láďa Škorpil, Petr Pálka a náš současný trenér Luboš Prokopec, který pro Hradec získal
skvělé úspěchy v mládežnických kategoriích. Sleduji jeho trenérskou kariéru již
dlouho a věřím mu.
Vraťme se ještě nakonec zpátky k fotbalu
a Votrokům. Čeho by ses rád v nejbližších
letech s Votroky dočkal?
To je jednoduché – nový stadion, být stabilně v lize a zahrát si opět evropské poháry,
zopakovat si ještě úspěšné výjezdy s Hradcem po pohárové Evropě.
Tak to máme stejná přání, díky za rozhovor
Gunny
-2 5-

Tomáš Malinský v zápase se Slováckem oslavil svůj návrat na ligový trávník po
těžkém zranění.
-26-
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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

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
0:1
České Buděj. – Hradec Kr. 1:0
Jablonec – Jihlava
1:1
Příbram – Olomouc
0:2
Teplice – Ostrava
3:2
Slovácko – Liberec
0:3
Dukla – Brno
3:2
Sparta – Ml. Boleslav
4:0

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

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

-30-

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