všesportovní stadion hradec králové

Sobota 1. června 2013 v 17.00 hod.

Zápas 30. kola

FC Hradec Králové – FC Viktoria Plzeň

Program 30. kola (1. 6. 2013)

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

partner
utkání

mediální
partner

O dnešním SOuPeŘi
FC Viktoria Plzeň, a.s.

23. března roku 1909 se podařilo založit Západní župu českého fotbalového svazu.
V tehdejší historii plzeňského fotbalu se objevují jména klubů SK Plzeň, FC Union, SK
Slavia, SK Olympia, SK Český Lev a AC
Sparta. Mezi těmito kluby byla velká rivalita
nejen na hřišti, ale i v klubovém životě.
Kořeny prvopočátku Viktorie se dají vystopovat na plzeňském Dobytčím trhu, v místech, kde dnes stojí zimní stadion. Právě tam
chodili hrát fotbal kluci z okolí Doudlevecké
ulice. Založili vlastní kroužek, který se jmenoval Blesk. Zakrátko neměl Blesk v okolí
konkurenci, ale kluci potřebovali hrát opravdové zápasy. Proto všichni přešli do FC
Union a po čase do nově vzniklého SK Smíchov Plzeň. Nakonec však vyhrála myšlenka
založit si vlastní klub a bít se za jeho barvy.
Bleskovci našli spojence, úředníka státních
drah Jaroslava Ausobského, který podal žádost o založení nového plzeňského klubu.
Ustavující schůze Viktorie se konala v roce
1911.
Osmnáct let působila Viktoria v ryze amatérských podmínkách. Až v červnu 1929 rozhodla mimořádná členská schůze o vstupu
klubu do profesionálního fotbalu. Viktoria se
přihlásila do druhé profesionální ligy, která
se v ročníku 1929–30 hrála za účasti osmi
celků: SK Náchod, Meteor VIII, SK Libeň, SK
Rakovník, SK Čechie VIII, Nuselský SK, Slavoj Žižkov a SK Viktoria Plzeň. V prvním druholigovém ročníku skončila Viktoria sedmá,
ale hned v následující sezoně se vyhoupla
na druhou příčku, což znamenalo historický
postup do první ligy. V nejvyšší soutěži si
vedla velmi dobře a v roce 1935 se dokonce
díky čtvrtému místu probojovala do Středoevropského poháru, tehdy nejvyšší evropské klubové soutěže. Dvěma zápasy se
slavným Juventusem Turín vstoupila Viktoria do podvědomí fotbalové Evropy.
Po úspěšných prvoligových ročnících přišly
neúspěchy a v roce 1938 Viktoria sestoupila
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do divize, odkud se však po roce vrátila
mezi naši elitu. Válečná léta silně poznamenala i fotbalové soutěže, první liga se hrála
bez mužstev ze Slovenska. V roce 1942 Viktoria spadla do divize, kde však hrála prim
a po roce se vrátila do nejvyšší soutěže, kde
působila až do roku 1952. To už však klub
nesl nový název Sokol Škoda Plzeň. Devět
let trvala marná snaha vrátit se mezi fotbalovou elitu Československa, až v roce 1961,
už pod názvem Spartak Plzeň, se podařilo
nejvyšší soutěž vybojovat. Následovaly
časté sestupy a vzápětí návraty zpět. Až
v roce 1972 se už opět Škoda Plzeň usadila
v prvoligové společnosti na dlouhých 8 let.
Ještě předtím, v roce 1971, vyhrála Český
pohár a jako finalista Československého poháru startovala v Poháru vítězů pohárů. Tam
sehrála dva nezapomenutelné zápasy se
slavným Bayernem Mnichov. Po roce
1980 opět nastalo dlouhé pendlování mezi
první ligou a druhou nejvyšší soutěží. Až na
začátku devadesátých let, po rozdělení Československa, se situace postupně zlepšovala.
V roce 1992 se klub vrátil ke svému historickému názvu FC Viktoria Plzeň a hned v následující sezoně postoupil do první ligy, kde
setrval do roku 1999, kdy sestoupil. Po roce
se sice Viktoria vrátila mezi nejlepší, ale opět
jen na leden rok. Viktoria totiž stále patřila
k dodavatelům výborných fotbalistů hlavně
pro pražské kluby. Proto se rychle střídaly
roky prvoligové s těmi druholigovými.
Viktoria se v té době transformovala na akciovou společnost, ve které 99 procent získal zahraniční investor – italská společnost
Fotbal EAST Ltd. Tento stav trval až do roku
2005, kdy v březnu získala Viktoria nového
vlastníka. Sto procent akcií odkoupila Plzeňská sportovní a. s., a klub se tak majetkově
znovu vrátil do Plzně. Postupně došlo k ekonomické i sportovní stabilizaci klubu, který
od roku 2005 působí v první lize nepřetržitě.

SOuPiSKA FC ViKtOriA Plzeň, a.s.
Gambrinus liga – jaro 2013

Brankáři:

1
13
24
30
33

KOZáČIK
BOLEK
MANDOUS
TICháČEK
PAVLíK

Matúš
Petr
Aleš
Martin
Roman

27. prosince
13. června
21. dubna
15. září
17. ledna

1983
1984
1992
1981
1976

12
1
0
0
0

0
0
0
0
0

Obránci:

2
3
6
8
14
21
27
28

hEJDA
ChOChOLOUŠEK
KONČAL
LIMBERSKý
ŘEZNíK
PROCháZKA
RAJTORAL
ČIŠOVSKý

Lukáš
Ondřej
Matěj
David
Radim
Václav
František
Marián

9. března
13. listopadu
8. prosince
6. října
20. ledna
8. května
12. března
2. listopadu

1990
1994
1993
1983
1989
1984
1986
1979

7
0
1
11
12
11
12
9

1
0
0
0
1
2
2
1

Záložníci:

5
7
10
11
16
19
26
29
31

hANOUSEK
ZEMAN
hORVáTh
FILLO
DARIDA
KOVAŘíK
KOLáŘ
ŠTíPEK
KyNDL

Marek
Martin
Pavel
Martin
Vladimír
Jan
Daniel
David
Matěj

6. srpna
28. března
22. dubna
7. února
8. srpna
19. června
27. října
31. května
25. ledna

1991
1989
1975
1986
1990
1988
1985
1992
1993

5
3
12
7
12
5
9
4
0

2
0
3
0
3
0
2
0
0

Útočníci:

9
12
20
23

TECL
ĎURIŠ
ADAMOV
BAKOŠ

Stanislav
Michal
Roman
Marek

1. září
1. června
21. června
15. dubna

1990
1988
1982
1983

5
10
2
13

0
0
0
5

VRBA
KREJČí
SKáLA
PRůŠA
RODEK
SLáMA
RADA
ZEMAN
NEPRAŠ
ZEMAN
JEDLIČKA
BENEŠ
NASLER

Pavel
6. prosince 1963
Karel
20. prosince 1968
Jiří
10. října 1973
Pavel
24. listopadu 1961
Bohumil
25. května 1955
Zdeněk
3. září 1948
Václav
24. května 1968
Petr MUDr.
1. srpna 1977
Petr MUDr.
6. května 1971
Jaroslav MUDr. 23. prosince 1966
Miroslav
22. června 1986
Robert
26. dubna 1978
Petr
18. dubna 1986

Hlavní trenér:
Asistenti trenéra:
Tech.-kondiční trenér:
Masér:
Kustod:
Lékaři:
Vedoucí týmu:
Fyzioterapeut:
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SlOVO nA záVěr Sezóny

Ing. Richarda Jukla, generálního ředitele FC hK
Vážení příznivci hradecké kopané,
Máme za sebou neúspěšnou sezónu, kdy jsme byli odsouzeni, po třech letech působení v Gambrinus lize, k sestupu. Sestup nebyl dílem výkonů v posledním nebo předposledním kole, ale nám se bohužel nepovedlo celé jaro. Nepovedla se nám utkání na domácí
půdě, kdy jsme doposud nedokázali vyhrát jediné z nich. To ve své kariéře nepamatuji. To je
ta pravé příčina toho, kde se nyní nacházíme.
Je to velká škoda, protože se nám podařilo klub stabilizovat, včetně kádru prvního týmu. Nyní však dojde
k výraznému zásahu do jeho složení. Nicméně se budeme snažit ze všech sil, abychom se do roka a do dne
do Gambrinus ligy vrátili. Určitě se ukázalo, že FC Hradec Králové do ligy patří.
Ve stínu neúspěchu A týmu máme v klubu také příjemnější věci, které se v uplynulé sezóně povedly. Tím
je samozřejmě naše mládežnická základna a velice
dobře fungující Fotbalová akademie při FC Hradec Králové. Po otevření SCM Bavlna se nám podařilo nastolit
dobré podmínky pro růst naší mládeže, jedné z nejlepších v České republice. Již nyní se nám, i díky tomu, zvedají počty reprezentantů v jednotlivých mládežnických
kategoriích. Doufám, že z toho budeme také těžit v blízké
budoucnosti a dnešní mládežničtí reprezentanti se nám
objeví v našem A týmu.
Nedílnou součástí našeho fotbalového života je také proces vybudování nového stadionu. My budeme doufat, že během následující sezóny se nám podaří všechny administrativní procesy spojené s tím zvládnout, aby se vše dotáhlo do zdárného konce a v příštím roce
se mohla zahájit výstavba nové arény.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem fanouškům, kteří chodili na náš fotbal a podporovali nás v dobách dobrých i zlých. Chci poděkovat všem našim partnerů, kteří do nás
vkládají nemalé prostředky. Chci poděkovat městu za podporu a přístup k našemu klubu.
Chci zároveň také všechny požádat, aby nám zachovali přízeň i v budoucnosti a podpořili
nás v úkolu, který jsme si sami stanovili, a to je návrat do Gambrinus ligy v příští sezóně.
Ing. Richard Jukl, ředitel klubu

NAVŠTIVTE wEBOVé STRáNKy FOTBALOVéhO KLUBU FC hRADEC KRáLOVé

www.fchk.cz
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OHlÉdnutí zA minulÝmi záPASy
28. kolo: FC hradec Králové – 1. FK Příbram 0:0

V dalším duelu na Všesportovní stadion
přijeli fotbalisté ze středních Čech. Hradečtí fotbalisté v souboji se Středočechy
se v případě vítězství mohli na svého
soupeře bodově dotáhnout. Hosté přijeli
do Hradce bránit a s jasným cílem neprohrát. Hradec se jen těžko prosazoval
a po opatrném začátku si přece jen několik šancí vytvořil, ale výborný brankář
hostů Hruška všechny nebezpečné střely
vyřešil. Vyznamenal se především v samotném závěru, když vyrazil gólovou
střelu Dušana Uškoviče. Získaný bod je
pro Hradec málo, ale naděje umírá poslední!“
Luboš Prokopec: „Jeden
bod, který jsme získali, je pro
nás málo. Na druhou stranu
si myslím, že kluci ten zápas
odpracovali na sto procent.
Vytvořili jsme si tři, čtyři
šance, které kdybychom
proměnili, tak by to dneska bylo veselejší.
Ale na druhou stranu si myslím, že jsme
chtěli hrát a ten výsledek samozřejmě pro
nás není příznivý, ale ještě se pokusíme
v těch dvou utkáních, které
máme před sebou, vydolovat
maximální počet bodů.“
Jiří Lindr: „hodnotí se to
velmi těžko, neboť jsme
zápas potřebovali vyhrát.
Šance, které jsme si vytvořili,

jsme bohužel neproměnili. Příbram si přijela
vyloženě pro bod a odváží si ho. Pro nás je
to už hodně těžké, protože v posledních
dvou zápasech máme hodně silné soupeře,
přesto ještě zkusíme z těch zápasů vydolovat co nejvíc bodů a uvidíme.“
Radek Hochmeister : „Bylo
to utkání prakticky o všechno. Byli jsme lepším manšaftem a vytvořili jsme si víc
šancí, ale bohužel jsme nedali gól. Bylo to utkání o jednom gólu, neboť kdo by dal
branku, ten by vyhrál. Nám se to nepodařilo
a tak jsme jen remizovali.“
Marek Kulič: „Chtěli jsme
vyhrát, bohužel se to nepovedlo. Věděli jsme, že Příbram přijede hrát z obrany
defenzivně. První půl hodinu
jsme se před jejich branku
moc nedostávali, protože
jsme se trošku přizpůsobili jejich hře nakopávaných míčů. Posléze jsme dali balón na
zem a z toho vznikly nějaké šance. Já jsem
tam měl dvě, jednu z nich loženou a tu jsem
bohužel nedal. A to si myslím rozhodlo, kdybychom dali branku, tak bychom si s Příbramí poradili, neboť oni by museli otevřít
hru. V druhé půli pak jsme měli pár závarů
a na konci škoda šance Dušana Uškoviče,
to by byl perfektní závěr zápasu, ale bohužel
to nevyšlo.“
Připravil Petr Přibík

28. kolo, 21. května 2013:
FC Hradec Králové – 1. FK Příbram 0:0
Rozhodčí: Nenadál – wilczek, Mencl. ŽK:
Krbeček, Pilík (oba Příbram). Diváci: 2836.
FC hK: Lindr – holeš (78. Uškovič), hochmeister, hájek, Poděbradský – Šisler, Schwarz

(74. Klapka) – Štěpán (62. Malinský), harba,
halilovič – Kulič. Trenér: Prokopec.
Příbram: hruška – Jugas, hájovský (78. Dejmek), Mišůn, Pleško – Pilík (89. Mašán),
Tarczal, Abraham, Koukal (62. Mareš) –
Krbeček, wágner. Trenér: Straka.
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OHlÉdnutí zA minulÝmi záPASy

29. kolo: Slavia Praha – FC hradec Králové 3:0 (2:0)
K předposlednímu utkání letošního ročníku Gambrinus ligy zajížděli hradečtí fotbalisté do Prahy, kde se střetli na našem
nejhezčím stadionu v Edenu s místní Slavií. Začátek utkání patřil Východočechům,
snažili se kombinovat, drželi častěji míč
na svých kopačkách a dostali se několikrát do přečíslení, ale chyběla finální přihrávka. Slavia pozorně bránila a dostala
se do vedení, když Hradec kopal roh
a z rychlého brejku inkasoval. Po další
hrubce Pražané zvýšili své vedení. Po
změně stran se snažili hosté o kontaktní
gól a vytvořili si několik vyložených šancí.
V závěru Slavia přidala další branku
a bylo po zápase. Konečný výsledek znamená, že Hradečáci po třech letech
opouštějí Gambrinus ligu a všichni doufáme, že se za rok opět vrátí mezi elitu.
Luboš Prokopec: „I přes tu
vysokou porážku si myslím,
že jsme nepodali vyloženě
špatný výkon. Bohužel nás
dolu srazily dvě laciné
branky. První jsme inkasovali
po našem rohovém kopu
a z rychlého protiútoku dostali gól. Druhou
branku jsme taky dostali zbytečně, když
jsme situaci nevyřešili dobře. Výsledek pro
nás znamená, že sestupujeme a my uděláme všechno proto to, abychom se v příštím roce vrátili.“
29. kolo, 26. května 2013:
Slavia Praha – FC Hradec Král. 3:0 (2:0)
Branky: 14. Kisel, 36. Čonka, 88. hurka.
Rozhodčí: Jílek – Filípek, Zeman. ŽK: Škutka
– Malinský. Diváci: 6190.
Slavia: Čontofalský – Dostál, Bortel, hubáček, Čonka – Vošahlík, Gecov (55. Petrák),
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Jirka Poděbradský: „Prohráli jsme 3:0 a tím jsme se
odsoudili, že sestupujeme.
Myslím si, že zklamání je
u všech veliké, neboť každý
doufal do poslední šance, že
boj o záchranu zvládneme.
Bohužel se nám to nepodařilo, jsme zklamaní a nezbývá než věřit, že hned další rok
se nám podaří postoupit a zase hrát první
ligu.“
Marek Plašil: „Jeli jsme na
Slavii s tím, že tam musíme
vyhrát, abychom si ještě zachovali nějakou šanci do posledního kola na udržení.
Bohužel se nám to nepodařilo. Nedali jsme ani gól a třikrát inkasovali, prostě se nám nedařilo.“
Vojta Štěpán: „Asi rozhodlo,
že první gól dala Slavia. Měli
jsme nějaké náznaky šancí
a ty jsme nevyužili. Domácí
dali dva góly. Potom jsme se
ještě pokusili o kontaktní
branku a měli jsme dost příležitostí, abychom jí dali, ale nám do branky
nic nespadlo a Slavia na konci zvýšila na
3:0. Je to pro nás smutné a v posledním
kole se už můžeme jenom vítězstvím rozloučit s fanoušky, ale nic to neřeší.“
Připravil Petr Přibík
Zmrhal, Koreš (77. hurka) – Kisel – Škoda
(70. Škutka). Trenér: Petrouš.
FC hK: Lindr – Plašil (76. Klapka), hochmeister, hájek, Poděbradský – Šisler,
Schwarz – Malinský, harba, halilovič (53.
Štěpán) – Kulič (53. hadaščok). Trenér: Prokopec.

jAK tO bylO nAPOSledy?
Prvoligová sezóna 2012/2013, 1. kolo

V letošní sezóně se Votroci utkávají s Plzní již
počtvrté. Na Viktorku narazili hned v úvodním dějství Gambrinus ligy a poté také v Poháru České pošty (podzim vítězství 2:1,
odveta 0:1 a postup Plzně). A jak to bylo
v prvním zápase nového ročníku 2012/2013?
1. kolo, 29. 7. 2012, Plzeň
FC Viktoria Plzeň – FC Hradec Kr. 3:0 (1:0)
Branky: 35. Kolář, 68. Bakoš, 68. Fillo, ŽK:
horváth – Strnad, Počet diváků 10 310. Rozhodčí: Franěk – Filípek, Mencl
FC Viktoria Plzeň: Bolek – Limberský, Procházka, Ševínský, Rajtoral – Malakyan (46.
Ďuriš), horváth, Kolář (83. hanousek), Darida, Fillo – Bakoš (75. hora)
FC hK: Lindr – holeš, hochmeister, Fukal,
Poděbradský – Štěpán, Strnad, Šisler (78.
Pávek), harba, Zelený (81. Voltr) – Dvořák
(71. Uškovič)
FC hradec Králové do souboje nastoupil
hned s dvěma posilami v základní sestavě,
harisem harbou a Tomášem Strnadem. Do

branky se podle očekávání postavil Jirka
Lindr.
Domácí vstoupili do utkání aktivně a Votroky
na prvních patnáct minut uzamkli na jejich
polovině. hned v 11. řešil složitou situaci, po
rohovém kopu horvátha, Šisler, když vykopával z brankové čáry a následnou hlavičkovou dorážku Bakoše vyrazil Lindr. V 24.
hradečtí postupovali 4 na 3, ale harba finální
přihrávku nezvládl a domácí se ubránili. Po
půlhodině hry hosté hru vyrovnali, ale bohužel Zelený u pomezní čáry neuhlídal Daridu,který odcentroval a přesně našel
hlavičku Koláře. Lindr neměl šanci, 1:0.
V 38. se blýskl Limberský, který přesně trefil
centr horvátha. Jeho projektil skončil těsně
vedle. Pět minut před přestávkou se skrz obranu hradce prodral Darida a jeho střela
skončila na tyči Lindrovy branky.
Do druhé poloviny zápasu nastoupili Votroci
s vizí, pokusit se srovnat stav zápasu. Jenže
domácí byli důrazně proti a pokračovali ve
svém výkonu z prvního poločasu. Výraznou
osobností druhého poločasu byl domácí záložník Fillo, který servíroval svým
spoluhráčům jednu finální přihrávku za druhou. Jenže Rajtoval,
ani horváth branku ve vyložené
pozici netrefili. Až v 68. naservíroval před Lindrovu branku Procházka Bakošovi, který zvýšil na
2:0. O pár minut později bylo
ještě hůře. Rohový kop Plzně
Lindr minul a pro Filla již nebylo
nic těžkého, nasměrovat míč do
hradecké svatyně, 3:0. Votroci se
do pár šancí dostali až v závěru
utkání, ale ani jedna z šancí harby a Uškoviče mezi tyče plzeňské
branky nemířila.
FC hradec Králové prohrál na
půdě velkého favorita Gambrinus
ligy 0:3 hlavně po individuálních
chybách.
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rOzHOVOr

s Lubošem Prokopcem, trenérem FC hK
Nejmladší trenér v historii české kopané
LUBOŠ PROKOPEC má za sebou pět
utkání v Gambrinus lize a to šesté ho čeká
dnes. K týmu „naskočil“ v pondělí 23. dubna
2013 s cílem záchrany první ligy pro hradec
Králové. To se bohužel nepodařilo a po prohře 0:3 na Slavii je, společně s Dynamem
České Budějovice, jistým sestupujícím.
Ovšem díky vývoji v horní polovině tabulky
a také díky dnešnímu soupeři jsou k utkání
FC hradec Králové – FC Viktoria Plzeň
upřeny všechny zraky fotbalové veřejnosti.
Do dnešního dne totiž není rozhodnuto
o mistrovi a Votroci můžou řádně zamíchat
kartami.
Fotbalová matematika velí jasně: Plzeň musí
dnes na hřišti Votroků zvítězit, aby měla jistotu mistrovského titulu. Naproti tomu
Sparta potřebuje zvítězit v dnešním derby
s Duklou Praha o dvě branky a pak také
musí čekat na výsledek z „pod lízátek“. Pikantností by byla remíza dnešních soupeřů
v hradec Králové 2:2 a výhra Sparty 1:0, pak
by totiž veškeré porovnatelné hodnoty obou
soupeřů byly stejné výši (63 bodů a skóre
53:23) a následovalo by „superfinále“.
Liga je tedy napínavá v boji o titul až do
konce. Je jen škoda, že tomu tak není
také na konci tabulky. Ale na kdyby se nehraje, takže pojďme společně s trenérem
Prokopce zrekapitulovat celou sezónu.
Jaká to tedy pro Vás byla sezona
2012/2013?
Když budu hodnotit letošní sezonu, nemohu
začít jinak, než juniorským týmem. U něho
bylo moje působení úspěšné. Podařilo se
nám společně s kolegy vybudovat silný tým,
naučili jsme je hrát dobrý fotbal, kluci vstřelili mnoho krásných gólů, zlepšovali se po
individuální stránce a při mém odchodu byl
tým na třetím místě průběžné tabulky.
Na konci dubna jste „přestoupil“ k A týmu…
-8-

Mně osobně je líto, že jsme nenaplnili naději
záchrany. Začali jsme v Teplicích dobře.
Z mého pohledu byl osudový zápas proti
Slovácku, který jsme bohužel nedotáhli do
vítězného konce. Do vyloučení harby jsme
měli zápas pod kontrolou. Vyloučení bylo
pro nás ránou do vazu. V Budějovicích jsme
zápas nezvládli a podali jsme vyloženě
špatný výkon. Není výmluvou, že nám tam
chybělo pět hráčů, protože ti ostatní je měli
zastoupit. Zápas jsme měli zvládnout líp.
Když budu hodnotit zápas s Příbramí, tak
zde si myslím, že jsme byli lepší, ale šance
jsme neproměnili.
Posledním utkáním na Slavii jsme si podtrhli tu pomyslnou židli …
To je pravda, ale ač to bude při porážce 0:3
znít divně, tak jsme určitě nepodali vyloženě
špatný výkon. Vždyť jsme si vypracovali osm
zakončení, ale bohužel v závěru akce nám
chybí před brankou soupeře větší agresivita,
abychom dokázali skórovat.
Do sestavy jste po vašem příchodu začlenil dva mladíky Malinského se Schwarzem. Jak jste byl s nimi spokojen?
U těchto kluků musíme být trpěliví. Do budoucna mají oba pro prvoligový fotbal velký
předpoklad. V současnosti po nich nemůžeme chtít, aby nám zachraňovali ligu. Sestavu jsme trochu omladili, abychom do hry
dostali více pohybu. Myslím si, že kluci ukázali, že potenciál v sobě mají. Oni musí na
sobě pracovat, my musíme pracovat na
nich. V současnosti jsou věci, které jim vyčítáme, ale na druhou stranu nás vyloženě nezklamali.
I když jsme již dnes sestupující tým,
i přesto mícháme prvoligovými kartami do
posledního kola. A to v boji o titul…
Na dnešní utkání se těším. Jsem rád, že
ještě není rozhodnuto, protože zápas bude
mít náboj. A to je dobře. I když jsme si vědomi síly Plzně, která dnes patří k lepšímu
průměru v Evropě, tak uděláme všechno

pro to, abychom ji body sebrali a s našimi
fanoušky se rozloučili kvalitním výkonem.
Dnes končí prvoligová sezóna 2012/2013
a na dveře již klepe ta druholigová
2013/2014. S jakým kádrem do ní počítáte? Budou velké změny?
K určitým změnám dojde. Odejde zhruba
pět hráčů a přijít by měl stejný počet.
Chceme mužstvo přes přestávku připravit
tak, abychom od léta hráli aktivní, běhavý
fotbal. Aby kluci vydrželi běhat po celých 90
minut. Chceme mužstvo připravit tak, abychom postoupili zpět do ligy a s tím týmem,
který postoupí, hráli v první lize důstojnou
roli.
Dá se nyní počítat i s odchovanci?
Určitě. Již dnes vím, že do přípravy s námi
půjdou hráči juniorky Matěj Bodlák, Martin
Kopáč, Marián hock a Asim Zec. Tihle kluci
dostanou příležitost a je pouze na nich,
jakým způsobem svoji šanci využijí.
Jste připraven na tlak hradecké fakouškovské veřejnosti? Ta bude očekávat
pouze boj o postup.
Určitě. Tlak veřejnosti k naší práci patří.

Ten byl i nyní, posledních pět kol. Já
osobně si to moc nepřipouštím, snažím se
vše dělat na 100%, abych měl vždy čisté
svědomí. Jsem přesvědčený o tom, že to
zvládneme.
Těsně po dnešním utkání nastupuje celý
tým dovolenou, včetně Vás. Kde ji prožijete?
Nemám to ještě naplánované. Rozhodnu se
až na poslední chvíli. Toho prostoru moc nemáme, protože končíme dnes 2. června
a začínáme 17. června. Vezmu si týden na
odpočinek a druhý týden volna si vezmu na
vyřízení věcí tady na klubu. Čeká nás hodně
práce, abychom měli vše na začátek přípravy nachystané.
Čím byste tedy pozval všechny fanoušky
na příští sezónu?
Ti, kdo chodili na juniorku, vědí, jakým způsobem se ubírá má trenérská filozofie a co
jsme hráli. To budu chtít produkovat
i ve druhé lize.
Děkuji za rozhovor a ať se Vám i celému
týmu podaří brzký návrat mezi fotbalovou
elitu.
- 9-

juniOrSKÝ tÝm FC HK
Liga juniorů 2012/2013

31. kolo: FC Hradec Králové – 1. FK Příbram 2:0 (2:0)
Branky: Zec, Bláha, Rozhodčí: Pechanec – hock, Šob, ŽK: Fukal – Krameš, Počet diváků:
230. FC hK: Vízek – Bodlák, Fukal (72. Novák), hock, Shejbal – Ptáček (84. hofman), Krčál,
Janoušek (78. Simerský), Krolop – Bláha (59. Furik), Zec (88. Vlček). 1. FK Příbram: Djurič
– Krameš, Andrejevič, Soldát, Čížek – Stratil (72. Říha), Kraus, Šípek (84. hlinka), Kdolský –
Řezáč, Vnuk (57. Glasnovič).

Tabulka Gambrinus ligy, sezóna 2012/2013, po 29. 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
FK Dukla Praha
FK Baumit Jablonec
SK Sigma Olomouc
SK Slavia Praha
FK Mladá Boleslav
1.FC Slovácko
FC Vysočina Jihlava
FC Zbrojovka Brno
1.FK Příbram
FC Baník Ostrava
FK Teplice
SK České Budějovice
FC Hradec Králové

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

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

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

19
18
16
11
12
12
11
10
9
6
9
7
7
7
7
5

5
6
5
13
10
8
9
8
7
15
5
10
8
8
5
10

5
5
8
5
7
9
9
11
13
8
15
12
14
14
17
14

51:21
52:23
45:33
48:34
48:41
37:29
40:30
34:39
34:40
33:41
33:50
26:38
34:43
32:47
24:48
27:41

62
60
53
46
46
44
42
38
34
33
32
31
29
29
26
25

17
18
11
1
1
2
-3
-4
-11
-9
-10
-14
-13
-16
-19
-17

67
66
62
59
53
49
47
44
44
42
40
39
37
34
34
30
27
20

19
18
14
11
5
1
-1
-4
-4
-6
-8
-9
-11
-17
-14
-21
-18
-28

Tabulka Juniorské ligy, sezóna 2012/2013, po 32. kole
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32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
32
33
31
33

20
18
18
18
17
13
13
12
12
11
11
11
7
8
9
7
6
5

7
12
8
5
2
10
8
8
8
9
7
6
16
10
7
9
9
5

5
2
6
9
13
9
11
12
12
12
14
15
9
15
16
17
16
23

78:36
55:18
74:34
68:44
73:56
74:59
51:47
59:52
62:71
57:60
65:63
52:66
56:68
46:68
47:72
44:82
45:75
40:75

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

V předvečer zápasu A týmů se v SCM Bavlna střetly juniorské výběry obou klubů.
Jako první se do větší příležitosti dostali hosté, když Řezáč vyslal do brejku Šípka, ten ještě
posunul na volného Krause, jenže pozorný Vízek v brance Votroků svým včasným vyběhnutým sebral hostujícímu hráči míč přímo z nohy.
Brankově se tak jako první prosadili domácí. V 18. vyslal přesnou kolmicí na velké vápno
Bláha Zece a ten vyběhnutému gólmanovi nedal šanci, 1:0. Za dvě minuty se role vyměnily.
Zec přesně přihrával Krolopovi, který ještě míč „přepustil“ Bláhovi, a ten tečovanou střelou
vyběhnutého Djuriče v krátkém sledu překonal podruhé, 2:0. Votroci tak šli do poločasu
s dvoubrankovým vedením.
Úvod druhého poločasu měli ve své režii domácí, respektive domácí Bláha, který se
během první desetiminutovky dvakrát sám řítil na hostujícího gólmana. Ten ho v prvním případě zastavil sám, respektive v druhém případě přestřelil. Velkou příležitost k úpravě skóre
měl z přímého kopu také Shejbal, ale z hranice vápna trefil pouze vyběhnutého obránce
Příbrami.
Poté se hra odehrávala spíše mezi vápny. Přítomných 230 diváků rozehřála až pěkná střela
hostujícího Čížka, který však z 25 metrů trefil pouze spojnici Vízkovy svatyně a následně
pěkná akce Zece s hofmanem, kdy druhý jmenovaný trefil pro změnu tyč hostující branky.
Branka v druhém poločasu již nepadla a Votroci si tak mohli připsat další tři body do tabulky
Juniorské ligy.
32. kolo: FK Baumit Jablonec jun. – FC Hradec Králové jun. 0:3 (0:0)
Branky: 47. Janoušek, 54. Voltr, 62. Ptáček. Rozhodčí: Černý – Kříž, Poživil. ŽK: Kubista –
Fukal, Ptáček. FK Baumit Jablonec: Fendrich – Landovský, Šidlo, Pavlata, hloušek, Ledecký
(79. Štěpánek), Pázler (65. Skwarczek), Kubista, Jurča, hronek, Zoubele. FC hK: Koubek –
Bodlák, Fukal, Krolop (72. Bláha), Ptáček (81. Furik), Zelený, Janoušek, Kopáč (89. Sixta),
Novák, Voltr.
hradeckým fotbalistům se ve dvaatřicátém kole Juniorské ligy povedlo oloupit o body Baumit Jablonec, který mohl litovat dvou neproměněných šancí v prvním poločase. hosté
z hradce Králové tyto zaváhání po přestávce třikrát potrestali a odvážejí si po zásluze tři
body.
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Utkání začalo velkou šancí hostí již ve druhé minutě zápasu. Tvrdá střela směřující pod
břevno nadělala Fendrichovi pořádné potíže, ale domácí brankář ji nakonec dokázal vytěsnit na rohový kop. Na druhé straně se zaskvěl brankář Koubek ve 25. minutě proti tvrdému
pokusu Landovského.
V tu dobu měl Jablonec územní převahu a kontroloval vývoj zápasu, ale skórovat se mu nepodařilo a to ani v další vyložené šanci. Minutu před koncem poločasu se Zoubele ocitl na
konci povedené kombinace Baumitu, ale brankář Koubek opět předvedl výtečný zákrok
a po prvním poločase tedy bylo skóre bezbrankové.
Stejně jako do prvního poločasu, i do toho druhého vstoupili šancí hosté. Opět po dvou minutách hry. Centr od rohového praporku přetavil v úvodní branku zápasu Jiří Janoušek – 0:1.
Uběhlo sotva sedm minut a brankář Fendrich musel pro míč do sítě sahat znovu, když jej
překonal Radek Voltr – 0:2.
Domácí se pokusili vzápětí o odpověď a Pázlerovi scházelo pár centimetrů, aby snížil.
I v další šanci byl Jablonec a mohl za ní Zoubele, který přistrčil míč Pavlatovi, který však
svou šanci zazdil a vysoko přestřelil. hosté tedy trestali. Matěj Ptáček zakončil povedenou
ranou rychlý brejk a hosté vedli 3:0.
Jablonec se i nadále snažil s výsledkem něco dělat a hradec se již převážně soustředil na
bránění pohodlného náskoku. Největší šanci na snížení měl hronek, který zkusil Koubka
překonat technickou střelou. Jeho pokus však prolétl těsně nad spojnicí tyče a břevna. V samotném závěru ještě Kubistův pokus Koubek vyrazil na roh a hosté mohli slavit tři body.
Foto z vítězného zápasu v Jablonci.
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ŽenSKÝ FOtbAl
1. liga žen

FC Hradec Králové – SK Slavia Praha 0:7 (0:7)
Branky: 10. Kožárová, 20. Divšová, 22. Divišová, 31. Benýrová, 41. Divšová, 43. Divišová, 45.
Pincová. FC hK: Legerská – Flídrová (45. Ninczová), Vlasatíková, Vacková, Mikešová – Rovenská (75. Konrádyová), Novotná, Kunáková, Benešová, Cermanová (41. Jančová) – Vaníčková (65. hlaváčková). Slavia: Korenčiová – Benýrová, Králová, Pincová (46. Necidová),
Tomášková – Odehnalová – Divišová, Cahynová (60. Brázdová), Budošová, holečková –
Kožárová (46. Bartovičová)
Soupeř se hned od začátku usadil
na naší polovině. Bohužel letošní
zápasy se Slavií mají podobný scénář. Soupeř se v úvodních minutách
ujme vedení a brzy dalšími zásahy
rozhodne o osudu utkání. V tomto
duelu tomu nebylo jinak. Tentokrát
naše brankářka musela poprvé vytahovat míč ze sítě již v desáté minutě. O dvanáct minut později jsme
již prohrávali o tři branky. hosté se
prezentovali kombinační hrou, která
nám dělala problémy. Korigovat
skóre mohla Silva Kunáková, která
prošla obranou. Gólmanka ale její
střelu vyrazila na roh. Slavia byla velice efektivní v koncovce. V 31. minutě jsme inkasovali z kopaček Benýrové. Gólová smršť přišla v závěru poločasu. Tři
obdržené branky znamenaly, že jsme odcházely do kabin za hrozivého stavu 0:7.
Převaha hostů pokračovala i po změně stran. Naše defenzíva pracovala již lépe a Slavie se
nedostávala do tak výrazných šancí jako
v první půli. Do závěrečného hvizdu jsme již
nepřipustili další navýšení skóre. Dvakrát nás
od změny stavu uchránila nastřelená tyč.
Trenéři FC HK Kincl Petr, Musil Radek:
„Dnes jsme museli opět postrádat několik hráček základní sestavy. Soupeř plně ukázal své
kvality. Jsme rádi, že se nám podařilo odehrát
druhý poločas bez inkasované branky. Poprvé, po dlouhodobém zranění, nastoupila
Jana hlaváčková. Příští týden nás čeká klíčové utkání, ve kterém se rozhodne s největší
pravděpodobností o konečném třetím místě.
V přímém souboj o bronz si to rozdáme
s Plzní (utkání odehráno v sobotu 1. 6. 2013).“
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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, Nader Safari – členové.
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hráč č. 20 - brankář FC Hradec Králové
Jiří Lindr

Děkujeme za podporu v letošním ročníku 2012/2013.

SOuPiSKA FC HrAdeC KrálOVÉ, a.s.
Gambrinus liga – jaro 2013

ZáLOžníCi

2

3

10

STRNAD Tomáš
8. 12. 1980
185 cm, 83 kg

SChwARZ Petr
12. 11. 1991
174 cm, 70 kg

ŠTĚPáN Vojtěch
8. 6. 1985
178 cm, 67 kg

13

19

23

JANOUŠEK Jiří
17. 11. 1989
189 cm, 84 kg

ÚTOČníCi

7

hARBA haris
14. 7. 1988
187 cm, 84 kg

8

9

MALINSKý
Tomáš
25. 8. 1991
170 cm, 66 kg

VOLTR
Radek
28. 11. 1991
177 cm, 75 kg

ZEC
Asim
23. 1. 1994
175 cm, 68 kg

21

28

hALILOVIC Emir
4. 11. 1989
179 cm, 74 kg

6

ŠISLER Jan
24. 4. 1988
181 cm, 76 kg

10

KULIČ
Marek
11. 10. 1975
175 cm, 76 kg

KLAPKA Filip
20. 6. 1981
187 cm, 81 kg

14

DVOŘáK
Pavel
19. 2. 1989
186 cm, 82 kg

22

UŠKOVIČ Dušan hADAŠČOK Vojtěch
9. 4. 1985
8. 1. 1992
186 cm, 80 kg
178 cm, 68 kg

Přišli: Kulič (Mladá Boleslav), hadaščok
(host. z Liberce), hájek (host. ze Zlína), Simerský (host. z Jablonce).
Odešli: Rezek (Pardubice), Edunov (ukončení smlouvy).
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rOzHOVOr

s Jirkou Poděbradským
Jiří PODěBRADSKý se řadí k nejzkušenějším hráčům hradecké sestavy. V uplynulých sezónách nechyběl žádnému trenéru
v základní sestavě. Jen pro příklad, k dnešku nastřádal v letošní sezóně 27 startů s celkovými 2411 minutami, což je z hradeckého
kádru absolutně nejvíc.
Jirka je také respektován u hradeckých
fans, což dokládá choreografie z utkání
s Příbramí. Cos tomu Jirko říkal?
Tak tohle musí potěšit každého hráče a je to
důkaz toho, že hráče berou, že mu děkují za
práci, kterou na hřišti pro ně odvádí. Já jim
v tomto případě dodatečně děkuji.
Viděls to během zápasu?
Moc ne, všimnul jsem si toho, až když to dávali dolů. Stáhnul jsem si však na památku

fotku z webu a již nyní se těším na další chorea. Nápady nemají kolikrát špatné a podpora je pro nás důležitá. Pomáhá nám ve
výkonech.
S fanoušky také hodně komunikuješ …
Chci vždycky fanouškům poděkovat, jak nás
podporují, že za námi jezdí ven. Vždyť byli po
čas celé sezóny vždy slyšet. Ke konci to však
bylo z obou stran trochu podrážděné, už to
nebylo ono. Ale věřím, že v nich budeme mít
podporu i nadále a budou nám fandit
i v druhé lize. Vždyť všichni chceme nejrychlejší návrat mezi elitu.
Letos jsi spolu s týmem neprožil moc
šťastný konec sezóny…
Tak nepříjemné to není jenom pro tým, ale
myslím, že je to nepříjemné pro celý hradecký fotbal, pro celé východní Čech. Pro

Jiří Poděbradský
v souboji s plzeňským
Fillem.

nás to značí obrovské zklamání a samotni
cítíme vinu, že to bylo i v nás. Měli jsme
uhrát víc bodů, víc se o to poprat. Nyní je
zase jen a pouze na nás, abychom tu ligu
vybojovali okamžitě zpět.
Kde spatřuješ zlomový okamžik neúspěchu? V průběhu celé sezóny jste byli
mimo sestupové příčky.
Těch faktorů je víc. Již v průběhu podzimu
jsme zbytečně ztráceli body. Ale asi nejzásadnější okamžik, bylo jarní utkání s Mladou
Boleslavi, kdy jsme 2:0 vedli a nakonec to
bylo 2:2. A pak utkání se Slováckem, kdy
jsme osm minut před koncem vedli 2:1 a nakonec jsme prohráli. Ale všeobecně řečeno,
zápasy se stejně silnými soupeři jsme nezvládli a to bylo rozhodující.
I v závěru sezóny, kdy jsme byli již velmi
ohroženi sestupem a zbývala pouze teorie záchrany, jsi podával velmi dobré výkony. Jakýs měl recept?
Tak nevím, zda jsem měl recept. Myslím si,
že vše je v hlavách. Já si vždy říkám, že na
světě se dějí daleko horší věci. Do zápasu
chodím uvolněně, i když se hraje o hodně.
Je to hlavně o tom, jak se na zápas připravím. A když to nejde herně, tak se to snažím
urvat alespoň bojovností.

Dnešním zápasem končí fotbalová sezóna 2012/2013. Od zítra máš dovolenou.
Jaká bude u Poděbradských?
Po zápase odjíždím s rodinou na dovolenou
po Čechách. Těším se na to, protože sezóna byla náročná jak fyzicky, tak ke konci
hlavně psychicky. Chci si odpočinout, i když
mám dvě děti, které mě určitě zaměstnají.
Bude to také o běhání za nimi (směje se).
Určitě se těším.
A jak do nové sezóny? Tentokrát do druholigové.
(Přemýšlí) Vše začne přípravou, která bude
pro mě několikátá. Musíme se všichni připravit co nejlépe, tvrdě zapracovat a být
„ready“ na novou sezónu. V té musíme být
schopni soupeře přehrávat a hned postoupit.
Trenér Prokopec je znám svojí náročností
v přípravě. Nestraší tě to v tvých letech?
Nikdy mně příprava nevadí, i když jsem typ
člověka, který u toho nejvíce „breptá“ (směje se) a nadává. Vždycky to odmakám na
100 %. Určitý věci jsou nutný, abych byl na
novou sezónu připravený. Vždycky chci
zápas odjezdit celých devadesát minut a podat stoprocentní výkon.
Děkuji za rozhovor.
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rOzHOVOr

s manažerem Fotbalové školičky Petrem Vohralíkem
Každým utkáním se nezadržitelně blíží konec fotbalové sezóny a každým dnem se
také blíží konec školního roku. Se závěrem
školního roku pro letošek také skončí svoje
páté pokračování Fotbalová školička při FC
hradec Králové. Při této příležitosti jsme
oslovili manažera školičky ing. PETRA VOHRALíKA s otázkou:
Jaký to byl fotbalový rok?
Ve srovnání s předchozími léty byl pro nás
tento rok výjimečný. Fotbalová školička
skončila jako školní kroužek ZŠ M. horákové a stala se nedílnou součástí FC hradec
Králové. To s sebou přineslo i celou řadu
změn, s kterými jsme se museli vypořádat.
Skončilo tak čtyřleté období, za které je
třeba vedení základní školy poděkovat.
Vedle organizačních změn nás limitovalo
i to, že děti od září až do dubna trénovali jen
v tělocvičnách školy, neboť v této době probíhala tolik očekávaná rekonstrukce školního hřiště. Dárkem za toto dlouhé čekání je
komplexní rekonstrukce školního sportoviště, které i když má stále řadu nedodělků,
znamená nejenom pro děti z Fotbalové školičky velký přinos.
Jaké akce jste doposud pro děti připravili?
Pokud se týká akcí, které klasicky vedle tréninkové činnosti připravujeme pro děti z Fotbalové školičky, tak i v tomto ročníku jsme
pro ně připravili v tělocvičnách ZŠ M. horákové tři halové turnaje. Tam děti mohli představit svým nejbližším, co se již postupně ve
školičce naučily. Nejoblíbenější mezi těmito
akcemi je samozřejmě Mikulášský turnaj
pod patronací VAK Stavby hK, kdy mezi děti
přijde s nadílkou Mikuláš s čertem a andělem. Novinkou byl v únoru turnaj pod patronací GŘ FC hK ing. Richarda Jukla.
Poslední květnovou neděli se v Roudnici
zúčastníme každoročního turnaje se „spřáteleným“ klubem ze Sokola Roudnice, s kterým spolupracujeme již čtvrtým rokem.
-20-

Jaké akce vás ještě v tomto měsíci červnu
čekají?
I v červnu mají kluci pestrý program. Nejprve
se jich celá řada v družstvech přihlášených
MŠ zúčastní 3. ročnku fotbalového turnaje
hradeckých mateřských škol, který se koná
dopoledne ve čtvrtek 6. 6. na háječku a o tři
dny později je rovněž na háječku na nedělní
odpoledne připraven již 9. ročník Memoriálu
Milady horákové. Ten je spojený jednak
s každoročním připomenutím si výročí popravy Milady horákové komunistickým režimem, ženy, jejíž jméno má ve svém názvu
ZŠ spojená s existencí školičky, a jednak
s velmi oblíbeným „buchtobraním“.
Turnaj mateřských škol bude mít svoje
třetí pokračování. V čem budete chtít navázat na předcházející ročníky a naopak,
co změníte?
Máte pravdu. Jedná se již o třetí ročník
a jsem velmi rádi, že si tato akce našla v kalendáři hradeckých MŠ svoje stálé místo.
O vzrůstající oblibě tohoto turnaje svědčí
nejlépe to, že letos na háječek, kam se akce
vrací po roční přestávce, přijede již 13 družstev. Chceme, aby si i třetí ročník účastníci
zamilovali, stejně jako předchozí dva, aby
přinesl všem účastníkům nezapomenutelné
zážitky a znamenal navázání dalších přátelství mezi dětmi hradeckých mateřských
škol. Zároveň bychom byli rádi, kdyby se
nám zorganizováním této akce podařilo přitáhnout ke sportování a pohybu další děti.
Zmínil jste „buchtovaní“. To zní lákavě …
Ono to nejenom lákově zní, ale ono to i lákavé je. Jde o tradici, při které v rámci pořádání Memoriálu M. horákové, napečou
rodiny dětí ze školičky pro účastníky Memoriálu oblíbené rodinné pamlsky (dorty, buchty, zákusky), které se potom ochutnávají
všemi účastníky během celého turnaje.
A nejde jen o sladké. V poslední době si získávají oblibu i slané dobroty, ale měli jsme
už i melouny a jednou dokonce i řízečky.

Co si od turnajů pro takto malé fotbalisty
slibujete? Není to přeci jen příliš brzy na
turnaje?
Podstatou těchto akcí nejsou výsledky
a snaha vyhrát za každou cenu. Turnaje jsou
pro kluky příležitostí obléknout se do hezkých dresů a zažít ten slastný pocit být „skutečným“ fotbalistou,
předvést svým nejbližším co jsem se už
ve školičce naučil
a jak mi to jde.
Vraťme se ještě
k Turnaji mateřských
škol v Hradci Králové, ten je určitě nákladnou záležitostí.
Jak těžko se na takovýto podnik shánějí
peníze?
Tak jako na většinu
obdobných
akcí.
Chce to hromadu
práce a mnohdy i velkou trpělivost. Je však
nutno říci, že hlavním partnerem turnaje hradeckých MŠ, který organizuje FC hradec
Králové spolu s Fotbalovou školičkou
FChK, je statutární město hradec Králové.
Tomu patří náš největší dík, neboť zajišťuje
podstatnou část potřebných finančních prostředků. Vedle města se na cenách pro
všechny účastníky turnaje podílí i firma
JAKO a nově ZPMVČR. kterým rovněž patří
naše poděkování.
Fotbalová školička se určitě „neuživí“
pouze z rodičovských příspěvků. Kdo
všechno se letos finančně spolupodílel
na chodu školičky?
Na zajištění chybějících finančních prostředků se samozřejmě největší měrou podílí náš mateřský klub a část prostředků
získáváme i z dotačních programů města
podporujících sportovní činnost mládeže.
Snažíme se však iniciativně oslovovat a získávat i další sponzory, kteří by nám, zejména
sponzorováním námi pořádaných akcí, byly
ochotní přispět na činnost. Jsme totiž přesvědčeni, že pomocí i drobného finančního
příspěvků umožnit spokojenost dětí, jejich
radost ze sportu a pohybu i rozzáření dět-

ských očí při každém povedeném cviku, by
mělo být jednou z nejlepších investicí každého dospělého. Naše poděkování za letošní příspěvky patří těmto společnostem:
VAK Stavby hK, Kooperativa pojišťovna, Královéhradecká provozní hK., ZPMVČR, PS
hK, a pánům Petru Šrejtrovi a Denygrovi.
Jaké máte v současné době tréninkové možnosti?
Jak již jsem na začátku řekl, od založení v roce 2008
působíme na ZŠ
M. horákové, kde
máme díky vstřícnému postoji ředitelů školy celoročně velmi dobré
podmínky. I oni mají
velký podíl na tom,
kde dnes Fotbalová
školička je, neboť,
jak Dr. M. Kudyvejs, tak i současný ředitel
Mgr. O. Fajfr se mám v zájmu dětí a v rámci
daných možnosti snaží vyjít vždy vstříc.
Kdy plánujete začátek dalšího „školního“,
tréninkového roku a kde se můžou děti,
respektive jejich rodiče, přihlásit do Fotbalové školičky pro ročník 2013/2014?
Jako každým rokem zahájí Fotbalová školička FC hradec Králové při ZŠ M. horákové
svojí činnosti první týden v září, kdy do školičky budou chodit zejména děti ročníků
2008 i 2009 a po dovršení 3 let i děti narozené v r. 2010. Bližší informace nejenom
o začátku nového ročníku, ale zejména
o dosavadní pětileté činnosti školičky naleznete na našich webových stránkách:
www.fotbalovaskolicka.cz.
Nejstarším ročníkem ve školičce je nyní
ročník 2007, co hráče z tohoto ročníku
nyní čeká?
Ano, v červnu se rozloučíme s podstatnou
částí dětí ročníku 2007, kteří pro nový soutěžní ročník vytvoří základ nejmladší přípravky FC hradec Králové. Následně
budeme toto družstvo doplňovat o další
hráče ročníku 2007, kteří budou mít zájem
hájit černobílé barvy hradeckého FC. K to-21-

Petr Vohralík společně s Ing. Juklem a nejmenšími členy Fotbalové školičky.
muto doplnění, obdobně jako v loni, využijeme i velkého náboru dětí, který budeme
pořádat opět začátkem září ve sportovním
areálu na Bavlně.
Co byste vzkázal malým dětem, kteří by
chtěli začít s fotbalem a nevědí jak?
Není na co čekat. Pokud máte chuť sportovat a chcete začít hrát fotbal, tak nečekejte
až do září a přijděte mezi nás na hřiště ZŠ M.
horákové již nyní. Rádi Vás mezi sebou přivítáme. Naše pozvání se netýká jen školičky
tj. ročníků 2007–2010, ale i hráčů do našich
nejmladších přípravek, hráčů r. 2005 a 2006.
Vaše případné dotazy Vám zodpovím na
mailu: petr.vohralik@seznam.cz.
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Co byste si sám sobě, Fotbalové školičce
a FC Hradec Králové popřál do dalšího
období?
Pro mě a pro většinu trenérů školičky zejména to zdraví, školičce pak hodně dětí milujících sport a zejména fotbal a klubu
hodně sportovního štěstí při bojích o udržení
prvoligové příslušnosti, první ligu i příští sezónu a zejména důstojný fotbalový stánek,
který si všichni příznivci fotbalu v královehradeckém kraji určitě zaslouží. No, a pokud
to s tím udržením nevyjde, tak za rok pořádné oslavy při příležitosti návratu mezi ligovou elitu.
Děkuji za rozhovor.

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

FAnOušKOVSKá StránKA
Rozhovor s „Benzenem“

K poslednímu rozhovoru právě končící
sezóny jsem pozval Benzena, kterého zná
velmi dobře každý hradecký „kotelník“ jako
spíkra hradeckého kotle v minulých sezónách.
Proč minulých, proč ne i té letošní? Co je
příčinou toho, že jsi přepustil místo
spíkra?
Radostná událost v rodině, narození dcerky.
Nese to sebou samozřejmě určité požadavky na čas. Přece jen nemůžu nyní objezdit všechno. Jsem rád, že se toho ujal
Májos.
Jak se z tebe vlastně stal spíkr?
Více méně to bylo díky určitému naštvání
z toho, že se fandí nejednotně, půlka kotle
volá nebo zpívá něco jiného než druhá.
Takže jsem se začal snažit o jednotu ve
fandění a stal se ze mne spíkr kotle Votroků.
Nevadilo ti nikdy, že vlastně pořádně nevidíš zápas? Přeci jen spíkr je drtivou většinu času otočený čelem ke kotli,
a tedy zády ke hřišti.

Jasně,
že mne
to občas
mrzelo. Ale
zase na druhou
stranu – někdy je
možná lepší to nevidět :-). Samozřejmě,
-24-

že něco jsem sledoval, ale je fakt, že ta role
s sebou nese právě to, že pozoruješ víc
kotel než hru.
Mělo to nějaký vývoj? Myslím to tak, jestli
jsi se postupně zlepšoval?
Jasně, není to tak, že hned všechno umíš,
chápeš. Pozice spíkra má svoje specifika, je
potřeba vnímat hru a kotel a snažit se to dle
možností „sladit“. Snažil jsem se přizpůsobit
fandění alespoň trochu hře. Netvrdím, že se
mi to vždy dařilo, ale snaha byla :-). Učil
jsem se za pochodu. Asi vůbec nejtěžší pro
mne bylo „přemluvit“ kotel, aby opravdu
jednotně fandil a hlavně aby se všichni zapojili. Je strašný, když se snažíš a půlka lidí
na tebe jen čumí a mlčí.
Je nějaký zápas, na který jako náš spíkr
opravdu vzpomínáš? Který byl z tvého pohledu výjimečný?
Ano, jednoznačně náš debakl v Jablonci
7:0. Posledních cca 25 minut jsme jeli, i za
strašidelného stavu skóre, dlouhý chorál,
a to bez přestávky, až do konce zápasu. Ten
chorál jsme si tehdy v kotli myslím všichni
neskutečně užili.
A co teď, nezasteskne se ti přece jen
někdy po megafonu? Nechybí ti vedení
kotle?
Ne, určitě ne, vždyť já si to ještě občas na
výjezdu od Májose, půjčím. Takže tak mi
to takhle bohatě stačí.
Jak ji se vlastně stal fanouškem Votroků?
Je to už dávno, myslím si že to začalo v roce
1995. Byl jsem mlaďák, vzal mě s sebou kamarád. Nějak jsem tím vším okolo načichnul
a už mi fotbal zůstal asi navždycky pod kůží.
Jezdíval jsem hlavně ty „kratší výjezdy“
a chodil na domácí utkání. S postupem do
ligy za kapelníka Kotala jsem ale přepnul na
vyšší fanouškovské obrátky a začal jezdit
i téměř všechny výjezdy. Byla tady skvělá
atmsosféra a i fandění šlo rapidně nahoru.
Momentálně jsme v nezáviděníhodné situaci, plácáme se dole, na sestupové pří-

čce. Máš nějaký svůj názor na příčinu
toho, že se letos Votrokům nedaří tak, jak
jsme očekávali?
Letos není velká sláva. Někdy bolí oči, možná
bylo lepší stát zase zády k trávníku :-). Sám
nevím, proč to tak je. Jednoduché by bylo říct
„může za to Plíšek“, ale ono to musí mít víc
příčin. Ale já je neznám. Jsem fanoušek,
fandím. Od toho, aby tým dobře hrál, jsou tu
jiní. Letos se to nedaří, oni musí přijít na to,
proč. Ale jak už jsem říkal, chodím na hradec
spoustu let, a často se nedařilo. Já zůstanu
věrný, ať už to letos dopadne jakkoliv.
Ostatně, i letos jsem si užil. Dařilo se alespoň
venku, třeba to poslední vítězství v Teplicích,
no to byla bomba, perfektní zážitek.
Takže je jisté, že se bude na stadionu potkávat na zápasech Votroků i v případě, že
spadneme?
Určitě. Přinejhorším bude alespoň krásné
derby v Koněpůlkách, to už se těším.
Odpadnou takové ty „náplavy úspěchu“,
které se vynoří vždy, když se postoupí
a nebo se daří, ale když to nejde, hned zase
mizí. To se ale mne netýká.
My spolu mluvíme ještě před zápasem
v Edenu, kde budeme hrát se Slávií o naději.

Jedu fandit, co mi zbývá. Ale bude to hodně
těžké a nemáme to již ve svých rukách.
Máš v našem dresu nějaké oblíbené
hráče?
Pavel „Rum“ Černý st., to byl pan fotbalista!
Z poslední doby Venca Pilař, který se choval
skromně, ale výborně hrál. Teď se mi líbí
Šisler, ten přišel z Čáslavi jako téměř
neznámý kluk, ale perfektně se vykopal
a momentálně patří podle mého názoru
k tahounům mužstva. Naopak zklamání je
pro mne letos Zelí, doufám, že ho nová
trenérská dvojice „probudí“ a on se dostane
zpátky do té formy a pohody, ve které býval.
Fandím mu, aby se zase zlepšil, opravdu
bych mu to přál.
Co bys popřál celému Hradci?
Tak ideálně vyhrát jednou Ligu mistrů, ale
ona by snad stačila i účast v evropských pohárech jako taková. Abychom mohli za
týmem někam vyrazit, zafandit... A ten nový
stadion. Já věřím, že teď je již, po letech
planých slibů, vše na dobré cestě a že stadion bude. Chci být optimista a věřit tomu.
Protože jinak se nepohneme z místa.
Díky za rozhovor
Gunny
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KOPeme zA FOtbAl

Tým Přelouč B nahlédnul do zázemí FC hK
Dalším amatérským týmem, který díky projektu Gambrinusu Kopeme za fotbal nahlédl
do prostředí profesionálního fotbalu, byla
Přelouč B. Mužstvo totiž vyhrálo VIP návštěvu
stadionu FC hradec Králové a vstupenky na
zápas domácího celku s 1. FK Příbram.
„Zažili jsme prohlídku kompletního zázemí
hradeckého stadionu. Navštívili jsme kabiny
domácích i hostů, tiskové centrum a další
prostory,“ popsal exkurzi do světa profesionálního fotbalu záložník Přelouče Richard
Novotný. „Dokonce jsme byli i na hrací ploše,
kde je nový kvalitní trávník,“ znalecky si všimnul pažitu obránce Přelouče Jan Dušek.
Po projití zázemím stadionu „pod lízátky“ čekalo na klub zapojený do projektu Kopeme
za fotbal stylové pohoštění v nedaleké restauraci, kde hráči načerpali síly, aby mohli
v gambrinusligovém utkání pořádně podporovat domácí klub. Nakonec se ale dočkali
bezbrankové remízy.
„Jsme rádi, že jsme tu mohli dneska být, prohlédnout si zázemí stadionu a sledovat utkání.
Takové akce jsou skvělou příležitost, jak menším klubům přiblížit Gambrinus ligy a její zákulisí,“ ocenil Jan Dušek výhru, kterou
hráčům Přelouče zprostředkoval Gambrinus.

„Projekt Kopeme za fotbal bych doporučil
všem týmům, protože ceny jsou velmi pěkné
a podívat se třeba právě na gambrinusligový
stadion se jen tak někomu nepoštěstí,“ vzkázal ostatním klubům z nižších úrovní útočník
Přelouče Filip Koch.
Projekt Gambrinusu Kopeme za fotbal se
rozjel v roce 2010. Kromě materiální podpory pro týmy od nejnižší soutěže po
okresní přebor dává klubům možnost soutěžit o exkluzivní okamžiky s celky Gambrinus ligy. Kromě střetnutí s profesionály
mohou také vyhrát trénink s koučem z první
ligy a mnoho dalších zajímavých cen. Do
projektu je v současnosti v 31 regionech zapojeno přes 535 týmů.
Pro více informací kontaktujte:
Richard Adamec, PR Manager, 728 815 044
Concept One
U Bulhara 3, Praha 1, 110 00
richard.adamec@concept-one.cz
Vladimír Jurina, PR Manager, 724 617 886
Plzeňský Prazdroj, a.s.
Ovocný trh 8, Praha 1, 110 00
vladimir.jurina@pilsner.sabmiller.com
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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

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

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

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

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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