všesportovní stadion hradec králové

Neděle 28. července 2013 v 17.00 hod.

Zápas 1. kola

FC Hradec Králové – FK Pardubice

Program 1. kola (27. 7. 2013)

Program 2. kola (3. 8. 2013)

České Budějovice – Táborsko
Žižkov – Třinec
Varnsdorf – Karviná
Sokolov – Zlín
Hradec Králové – Pardubice
Ústí n./L. – Vltavín
Frýdek-Místek – Bohemians
Most – Vlašim

České Budějovice – Žižkov
Bohemians – Vlašim
Vltavín – Most
Pardubice – Frýdek-Místek
Zlín – Ústí n./L.
Karviná – Hradec Králové
Třinec – Sokolov
Táborsko – Varnsdorf

partner
utkání

slOvO Na ÚvOd sezóNy

Ing. Richarda Jukla, generálního ředitele FC HK
Vážení příznivci hradecké kopané,
po loňské neúspěšné sezóně jsme se v létě připravovali tak, aby náš návrat mezi elitu byl co
nejrychlejší. Je však nutno říct, že to nebude tak snadné, jak se na první pohled zdá.
V létě kádr A týmu doznal podstatných obměn. Kabinu
opustila hned jedenáctka hráčů. Posledním z nich bych Haris
Harba, který odešel týden před soutěží do Jihlavy. Jeho odchod byl vyústěním dlouhodobějších jednání mezi námi, jim
a Jihlavou, ale hlavně vyústěním jeho neochoty hrát a rvát se
za černobílý dres. V našem týmu takové hráče nepotřebujeme.
Naopak do týmu přišla trojice hráčů (Rolko, Kraják a Vaněček), s kterou jsem se, společně s realizačním týmem,
shodl na jednom, a to, porvat se o úspěch v podobě postupu.
Dále se do A týmu posunuli nadějní hráči z juniorky. Nastolené
cestě věřím a společně s novým sportovním ředitelem Róbertem Barboríkem, realizačním týmem a mužstvem samotným pro to uděláme maximum.
Neoddělitelnou součástí našeho klubu je mládež. V nadcházející sezóně budu rád, když naše mládežnické týmy obhájí vybojované posty z loňské sezóny. Cílem mládeže je také
vyprodukovat nadějné fotbalisty pro profesionální fotbal. Pro to také v klubu uděláme maximum.
Před zahájením sezóny 2013 / 2014 chci také poděkovat všem naším partnerům, kteří
náš klub budou i nadále podporovat. Obzvláště pak městu Hradec Králové, které pro nás
dělá maximum, abychom mohli hrát profesionální soutěže.
Všem našim fanouškům přeji mnoho pěkných zážitků v novém soutěžním ročníku a chci
jim popřát, aby se chodili na náš stadion fotbalem bavit.
Ing. Richard Jukl, ředitel FC Hradec Králové

O dNešNím sOuPeŘi – FK PardubiCe, a.s.
Fotbalový klub FK Pardubice a.s. vznikl v roce 2008 sloučením několika subjektů. Své síly
spojily kluby FK Junior (dorost a žáci), MFK Pardubice (přípravky) a Tesly Pardubice (oddíly
dospělých), aby pod hlavičkou v roce 2006 vzniklé akciové společnosti Fotbal Pardubice a.s.
vybudovaly silný tým s kvalitní mládežnickou základnou. V současné době hraje fotbalový
klub FK Pardubice ve třech areálech. Tím hlavním je stadion Pod Vinicí, mládež se většinou
soustředí ve sportovním areálu Ohrazenice a využívané je i hřiště Dolíček. V současné době
má klub tři týmy dospělých (2. liga, divize a krajský přebor), pět dorosteneckých oddílů, přičemž U-19 hraje nejvyšší soutěže, šest žákovských celků a stejný počet přípravek. Strategií
klubu je soustředit se na výchovu mládeže a využívat služeb fotbalistů, kteří jsou buď přímo
odchovanci, nebo z východočeského regionu pocházejí. A-tým FK Pardubice postoupil po
sezóně 2009/2010 z divize do ČFL, v té setrval dvě sezóny a od soutěžního ročníku 2012/2013
postoupil do 2. fotbalové ligy. Předchozí úspěšné sezóny jsou spojené s trenérem Martinem
Svědíkem a jeho asistentem Jiřím Pospíšilem (v obou případech jde o bývalé ligové fotbalisty), po postupu do 2. ligy rozšířil trenérské zázemí i jejich zkušený kolega Jaroslav Míchal.
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sOuPisKa FK PardubiCe, a.s.
Fotbalová národní liga – podzim 2013

Brankáři:
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Vojtěch
Martin
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Přišli:
Tomáš Dostálek – MKF Chrudim (hostování do 30.6.2014)
Lukáš Rešetár – SK Klatovy (prodloužení hostování do 31.12.2013)
Odešli:
Martin Shejbal (ukončení aktivní kariéry)
Jan Hodas, Tomáš Rezek (ukončení hostování z FC HK)
Realizační tým:
Trenér:
Trenér:
Asistent:
Vedoucí týmu:
Masér:
Lékař:
Fyzioterapeutka:

Jiří Krejčí
Jaroslav Míchal
Jiří Pospíšil
Jan Císař
Tomáš Vltavský
Tomáš Brož
Lenka Konvalinová

Vedení klubu FK Pardubice:
Předseda
Vladimír Pitter
představenstva:
Místopředseda
Vít Zavřel
představenstva:
Ladislav Slezák
Generální sekretář:
Lukáš Ouředník
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jaK tO bylO NaPOsledy?
Druholigová sezóna 2005/2006

K poslednímu měření sil mezi hráči FC Hradec Králové a týmem z Pardubic došlo v sezóně 2005/2006. Po této sezóně akcionáři
pardubického fotbalu prodali svá fotbalová
práva do Sokolova a profesionální fotbal se
do města perníku vrátil až v loňské sezóně.
naopak pro hradecké příznivce to byl premiérový ročník pod názvem klubu FC HRADeC KRáLOVÉ, kdy se město Hradec
Králové stalo 100% vlastníkem klubu.
Obě derby v sezóně 2005/2006 měly náboj
a vždy byli šťastnějším týmem Votroci. Jenže
ani tyto výsledky jim nepomohly s návratem
mezi fotbalovou elitu, a v sezóně skončili až
na čtvrtém místě tabulky za vítězným Kladnem, postupujícími z druhého místa Českými Budějovicemi a bronzovým Ústím nad
Labem.
Pardubice uhájily ligovou příslušnost na 12.
místě. Zajímavostí soutěžního ročníku 2005/
2006 bylo, že ani 34 bodů nestačilo na záchranu v soutěži, přičemž právě tento bodový zisk měl tým z Pardubic, společně se

Spartou B (sestupující), Drnovicemi a Olomoucí B. Poslední Brno získalo 32 bodů.
Průměrná návštěva na druhou ligu byla
v tomto soutěžním ročníku 1056, přičemž fanoušci Votroků tento průměr hodně zvedli
a chodilo jich „pod lízátka“ v průměru 2336,
kdežto v Pardubicích pouhých 646.
A jak to tedy před osmi lety bylo?
4. kolo, neděle 28. srpna 2005, 17.00 hodin,
Malšovický stadion:
FC HK – FK AS Pardubice 3:2 (1:0)
Branky: Kowalczyk 24., 69., Karnay 74. –
Salák 67., šimáček 72. ŽK: šmarda – šorfa,
Počet diváků: 4630. Rozhodčí: Čecháček –
Drastík, Ludvík
FC HK: Podhajský – Kaplan, Karal, Rolko,
Jůn – Přibyl (65. Rezek), širanec (73. Hrmo),
šmarda, štěpán (90. Poděbradský) – Karnay, Kowalczyk, trenér Krejčík
FK Pardubice: Raba – Macháček (75. Vrba),
šimáček, němeček, Mach – Dorotík (56.
Krutý), Vrážel, Vašata (85. Doležal), Salák –
šorfa, Adam, trenér Půlpit
19. kolo, sobota 25. března 2006,
14.30 hodin, Pardubice, Letní stadion:
FK AS Pardubice – FC HK 0:1 (0:0)
Branka: Jiroušek 69., ŽK: štěpán,
Jůn – Bakeš, Mach, Raba, Adam,
Vrba, ČK: štěpán – Mach, Počet diváků: 2500, Rozhodčí: Mikel – Peřina, Mlsna
FK Pardubice: Raba – Macháček,
Vrba, němeček, Mach – Dittrich,
Salák (82. Dorotík), Bakeš, Krutý –
Mika (46. Adam), Kožíšek (75.
Vlček), trenér Půlpit
FC HK: Podhajský – Poděbradský,
Filip, Karal, Jůn – štěpán, šmarda,
Černý, Rezek (61. Jiroušek) – Karnay, Kowalczyk (88. Rolko), trenér
Krejčík
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letNí PŘíPrava FC HK
Přehled přípravných utkání

První tým FC Hradec Králové měl v přípravném období léto 2013 na pořadu celkem
sedm utkání, z toho byly čtyři proti prvoligovým celkům česko – slovenské nejvyšší soutěže, dvě proti soupeřům z Fotbalové
národní ligy a jedno, to poslední, proti účastníku ČFL.
Bilance je výsledků svěřenců trenéra Prokopce je vyrovnaná: 3 vítězství, 2 remízy a 2
prohry při celkovém skóre 15 :13. O branky
se v černobílém dresu podělili: Zec 3, Vaněček, Tafat, Voltr, šisler po 2, Poděbradský,
Hock, Halilovoč a Kraják po 1.
Z kádru, který nastoupil přípravu, se nakonec rekrutoval tým FC Hradec Králové pro
sezónu 2013/2014: Brankáři: Jiří Lindr,
Tomáš Koubek, Radim Jehlička,Jiří Poděbradský, Matěj Bodlák, Adrian Rolko, Marek
Plašil, Radek Hochmeister, Marián Hock, Jaroslav Zelený, záloha: Jan Shejbal, Jiří Janoušek, Martin Kopáč, Jan šisler, Haris
Harba, David Sixta, Petr Schwarz, Marek
Kulič, útok: Jan Hodas, Radek Voltr, Ondřej
Kraják, Tomáš Malinský, David Vaněček,
Asim Zec.
Již před začátkem přípravy tým opustili: Michal Pávek (Loko Vltavín), Vojtěch štěpán
(Slavia Praha), Tomáš Strnad (kondiční trenér FC HK), Dušan Uškovič, Peter Jánošík,
Filip Klapka. emir Halilovič byl v průběhu přípravy z kádru vyškrtnutý a Radim Ottmar
odešel do divizního 1.FK nová Paka.
V týmu byli také v době přípravy na zkoušce,
ale neprosadili se: Jakub Urbanec (Převýšov), Adam Beránek (FC Viktoria Plzeň),
Libor Tafat (Chomutov) a Luboš Kolár (FC
nitra)
Souhrn utkání FC Hradec Králové v přípravě na sezónu FNL 2013/2014
FC HK – AS Trenčín 3:3 (1:1)
Branky: 25. Poděbradský, 64. Hock, 72. Zec
(z pen.) – 21. Poděbradský (vl.), 53. a 75.

Malec. Rozhodčí: Pelikán – Hanáková, Sedláček. ŽK: 64. Baéz. Počet diváků: 250.
FC HK: Ottmar (46. Lindr) – Poděbradský
(46. Bodlák), Plašil (46. Rolko), Hochmeister (46. Hock), Zelený (46. Beránek) – Urbanec (46. Malinský), Kopáč (46. Janoušek),
šisler (46. Shejbal), Voltr (46. Ferenc), Vaněček (46. Tafat) – Hodas (46. Zec).
AS Trenčín: šemrinec – Mondek (46. Bero),
Bednárik (46. Ramón), Kleščík (46. Tóth),
Mazáň (46. Skovajsa) – Bariš (46. Baéz) –
Morong (46. Mazan), štefánik (46. Bezák),
Holúbek (46. Lobotka), De Azevedo (46.
Frimmel) – Adi (46. Malec).
FC HK – ŠK Slovan Bratislava 2:1(1:0)
Branky: 6. Zec, 55. Vaněček – 87. Hlohovský (z pen.).
FC HK: Lindr (46. Ottmar) – Beránek (46.
Shejbal), Rolko (46. Hochmeister), Plašil
(46. Poděbradský), Zelený (46. Hock) – Janoušek (46. šisler), Kopáč (46. Sixta), Bodlák (46. Voltr), Tafat (46. Urbanec), Malinský
(46. Hodas), Zec (46. Vaněček).
šK Slovan Bratislava: Polaček – niňaj,
Hudák, Hlohovský, Grendel, Bagayoko (85.
Čikoš), Bagi (51. Kolčák), Hutta, Kováč, Vrablec, Jakúbek.
FK Dukla Praha – FC HK 3:0 (1:0)
Branky: 16. Trapp, 52. Borek, 87. Tenkl. Rozhodčí: Vnuk – Blažej, šafránková.
FK Dukla Praha: 1. poločas: Kučera – Illko,
Božič, Trapp, Vrzal – Tenkl, Gedeon, Ouedraogo – Hašek, Marek, 2. poločas: Tetour –
Romera, Jeřábek, Vorel, Hanousek – Božič
(71. Tenkl), Borek, Malý – Radoš, Pospěch,
Radoš.
FC HK: 1. poločas: Ottmar – Zelený, Hochmeister (16. Plašil), Hock, Bodlák – Malinský, Janoušek, Vaněček, Kulič (29. Zec),
Voltr – Harba. 2. poločas: Lindr – Poděbradský, Plašil, šisler, Shejbal – Urbanec, Kopáč,
Beránek – Tafat, Zec (67. Kraják), Halilovič.
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SK Slavia Praha – FC HK 2:1 (0:0)
Branky: Červenka 2 – Tafat, Rozhodčí:
Černý – Koval, Vlček, ŽK: Urbanec, Počet diváků 200
SK Slavia Praha: Černý – Dostál, Kolařík (27.
Zákostelský), Krejčí, Tusjak – Hurka (46. Peterka), Čepelák, Salašovič (70. Duga) –
Koreš (85. Smolák), Bazal – Vondráček (55.
Červenka)
FC HK: 1. pol. Lindr – Poděbradský, Hochmeister, Hock, Zelený – Janoušek – Bodlák,
šisler, Voltr – Vaněček, Zec. 2. pol. Koubek –
Halilovič, Plašil, Dvořák J., Beránek – Kopáč
– Malinský, Sixta, Urbanec – Tafat, Kraják
FK Ústí nad Labem – FC HK 2:4 (1:2)
Branky: Smola 35., 58. – Voltr 2., šisler15.
75., Vaněček 77., Počet diváků 100, Rozhodčí Oborník – šefčík, Hrubeš
FK Ústí nad Labem: Zacharda – Zeman,
Vaněk (54.švec), Valenta, Dvořák (46.
šalda) – Moulis, Martykán, Peterka, Vacek
(62. Pavlata), Veverka (62. Musagič) – Smola
FC HK: Lindr – Poděbradský, Plašil (80.
Hock), Hochmeister, Zelený – Kraják (46.
Malinský), šisler, Janoušek, Kopáč, Voltr
(65. Shejbal) – Vaněček (78. Bodlák)
FC HK – FC MAS Táborsko 2:2 (1:1)
Branky: Tafat 28., Halilovič (PK) 63. – Musiol
(PK) 20., Potočný 47., Počet diváků: 350,
Rozhodčí: Drábek – Jiřík, Pilný
FC HK: Koubek – Bodlák (46. Malinský),
Hock, Rolko, Shejbal (46. Urbanec) – Kolár,
Dvořák, Sixta (57. Halilovič), Harba – Tafat,
Beránek
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FC MAS Táborsko: Toma – Sladký, Mráz (57.
Hric), Ciferský, Rabiák (46. štrbák) – Presl
(61. Kočí), šiml, Džafič (46. Kotrba), Javorek, Potočný – Musiol (73. Vukadinovič)
FC HK – MFK Chrudim 3:0 (3:0)
Branky: 23. Zec, 28. Kraják, 44. Voltr. Rozhodčí: šedivý – Vojtěch, Pešava. Počet diváků: 460.
FC HK: 1. poločas: Lindr – Zelený, Hochmeister, Rolko, Poděbradský – šisler, Janoušek, Voltr, Zec, Harba, Kraják. 2.
poločas: Koubek – Hochmeister (60. Voltr),
Kraják (57. Zec), Zelený, Harba, šisler, Malinský, Kulič, Shejbal, Plašil, Kopáč.
MFK Chrudim: 1. poločas: Vostradovský –
Adámek, Drahoš, Radouš, štěpánek – nadrchal, Mastík, Hannich, Vladyka, Jarosz, –
Vágner. 2. poločas: Mrázek – Malý, Radouš,
Linhart, řezníček – nadrchal (78. Vágner),
Kesner, Mastík (70. Hannich), Luptovský,
Langr – Vácha.

změNy v Kádru a-mužstva FC HK
Kdo přišel a kdo odešel

V letní přestávce prošel tým Votroků výraznou obměnou. na konci loňského ročníku
bylo jasné, že tým opustí zkušený zadák
Milan Fukal. V posledním utkání proti mistrovské Plzni již nebyli v nominaci, a v podstatě ani u týmu, dva slovenští hráči Dušan
Uškovič a Peter Jánošík. Všem třem
v Hradci Králové končila smlouva k poslednímu červnu 2013. Konec hostování byl navršen i u libereckého Vojty Hadaščoka.
Smlouva také končila Filipovi Klapkovi
a Michalovi Pávkovi. Zatímco odchovanec
černobílých barev angažmá stále hledá,
druhý jmenovaný zakotvil v pražském Vltavínu a v 15. kole Fotbalové národní ligy
zřejmě vyběhne proti Votrokům v mistrovském utkání.
Další, kdo v dresu FC Hradec Králové letos
nevyběhne na zelený pažit, je Vojtěch
Štěpán. Ten nejdříve rozjel „námluvy“ s Mladou Boleslavi, ale nakonec zakotvil v pražském edenu a týmu sešívaných se na rok
upsal. Tomáš Strnad ukončil svoji profesionální kariéru hráče a přesedlal na post
fyzioterapeuta, aby byl nápomocen hráčům
našeho klubu, kteří se do týmu vracejí po
zranění.
Poslední trojice hráčů, kteří sice do přípravy
nastoupili, ale v kádru Votroků nakonec nejsou, je Radim Ottmar, Emir Halilovič
a Haris Harba. Brankář Votroků Radim Ottmar nakonec přestoupil do nové Paky, protože reprezentační gólman Tomáš Koubek
se na hostování v Bohemians 1905 nedohodnul a tak jak se lidově říká, „na Radima
nezbylo místo“.
Bosenští záložníci se do přípravy také zapojili, ale emir Halilovič se do kádru nevešel
a v současné době si shání místo. Haris
Harba nakonec v předvečer začátku nového
soutěžního ročníku Gambrinus ligy přeci jen
podepsal prvoligové Jihlavě.
A kdo naopak do kádru FC Hradec Králové

přišel? Představení nových tváří jsme nechali na asistentovi trenéra Bohuslavu Pilném:
Adrian Rolko (FK Mladá Boleslav) – určitě
se jedná o nejzkušenějšího hráče, který
k nám přišel. Jeho nemusím našim fanouškům nijak zvlášť představovat. Jsme rádi, že
ho v týmu máme.
David Vaněček (FC Viktoria Plzeň, jaro hostování Vysočina Jihlava) – pohyblivý, hrotový
útočník s velmi dobrým výběrem místa a zakončením. Slibujeme si od něho větší agresivitu naší útočné činnosti v soupeřově
šestnáctce.
Ondřej Kraják (AC Sparta Praha) – křídelní
útočník, rychlý, tahový a zdravě agresivní
hráč. Od něho očekáváme vytváření šancí
ve finální fázi hry.
Jan Hodas (v minulé sezóně hostování FK
Pardubice) – Honza se k nám vrací ze svého
hostování v Pardubicích. Jedná se o dynamického hráče, který má dobré krytí míče.
Honza nastupuje v záloze.
Matěj Bodlák (juniorka) – s Matějem můžeme počítat hlavně na pravou stranu, a to
jak do obrany, tak do zálohy. Jedná se o dynamického hráče, který má vitalitu.
Marián Hock (juniorka) – levý, střední obránce, který dobře předvídá hru. Jedná se
o perspektivního, konstruktivního hráče.
Martin Kopáč (juniorka) – střední záložní,
který se již fanouškům uvedl v druhém poločase v utkání s Plzní. Martin je všeobecně
fotbalový typ hráče, má dobrou střelu a je
hlavně silný v osobních soubojích.
Jan Shejbal (juniorka) – krajní, levonohý záložník, člen reprezentačního výběru do 19
let. Perspektivní, tahový hráč, který se může
postupem času prosadit do základního
kádru Votroků.
David Sixta (dorost) – střední záložník,
věkem ještě dorostenec, který má v sobě
veliký potenciál kreativního hráče.
- 7-

Zleva Ondřej Kraják, Adrian Rolko, David Vaněček (foto Kittler).

POHár ČesKé POšty, 1. KOlO

1.FK nová Paka – FC Hradec Králové 1:3 (0:2)
Votroci zavítali v rámci 1. kola Poháru České
pošty do nového Bydžova, aby svedli boj
o postup do další fáze soutěže
s účastníkem divize 1. FK nová
Paka. Hostující tým přijelo do nového Bydžova podpořit necelá
stovka jeho příznivců.
V dresu domácího týmu se představil Radim Ottmar, který absolvoval celou letní přípravu s Votroky.
A byl to právě Radim, který již
v první minutě utkání musel lovit
míč ze své sítě. Kapitán Votroků
Jan šisler našel ideálně na velkém
vápně Radka Voltra a ten Radimovi
nedal šanci, 1:0.
Votrokům se začátek utkání vydařil na jedničku a také v dalších minutách si vypracovali další stoprocentní šance. Jenže ty
nedokázali Voltr, Zec ani Kraják využít. Také
Plašilova hlavička a „superšance“ z malého
vápna Asima Zece z 23. minuty jen těsně minuly branku domácího celku.
Po půlhodině hry si vysloužil potlesk na otevřené scéně Honza šisler, kdy z úrovně velkého vápna vystřihl „nůžky“, které jen těsně
minuly branku domácích.
Další gólová radost na sebe nenechala
dlouho čekat. V 38. byl u zrodu druhé
branky Kulič, který našel v náběhu šislera,
ten Voltra, Který napodobil svůj gól z úvodu
utkání a podél Ottmara zvýšil na 0:2.
největší šanci prvního dějství měl domácí
tým na svých kopačkách minutu před přestávkou v podobě hlavičky Bastina, ale Jirka
Lindr byl pozorný a domácímu záložníkovi
nedal šanci se prosadit.
na začátku druhého poločasu se Votroci
hledali hlavně v kombinaci, a tak se do
šance dostali až v 55. minutě, kdy si na střílený centr Krajáka naběhl Zec, položil se do
střeli a jeho „jedovku“ efektně, ale hlavně
efektivně vytáhl Ottmar.
nádhernou šanci s gólovým efektem před-

vedli v 68. Malinský se Zecem. Prvně jmenovaný převzal v rychlosti míč, potáhl
k brankové čáře soupeře
a ideálně před brankou našel
Zece. Ten patičkou uklidil za
bezmocného Ottmara, 0:3.
Domácí se gólově prosadili
o dvě minuty později. Centr
Tlustého sklepl Macháček na
volného Blažeje a ten korigoval
konečný stav utkání na 1:3. nic
na výsledku nezměnila ani
šance Kopáče, který z dobré pozice v poslední minutě střetnutí
branku netrefil.
Votroci postoupili do dalšího kola Poháru
České pošty, kde se zhruba za měsíc střetnou s týmem Dvora Králové a dojde tak k repríze loňského pohoráru.
Luboš Prokopec, trenér: „Jsem rád, že
jsme pohárový zápas zvládli. Prvních čtyřicet minut jsme podali velmi dobrý výkon, ale
bohužel nám opět chyběla větší efektivita ve
finální fázi. S výkonem v druhém poločase
naopak spokojen nejsem. Chyběl nám větší
pohyb, lepší kombinace a lepší předfinální
a finální přihrávka.“
1. kolo Poháru České pošty, hřiště v novém
Bydžově, neděle 21. července 2013 od 17.00
hod.:
1.FK Nová Paka – FC HK 1:3 (0:2)
1.FK nová Paka: Ottmar – Žalman (46. Motyčka), Faitl, Ptáček, Vaněk – Tlustý, Věchet
(72. Vaníček), Rozsévač, Blažej – Bastin (72.
Semerák), Macháček
FC Hradec Králové: Lindr – Poděbradský,
Rolko, Plašil, Zelený – Janoušek (77. Sixta)
– Kraják (59. Malinský), šisler, Kulič (59.
Kopáč), Voltr – Zec
Branky: Voltr 1., 38., Zec 68, – Blažej 70.
Rozhodčí: nenadál – Černý, Pilný, Počet diváků: 1100
- 9-

-10-

rOzHOvOr

s Jaroslavem Veselým, trenérem juniorky FC HK
na přelomu loňského roku přišel do našeho
klubu, aby vedl dorostenecký tým U-17. Trenér, který „pod lízátky“ fotbalově vyrůstal
a který své trenérské ambice rozvíjel v třetiligovém Letohradu. Ano, řeč je o Jaroslavu
Veselém, který od letošního léta převzal
otěže juniorského týmu FC Hradec Králové.
Jak se vše u Vašeho „přestupu“ k juniorce
seběhlo, trenére?
Již v průběhu jara jsem komunikoval, a následně dostal nabídku na trénování juniorky
od ředitele klubu Ing. Jukla. Souhlasil jsem
a vše bylo domluveno během krátké doby.
Vy jste do Hradce Králové přišel od mužů
Letohradu, abyste vedl dorostenecký tým,
a nyní se opět vracíte skoro k dospělému
fotbalu…
Trénovat juniorský tým FC Hradec Králové
je pro mě velká výzva a čest. Musím říct, že
když jsem před rokem jednal s vedením našeho klubu o mém příchodu k dorostu, tak
již tam padla možnost, v budoucnu vést juniory, takže jsem s tím trochu i počítal. Ale
na druhou stranu, nepočítal jsem s tím, že
vše proběhne takhle rychle (směje se).
Vidím to jako velkou perspektivu a jak jsem
již řekl, také jako výzvu.
V jarní části soutěže kategorie U-17 jste
společně se svým týmem dokráčel k mistrovskému titulu…
Bylo to milé zpestření a zároveň milý bonbónek, zkrátka třešnička na dortu v mé
trenérské kariéře. Kluci byli perfektní a zasloužili si to. Přišel jsem k dorosteneckému
týmu s cílem, co nejvíce jim pomoci s přechodem z kategorie U-17 do U-19. To se až
na drobné výjimky podařilo a skoro celý tým
bude startovat v následující sezóně za nejstarší dorost. Tím byl cíl splněn. V průběhu
sezóny se nám herně i výsledkově dařilo
a titul je pro nás všechny odměna.
Vrátil jste se do mládežnického fotbalu po
X letech…

Přesněji po sedmi letech. Byl jsem z „chlapského“ fotbalu v divizi a třetí lize více méně
již unavený a trochu opotřebovaný. V těchto
soutěžích mě vyčerpávalo mnoho věcí
okolo... Chtěl jsem si odpočinout, proto
jsem nabídku rád přivítal. To se splnilo
a práce se šikovnými fotbalisty, také i s reprezentanty, mě naplňovala.
Pojďme zpět do současnosti. Jak velkou
obměnou prošel přes letní přestávku juniorský tým?
V podstatě tvoříme úplně nový, včetně celého realizačního týmu. Z mančaftu odešla
celá osa, na které se v minulé sezóně stavělo. Do „áčka“ odešla pětice Hock, Bodlák,
Sixta, Kopáč a Shejbal. V prvním týmu je již
„natvrdo“ Asim Zec. na hostování odešli
Hofman, Krolop a brankář Vízek do Živanic.
Hostování skončilo Fúrikovi. Když to takto
sečtu, jde o celý tým. V současné době tedy
stavíme nový, a to z vlastních zdrojů. Kádr
však ještě uzavřený není.
Jaké cíle si dáte do nové sezóny?
V první řadě konsolidovat mužstvo, dát mu
tvář a systém, který by měl být podobný
prvnímu týmu. Luboš Prokopec vyznává podobný styl hry s konstruktivní rozehrávkou
a kombinací. Toho se chceme držet. Hlavní
cíl pak je, připravit hráče na přechod do
A mužstva. Druhým cílem, dát prostor hráčům A mužstva, kteří nejsou tak vytížení, případně těm, kteří jsou po zranění a připravují
se na návrat do „áčka“.
Před letní přestávkou jste začal se studiem Profilicence UEFA. Jak to bude komplikované, skloubit studium s trénováním?
Všichni jsme s mým studiem počítali a bylo
to také jedno z témat, které padlo při jednáních. V dnešní době je velmi důležité jak pro
trenéra, tak pro klub, aby trenéři měli to nejvyšší vzdělání. Myslím si, že nejtěžší zřejmě
bylo, dostat se na školu, protože z devadesáti uchazečů přijali pouze osmnáct adeptů.
Studium probíhá v týdenních cyklech od
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pondělí do čtvrtka, v podzimní části cca
v pěti blocích. Myslím si, že v mém případě
to nebude problém a David (asistent Brada)
mě určitě zastoupí. na zápasech chybět nebudu. Určitě se to dá nastavit tak, aby vše
zdárně fungovalo.
Jak jste byl s přípravou svého týmu spokojený?
Uvítal bych, kdybychom na přípravu měli
trochu více času. I když jsme začali 25.
června, tak tým se měnil a v kádru nastala
velká fluktuace hráčů. nikdo nevěděl, kdo

zde bude, či nebude. Moc nám ale pomohlo soustředění ve Velkých Bílovicích,
kde jsme mohli trénovat třífázově. Myslím si,
že právě tam kluci pochopili, co po nich budeme chtít a na hře je to nyní již znát. Teď se
budeme snažit načasovat formu, kterou si
chceme přenést do mistrovských utkání. Ty
nám začínají zítra domácím utkáním s Olomoucí (29. 7. 2013 od 17. 00 hod. SCM
Bavlna).
Děkuji za rozhovor a i za fanoušky přeji
příjemnou sezónu.

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
-12-

jubileum

Josef Souček oslavil 85. narozeniny
věží, když se stal laureátem Ceny Primus inJOSEF SOUčEK (10. 7. 1928) v měsíci čerter Pares. Královéhradecký krajský fotbalový
venec oslavil krásné jubileum. Trenér, který
svaz mu v rámci loňského galavečera předal
se výraznou měrou zapsal do historie mláprestižní Cenu Jana Modřického a Okresním
dežnických týmů FC Hradec Králové. Klub
fotbalovým svazem Hradec Králové byl ocemu touto cestou před dnešním derby s Parněn jako Hradecká fotbalová osobnost.
dubicemi ještě jednou přeje vše nejlepší, ale
není bez zajímavosti, že stál u prvních
hlavně to zdraví…
krůčků dnes renomovaných trenérů, napříJako aktivní hráč působil Josef Souček v leklad Ladislava škorpila. na ligové trávníky
tech 1942 až 1958 od žáků až po dospělé
pomohl mnoha hráčům jako například Rouv SK Hradec Králové a RH Hradec. Po ukonbíčkovi, Marčíkovi, Dehnerovi, Vaněčkovi,
čení aktivní činnosti pracoval až do nedávněmečkovi, Mudruňkovi, Petříkovi a dalším.
ných let jako trenér převážně s mládežnicSportovní trenérskou fotbalovou činnost prokými družstvy. V období let 1970 až 1976
váděl „chudý puškař“ Josef Souček, tak je
trénoval ligový dorost Spartaku Hradec Kráznám ze své pracovní profese, po celý život
lové i ligové mužstvo dospělých ve 2. celona úkor svého volného času pro radost
státní lize. Jeho další kroky vedly k mládeži
a z lásky k dětem i mladé generaci, která mu
a pomohl vychovat řadu fotbalových nadějí
stále přináší radost na zeleném trávníku
v SK Hradec a poté v FC Olympia Hradec.
i mimo něj.
Stál u zrodu sportovních tříd SK Hradec při
Zš Sever a tato škola stále patří
mezi přední v ČR. Pod patronací
FC Olympia Hradec založil sportovní fotbalové kroužky na Zš Milady Horákové, kde je v současné
době velká líheň nejmladších
adeptů fotbalu.
Josef Souček dlouhá léta pracoval v Okresním fotbalovém svazu
Hradec Králové, byl předsedou
trenérsko metodické komise OFS
i členem výkonného výboru OFS
Hradec. Patří mezi nadšené funkcionáře a propagátory mládežnické kopané, což Českomoravský fotbalový svaz v Praze ocenil
v roce 1995 udělením Plakety
Dr. Václava Jíry přímo před zraky Pan Josef Souček přebírá Cenu Jana Modřického z rukou
předsedy UeFA. Dalšího ocenění předsedy Královéhradeckého krajského fotbalového
se mu dostalo ve městě pod Bílou svazu Václava Andrejse

nAVšTIVTe weBOVÉ STRánKy FOTBALOVÉHO KLUBU FC HRADeC KRáLOVÉ

www.fchk.cz
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sOuPisKa FC HradeC KrálOvé, a.s.
Fotbalová národní liga – podzim 2013

BRANKáři

1

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

4

OBRáNCi

12

HOLeš
Tomáš
31. 3. 1993
180 cm, 76 kg

16

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

20

JeHLIČKA Radim
13. 2.1 995

5

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

24

BODLáK
Matěj
17. 6. 1993
174 cm, 74 kg

LInDR Jiří
7. 8. 1986, 192 cm, 84 kg

11

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

25

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

15

ROLKO
Adrián
14. 9. 1978
203 cm, 93 kg

27

HOCK
Marián
27. 2. 1992
188 cm, 77 kg

Realizační tým: Luboš Prokopec – trenér, Bohuslav Pilný, Karel Podhajský, Tomáš Strnad
– asistenti, MUDr. Stanislav šopák – lékař, Jaroslav Tajzler – masér.
Management klubu: Ing. Richard Jukl – generální ředitel, Róbert Barborík – sportovní
manažer, Ladislav škorpil – hlavní skaut, Martin Černík – sekretář, Helena Výborná – ekonom, Milan šedivý – marketing, Milan Ptáček – vedoucí stadionu.
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. 15 - obránce FC Hradec Králové
Adrian Rolko

sOuPisKa FC HradeC KrálOvé, a.s.
Fotbalová národní liga – podzim 2013

ZáLOžNíCi

3

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

18

SHeJBAL Jan
20. 4. 1994
187 cm, 79 kg

ÚTOčNíCi

6

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

19

KUČeRA Tomáš
20. 7. 1991
185 cm, 78 kg

SIxTA David
10. 11. 1995
180 cm, 71 kg

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

22

KOPáČ Martin
30. 10. 1992
181 cm, 77 kg

9

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

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

Vaněček David
10. 2. 1991
192 cm, 92 kg

10

21

8

17

7

26

Hodas Jan
14. 2. 1992
178 cm, 76 kg

KRAJáK Ondřej
20.4.1991
178 cm, 69 kg

10

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

23

šISLeR Jan
24. 4. 1988
181 cm, 76 kg

14

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

Přišli: Vaněček (host. z Plzně), Kraják (Sparta), Rolko (host. z Ml. Boleslavi), Hock, Bodlák, Kopáč a Sixta (z juniorky), Hodas (z host.
v Pardubicích) Kučera (host. z Jihlavy).
Odešli: Pávek (hostování Vltavín), Fukal, Uškovič, Jánošík, Strnad a Klapka (konec
smlouvy), štěpán (hostování Slavia), Harba
(Jihlava), Hadaščok (uk. host. Liberec), Halilovič (shání angažmá), Ottmar (nová Paka).
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KOPeme za FOtbal

Votroci trénovali v Moravanech s místními fotbalisty
Výhry v projektu Gambrinusu „Kopeme za
fotbal“ si týmy vybírají i o prázdninách. Jedním z nich byl i Sokol Moravany B. na domácím hřišti přivítal delegaci z Hradce
Králové. Trenér Luboš Prokopec přijel totiž
i s mužstvem, a tak nedošlo jen na plánovaný trénink, ale také na modelové utkání.
Kvalitní trénink je základ, proto ani jedno
mužstvo jeho průběh neošidilo. Poté co se
rozcvičili a protáhli profesionálové, přišla
řada na tréninkovou jednotku Sokolu, kterou vedl kouč FC Hradec Králové. „Klukům
jsem naordinoval klasický předzápasový trénink, abych je trochu motivoval,“ upřesnil
Luboš Prokopec svou taktiku. „Začali jsme
bagem na různý počet doteků, dál jsme nacvičovali převzetí míče nebo zakončení,“ byl
konkrétní trenér.
„Trénink s panem Prokopcem pro nás byl
něco jiného, než na co jsme zvyklí. Dělali jsme
jiné cviky a hlavně to bylo v tempu,“ ocenil pozitivní změnu záložník Sokolu Tomáš štech.
„Práce s míčem pro nás byla poučná. To se
v nižších soutěžích moc netrénuje,“ přiznal
trenér Moravan Tomáš Fišer. „A kdo neumí
s míčem, nemůže hrát,“ připomněl v nadsázce. „Pan Prokopec nám ukázal, že se
máme čemu přiučit. Takže určitě nějaká cvičení zařadíme do našich tréninků,“ dodal
kouč týmu z III. třídy OFS Pardubice.
následné měření sil sice trvalo pouze dvakrát deset minut. nicméně ani jeden z týmu
nebral svou roli v zápasu na lehkou váhu,

což dokládá i počet vstřelených branek. Přátelské utkání skončilo 2:4 ve prospěch zkušenějších hostů. „Dnešní zápas pro nás byl
ve velkém tempu, byli jsme unavení. I když
jsme se dopustili nějakých chyb, myslím, že
se nemusíme za nic stydět,“ byl spokojený
s výkonem svého celku Tomáš štech.
„Během zápasu jsem si všiml, že kluci jsou
šikovní. Určitě hrávali na vyšší úrovni,“ přiznal soupeři kvality stoper Hradce Králové
Adrian Rolko.
Sokol Moravany není v projektu „Kopeme za
fotbal“ nováčkem, jak dokládá Tomáš Fišer:
„Už jsme tady v jeho rámci měli trenéra Teplic nebo jsme se byli podívat na jabloneckém stadionu.“ A co by si přáli vyhrát
v budoucnu? „Zase bych chtěl den s trenérem. nejlépe s panem Vrbou. Taková výhra
nám dá asi nejvíc, můžeme se něco přiučit,“
myslí si Tomáš štech. „Projekt „Kopeme za
fotbal“ je pro takové malé kluby, jako jsme
my skvělý,“ dodal Tomáš Fišer nakonec
a tlumočil tak názor celého mužstva.
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.

jaKO CuP 2013

6. ročník mezinárodního turnaje na Háječku
Celý víkend 15.–16. června 2013 hostilo
Sportovní centrum Háječek 6. ročník mezinárodního turnaje JAKO CUP. Letos se
střetly týmy kluků a děvčat ročníku 2004
a mladší.
Hlavním partnerem turnaje byla opět společnost, která dodává na trh sportovní vybavení a která také obléká náš klub – JAKO.
Turnaj také podpořilo město Hradec Králové
a zařadilo tento podnik jako význačné akce
města pod názvem ReGInA. Patrony turnaje
se poté stali hráči A týmu FC Hradec Králové Petr Schwarz a Radek Voltr.
Již od prvních okamžiků turnaje bylo vidět, že
letošní turnaj bude vyrovnaný. Mladí fotbalisté
předváděli zajímavé akce, a jelikož se hrálo
systémem 4 hráči v poli a 1 brankář, a to na
dvou hřištích zároveň ve stejném počtu, v turnaji tak bylo k vidění mnoho branek.
Klub FC Hradec Králové byl zastoupen třemi
týmy – FC Hradec Králové ročník 2004, FC
Hradec Králové ročník 2005 a výběrem
kraje, který byl doplněn o hráče nového
Města a Javorky. Starší ročník ze své skupiny postoupil z prvního místa, ale ve čtvrtfinále narazil na pozdějšího vítěze FK Tygři
neratovice a v konečném účtování obsadil
7. místo. Mladší Votroci statečně bojova-

li proti starším hráčům a nakonec dosáhli na
21. místo. Výběr kraje obsadil 18. místo.
Celkovými vítězi, jak již bylo napsáno, se
stali hráči neratovic. Ti ve finále porazili
pražskou Bohemku 1905. V boji o třetí místo
byli lepší České Budějovice, které si poradily s Frýdkem Místkem.
nejlepším hráčem turnaje se stal hráč Bohemians 1905 Tomáš Bělaška, nejlepším
střelcem s 35 zásahy Denis Holub z MFK
Chrudim a nejlepší brankář Patrik Julinek ze
Zbrojovky Brno.
Celkové pořadí JAKO CUP 2013:
1. FK Tygři neratovice
2. Bohemians 1905
3. SK Dynamo České Budějovice
4. MFK Frýdek Místek, 5. FC Zbrojovka
Brno, 6 FC Viktoria Plzeň, 7. FC Hradec
Králové, 8. FC Hlinsko, 9. MšK Žilina, 10.
FK Pardubice, 11. Baník Most, 12. SK Benešov, 13. SK Junior Teplice, 14. MFK Chrudim, 15. FK náchod, 16. FK Ústí nad Labem,
17. Tatran Kohoutovice, 18. Výběr KHK, 19.
Sokol Roudnice, 20. FC Tempo Praha, 21.
FC Hradec Králové 2005, 22. FK Mladá Boleslav, 23. 1. FK Příbram, 24. FC Slovan Havlíčkův Brod
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PartNer dNešNíHO utKáNí
JAKO

Partnerem utkání FC Hradec Králové – FK
Pardubice je společnost JAKO, partner našeho klubu od roku 2011, kdy se firma JAKO
stala oficiálním dodavatelem sportovního vybavení pro první tým Votroků. Ovšem již čtyři
roky předtím začalo JAKO kompletně a systematicky vybavovat mládežnické týmy našeho klubu.
Výhradním zástupcem německého dodavatele sportovního vybavení JAKO je
pro Českou republiku Sport
profi Deštné. A právě spolumajiteli východočeské firmy panu Martinu Kulkovi jsme
položili pár otázek.
Co nového připravila firma JAKO pro královéhradecké fotbalisty, potažmo pro jejich příznivce, na letošní sezónu 2013 /
2014? a K čemu jste při výběru nové kolekce přihlíželi?
Pro letošní rok jsme připravili nové hraci
dresy a také nové týmové oblečení Attack.
U hracích dresů se jedná o sportovní vybavení na zakázku, včetně reklam, ve stejné
dílně, kde se vyrábějí dresy pro Frankfurt,
Augsburg, Hannover a jíné profesionální,
bundesligové týmy. Tuto variantu jsme zvolili, proto, abychom nemuseli na dresy dolepovat reklamy a dresy tak mohli zůstat
lehké, prodyšné a funkční. Design dresu
jsme zvolili s ohledem na historii používaných dresů klubu a zároveň s ohledem na
dobrou viditelnost log sponzorů, bez nichž
se žádný klub neobejde. Pro fanoušky jsme
připravili ekenomickou verzi tohoto dresu ve
dvou provedeních, a sice s logem klubu a
města za výhodnou cenu a pro skalní fanoušky, kteří chtějí mít dres ve stejném
vzhledu jako hráči, jsme připravili verzi se s
kompletními reklamami.
A co ostatní sportovní vybavení, které A
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tým doprovází na cestách k utkáním?
U tymové řady jsme zvolili černo-šedo-bílou
kombinaci, která koresponduje z barvami
klubu a toto oblečení si budou moci zakoupit všechny ostatní týmy FC hradec Králové
a doufejme, že brzy i ve fanshopu FC HK.
Jsou nové dresy srovnatelné s těmi, které
firma JAKO dodává na
„bundesligový“ trh?
Tyto dresy jsou stejné v kvalitě materiálu, provedení a
jsou vyrobeny ve stejné
dílně jako ty bundesligové. Rozdíl je jen v
drobných detailech jako 3D holografické
znaky pro kontrolu proti padělání dresů, či
některých technologiích jako RD efekt v
látce, které jsou však podmíněné velkým potřebným množstvím vyrobených dresů.
Jsou při výběru sportovního vybavení Votroci nároční?
Dle mé zkušenosti si zatím celkem vyhovujeme a tak většinu našeho oblečení, které
navrhujeme, také projde u hráčů a vedení
klubu a řešíme jen drobné připominky k výběru jednotlivých druhů oblečení z vybrané
řady. Měli jsme drobné problémy s výběrem
klubového oblečení pro slavnostní příležitosti a prezentací klubu mimo fotbalový trávník, ale i to jsme letos doufám vyřešili
výběrem Polo trik a mikin z volnočasové
řady našeho sotimentu, která více hledí na
design oblečení hráčů.
Uvidíme ještě nějaký tým v FNL v dresech
JAKO?
Ano. Jž třetí rok kompletně vybavujeme tým
FK Varnsdorf.
Jak se těšíte na dnešní derby s Pardubicemi?
Těším se a veřím, že vstoupíme do sezony
vítězně :-)
Děkuji za rozhovor.

Mára Kulič v nové kolekci dresů na letošní sezónu (foto Kittler).

rOzHOvOr

s Tomášem Kučerou, novým hráčem FC HK
TOMáŠ KUčERA posílil Votroky v podstatě
pět minut před dvanáctou hodinou. K týmu
se připojil ve středu 24. července 2013, tj.
čtyři dny před startem Fotbalové národní ligy
a dnes již může v derby proti Pardubicím vyběhnout na zelený trávník
v černobílém dresu.
Tomáš Kučera (20. 7.
1991, 185 cm, 78 kg) s fotbalem začínal v pěti letech
v Havlíčkově Brodě, kde
ho trénoval jeho otec.
Ještě jako žák přestoupil
do Vysočiny Jihlava, kde
postupně prošel všemi
mládežnickými
výběry
a v roce 2010 dostal příležitost v "B" týmu hrající
MSFL. V sezoně 2010/
2011 se poprvé objevil
v dresu "A" týmu.
Přelomovou sezonou se
ukázala hned ta následující, kdy se stal stálým
členem prvního týmu a výraznou měrou pomohl
Jihlavě k postupu do
Gambrinus ligy. Celkem
má na svém kontě 30 druholigových a 15
prvoligových startů, kde si vždy zapsal po
jednom zásahu.
Tomáš se s klubem domluvil na půlročním
hostování, a po půl sezóně si všechny zainteresované strany sednou, aby se domluvili
na další spolupráci.
Tome, jak se těšíš na Votroky?
Těším se, protože v Jihlavě moje pozice nebyla dobrá a moc jsem stál o odchod z tohoto týmu. Hradec Králové byl v jednáních
nejvíce konkrétní a jsem rád, že jsem tady.
Jak ta jednání probíhala?
Hned na začátku přípravy mě oslovil trenér
Prokopec, což pro mě bylo zavazující. Měl
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o mě zájem a já měl zájem jít do Hradce Králové. Jenomže Jihlava mě nehodlala uvolnit.
Vše se změnilo po příchodu Harise Harby na
Vysočinu právě odsud z Hradce. Kontakt
jsme opět oživili a já jsem připravený bojovat
za Hradec.
S jakými cíli sem přicházíš?
Určitě s cílem pravidelně
nastupovat a odehrát
mnohem víc zápasů, než
v Jihlavě. Doufám, že pojedeme na postup a budeme tak všichni spokojení.
Na co se v novém angažmá nejvíce těšíš?
Asi na to, abych měl opět
konečně radost z fotbalu.
Kvůli tomu sem hlavně
jdu.
Dnes můžeš nastoupit
v derby s Pardubicemi.
Zjišťovals něco okolo tohoto zajímavého duelu?
Ještě ne, v týdnu jsem teprve do Hradce přijel,
takže jsem ještě tu možnost neměl. Ale očekávám, díky poloze obou
měst, vypjaté utkání a správnou, fotbalovou
atmosféru.
Prozraď fanouškům své přednosti, na co
se můžou v tvém provedení těšit?
nepříjemná otázka, ale budiž … než abych
někde sprintoval, spíše si rozumím s balonem (směje se).
Co bys před prvním utkáním, a vůbec před
začátkem nové sezóny, vzkázal fanouškům?
Doufám, že do sezóny vstoupíme co nejlépe,
aby byli hradečtí fanoušci spokojeni jak s výkony, tak i s výsledky a vrátíme Hradec Králové do 1. ligy, kam určitě patří.
Děkuji za rozhovor.

FaNOušKOvsKá stráNKa
VOTROK CUP 2013

Poslední víkend před zahájením ligy patřilo
fotbalové hřiště u věhlasného špitálu na
Kuksu nejvěrnějším fanouškům královéhradeckých Votroků. Pod hlavičkou oficiálního
fanklubu VOTROCI 2000 zde otec a syn Romanovi z Kuksu, které znají fanoušci jako
„Kuksmany“ uspořádali již druhý ročník turnaje v malé kopané VOTROK CUP.
Hřiště fotbalistů z Kuksu bylo pro účely turnaje rozděleno podélně na tři hrací plochy,
každé měl pod „patronací“ jeden rozhodčí,
hrálo se ve dvou skupinách „každý s každým“ s hrací dobou 2 x 7 minut a díky velmi
dobré organizaci turnaje zápasy běžely jako
na drátkách. K vidění bylo na zeleném pažitu množství populárních tváří z hradecké
fanouškovské scény a mnozí z fans dokazovali, že fotbalu nejen fandí, ale umí jej i na
velmi slušné úrovni hrát. Pro všechny hráče
i jejich doprovod bylo k dispozici výtečné
občerstvení z grilu a pivo Votrok. Tento pivovar je tradičním partnerem královéhradeckých fanoušků a i tentokrát poskytl jak
materiální zajištění turnaje, tak sponzorský
dar v tekuté formě, takže se pro všechny to-
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čilo 11° pivo za 10 Kč, což starším z fanoušků připomělo jejich mladá léta . nelze
nepřipomenout, že svým fanouškům s turnajem pomohl i klub FC HK, a to hned na
dvou frontách. Jednak věnováním krásných
pohárů pro vítězné týmy, ale také přeložením pohárového zápasu v Bydžově. Původně měli hradečtí sehrát utkání v sobotu,
ale díky iniciativě našeho klubu bylo s domácím týmem dohodnuto přeložení na neděli 21.7., a tak byla odstaraněna termínové
kolize s turnajem v Kuksu.
nic tak nebránilo tomu, aby se za krásného
počasí mohli všichni na turnaji věnovat jen
sportu a zábavě. Po lítých, ale férových soubojích ve dvou základních skupinách, postoupily z každé z nich nejlepší 4 týmy do
vyřazovacích bojů. Z nich vykrystalizovaly
semifinálové dvojice. V prvním semifinále
narazil tým předsedy fanklubu Kotyho
„Black Storm“ na mančaft fanoušků z Hořic
„BwP“. Vyrovnaný mač pro sebe získali Hořičáci až v penaltovém rozstřelu. Jejich finálovým soupeřem se stali „Gunners“, kteří
v semifinále přehráli „Veteran fans“. Prokletí

pokutových kopů provázelo „Black Storm“
i v souboji o třetí místo, když až v páté sérii
rozhodli „Veteráni“ o tom, že pohár a bronzová pozice bude patřit právě jim. Finálový
zápas ovládli přesvědčivě „BwP“ a pro
„Gunners“ tak zbylo druhé místo.
Předseda fanklubu VOTROCI 2000 Jan Kotouček při předávání cen všem zúčastněným vyzdvihnul skutečnost, že právě
skupina fanoušků „BwP“ pomohla zásadním spůsobem ke znovuvzkříšení kotle Vo-

troků. Pohár pro vítězný tým je tedy v těch
nejlepších rukou.
Turnaj VOTROK CUP 2013 se absolutně vydařil, od účastníků sklízeli pořadatelé jen
a jen pochvalu. Vyšlo i počasí, atmosféra byla
pohodová, sportovní výkony parádní. Ale o ty
nešlo v první řadě. nejdůležitější bylo velké
setkání aktivních fanoušků s černobílým srdcem. nezbývá než doufat, že i příští rok najdou Kuksmani dostatek sil k uspořádání
dalšího ročníku VOTROK CUPU.
Gunny

30. června zemřel ve věku nedožitých 81 let
velký příznivec hradeckého fotbalu
Pan JOSEF HORáK.
S Votroky slavil mistrovský titul v roce 1960 a vždy jim z celého srdce fandil v dobách více i méně úspěšných. Při svých
loňských kulatinách vzpomínal mimo jiné na odvetný zápas
PMeZ s Barcelonou na pražském Strahově nebo také na
zájezdy na venkovní utkání Votroků organizované hradeckou Gumovkou.
Čest jeho památce.
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Buďte vidět
na každém kroku.
ukázky reklamy

reklamní polep vozů MHD

reklama uvnitř vozů MHD

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

tel./fax: 495 089 215, mobil: 603 917 251
DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

WWW.DPMHK.CZ

POHODLNĚ S MHD

rOzlOsOváNí a výsledKy
Gambrinus liga – jaro 2013

1. kolo (27. 07. 2013)
České Buděj. – Táborsko
Žižkov – Třinec
Varnsdorf – Karviná
Sokolov – Zlín
Hradec Králové – Pardubice
Ústí n./L. – Vltavín
Frýdek-Místek – Bohemians
Most – Vlašim

6. kolo (31. 08. 2013)
České Buděj. – Ústí n./L.
Žižkov – Frýdek-Místek
Varnsdorf – Hradec Králové
Pardubice – Vltavín
Zlín – Bohemians
Karviná – Most
Třinec – Vlašim
Táborsko – Sokolov

11. kolo (12. 10. 2013)
Frýdek-Místek – Ústí n./L.
Most – Sokolov
Vlašim – Hradec Králové
Bohemians – Varnsdorf
Vltavín – Žižkov
Pardubice – České Buděj.
Zlín – Táborsko
Karviná – Třinec

2. kolo (03. 08. 2013)
České Buděj. – Žižkov
Bohemians – Vlašim
Vltavín – Most
Pardubice – Frýdek-Místek
Zlín – Ústí n./L.
Karviná – Hradec Králové
Třinec – Sokolov
Táborsko – Varnsdorf

7. kolo (07. 09. 2013)
Hradec Králové – Sokolov
Ústí n./L. – Varnsdorf
Frýdek-Místek – Třinec
Most – Žižkov
Vlašim – Táborsko
Bohemians – Karviná
Vltavín – České Buděj.
Pardubice – Zlín

12. kolo (19. 10. 2013)
České Buděj. – Zlín
Žižkov – Karviná
Varnsdorf – Most
Sokolov – Vlašim
Hradec Králové – Frýdek-Místek
Ústí n./L. – Bohemians
Třinec – Pardubice
Táborsko – Vltavín

3. kolo (10. 08. 2013)
Varnsdorf – České Buděj.
Sokolov – Žižkov
Hradec Králové – Táborsko
Ústí n./L. – Třinec
Frýdek-Místek – Karviná
Most – Zlín
Vlašim – Pardubice
Bohemians – Vltavín

8. kolo (14. 09. 2013)
České Buděj. – Bohemians
Žižkov – Hradec Králové
Varnsdorf – Frýdek-Místek
Sokolov – Ústí n./L.
Zlín – Vlašim
Karviná – Vltavín
Třinec – Most
Táborsko – Pardubice

13. kolo (26. 10. 2013)
Most – Frýdek-Místek
Vlašim – Ústí n./L.
Bohemians – Hradec Králové
Vltavín – Sokolov
Pardubice – Varnsdorf
Zlín – Žižkov
Karviná – České Buděj.
Třinec – Táborsko

4. kolo (17. 08. 2013)
České Buděj. – Sokolov
Žižkov – Varnsdorf
Vltavín – Vlašim
Pardubice – Bohemians
Zlín – Frýdek-Místek
Karviná – Ústí n./L.
Třinec – Hradec Králové
Táborsko – Most

9. kolo (21. 09. 2013)
Ústí n./L. – Hradec Králové
Frýdek-Místek – Sokolov
Most – České Buděj.
Vlašim – Žižkov
Bohemians – Táborsko
Vltavín – Varnsdorf
Pardubice – Karviná
Zlín – Třinec

14. kolo (02. 11. 2013)
České Buděj. – Vlašim
Žižkov – Pardubice
Varnsdorf – Třinec
Sokolov – Bohemians
Hradec Králové – Zlín
Ústí n./L. – Most
Frýdek-Místek – Vltavín
Táborsko – Karviná

5. kolo (24. 08. 2013)
Sokolov – Varnsdorf
Hradec Králové – České Buděj.
Ústí n./L. – Žižkov
Frýdek-Místek – Táborsko
Most – Pardubice
Vlašim – Karviná
Bohemians – Třinec
Vltavín – Zlín

10. kolo (28. 09. 2013)
České Buděj. – Frýdek-Místek
Žižkov – Bohemians
Varnsdorf – Vlašim
Sokolov – Pardubice
Hradec Králové – Most
Karviná – Zlín
Třinec – Vltavín
Táborsko – Ústí n./L.

15. kolo (09. 11. 2013)
Vlašim – Frýdek-Místek
Bohemians – Most
Vltavín – Hradec Králové
Pardubice – Ústí n./L.
Zlín – Varnsdorf
Karviná – Sokolov
Třinec – České Buděj.
Táborsko – Žižkov
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