všesportovní stadion hradec králové

Neděle 11. srpna 2013 v 17.00 hod.

Zápas 3. kola

FC Hradec Králové – FC MAS Táborsko

Program 3. kola (10. 8. 2013)

Program 4. kola (17. 8. 2013)

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

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

Hrdý partner

FC Hradec Králové

partner
utkání

sezóna 2013 – 2014

O dNešNíM SOupeŘi
FC MAS Táborsko, a.s.

Fotbalový klub FC MAS Táborsko vznikl
v roce 2012 sloučením dvou klubů – FK
Spartak MAS Sezimovo Ústí a FK Tábor.
Historie FK Spartak MAS Sezimovo Ústí
Tělovýchovné sportovní hnutí v Sezimově
Ústí se datuje založením Jednoty proletářské
tělovýchovy roku 1921. (JPT) Sdružila v sobě
120 cvičenců. Pro cvičení sloužil sál v hostinci u Křivánků.
V roce 1926 se založil největší a nejúspěšnější odbor fotbalový a klub se začal pomalu
rozvíjet. Během času se míčové sporty oddělují od JPT a mění své jméno na AC Stadion Sezimovo Ústí. V roce 1939 se klub AS
Stadion S.Ú. stává členem Jihočeské župy
fotbalové (JŽF), tvoří se silná sportovní komunita v nové části města především z řad
dělníků z průmyslového podniku. Řada fotbalistů z průmyslu již tehdy hájila barvy AC
Stadionu a po dalším jednání i klub nese
jméno SK MAS Sezimovo Ústí. K přejmenování dochází roku 1941. Od té doby zaniklo
původní hřiště „za řekou“ a hraje se výhradně na hřišti za dvorem „Baťov“.
V období druhé světové války postupují ze
III. třídy JŽF až do I. třídy. Právě v tomto období prožívá klub největší rozmach, v roce
1944 již 720 členů.
V poválečné historii jsou pro náš klub přelomové především roky mezi 50. a 60. léty. Zázemí klubu se stále nachází v nové části
Sezimovo Ústí, ale již v roce 1950 se objevily
první myšlenky na vybudování všesportovního stadionu v městě.
V letech 1951–57 vybudoval TJ Spartak v Sezimově Ústí stadion, šatny atd. a to v rámci
akce „T“. V roce 1959 se vybudovala u řeky
Lužnice studna, která dokázala zásobit užitkovou vodou celý areál. V roce 1987 prochází sportovní areál dalšími změnami –
hlavní hřiště se rozšiřuje z původních 80 x 45
na 90 x 60 m. a probíhá též úprava dráhy pro
lehkou atletiku.
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Dalším milníkem v novodobé historii klubu je
rok 1993 – tehdy oddíl kopané spolu s atlety
vystoupil z TJ. Dochází ke změně jména
klubu – Sportovní klub FK Spartak MAS Sezimovo Ústí.
Největších sportovních úspěchů dosahuje
klub od poloviny 90. let. Mužstvo mužů „A“
v sezoně 1996/1997 postupuje z I.A třídy do
krajského přeboru. Po třech letech čeká
oddíl další postup. V sezoně 1999/2000 postupuje do Divize, kde se ve potkává s dlouholetým rivalem z Tábora.
Posledním milníkem historie klubu je vznik
akciové společnosti s názvem FK Spartak
MAS Sezimovo Ústí a.s. – událo se tak na
jaře roku 2006.
V roce 2007 po vzájemné dohodě mezi
kluby Tatranu Prachatice a.s. a FK Spartak
MAS Sezimovo Ústí a.s. o výměně soutěží
Spartak poprvé v historii klubu hraje ČFL. V
roce 2008 Spartak obsadil po první sezóně v
ČFL vynikající 2. místo, postoupil do osmifinále v poháru ČMFS a vybudovalo se velké
hřiště s umělým povrchem.
V roce 2010 se po dlouhých letech opět do
táborského regionu vrátil druholigový fotbal.
FK Spartak MAS Sezimovo Ústí a.s. po 3 letech strávených v ČFL vybojoval historický
postup do II. ligy.
Historie FK Tábor
Dne 6. března 1921 v hostinci u „Zlaté koruny“ sešlo se deset osob k ustavující schůzi
sportovního kroužku, který po vypracování,
zaslání a schválení stanov se stal Dělnickým
sportovním klubem – DSK Tábor.
Zakládající klub:
DSK Tábor 1921–1949
Pokračovatelé:
1949–1954 – ČSSZ Tábor
1954–1959 – Tatran Tábor
1959–1992 – Vodní stavby Tábor
1992–1993 – VS Dvořák Tábor
1993–2009 – FK Tábor o.s.

SOupiSKA FC MAS TábOrSKO, a.s.
Fotbalová národní liga – podzim 2013

Brankáři:

23
24
30

VARyŠ
TOMA
WINTeR

LUKáŠ
MICHAL
VáCLAV

15. 05. 1990
17. 07. 1988
18. 08. 1976

Obránci:

2
3
4
5
7
13
16
21
22

HRIC
MARIOTTI
ŠTRBáK
KOTRBA
MAŠeK
CIFeRSKý
MRáZ
TUSJAK
SLADKý

JAKUB
ROBeRT
MARIAN
VáCLAV
TOMáŠ
IVAN
PeTeR
LUBOŠ
MARTIN

04. 07.
16. 03.
13. 02.
04. 06.
26. 03.
03. 01.
04. 05.
15. 02.
01. 03.

1991
1993
1986
1983
1987
1989
1985
1992
1992

Záložníci:

6
8
12
17
18
19
20

KOČí
ŠIML
PRáŠeK
POTOČNý
RABIňáK
ŠIMáK
JAVOReK

ALeŠ
ONDŘeJ
JAROSLAV
ROMAN
JIŘí
JAN
PeTR

18. 08.
19. 04.
25. 04.
25. 04.
16. 06.
13. 10.
09. 02.

1981
1986
1992
1991
1989
1978
1986

Útočníci:

9
10
11
14
15

DŽAFIČ
VUKADINOVIČ
STRNAD
MUSIOL
PReSL

ADNAN
MILJAN
MILOSLAV
ZByNěK
ANTONíN

10. 05.
27. 12.
03. 12.
01. 07.
06. 08.

1990
1992
1981
1991
1988

Přišli: Toma (host. Vlašim), Winter (Bohemians), Tusjak (Slavie), Potočný (Bohemians 1905),
Štrbák (Opava), Šiml (Dukla), Musiol (Liberec), Javorek (Dynamo České Budějovice), Mariotti (Žižkov).
Odešli: Fryšták (Slovácko), Fišan (Dunajská Streda), Gallo (Michalovce), Krch (Sparta – šel
do Bohemians 1905), Dobal, Jasanský (oba návrat do Dynamo České Budějovice), Dolejš
(Teplice), Lukáš Mach (na zkoušce v Čáslavi).
Realizační tým:
Vedoucí:
Trenér:
Asistent:
Asistent:
Lékař
Masér

Kotalík Petr
Nádvorník Roman
Frňka Petr
Pižanowski Petr
MUDr. Balík Josef
Mrzena Rostislav

Vedení klubu:
Výkonný ředitel:
Obchodní ředitel:
Sekretář mužů:
Marketing:
Účetní klubu:
PR klubu:

Ing. Tomáš Samec
Jiří Kovář
František Anděl
Ing. Karel Chotovinský
Alena Švecová
Mgr. Luboš Dvořák
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OHLÉdNuTí ZA MiNuLÝMi ZápASY

1. kolo: FC Hradec Králové – FK Pardubice 2:2 (0:0)

Luboš Prokopec: „Nám se
zápas zkomplikoval vyloučením ve 14. minutě. Musím ale
říct, že do té doby jsme nehráli dobře, neboť nám chyběl větší pohyb a dlouho
jsme drželi míč. Po vyloučení
jsme museli změnit taktiku a první poločas
jsme dohrávali pod takovým šokem, po tom
co se stalo, ale ve druhém poločase jsme
i v deseti dokázali soupeře přehrát a vytvořili jsme si víc šancí. Jsem rád, že i za nepříznivého stavu jsme dokázali výsledek otočit.
Mrzí nás, že jsme nedokázali vedení udržet,
ale na druhou stranu po tom průběhu, kdy
jsme dostali tři rány za sebou, tak jsem rád,
že aspoň ten bod jsme získali!“
Jan Šisler: „Bohužel se nám
nepodařilo v derby vyhrát,
což jsme chtěli. Ale v tomhle
vedru a ještě když jsme šli
v 15. minutě do deseti, tak
musíme ten bod, co jsme
uhráli, brát. Je to velká škoda,
neboť v průběhu utkání jsme otočili výsledek

v náš prospěch, ale výsledek jsme neudrželi.
Ale v tomhle počasí a v deseti musíme ten
bod brát a jedeme vyhrát do Karviné!“
Jiří Poděbradský: „Utkání
ovlivnilo brzké vyloučení
Adriho. A nejen to, bylo obrovské teplo, které ovlivnilo
celé utkání. Takové zápasy,
za tak velkých teplot, by se
měly hrát v pozdějších hodinách. Na druhou stranu podmínky byly pro
obě mužstva stejné a jsem rád, jak jsme to
zvládli. Šahali jsme po vítězství a mohli jsme
zápas uhrát o něco lépe, ale na druhou
stranu dělba bodů je asi spravedlivá. Čeká
nás další zápas a jedeme do Karviné vyhrát,
získat tři body a posunout se o něco výše
v tabulce.“
Tomáš Malinský: „Utkání
jsem začal na lavičce. Brzy
jsme dostali trošku zbytečně
červenou kartu, ale ve finále
jsme se s tím docela dobře
poprali. Počasí bylo moc
špatné, protože ubíralo hodně síly. V první půli se hrál takový unavený
fotbal, moc ovlivněný vedrem. Ve druhém
poločase jsme kopali penaltu, škoda, že
jsme ji nedali, protože bychom vedli a zápas
by vypadal jinak. Pak jsme dostali nešťastný
gól, ale zápas jsme suprově otočili. Velká
škoda, že jsme výsledek neudrželi. Dostali
jsme hloupý gól po centru za obranu, kdy
soupeř míč perfektně trefil a vyrovnal. Remíza je asi pro obě strany zasloužená!“
Připravil Petr Přibík

1. kolo, 28. července 2013:
FC Hradec Král. – FK Pardubice 2:2 (0:0)
Branky: 77. Šisler z PK., 78. Kraják – 54.
Hundák, 84. Kakrda. Rozhodčí: Příhoda –
Gallo, Vostrejž. ŽK: 3. a 14. Rolko, 50. Šisler,
80. Malinský – 32. Hundák, 75. Řezníček.
ČK: 14. Rolko. Počet diváků: 4350.

FC HK: Lindr – Zelený, Hochmeister (74.
Kopáč), Rolko, Poděbradský – Šisler, Kučera, Janoušek, Kraják – Zec (62. Kulič),
Voltr (46. Malinský). FK Pardubice: Frydrych
– Tischler, Pospíšil, Přibyl (75. Dostálek), Rešetár, Kudrna (64. Řezníček), Petrus (82. Kakrda), Norek, Šejvl, Jeřábek, Hundák.

V prvním podzimním duelu letošního roku
přijeli na Všesportovní stadion pardubičtí
fotbalisté. Utkání ovlivnilo brzké vyloučení Rolka, které narušilo hru domácích.
Po změně stran se do vedení dostali
hosté, ale Hradec výsledek otočil. V závěru přišla ledová sprcha v podobě vyrovnávací branky Pardubic. Zápas se hrál
za úmorného vedra a konečná remíza je
spravedlivá.
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OHLÉdNuTí ZA MiNuLÝMi ZápASY

2. kolo: MFK OKD Karviná – FC Hradec Král. 2:1 (2:1)

Luboš Prokopec: „Zápas
jsme si prohráli sami. V 1.
poločase jsme zbytečně dvakrát inkasovali laciné branky.
Soupeř nás předčil jednoznačně v agresivitě v osobních soubojích. Měli jsme
sice optickou převahu, ale bohužel nám
chybí větší přímočarost do šestnáctky a lepší hra v obranné fázi.“
Marek Plašil: „Z první střely
na branku jsme dostali z 25
metrů gól do šibenice. Pak
se nám podařilo vyrovnat,
ale v zápětí jsme opět dostali
po standardní situaci branku.
Moc se nám nedařila kombinace, neboť ta naše končila u soupeřovy šestnáctky a moc vyložených
šancí jsme neměli. Nebylo to
dobré utkání!“
Marek Kulič: „Začali jsme
dobře a dařila se nám kombinace. Potom jsme dostali
hloupý gól z dálky. Ale s tím

se nedá nic dělat, to je prostě fotbal, soupeř
to krásně trefil. Pak jsme začali bláznit a otevřeli hru. Chodili jsme až v osmi dopředu.
Karviná sice měla z toho nebezpečné brejky,
ale naštěstí se nám podařilo vyrovnat. Pak
přišla naše klasika a do přestávky jsme dostali, hloupý gól ze standardky. V kabině
jsme si řekli, že to musíme změnit. Optickou
převahu jsme měli, ale domácí pak hráli
chytře na brejky a my jsme to zbytečně
drbali. Musíme se víc cpát do šestnáctky,
centrovat a nabíhat. Domácím brejky vycházely a utkání mohlo skončit i větším rozdílem. To jsme přežili a na konci zápasu se
nám naskytla možnost po rohu, ale Shejbal
to trefil mimo. Musíme se všichni srovnat
a začít hrát úplně jiný fotbal. Protože druhá
liga není první, to bude něco jiného. Nehledat příčiny jinde, ale začít u sebe!“
Tomáš Malinský: „Myslím si,
že jsme si body ani nezasloužili, protože jsme nepodali
týmový výkon. A jestli to
takhle bude pokračovat, tak
to bude špatné. Musíme se
semknout, hrát hlavně vzadu
na nulu a doufat v to, že nějaký gól dáme,
protože to jinak asi ve druhé lize nepůjde.
Dostávat dva góly a míň dávat, tak vyhrávat
nebudeme! Teď máme Táborsko a musíme
doufat, že vyhrajeme, abychom si napravili
aspoň to zaváhání, co jsme si udělali sami.
A můj gól? Naběhl jsem si z levé strany do
středu, Ondra Kraják mně poslal přihrávku
za obranu a pravačkou jsem přehodil vyběhnutého gólmana.“ Připravil Petr Přibík

2. kolo, 4. srpna 2013:
MFK OKD Karviná – FC Hradec Králové
2:1 (2:1)
Branky: Hottek 10., Jovanovič 36. – Malinský 25. ŽK: Hottek, Hoffmann – Hochmeister, Kučera, Shejbal. Počet diváků: 1688.
Rozhodčí: Adámková – Černý, Kubr

MFK OKD Karviná: Paleček – Hoffmann, Mikula, Jovanovič, Knötig – Vaněk (80. Gonda),
Hottek – Ciku (68. Svatonský), eismann – Mišinský (71. Pavelka), Vladavič. FC HK: Lindr
– Poděbradský, Hochmeister, Plašil, Zelený
– Kopáč – Malinský (67. Voltr), Šisler, Kučera, Kraják (74. Shejbal) – Kulič (60. Zec)

K prvnímu utkání na hřiště soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté do Slezska, kde se
střetli na Městském stadionu v Karviné
s místním týmem. Všechny branky padly
v prvním poločase, domácí tým šel do vedení, ale Hradec srovnal. Karviná se opět
vstřelila vedoucí branku. Po změně stran
se domácí zatáhli a hráli na brejky.
V samém závěru mohli hradečtí Votroci
vyrovnat, ale chybělo jim potřebné štěstí.
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jAK TO bYLO NApOSLedY?
Přípravná utkání 2013

Votroci se v mistrovském utkání potkají
s dnešním soupeřem poprvé. Klub FC
MAS Táborsko postoupil do 2. ligy po skončení sezóny 2009/2010. V ten samý moment
povýšili také Votroci, a to postupem do
Gambrinus ligy, tudíž se ve stejné soutěži
nepotkali.
Potkávali se ovšem v přípravných zápasech.
Například letos si byli soupeři hned v úvodu
roku 2013 v zimním turnaji Tipsport Cup
a nyní v letní přípravě na hřišti v Opatovicích.
Oba duely skončily schodnou remízou 2:2.
A jak to tedy bylo?
Tipsport Cup 2013, 9. 1. 2013, 13.00, TZL,
Praha-eden:
FC HK – FC MAS Táborsko 2:2 (0:2)
Branky: Zelený, Harba – Mach, Presl. Rozhodčí: Lerch – Hrkal, Šulcová. Diváků: 50
FC HK: 1. pol. Koubek – Plašil, Hochmeister, Fukal, Hájek – Halilovič, Šisler, Schwarz,
Kulič, Štěpán – Zec. 2. pol. Ottmar – Holeš,
Jánošík, Pávek, Poděbradský – Rezek,
Strnad, Schwarz, Zelený – Harba, Voltr
FC MAS Táborsko: 1. pol. Fryšták – Mašek,
Smetana, Kalášek, Muharem – Jasanský,
Presl, Ciferský, Mráz – Džafič, Mach. 2. pol.
Fišan – Kotrba, Hric, Gallo, Smrek – Jelínek,
Nohava, Jasanský – Prášek, Strnad, Voráček
Ve svém prvním vystoupení na zimním turnaji Tipsport cup měl trenér Plíšek k dispozici celý kádr, a tak využil možnost, postavit
do každého poločasu jinou „jedenáctku“.
Jediný, kdo odehrál celé utkání, byl Petr
Schwarz.
Votroci vstoupili do utkání velice aktivně
a první poločas v podstatě odehráli na půlce
soupeře. Ten naopak využíval rychlých
brejků. Již v 5. centroval Štěpán, Zec hlavičkou prodloužil na Hochmeistera, ale ten
v dobré pozici branku netrefil. Po čtvrthodině hry byl v akci opět Zec, to když si naběhl za obranu na přesný pas Šislera, ale
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bosenský hráč, sám před brankářem Fryšťákem, své příležitosti nevyužil.
Po půlhodině hry se před branku Votroků dostali i hosté a jejich první šance nakonec
skončila gólem. Po rohovém kopu míč propadl a první, kdo se k míči dostal, byl „exhradečák“ Mach. Pro něho již nebyl problém,
doklepnout míč za ležícího Koubka, 0:1. V 37.
vyslal na soupeřovu svatyni „jedovku“ Kulič,
ale brankář hostí byl na místě. Druhá studená sprcha přišla v samém závěru poločasu. Na přímý kop nejvýše vyskočil Presl
a stanovil poločasový výsledek na 0:2.
Do 2. poločasu nastoupili oba soupeři ve
změněné sestavě, ale obraz hry se v podstatě nezměnil. Votroci i nadále obléhali soupeřovu šestnáctku a snažili se o zkorigování
výsledku. Do první velké šance se dostal
v 47. Harba, ale svoji silnější levou mířil nad.
O pět minut později ho napodobil Rezek.
Gólový efekt z velkého tlaku přišel až v 63.,
kdy od brankové čáry centroval Holeš, našel
volného Poděbradského, který „naservíroval“ na velké vápno Zelenému. Jeho tečovaná střela skončila za zády bezmocného
Fišana, 1:2. Poté následovaly další šance.
Jánošík však hlavou minul a Harba, tentokrát
pravou, také ne. V gól se přetavila až šance
v 82. Rezek rychle rozehrál přímý kop na
Schwarze, ten našel ve vápně Harbu a tentokrát se již bosenský útočník nemýlil a do
protipohybu brankáře srovnal skóre, 2:2. To
také byla poslední šance zápasu. Votroci
sice byli po celý zápas aktivnější, ale dvougólové manko z prvního poločasu již v tom
druhém nedohonili. Připsali si tak první bod
do tabulky zimní ligy Tipsport Cup.
Přípravné utkání, 10. 7. 2013 od 17.00, Opatovice nad Labem:
FC HK – FC MAS Táborsko 2:2 (1:1)
Branky: Tafat 28. – Musiol (PK) 20., Potočný
47. 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
FC MAS Táborsko: Toma – Sladký, Mráz (57.
Hric), Ciferský, Rabiák (46. Štrbák) – Presl
(61. Kočí), Šiml, Džafič (46. Kotrba), Javorek, Potočný – Musiol (73. Vukadinovič)
Druhé utkání s FC MAS Táborsko Votroci
odehráli v pěkném areálu AFK Opatovice.
V základní sestavě nastoupil Adrian Rolko,
který ještě dopoledne stihnul podepsat
smlouvu, a také Luboš Kolár ze slovenské
Nitry, který je v Hradci na zkoušce.
Úvod utkání byl z obou stran opatrný. První
vzrušení přišlo po čtvrthodině hry, kdy z 25
metrů prověřil pozornost hostujícího brankáře David Sixta. Ovšem pět minut na to
bylo zle nedobře pro domácí. Po své pravé
útočné straně utekl domácímu Shejbalovi
Džafič a toho pak následně domácí bek fauloval v pokutovém území. Nemohlo následovat nic jiného, než pokutový kop, který
s přehledem proměnil Musiol, 0:1.
Votroky však zbytečný gól nepoložil. Střely
Sixty a následně Rolka jen těsně minuly
branku Táborska. Poté však již přišla 28. minuta a pěkná kombinace po ose Harba –

Tafat. Pro posledně menovaného nebyl
problém, uklidit míč do branky soupeře, 1:1.
Úvod 2. poločasu se domácím nepovedl. Již
v 47. minutě utekl po pravé straně Presl, zacentroval na malé vápno, kde našel Potočného, který míč dopravil za Koubkova záda,
1:2. Chvíli na to mohl zvýšit Presl, ale jeho
„jedovka“ zpoza vápna jen těsně minula domácí svatyni. Votroci se z inkasovaného
gólu otřepali a soupeře přimáčkli na jeho
polovině. Dvě velmi dobré příležitosti ke skórování promarnil Urbanec a šance Adriana
Rolka a Haliloviče ze sedmdesáté minuty
volaly po proměnění. Ujala se až akce Tomáše Malinského v 78. Jeho průnik však zastavila obrana Táborska pouze za cenu
faulu, a tak se kopala penalta také na druhé
straně. Tu bezpečně proměnil Halilovič, 1:1.
Tomáš Malinský měl šanci také o dvě minuty
později, jenže jeho ránu zastavilo břevno Tomovy branky. Na druhé straně nevyužili závaru před Koubkem ani Vukadinovič
s Javorkem, a tak se soupeři rozešli po devadesáti minutách smírně 2:2.
Luboš Prokopec, trenér: „Pro nás jenom
dobře, že jsme dnešní zápas sehráli. Po
něm hned uzavřeme kádr a tak nám zápas
pomohl vyřešit některé otazníky. Abych se
také vyjádřil k samotnému zápasu. Myslím
si, že jsme tam měli dobré pasáže, ale také
pasáže, kdy jsme zbytečně hráli dozadu,
a chyběla nám větší přímočarost. Také si
musíme hodně rychle zvyknout, že druhá
liga bude o tvrdých osobních soubojích
a my se musíme zlepšit právě v nich.“
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juNiOrSKÝ TÝM FC HK
Liga juniorů 2013/2014

1. kolo, pondělí 29. 7. 2013, SCM Bavlna: FC HK – SK Sigma Olomouc 1:2 (1:0)
Branky: Langr 26 – Doležal 55, Pospíšil 63, ŽK: Kučera, Kratochvíl, Bláha, Hodas, Počet diváků: 284, Rozhodčí: Bílek – Křížek, Haleš. FC HK: Koubek – Doležal, Krčál, Hock, Kratochvíl
– Vobejda (84.Kraják) – Sixta (70. Bláha), Kučera – Hodas, Langr, Shejbal (63. Jukl). SK
Sigma Olomouc: Reichel – Javůrek, Štěrba, Svozil (42. Herynek), Sukup – Houska, Pospíšil (86. Kováč), Habusta – Zahradníček (59. Fišer), Doležal (89. yunis), Holub (83. Weinlich).
V úvodu utkání měli dvě velké šance hosté. Nejprve zablokovaná střela olomouckého útočníka skončila na břevně Koubkovy brány a druhou zmařil sám Tomáš, kdy vystihl směr přihrávky Pospíšila na nekrytého Doležala. V 26. minutě vymyslel dvě excelentní přihrávky Jan
Shejbal. Nejdříve našel na malém vápně Hodase, který sice vyběhnutého Reichla překonal,
jenže jeho slabá střela do branky nedoputovala. Ta druhá přihrávka již byla gólová, kdy se
z velkého vápna střelou po zemi k tyči prosadil Langr, 1:0. Za deset minut mohlo být veseleji. Na Sixtovu „kolmici“ si za obranu naběhl střelec úvodní branky zápasu Marek Langr,
jenže jeho lob skončil na tyči Reichlovy branky.
Druhý poločas začali Hanáci náporem. První gólovou šanci Doležala ještě Koubek zlikvidoval, jenže v 55. se opět Doležal prosadil přes nedůrazného Krčála a podél Koubka srovnal
skóre, 1:1. Olomoučtí mladíci v tlaku neustávali a gólově se prosadili ještě v 63. minutě. Na
kolmici si za obranu naběhl Pospíšil, udělal kličku vyběhnutému Koubkovi a „zavěsil“ do
prázdné branky, 1:2. Votroci se v druhém poločase příliš neprosazovali. Výjimkou byla 80.
minuta a průnik Langra na hranici vápna, odkud vyslal „jedovatou“ střelu na Reichla. Ten
však slibnou příležitost svým zákrokem zlikvidoval. Posledních deset minut zápasu sice měli
domácí územní převahu, ale do gólové příležitosti se již nedostali.
Jaroslav Veselý, trenér FC HK: „Myslím si, že diváci viděli poměrně kvalitní utkání, neboť
obě mužstva byla posílena o několik hráčů A týmu. Olomouc měla velkou kvalitu v Pospíšilovi, Doležalovi a Javůrkovi. V první půli jsme byli lepším celkem. Dařila se nám kombinační
hra, dali jsme vedoucí gól, nastřelili tyč a neproměnili několik velmi dobrých šancí. Druhý poločas z naší strany už tak dobrý nebyl. Klíčový byl vyrovnávací gól Sigmy, následně po naší
chybě v rozehrávce šli hosté do vedení a až do konce zápasu byli lepším mužstvem. Škoda,
že jsme zápas lépe nezvládli, chtělo to ale přidat druhý gól. Navíc již zmiňovaní Doležal s Pospíšilem se dokázali prosadit ve druhé půli individuálně, což nám dělalo velké problémy.“
3. kolo, čtvrtek 1. 8. 2013, Městský stadion Ml. Boleslav: FK Ml. Boleslav – FC HK 5:1 (3:0)
Branky: 20. Klobása, 22. Mehanovič, 27. Klobása, 50. Mehanovič, 54. Šulc – 70. Bláha. Rozhodčí: Kotalík – Urban, Vrzal. ŽK: 86. Mehanovič (MBL) – 48. Halilovič (HKR), 80. Kučera
(HKR), ČK: 75. Halilovič (HK). FK Mladá Boleslav: Diviš – Smejkal (46. Šimek), Křapka, Šulc
(63. Klíma), Skořepa (82. Hodač), Vraštil, Mehanovič, eliáš, Klobása (72. Prieložný), Tvrzník,
Geissler. FC HK: Zavřel – Bodlák (46. Doležal), Zezula, Halilovič, Vobejda, Krčál, Jukl (72.
Langr), Langr, Kratochvál, Schwarz (46. Kučera Jiří), Vaněček (44. Bláha)
První čtvrthodina proběhla ve svižném tempu nahoru – dolů. První velkou příležitost utkání
měl v 17. domácí Klobása, který prověřil prudkou střelou zpoza vápna Zavřela v brance Votroků. O tři minuty později se však tentýž hráč již brankově prosadil, když se ve skrumáži
před Zavřelem nejlépe zorientoval a poslal domácí tým do vedení, 1:0. To však nebylo zdaleka vše. O 120 vteřin později to bylo již 2:0, kdy Mehanovič prostřelil hostujícího gólmana
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z hranice velkého vápna. První
třiceti minutovku gólově uzavřel
opět Klobása, který se opět dostal k zakončení po sérii odražených míčů v malém vápně, 3:0.
V průběhu prvního poločasu dominovali jasně domácí, kteří se
prosazovali v osobních soubojích. K jediné šanci hostí se dostal v 32. Jukl, jenže jeho střela
z hranice vápna jen těsně minula
domácí branku.
V druhém poločase domácí pokračovali v dobré kombinační hře
a i nadále byli lepším týmem. V 50. neustál souboj Kučera s domácím Mehanovičem a ten
tak mohl zvýšit na 4:0. I přes vysoce nepříznivý stav přišla pětiminutovka Votroků, kteří se
dostali do dvou slibných šancí, jenže Kučera, ani Bláha dobré příležitosti ke skórování nevyužili. Naopak, opět se gólově prosadil domácí Šulc po sérii odražených míčů ve vápně
a zvýšil tak na hrozivých 5:0. Poté domácí polevili ve svém tempu a toho využil Marek Langr,
který prošel po levé straně soupeřovou obranou a naservíroval před branku na nikým nekrytého Bláhu. Pro něj již nebyl problém míč uklidit do opuštěné branky, 5:1. Kalich hořkosti
si Votroci dopili vyloučením Haliloviče, který se musel poroučet do sprch čtvrthodiny před
koncem utkání po dvou žlutých kartách. Paradoxně, po vyloučení hostujícího hráče se již domácí tým nedokázal propracovat do dalších šancí a utkání se tak dohrávalo pouze v rovině
osobních soubojů.
Jaroslav Veselý, trenér FC HK: „Domácí byli po celé utkání jasně lepším týmem. Mrzí mě, že
jsme soupeře více neprověřili a jsem hluboce zklamán z některých individuálních výkonů našich hráčů. Propadli jsme také jako tým. Jsem přesvědčen, že při zvýšené odpovědnosti a úsilí
našich svěřenců, nemuselo utkání takto dopadnout. Máme před sebou ještě hodně práce.“
4. kolo, 5. 8. 2013, Kunovice: 1. FC Slovácko – FC HK 2:0 (1:0)
Branky: 17. Havlík, 87. Bartoš, ŽK: Havlík, Šumulikovski – Krčál, Soukup, Počet diváků: 50,
Rozhodčí: Plesar – Machálek, Miko. 1. FC Slovácko: Heča – Břečka, Reinberk, Bartoš, Biolek, Havlík, Prajza (85. Machač), Kübl (89. Křivánek), Šumulikovski, Mezlík, Fojtášek (70.
Groulík). FC HK: Koubek – Shejbal (89. Langr), Zezula, Soukup, Vobejda, Krčál, Hodas (62.
Doležal), Sixta (62. Kratochvíl), Kučera (78. Týfa), Bláha, Zec.
Votroci měli první velkou šanci zápasu, kdy Zec uvolňoval Hodase, ale tomu v poslední chvíli
ukopl míč domácí Břečka. Hru domácího týmu řídil šikovný Šumulikovsky. Ten také po
čtvrthodině hry uvolňoval Fojtáška, ale Koubek v brance Votroků byl u míče dříve. Stejný
hráč však v 17. přeným centrem do vápna našel Havlíka a ten hlavou dostal domácí tým do
vedení, 1:0. V 22. agilní Shejbal, jenž hrál netradičně na pozici levého beka, prošel až k rohovému praporku, zpětnou přihrávkou našel volného Zece, který však z hranice velkého
vápna mířil nad. Největší příležitost na srovnání skóre měl poté Bláha, jenž po chytrém uvolnění Kučerou se dostal až před Heču, ale ten jeho střelu vytěsnil na roh. Vzápětí dobře stříleli Vobejda a Zec. Zajímavá situace nastala před brankou Votroků po půlhodině hry. Tísněný
Zezula dával vysokou malou domů, kterou musel Koubek odehrát rukou a rozhodčí odpískal nepřímý volný kop z hranice značky pro pokutový kop. Černá zeď musela putovat až do
Koubkovy branky, ale dobrou šanci ke skórování domácím sebral Krčál, který střelu zblokoval a míč odkopl do bezpečí. V závěru poločasu ještě předvedl dobré průniky Shejbal, ale
na skóre se nic neměnilo.
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Po celý druhý poločas byli Votroci lepším týmem. Dobře kombinovali, ale do gólového zakončení se přes dobře organizovanou obranu domácích nedostali. V samotném závěru
utkání se potvrdilo okřídlené „Nedáš – dostaneš“. Po křídle unikl střídající Machač, na hranici pokutového území našel Bartoše a ten střelou na zadní tyč nedal Koubkovi šanci a stanovil tak konečný stav utkání na 2:0 pro Slovácko.
Jaroslav Veselý, trenér FC HK: „Domácí byli lepší v úvodu obou poločasů. Zaslouženě se
ujali vedení, ale pak jsme to byli my, kdo diktoval tempo hry. Dobrých brankových příležitostí
jsme však nevyužili a naopak při hře vabank jsme podruhé inkasovali.“

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

SK České Budějovice
FK Baník Sokolov
MFK OKD Karviná
Městský FK Frýdek-Místek
FK Ústí nad Labem
FK Baník Most
FC Graffin Vlašim
FK Fotbal Třinec
FK Pardubice
FC Hradec Králové
FK Varnsdorf
FC MAS Táborsko
FC Fastav Zlín
Loko Vltavín
FK Viktoria Žižkov
FK Bohemians Praha

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
0
0
2
1
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
2
2

6:0
4:1
4:2
6:2
3:0
2:0
4:2
3:2
3:3
3:4
2:3
1:3
0:2
0:3
0:6
1:9

6
6
6
4
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1
0
0

0
3
3
1
1
1
3
0
-1
-2
-2
-2
-2
-2
-3
-3

9
9
7
7
6
6
6
6
4
4
4
4
3
3
3
3
3
0
0
0
0

3
6
1
4
3
0
0
0
1
-2
-2
1
-3
0
-3
0
0
-3
-3
-3
-3

Tabulka Juniorské ligy, sezóna 2013/2014, po 3. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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FK Mladá Boleslav
FC Viktoria Plzeň
1.SC Znojmo FK
AC Sparta Praha
1.FK Příbram
FK Teplice
1.FC Slovácko
FK Baumit Jablonec
FC Baník Ostrava
FC Vysočina Jihlava
FK Pardubice
FC Slovan Liberec
FC MAS Táborsko
FK Varnsdorf
SK Slavia Praha
FC Zbrojovka Brno
SK Sigma Olomouc
FK Dukla Praha
FC Hradec Králové
Bohemians 1905
FK Fotbal Třinec

3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3

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

0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

16:2
6:3
8:4
8:4
8:2
6:0
5:5
6:9
7:4
7:6
5:5
5:5
6:6
6:7
4:5
3:6
3:6
2:7
2:9
2:9
3:14

rOZHOvOr

s Bohuslavem Pilným, asistentem trenéra FC HK
Začátek nového soutěžního ročníku nezastihl Votroky v bodové pohodě a z možných
šesti, získali pouze jediný. Asistent trenéra
Bohuslav PiLný, společně s trenérem Lubošem Prokopce, dnes připraví svůj tým tak,
aby všechny body zůstaly doma „pod lízátky“.
„Všichni jsme doufali ve větší bodový zisk.
Ovšem když se ještě ohlédnu za prvním
utkáním proti Pardubicím, tak vzhledem
k vývoji utkání, bod jsme nakonec vzali. Co
však neberu, to je prohra a výkon některých
hráčů v Karviné. Zápas v Karviné ovlivňuje
můj náhled na první dvě kola a jediný bod
ze šesti je málo. Všichni doufáme, že se vše
otočí a bodový zisk se rozjede,“ říká Bohuslav Pilný.
Co Vás nejvíce potěšilo v prvních dvou kolech?
No… (zamyslí se), nebylo toho tolik, ale nejspíš druhý poločas s Pardubicemi, kdy se to
mužstvo semklo a předvedlo velice dobrý
výkon, i když nás bylo o jednoho hráče
v poli méně. Také pozitivně vnímáme to, že
se nám daří střílet góly, ale na druhou stranu
také hodně gólů dostáváme. Na tom je potřeba zapracovat.
Naopak, co byste z úvodu soutěže nejraději vystřihl a smazal?
Úvod zápasu s Pardubicemi jsme začali
dobře, ale celý zápas ovlivnilo brzké vyloučení Adriana Rolka. Takže asi tento moment.
Nejsme také spokojeni s obrannou činností
mužstva, s jeho agresivitou a napadáním
soupeře. V Karviné nám ukázali, o čem ta
soutěž je. Čím dřív si navykneme na způsob
hry ve druhé lize, tím to bude lepší. To se
však nedá vystřihnout, na to se musíme připravit.
Na zmiňovanou agresivitu si již v několika
rozhovorech stěžoval trenér Prokopec.
Jak se dá takovému soupeři čelit a co jste
pro dnešní utkání s Táborskem změnili?
Uzpůsobili jsme tréninkový proces a snažili

jsme se vybrat vhodné typy hráčů. Někteří
totiž nejsou schopni přijmout způsob hry
soupeře a dělá jim to problémy. Tito hráči
budou mít zřejmě smůlu a budeme do zápasů stavět pouze odolné typy hráčů.
Koho se to může týkat?
Představu máme, ale nevím, zda je to
vhodné ventilovat takto před zápasem. To
jistě fanoušci poznají okamžitě při nástupu
a jistě budou také mnozí překvapeni.
V letním přestupovém období do týmu přišly čtyři nové tváře (Rolko, Kraják, Vaněček
a Kučera), a také se do týmu přesunulo pět
odchovanců z juniorského týmu (Bodlák,
Hock, Shejbal, Sixta a Kopáč). Jak jste
s nimi spokojen?
Z pohledu produktivity, kdy jeden gól dal
a druhý připravil, tak určitě s Ondrou Krajákem. Když bude takto produktivní i nadále,
tak to bude dobré. David Vaněček měl zdravotní problémy a do hry ještě nezasáhl,
takže to na hodnocení moc není. Tomáš Kučera přišel na poslední chvíli a teprve se rozehrává. Má celkem solidní okamžiky ve své
hře, ale také má problémy s defenzivou.
Ovšem vypadá velmi nadějně. Adriana Rolka hodnotit nemusím, protože ho všichni
známe a za nás odehrál do svého vyloučení
pouhých čtrnáct minut. Co se týká kluků „juniorů“, tak tam to chce ještě nějaký čas. Asi
je nesmysl, kdybychom chtěli naráz do týmu
zapracovat všechny mladé hráče. Když se
nám podaří každého půl roku do „áčka“ vložit jednoho mladého hráče, bude to úspěch.
Do týmu jste zapracovali mladého Asima
Zece, kterého chtěli mnozí fanoušci do
kádru již vloni. Ten se však v prvních dvou
kolech moc neprosadil…
Musíme brát v úvahu jeho věk (19 let pozn.
redakce). To je hrozně mladý kluk a byl by
nesmysl si myslet, že on momentálně potáhne Hradec a že nás do ligy prostřílí. Asim
předpoklady určitě má, je typově úplně jiný,
než naši hráči, myslím tím z Čech. Dále je
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hrozně podstatné, jak bude pracovat a jak
s ním bude pracováno. Vždyť doposud hrál
„pouze“ juniorský fotbal a mezi dospělými
je teprve chvilku. Navyknutí si na hru proti
zkušeným hráčům přeci jen chvilku trvá.
Jeho čas přijde.
Dnes je naším soupeřem tým FC MAS Táborsko. Jaké to bude utkání?
Vzhledem k bodovému zisku z prvních dvou
zápasů by na nás mělo být od samého začátku vidět, že ho jdeme vyhrát. Chceme ho
zmáknout, a mělo by to být na hřišti od za-

čátku do konce vidět. Jsme si vědomi, že
čekání na domácí výhru je dlouhé a pevně
věřím, že to zvládneme, a že se po utkání
budeme moci s našimi fanoušky radovat
z výhry.
Á propos, víte, kdy mohli naposledy naši
fanoušci slavit vítězství v mistrovském zápase v domácím prostředí?
Bohužel to vím přesně, vloni v listopadu se
Slavií a s Plzní v poháru.
Tak ať to dnes zlomíte a tři body zůstanou
doma. Děkuji za rozhovor.

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 2002–2007.
RáDI MeZI SeBOU PŘIVíTáMe VŠeCHNy ZáJeMCe
O ČeRNOBíLý DReS.
Případné informace vám poskytne:
Róbert Barborík, šéftrenér Fotbalové akademie FC HK,
telefon 731 452 353
Lukáš Fibiger, sekretář Fotbalové akademie FC HK,
telefon 733 546 174
-12-

SLAvNÝ TÝM vOTrOKŮ
OpĚT v AKCi
V rámci oslav 80. let oddílu kopané v obci
Libčany sehrál tým hradeckých Votroků,
který vybojoval vítězství v Českém poháru v soutěžním ročníku 1995–96, přátelské utkání se starou gardou Libčan.
A tak se v pátek 2. srpna na výborně připraveném libčanském pažitu představili divákům legendární hráči Hradce, kteří všem
přítomným divákům – a že se jich sešlo požehnaně – dokazovali, že možná ztratili na
rychlosti, získali nějaká ta kila navíc, ale jejich fotbalový um nevyprchal. V brance čaroval Karel Podhajský, před ním poctivě
„tvrdil muziku“ eda Urban, v záloze udivovali fyzičkou a nasazením v úmorném vedru
Ríša Jukl, David Breda, Ivo Ulich, na hrotu
pálil ostrými Vráťa Lokvenc.
Votroci domácí tým „vyučovali“ po celý
zápas a skóre na jeho konci bylo vysoko
v jejich prospěch. O to ale samozřejmě
vůbec nešlo. Smyslem akce bylo, znovu se
setkat, pomoci dobré věci a potěšit fotbalové fajnšmekry v ochozech.
Jeden z přímých aktérů zápasu ředitel FC
Hradec Králové Ing. Richard Jukl k utkání
ještě v jeho průběhu řekl: „Je to skvělá akce.
Já jsem moc rád, že si kluci udělali čas a při-

jeli sem do Libčan v hojném počtu. Všichni si
zápas na skvěle připraveném trávníku užívají
a věřím, že se zase někdy takto společně sejdeme. Hraje se nám spolu velmi dobře.“
Za Hradec nastoupili: Karel Podhajský –
David Homoláč, eda Urban, Milan Ptáček,
Ivo Ulich, Daniel Kaplan, Aleš Hynek, Jaroslav Vrábel, Vratislav Lokvenc, Michal
Šmarda, Richard Jukl, Petr Pokorný, David
Breda a hrající trenér Karel Krejčík.

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. 19 - záložník FC Hradec Králové
Tomáš Kučera

FC Hradec Králové
sezóna 2013/2014

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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rOZHOvOr

s Milanem Frimmelem, trenérem dorostu U-19 FC HK
Nejstarší dorost FC Hradec Králové vstoupil
do sezóny dvěma rozdílnými zápasy. Zatímco v domácím prostředí si tým Milana
Frimmela poradil s Karvinou 3:2, na hřišti
Příbrami nestačil na domácí borce a prohrál
1:2 (domácí zápasy s Frýdkem Místkem, středa 7. 8.
a s Pardubicemi sobota 10.
8. byly odehrány před uzavírkou ČBG).
Jaké to byly zápasy?
Utkání s Karvinou jsme začali dobře, brzy šli do vedení a v 55´ to bylo 3:0. Do
konce utkání to ale nebylo
vůbec jednoduché. Hosté
během 4´ snížili na rozdíl
jedné branky a do 90´ byli
šance na obou stranách.
Nakonec jsme utkání zvládli, i když musím
říct, že spíš výsledkově než po herní stránce.
A jaké to bylo utkání v Příbrami?
Naopak v Příbrami jsme dostali branku již
ve 2´ a chvíli nám trvalo, než jsme se probrali. Konec poločasu už patřil nám a jen
nás mrzela nastřelená tyč a dvě vyložené
šance, které brankou neskončily. Druhý poločas byl od začátku v naší režii a také jsme
zaslouženě vyrovnali na 1:1. Dále jsme byli
aktivnější a přáli si utkání otočit. Bohužel
domácí z ojedinělého brejku přidali druhý
gól. I přes naši velkou snahu, opět nastřelenou tyč a několik šancí se nám vyrovnat
nepodařilo.
U týmu do 19 let jste druhou sezónu. Pojďme ještě k té první…
Minulou sezónu jsme skončili na 6 místě.
Potěšující je jistě fakt, že na domácím hřišti
jsme nastříleli nejvíce branek z celé I. DL a to
52 v 17 utkáních.
Letos budete pracovat s týmem, který
v loňské sezóně vyhrál svoji soutěž pro
mladší dorost. Jak se na práci těšíte?
-16-

Těším se na každou započatou sezónu,
nové hráče a ani teď to nebude jinak.
Čeho byste chtěl v soutěžním ročníku
2013/2014 se svým týmem dosáhnout?
Samozřejmě, že je pro všechny příjemné,
když se hraje na špici tabulky, ale nám jde spíš o to,
abychom opět posunuli nadějné hráče do juniorského
týmu, nebo rovnou do
mužů.
Koho považujete za největší talent ze současného kádru a kdo je v reprezentaci a v jaké?
Když musím jmenovat jednotlivce, tak to bude David
Breda, Filip Zorvan, Lukáš
Kraják, ale i ostatní hráči vypadají velmi dobře. Až čas
ukáže, kam se tito hráči dostanou. Ta cesta
je pro ně ještě hodně dlouhá. Co se týká reprezentace, tak David Breda je v U18, Radim
Jehlička, Lukáš Kratochvíl a David Sixta jsou
v reprezentaci do 19 let, ale s námi už nejsou
a hrají v juniorském, nebo A týmu.
Útočiště nacházíte v moderním areálu
Bavlna. Jaká je to výhoda pro dorostenecký tým?
To co se tady podařilo vybudovat pro mládež
je úžasné. Krásný moderní areál s perfektním
trávníkem. Hráčům se tu samozřejmě líbí
a žádný soupeř to tady nemá jednoduché.
Prostě výborné domácí prostředí.
Součástí Bavlny je Fotbalová akademie
FC Hradec Králové s ubytovnou. Jak oceňujete Vy jako trenér možnost ubytování
přímo v areálu?
Je to velká výhoda! Kluci mají nadstandardní péči a hlavně nemusí nikam cestovat.
A jak takovou nabídku přijímají hráči, respektive jejich rodiče? Hraje to velkou roli
při jejich rozhodování, zda přestoupit do
našeho klubu?

Rodiče vědí, že když nám svěří své dítě,
bude o něj dobře postaráno a věřím, že jsou
spokojeni.
Trenéři mládežnických týmů hodně využívají nabídky různých stáží v renomovaných velkoklubech. Jakou fotbalovou
akademii jste navštívil Vy a jaká ve Vás zanechala největší dojem?
Měl jsem možnost navštívit fotbalovou akademii WFL Wolfsburg. Vše na nejvyšší
úrovni a přitom takové domácké, aby se
hráči cítili dobře. Součástí stáže bylo utkání
domácího staršího dorostu s Barcelonou
v rámci ligy mistrů v této věkové kategorii.
Neskutečný zážitek, když vám na dorostenecké utkání přijde na hlavní stadion pře
11000 diváků!!!
Hráči, kteří ukončí svoji dorosteneckou
kariéru, mají možnost pokračovat v juniorském týmu. Je to pro ně výhoda nebo
jste spíše zastánce varianty, „vhodit je do
vody dospělého fotbalu a ukaž se“ …?
Řekl bych, že je to individuální. Někteří hráči
zvládnou přechod do dospělého fotbalu
lépe, jiní hůře. Mám taky zkušenost, že hráč

v dorosteneckém věku nebyl až tak dobrý,
nehrál pravidelně, ale přechod mezi muže
zvládl nejlépe ze všech.
Dnes není výjimkou, aby se hráč dorosteneckého věku, možná i žákovského věku,
upsal evropskému velkoklubu. Jste toho
zastáncem, aby již takto mladí hráči odcházeli z našich soutěží?
Opět je to podle mě velmi individuální. Není
jednoduché pro mladého hráče odejít do
cizí země. I když to třeba zvládá po fotbalové stránce, ale musí to zvládnout ještě hlavou. Nemá tam rodiče kamarády, nezná
jazyk. Naopak, když vše zvládne v novém
prostředí a prosadí se má vyhráno.
Jedním takovým talentem je i Jiří Miker,
který je sice věkem ještě mladší dorostenec, ale díky svému talentu by nastupoval
za Váš tým. Jenže v současné době je zraněný. Jak na tom je?
Jirka je ročník 98, takže patří ještě do kategorie U17. Už trénuje, i když individuálně,
ale o to víc se těší zpět na hřiště.
Před Vámi je celá sezóna. Co si od ní slibujete a co si přejete?
Sezóna bude opravdu dlouhá a těším se na
ni. Bude to pro nás další srovnání s dorosteneckými týmy z celé republiky. Moc bych
si přál, aby se nám vyhýbala zranění a nemoci. Dalším přáním je, připravit hráče tak,
aby se třeba již v zimní přestávce někteří posunuli do juniorského týmu.
Děkuji za rozhovor.
Kádr a realizační tým FC HK U-19:
Brankáři: Mačí Josef, Ordelt Adam. Obránci:
Drozd Pavel, Drozd David, Fenz Jan, Vyšehrad Lukáš, Václavek Petr, Hlavsa Jaroslav.
Záložníci: Šejvl Martin, Zdržálek Dominik,
Hrabar Patrik, Breda David, Kraják Lukáš,
Zorvan Filip. Útočníci: Heger Vojtěch, Šnejdr
Filip, Zbudil Aleš, Korčák Jakub, Dočekal Michal, Vágner Robert.
Trenér: Frimmel Milan. Asistent: Pišta Václav.
Trenér brankářů: Mareček Vojtěch. Masér:
Zídek Stanislav.

NAVŠTIVTe WeBOVÉ STRáNKy FOTBALOVÉHO KLUBU FC HRADeC KRáLOVÉ

www.fchk.cz
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pArTNer dNešNíHO uTKáNí
Hrdý partner FC Hradec Králové

Dnešním partnerem utkání mezi domácími
Votroky a týmem FC MAS Táborsko není
pouze jeden subjekt, nýbrž projekt Hrdý
partner, který spatřil světlo světa před třemi
roky. Duchovním otcem projektu je František
řehounek, který tak do pokladny hradeckého klubu ročně přinese částku, která se
rovná středně velkému sponzoru Votroků.
Jak vlastně vznikla myšlenka, dát dohromady drobné podporovatele klubu FC
Hradec Králové?
Chtěl jsem umožnit přihlásit se k podpoře
klubu i menším firmám, pro které je finančně složité stát se přímým partnerem
Votroků. A chtěl jsem také přilákat významné osobnosti našeho města, které se
díky projektu Hrdý partner mohou také připojit mezi partnery Votroků. Spojením těchto firem a osobností pak každoročně
vznikne jeden silný společný partner našeho klubu – Hrdý partner.
Kolik stojí, vstoupit do rodiny Hrdého partnera a jak to provést?
Členství v klubu stojí pouze 5.000 Kč (bez
DPH) na jednu sezónu a je řešeno normální
sponzorskou smlouvou. Zájemce může
kontaktovat mne na rehounek@volny.cz,
popř. na marketing@fchk.cz.
Co nabízíte novému členu při vstupu do
projektu?
Každý Hrdý partner obdrží dvě celoroční
vstupenky na všechna domácí utkání týmů
FC HK a na jím vybraném utkání se stane
naším VIP hostem se všemi výhodami s tím
spojenými. Dále obdrží unikátní samolepku
„Hrdý partner FC HK“ pro konkrétní sezónu
a jsem vždy rád, pokud je tato samolepka
vidět a partner se jejím umístěním na viditelném místě k účasti v projektu hlásí. Partnerům ovšem také poskytujeme reklamní
prostor, a to na stránkách klubu www.fchk.cz,
a na stránkách fanklubu www.votroci.cz. Firmám nabízíme i možnost speciální prezentace na stránkách fanklubu, kde mohou
-18-

oslovit velkou fanouškovskou obec Votroků.
Účast by měla také přinést dobrý pocit z podpory nejpopulárnějšího sportovního klubu
v našem kraji, který kromě A-týmu pečuje
také o stovky malých fotbalistů a fotbalistek.
Kolik Hrdých partnerů přivedete každou
sezónu?
V minulých ročnících to bylo vždy cca 20
partnerů a věřím, že i v této sezóně bude
toto číslo podobné.
Jaká je soupiska Hrdých partnerů pro letošní sezónu?
Začal jsem s oslovováním celkem nedávno,
ale již v této chvíli je pro letošní ročník projekt dobře rozjetý. Mám velkou radost, že se
již pravidelně hlásí takové osobnosti jako je
pan primátor MUDr. Zdeněk Fink, jeho náměstek PeaDr. Jindřich Vedlich, pan poslanec MUDr. Jiří Štetina, pan MUDr. Jan
Michálek, ex-primátor pan Ing. Otakar Divíšek a několik hradeckých firem a živnostníků. V této chvíli navíc probíhají jednání
s dalšími oslovenými firmami i osobnostmi,
takže do konce kalendářního roku bude
soupiska členů mnohem širší.
Je to letos těžší sehnat partnera, když
hrají Votroci pouze pro druhou ligu?
Ano i ne. Samozřejmě, že nižší soutěž není
tak atraktivní, ale projekt je koncipován pro
ty, kteří zůstávají s Votroky „v dobrém
i zlém“. Věřím, že počet našich členů letos
nebude menší než v loňském roce.
Jak velkým jste Vy osobně Hrdým partnerem?
Velkým. Fotbal mám opravdu rád a Votroci
jsou moje srdeční záležitost. Každoročně
jsem samozřejmě i členem tohoto projektu.
Co byste popřál do následující sezóny tomuto projektu a hradeckému fotbalu?
Projektu bych popřál mnoho dalších let a co
nejvíce spokojených členů. Hradeckému
fotbalu přeji krásný nový stadion, úspěšné
trenéry a výborné hráče. A čím víc těch výborných hráčů bude z našeho města a regionu, tím lépe.

STAŇ Se i TY HrdÝM pArTNereM FC HK!

Hrdý partner

FC Hradec Králové
sezóna 2013 – 2014
v ráMCi dNešNíHO uTKáNí pivO ZA 15,- Kč
Klub FC Hradec Králové připravil ve spolupráci s výrobcem piva zn. VOTROK a prodejci občerstvení na Malšovickém stadionu
na dnešní utkání akci „PiVO ZA 15,- Kč“.
V prvním utkání FNL panovalo „pod lízátky“,
tak jako v celé republice, extrémně horké počasí. To také bylo jednou z příčin „zkolabování“ občerstvení pro fanoušky. „Jelikož jsme
si problému plně vědomi a fanoušků si vážíme, domluvili jsme v rámci 3. kola proti Táborsku zajímavou cenu za pivo VOTROK,“
říká o akci ředitel klubu Ing. Richard Jukl.
Kromě snížení ceny piva přijal pivovar Havlíčkův Brod, který vyrábí pivo Votrok, také řadu
nadstandardních opatření, aby se situace z
minulého domácího utkání znovu neopakovala. „Na stadionu bude přítomný chladicí vůz,

ze kterého si budou prodejci postupně odebírat předchlazené sudy. Ty by již měly mít takovou teplotu, která zaručí bezproblémové
stočení piva do kelímků. Dále jsme před každé
výčepní zařízení nechali instalovat tzv. předchladící agregát od výrobce chladící techniky
LINDR CZ. To vše by měla být záruka kvalitního piva v těchto vedrech,“ říká šéf Votroka
pro Hradec Králové pan Jindřich Klazar.
„Doufejme, že naši věrní fanoušci opět najdou cestu pod malšovická lízátka a dnešní
utkání jim zpříjemní nejenom dobrá hra Votroků, ale také kvalitní, levné a hlavně rychlé
občerstvení,“ přeje si ředitel klubu Ing. Richard Jukl.
Běžte a ochutnejte v jakémkoliv stánku
kvalitní pivo VOTROK za akční cenu.

O pOHár priMáTOrA:

Triumf a druhé místo hradeckých týmů
O víkendu 27.–28. 7. se na hřištích Háječek,
Bavlna a ve Lhotě pod Libčany uskutečnily
mezinárodní turnaje starších (kat. U14 – roč.
2000) a mladších (kat. U12 – roč. 2002) žáků
O pohár primátora města Hradec Králové.
Celkem na Hradecku startovalo šestatřicet
týmů. Z prvenství mezi staršími žáky se radovali domácí „votroci“. Jejich mladší kolegové obsadili druhé místo za
vítězným Brnem.
Kategorie U14
Výsledky FC HK v základní
skupině: Stadion Slaski
Chorzow 5:0, 1. FK Příbram
0:0, SK Slavia Praha 0:0, FK
Ústí nad Labem 3:1, Fotbalová akademie Vion Nitra
2:0. Zápas s Příbramí se započítával do další fáze.
Výsledky FC HK ve skupině
o 1. až 6. místo: FC Viktoria
Plzeň 1:0, RMSK Cidlina
Nový Bydžov 2:0, MFK Frýdek-Místek 2:0,
AC Sparta Praha 2:0.
Finále: FC HK – MFK Frýdek-Místek 1:1, na
penalty 4:3.
Konečné pořadí turnaje: 1. FC Hradec Králové, 2. MFK Frýdek-Místek, 3. AC Sparta
Praha, 4. 1. FK Příbram, 5. RMSK Cidlina
Nový Bydžov, 6. FC Viktoria Plzeň, 7. FC
Zbrojovka Brno, 8. FK Slovan Levice, 9. FA
Vion Nitra, 10. SK Slavia Praha, 11. FK Baník
Most, 12. Dukla Banská Bystrica, 13. 1. FC
Slovácko, 14. FK Teplice, 15. FK Ústí n. L.,
16. FK Mladá Boleslav, 17. Stadion Slaski
Chorzow, 18. MFK Trutnov.
Nejlepším brankářem celého turnaje se stal
hradecký Šimon Pecháček.
Sestava FC HK: Pecháček, Trojan, Douděra
– Mach, Macháček, Bartoníček, Doležal,
Horák, Novotný, Samko, Šedivý, Čermák,
Hůlka, Slavík, Šterba, Stýblo, Ptáček, Koval
(01), Poláček (01)
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Kategorie U12
Výsledky FC HK v základní skupině: 1. FC
Karlovy Vary 6:0 (Kozel, Kadrmas, Šípek,
Malý, Velinský, Janečka), RMSK Cidlina
Nový Bydžov 9:0 (Kneifel 2, Hájek 2, Velinský 2, Janečka, Malý, Kozel), Arka Gdynia
3:1 (Kneifel 2, Hájek), FK Ústí nad Labem
16:0 (Hátle 3, Hájek 2, Kozel 2, Kneifel 2,
Jedlička 2, Mrštík, Šípek,
Janečka, Černovský, Malý),
FC Zbrojovka Brno „modří“
4:3 (Hátle 2, Janečka, Šípek).
Zápas s týmem Brno „modří“ se započítával do další
fáze.
Výsledky FC HK ve skupině
o 1. až 6. místo: FK Mladá
Boleslav 4:2 (Hájek 2, Dostál, Janečka), FC Zbrojovka
Brno „červení“ 1:2 (Koukola), Stadion Slaski Chorzow 1:1 (Jedlička), AC
Sparta Praha 1:0 (Hájek).
Finále: FC HK – FC Zbrojovka Brno „červení“ 0:1.
Konečné pořadí turnaje: 1. FC Zbrojovka
Brno „červení“, 2. FC Hradec Králové,
3. FC Zbrojovka Brno „modří“, 4. Stadion
Slaski Chorzow, 5. AC Sparta Praha, 6. FK
Mladá Boleslav, 7. Arka Gdyně, 8. MFK Frýdek-Místek, 9. Bohemians 1905, 10. FK Náchod, 11. 1. FK Příbram, 12. FK Ústí nad
Labem, 13. výběr Hradce, 14. FK Teplice,
15. 1. FC Slovácko, 16. 1. FC Karl. Vary,
17. FC Viktoria Plzeň, 18. RMSK Cidlina
Nový Bydžov.
Nejlepším brankářem celého turnaje se stal
hradecký Marek Král.
Sestava FC HK: Janečka, Koukola, Kadrmas, Mrštík, Dostál, Černovský, Hátle, Kozel,
Hájek, Šípek, Jedlička, Velinský, Kneifel,
Malý.

FANOušKOvSKá STráNKA
Rozhovor s Jirkou (Čertem) a Petrem

Pár dní po úvodním remízovém utkání nové
soutěžní sezóny, ve kterém Votroci doma po
dramatickém průběhu remizovali s Pardubicemi 2:2, povídal jsem si nejen o tomto
utkání s dvojicí věrných příznivců černobílých barev, Jirkou „Čertem“ a Petrem.
Pánové, vy a Votroci, jak dlouho to patří
k sobě?
Jirka: Mne zlákal na fotbal právě tady můj
kamarád Petr, který fandí Hradci snad od 4
let. Já sám jsem začal chodit nějak pravidelně až v ročníku 1995–96, kdy jsme vyhráli
pohár. A chodím od začátku s Petrem.
Musím říct, že po pádu do druhé ligy před
10 lety jsem zanevřel a více-méně přestal
chodit, ale po postupu zpět do ligy jsem
zase začal. Je to ideální vyplnění mého volného času.
Petr: Já chodím na Votroky celý život, víc
než padesát let, pořád a věrně. Přivedl mě
k tomu můj otec, když jsem snad ještě ani
nechodil do školy, a od té doby je to se
mnou pořád stejné – fandím Votrokům.
Zažil jsem všechno – úspěchy, neúspěchy,
radost i smutek, ale nikdy jsem chodit nepřestal.
Jak se Vám líbilo derby s Pardubicemi?
Petr: No, to musím rozdělit na poločasy.
První byl hrozný, navíc se Rolko nechal vyloučit… Navíc jsme pak odešli do nedaleké
restaurace pro pití, protože na stadionu to
bylo v tomto směru strašné. No a tak jsme
se vrátili až v průběhu druhé půlky, šli za
bránu a už to tam začalo padat.
Jirka: Kluci i přes neproměněnou penaltu
skvěla zabojovali, otočili skóre, ale bohužel
přišlo v závěru vyrovnání. No ale na Táborsko samozřejmě dorazíme a věřím, že uvidíme konečně po dlouhé době domácí
vítězství.
No tak to se tě nemůžu nezeptat na zápas, který se ti za ta dlouhá léta nejvíce
vtiskl do paměti.
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Petr: Dodnes vzpomínám na poháry v devadesátých letech, na to, jak jsme rozdrtili
doma FC Kodaň, na předchozí finále na
Strahově, kde jsme porazili Viktorku na penalty… A dodnes nás oba mrzí, že jsme
tehdy vypadli s Dynamem Moskva, chybělo
málo a mohlo se jet na Rapid do Vídně. To
by byl myslím tehdy, v té atmosféře tady,
velký zájezd. A v posledních letech výhra
nad Spartou v prvním zápase po postupu
do ligy po krásném gólu Pilaře. Zažil jsem
ale taky hodně nepovedených zápasů, ty si
ale raději nepamatuji .
Ty pamatuješ ještě boje na starém hřišti
a pak stěhování na Malšovický stadión.
Můžeš to srovnat?
Petr: Starý stadión u nemocnice, to bylo takové prostě „útulné“, blízko k hřišti a hráčům, rozhodčímu jsi dýchal na záda. Proti
„letišti“ na Malšáku samozřejmě obrovský
rozdíl.
Sledujete ty peripetie okolo stadionu
a orientujete se v tom?
Jirka: Pořád jsou nějaké protesty, které
všechno zdržují. Přitom město takový stadion potřebuje, aby se tu mohl hrát fotbal,
konat koncerty a podobně. Snad se to podaří všechno dobře udělat a opravdu se už
začne příští rok stavět.
Kteří hráči Hradce patří mezi Vaše oblíbence?
Petr: Tak u mne je to jednoznačně kanonýr
Pavel Černý, ten u mě všechny převyšuje,
i když tady hrávali opravdu vynikající plejeři,
např. Pičman, Hledík, Tauchen. Ale „Rum“
je prostě legenda.
Jirka: Z bývalých hráčů také Pavel Černý, ze
současných Jirka Lindr, protože dělá naše
zápasy často hodně dramatické .
Vás oba lze pravidelně vidět mezi montovanými tribunami, oba v dresech, s vlajkami.
Jirka: Ano, to je naše místo. První poločas
sedíme většinou na hlavní tribuně a o pře-

stávce se přesuneme za branku, na kterou
bude Hradec útočit. Na dresech máme
vzadu napsáno „VOTROK“, já mám dres
číslo 12, protože se považuji za dvanáctého
hráče . Petr má jedenáctku, ale žádná
symbolika v tom není, vzal si jen číslo vedle
toho mého. Na naše postavy nebylo tak
úplně snadné sehnat dresy, museli nám pomoci v prodejně Gól a nechali nám je vyrobit „na míru“.
Jak vidíte novou sezónu? Věříte, že kluci
vybojují postup zpátky do první ligy?
Jirka: Já jim sice věřím a postup bych si
přál, ale nevím, jestli to má nějakou cenu postupovat, když bychom nemohli hrát na
našem stadionu. Pokud bychom měli i na
domácí zápasy dojíždět do Boleslavi, stálo
by to hodně peněz, neumím si to upřímně
řečeno představit.
Petr: Vidím to stejně, stadion je vlastně další

hráč a nevím, jak hrát ligu někde jinde, bez
podpory svých fanoušků.
Hradec na jaře vyměnil pár kol před koncem trenéra. Máme nyní na lavičce jako
hlavního kouče Luboše Prokopce. Jak
jste se na jaře na tuto změnu dívali a jak
našemu mladému trenérovi důvěřujete?
Petr: Oba jsme s tou změnou souhlasili, věk
trenéra není podle mého názorů důležitý.
Panu Prokopcovi věřím, že je odborník
a držím mu palce.
Jirka: Já jsem velmi rád, protože jsem se
chodil dívat na náš dorost v sezóně, kdy
právě pod Lubošem získal titul, a potom i na
naši Juniorku, pod ním hrála perfektní fotbal.
Jsme jeho velcí příznivci a máme radost, že
u nás trénuje a absolutně mu fandíme.
Za rozhovor děkuje a na setkávání na zápasech Votroků se s Petrem a Jirkou těší
Gunny
-2 3-
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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
Fotbalová národní liga – podzim 2013

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

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

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

11. kolo (12. 10. 2013)
Frýdek-Místek – Ústí n./L.
Most – Sokolov
Vlašim – Hradec Král.
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 Král.
Třinec – Sokolov
Táborsko – Varnsdorf

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

7. kolo (07. 09. 2013)
Hradec Král. – 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 Král. – Frýdek-Místek
Ústí n./L. – Bohemians
Třinec – Pardubice
Táborsko – Vltavín

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

8. kolo (14. 09. 2013)
České Buděj. – Bohemians
žižkov – Hradec Král.
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 Král.
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 Král.
Táborsko – Most

9. kolo (21. 09. 2013)
Ústí n./L. – Hradec Král.
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 Král. – Zlín
Ústí n./L. – Most
Frýdek-Místek – Vltavín
Táborsko – Karviná

5. kolo (24. 08. 2013)
Sokolov – Varnsdorf
Hradec Král. – 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 Král. – Most
Karviná – Zlín
Třinec – Vltavín
Táborsko – Ústí n./L.

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