všesportovní stadion hradec králové

Neděle 25. srpna 2013 v 15.00 hod.

Zápas 5. kola

FC Hradec Králové – SK Dynamo České Budějovice

Program 5. kola (24. 8. 2013)

Program 6. kola (31. 8. 2013)

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

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

partner
utkání

O dNešNím sOupeŘi

SK Dynamo České Budějovice
Fotbalový klub Dynamo České Budějovice
byl založen v roce 1905, čímž se řadí mezi
nejstarší fotbalové kluby v České republice.
Barvy našeho klubu hájí dlouhodobě 2 družstva dospělých a 14 družstev mládeže (od
předškoláků až po dorostence). Před vznikem samostatné České republiky hrálo Dynamo především v nižších soutěžích, první
ligu si poprvé vyzkoušelo v roce 1947/48
a poté také v sezonách 1985/86 a 1986/87.
Na začátku 90. let dvacátého století se Dynamo konečně zařadilo k tradičním účastníkům první ligy a nic na tom nezměnilo ani
rozdělení na českou a slovenskou ligu.
Jihočeši ale v samostatné české lize často
dopláceli na velmi nevyrovnané sezony. Například v sezoně 1996/1997 obsadil klub
historicky nejlepší umístění v první lize (6.
místo) a o rok později velmi nečekaně sestoupil do druhé ligy. Historie se takto opakovala i v době nedávno minulé. Velmi
kvalitně poskládané mužstvo skončilo v ročníku 2003/2004 na výborném osmém místě,
avšak v následující sezoně, kdy měly být
jeho ambice ještě vyšší, opět sestoupilo. Jihočeši tak v posledních letech pravidelně
balancují na hraně mezi 1. a 2. ligou...
Prakticky v celé historii klubu se České Budějovice spoléhají na výchovu vlastních
hráčů. Mládežnické týmy Dynama patří
dlouhodobě k nejlepším mužstvům v České
Republice. Klub má zastoupení ve všech
nejvyšších mládežnických soutěžích jako je
Celostátní liga dorostu a Celostátní liga

žáků. Z těchto týmů se také prosazují hráči
do reprezentačních týmů – v dřívějších letech nebylo výjimkou, že se v v reprezentačních týmech ČR v kategoriích do 15, 16,
17, 18, 19, 20 a 21 let objevovalo i patnáct
hráčů z jihu Čech!
Dynamo dokázalo vychovat světově uznávané fotbalisty. Největší hvězdou klubu byl
bezesporu Karel Poborský, který se přes Žižkov a Slávii Praha dokázal prosadit v týmech
jako je Manchester United, Benfica Lisabon
nebo Lazio Řím. Svou fotbalovou kariéru na
jihu Čech zahájil a stylově ji opět na jihu
Čech ukončil, když se jako velezkušený reprezentační veterán vrátil v 33 letech zpět do
Dynama, kde se stal zároveň akcionářem.
Poborský ale není zdaleka jediným fotbalistou, který dokázal Dynamo proslavit po Evropě – znalému fotbalovému fanouškovi
neuniknou jména jako Jiří Němec (Schalke
04), František Straka (Borussia Mönchengladbach), Karel Vácha (Tirol Insbruck), Jaroslav Drobný (Panionios Athény, Fulham
FC, Bochum, Herta Berlín), Roman Lengyel
(Ramenskoje, Krasnodar, Novgorod), Tomáš Sivok (Udinese, Besiktas Istanbul), Martin Latka (Birmingham, Panionios Atény).
Budějovice dokázaly také v posledních letech "vyprodukovat" řadu velmi kvalitních
fotbalistů, kteří na svou šanci v zahraničí teprve ještě čekají. Mezi nejznámější jména na
úrovni české ligy patří David Lafata, Jiří Kladrubský, Zdeněk Ondrášek, Tomáš Stráský,
Milan Nitrianský...

Nejlepší umístění: ČR – 6. místo (1994, 1997), ČSSR – 13. místo (1992, 1993)
Nejhorší umístění: ČR – 15. místo (1998, 2001, 2005), ČSSR: 16. místo (1987) – sestupy
Další úspěchy:
finále Českého poháru 1985 (vítěz Dukla), 1991 (vítěz Baník Ostrava)
účast v INTER CUPu v roce 1994 (2. místo po podzimní části)
Nejvyšší skóre:
výhra – 7:2 nad Duklou (1992/93), prohra – 1:15 se Slavií (1947/48)
Nejvíce gólů v sezóně:
14 – David Lafata
Nejvíce startů v 1. lize:
190 – Ladislav Fujdiar
Nejlepší střelec v historii:
74 – Karel Vácha
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SOUPISKA SK DynAmO ČeSKé BUDějOvICe, a.s.
Fotbalová národní liga – podzim 2013

Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

29

Michal DANěK

7. 7. 1983

195 cm

94 kg

30

Zdeněk KŘíŽEK

16. 1. 1983

192 cm

88 kg

3

Jiří FUNDA

5

Pavel NOVáK

21. 6. 1995

184 cm

74 cm

30. 11. 1989

187 cm

6

Roman LENgYEL

70 kg

3. 11. 1978

191 cm

7

89 kg

Aleš DVOŘáK

9. 3. 1992

179 cm

78 kg

16

Aleš HANZLíK

6. 2. 1987

176 cm

74 kg

21

Václav JEŽDíK

3. 7. 1987

174 cm

73 kg

23

Jaroslav MACHOVEC

5. 9. 1986

192 cm

75 kg

22

Petr BENáT

20. 5. 1980

182 cm

78 kg

20

Vladimír DOBAL

6. 12. 1987

178 cm

72 kg

18

Marek HOVORKA

24. 10. 1991

182 cm

78 kg

Aziz IBRAgIMOV

21. 7. 1986

182 cm

71 kg

10

Michal KLESA

13. 5. 1983

185 cm

77 kg

11

Michal RAKOVAN

15. 4. 1989

184 cm

77 kg

19

Filip RýDEL

30. 3. 1984

183 cm

71 kg

Roman WERMKE

23. 7. 1994

178 cm

78 kg

15

Rastislav CHMELO

6. 2. 1990

194 cm

83 kg

27

Richard KALOD

8. 5. 1984

193 cm

86 kg

4

Zdeněk LINHART

5. 3. 1994

181 cm

78 kg

13

František NěMEC

19. 7. 1992

188 cm

76 kg

9

2
Útočníci:

Přišli: Kalod (FK Viktoria Žižkov), Chmelo (1.HFK Olomouc), Ibragimov (Bohemians 1905),
Dobal (návrat z host. MAS Táborsko) Rakovan (návrat z host. Bohemians Praha), Hovorka
(návrat z host. Ústí nad Labem), Němec (návrat z host. FK Baník Most).
Odešli: Riegel, Sandro da Silva (konec smlouvy),Táborský, Malakyan, Hora (konec hostování), Emir Zeba (1.SC Znojmo).
Realizační tým:
Hlavní trenér: Pavel HOFTYCH, nar. 13. 11. 1965.
Asistent trenéra: Pavel MALURA, nar. 24. 12. 1970.
Trenér brankařů: Pavol ŠVANTNER, nar. 25. 11. 1966.
Kustod: Radomil Procházka ml.
Masér: Jiří Rotbauer. Fyzioterapeut: Tomáš Skrbek.
Lékaři: MUDr. Martin Scheichl, MUDr. Martin Held.
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OHLÉdNuTí ZA miNuLÝmi ZÁpAsY

1. kolo: FC Hradec Král. – FC MAS Táborsko 0:2 (0:2)

Luboš Prokopec: „Musím
se samozřejmě omluvit fanouškům za ten výsledek.
Nehráli jsme první poločas
vůbec dobře, ale bohužel
zase jsme se do problémů
dostali sami, když jsme měli
v držení míč, pak jsme ho ztratili a byl z toho
pokutový kop. Pak jsme dostali druhou
branku po rohovém kopu. Ve druhém poločase jsme se snažili hru zjednodušit, tlačit
se víc do šestnáctky a nějaké šance jsme si
vytvořili. Bohužel ten gól, kterým by jsme se
ještě vrátili do hry, jsme nedokázali vstřelit.“
Jiří Poděbradský: „Zápas to
byl ještě horší než v Karviné.
Je potřeba si říct, v čem ty
chyby jsou a zdravě se naštvat do dalšího utkání, protože takhle se ve druhé lize
nebojuje. Druhá liga není
jednoduchá a jestli chceme pomýšlet, abychom hráli nahoře, tak musíme ty naše výkony hodně zvednout! Tím výkonem, co
jsme předvedli, jsme odehnali zase nějaké

fanoušky a je potřeba si je zase naklonit na
naši stranu, odevzdávat daleko lepší výsledky a hlavně výkony. To znamená začít
hrát zodpovědně a poctivě!“
Marek Kulič: „Pořád stejná
písnička. Chyby, chyby,
chyby. gól z penalty a druhý
gól ze standardní situace.
Když budeme soudní, tak
poločas mohl být 4:0 pro
soupeře. Potom to byla jedna velká křeč. Omlouvám se fanouškům,
protože takhle by se hrát nemělo, zvláště
doma. Takže to je na pováženou a ještě jednou velká omluva.“
Radek Voltr: „Do zápasu
jsme chtěli vstoupit aktivně
a chtěli jsme soupeře napadat, bohužel to se nám absolutně nepovedlo. Naopak
soupeř svoji aktivitou nás zaskočil a nebyli jsme v prvním
poločase schopni se mu vyrovnat. Z toho
taky pramenily ty dva góly, které jsme dostali. Do druhého poločasu byl jasný pokyn
pokusit se s výsledkem něco udělat, utkání
zdramatizovat a dát rychlý gól. Prvních dvacet minut z naší strany bylo dobrý v tom
smyslu, že jsme si vytvořili i několik střeleckých příležitostí, ale bohužel jsme je nedokázali proměnit. Pak už to byla z naší strany
svým způsobem křeč. Teď musíme zatnout
zuby, přestat zbytečně moc mluvit a to, co
si řekneme, opravdu začít na hřišti plnit. Prostě udělat všechno proto, abychom přivezli
tři body z venku.“
Připravil Petr Přibík

3. kolo, 11. srpna 2013:
FC HK – FC Mas Táborsko 0:2 (0:2)
Branky: 16. Strnad z pen. 29. Javorek.
Rozhodčí: Mikel – Urban, Kotalík. ŽK: 11. Hochmeister, 54. Voltr, 57. Šisler – 53. Šimák,
62. Tusjak, 74. Toma. Počet diváků: 1712.
FC HK: Lindr – Poděbradský, Hochmeister,

Hock (69. Rolko), Plašil – Malinský, Kopáč
(34. Vaněček), Šisler, Kučera – Kulič, Kraják
(46. Voltr).
FC Mas Táborsko: Toma – Kotrba, Šiml,
Strnad (68. Musiol), Ciferský, Presl (90. Džafič), Mráz, Šimák (82. Kočí), Javorek, Tusjak,
Sladký.

V dalším podzimním duelu letošního roku
přijeli na Všesportovní stadion fotbalisté
z Tábora. Utkání ovlivnila brzká penalta,
po které šli hosté do vedení a za chvilku
po standardní situaci přibyl další gól do
domácí branky. Po změně stran se snažili
Hradečáci vstřelit kontaktní branku, která
by přinesla naději, ale to se jim nepodařilo. Nezbývá než se semknout a týmovou
prací začít získávat body!
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OHLÉdNuTí ZA miNuLÝmi ZÁpAsY

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

Luboš Prokopec: „Na základě těch předešlých výsledků, kdy jsme hodně
inkasovali, jsme trošku změnili způsob hry. Vsadili jsme
na dobrou defenzívu a přechod do rychlých protiútoků.
Myslím si, že nám pomohla první branka
z úvodu druhého poločasu a od té doby
jsme se ještě více soustředili na obrannou
činnost. Kluci ten zápas dobře odpracovali
a naše vítězství je zasloužené.“
Jan Šisler: „V Třinci jsme konečně podali týmový výkon,
když jsme jeden bojovali za
druhého a i kombinačně se
naše hra zlepšila. Takže si
myslím, že jsme v Třinci odvedli výborný výkon a zaslouženě jsme vyhráli!“

Jaroslav Zelený: „Utkání
v Třinci, to byl zápas, ve kterém jsme už bohužel museli,
vzhledem k naší situaci, získat tři body a to se nám na
štěstí povedlo. Utkání pro fanouška moc hezké nebylo,
spíš to byl takový ubojovaný zápas, obzvlášť
druhý poločas. První poločas jakž takž nějaké měřítko snesl. Ve druhém to bylo více
méně z naší strany bránění, jelikož jsme dali
dva rychlé góly. Ke konci se utkání na
chvilku zdramatizovalo, protože soupeř
vstřelil kontaktní branku. Nakonec jsme to
ukopali a jsme za to všichni ohromně vděční
a snad na to navážeme v dalším zápase
s Budějovicemi.“
David Vaněček: „Jsou to pro
nás důležité tři body, neboť
jsme tam jeli pod velkým tlakem, protože jsme museli vyhrát. Zápas jsme zvládli,
takže spokojenost!“ A moje
branka? Bylo to po rohovém
kopu, který Marek Kulič krásně kopl na
přední tyč. Adri se v souboji prosadil přes
obránce a míč hlavou prodloužil. Dostal
jsem se před hráče a pravačkou zakončil do
prázdné branky.“
Připravil Petr Přibík

4. kolo, 17. srpna 2013:
FC Fotbal Třinec – FC HrK 1:2 (0:0)
Branky: 90. Ceplák – 46. Kulič, 67. Vaněček.
ŽK: 87. Ceplák – 50. Kulič, 68. Poděbradský,
87. Vaněček. Rozhodčí: Proske – Hock, Arnošt. Počet diváků: 821.
FC Fotbal Třinec: Bruk – Lisický, Čelůstka,

Hupka, Joukl – Malíř, Motyčka, Wojnar (70.
gulajev), Ceplák – gavlák (75. Málek),
Čtvrtníček
FC HK: Lindr – Plašil, Rolko, Šisler, Poděbradský – Malinský (66. Kraják), Kulič (89.
Kopáč), Janoušek, Hochmeister (14. Kučera), Zelený – Vaněček

K dalšímu utkání na hřiště soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté do Třince, kde se
střetli v dopoledních hodinách s týmem
FK. Hradečtí Votroci vsadili na důraznou
obranu a týmovou práci s velkým nasazením. A jejich taktika dosáhla zasloužené odměny v podobě tří bodů a prvního
letošního vítězství.

NAVŠTIVTE WEBOVé STRáNKY FOTBALOVéHO KLUBU FC HRADEC KRáLOVé

www.fchk.cz
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jAk TO bYLO NApOsLedY?
gambrinus liga, sezóna 2012/2013

Dnešní soupeři se v posledních letech potkávali v gambrinus lize, kde sváděli vyrovnané souboje.
Hned v první sezóně, po návratu Votroků do
nejvyšší soutěže, uhráli Votroci bezbrankovou remízu na Střeleckém ostrově v Českých Budějovicích, aby pak v jarní odvetě
tým, který až do posledního kola bojoval o ligovou příslušnost, porazili 2:0.
V další sezóně se role otočily. Nejprve Jihočeši vyválčili bezbrankovou remízu „pod lízátky“ a v jarní odvetě jim spadly tři body do
klína za výhru 1:0 po penaltě, kterou sudí
Paták viděl v nastavené době hry.
No, a jak to tedy bylo naposledy, tedy v sezóně minulé?
13. kolo, 4.11.2012, Malšovický stadion:
FC Hradec Králové – SK Dynamo České
Budějovice 0:1 (0:0)
Branky: 84. Řezníček z PK. Rozhodčí: Nenadál – Kovařík, gallo. ŽK: 33. Harba, 56. Šisler, 59. Dvořák – 31. Rýdel. ČK: 80. Šisler.
Počet diváků: 2652.
FC HK: Koubek – Holeš (86. Zec), Jánošík,
Fukal, Poděbradský – Hochmeister, Šisler,
Štěpán (70. Halilovič), Harba (90. Zelený) –
Dvořák, Uškovič.
SK Dynamo České Budějovice: Daněk –
Novák, Lengyel, Halama, Machovec
– Sandro (90. Otepka), Rýdel, Javorek, Benát, Táborský (86. Taborský) –
Řezníček (90. Hanzlík).
Hned v úvodu utkání o sobě dal
vědět bosenský útočník Harba, když
po individuálním průniku vyslal střelu
ze 17 metrů, která jen těsně minula
branku hostí. Nicméně i hosté se
brzy osmělili a zásluhu na tom měla
jedovatá střela Benáta, brankář Koubek byl však pozorný. Domácí fotbalisté měli častěji míč na svých
kopačkách, ale většina útoků končila
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na pozorné českobudějovické defenzivě. Ve
26. minutě si vysloužil potlesk tribun agilní
Harba, jeho levačka nadělala brankáři Daňkovi pořádné problémy. O pět minut později
vytvořila dvojice Harba, Hochmeister před
brankou soupeře pořádný závar a gólman
Daněk musel hasit hned několik tečovaných
dorážek. O okamžik později a opět byl
u toho Haris Harba. Tentokrát jeho střela na
zadní tyč minula českobudějovickou svatyni
o pouhé centimetry.
V závěru prvního poločasu byl nečekaně
celek z jižních Čech hned dvakrát blízko
vstřelení úvodní branky. Po povedeném centru Táborského trefil Sandro hlavou břevno.
Následně se odražený míč snesl přímo na
kopačky brazilské akvizice a ta z bezprostřední blízkosti netrefila zcela odkrytou
branku.
Druhá pětačtyřicetiminutovka začala opatrněji a obě mužstva se snažila vyvarovat nepřesností. To se změnilo v 60. minutě, kdy
byli svěřenci trenéra Plíška blízko gólu. Poděbradského centr nedokázal do branky usměrnit nikdo z útočné dvojice Dvořák,
Uškovič. O několik minut později vystrčili
růžky i hráči z Českých Budějovic. Hostující
Táborský se pokusil přehodit Tomáše
Koubka, ale míč skončil mimo tři tyče.

V 70. minutě opět velká šance a opět u toho
byl ofenzivní záložník Harba. Jeho střela
z voleje se ovšem nepovedla a skončila vysoko nad. Votroci měli nyní velkou územní
převahu a další brankové příležitosti na sebe
nenechaly dlouho čekat. Například střela
Harby z hranice malého vápna měla dobré
parametry, ovšem za zády brankáře Daňka
neskončila.
Jako blesk z čistého nebe přišel únik hostujícího Táborského, který byl v pokutovém
území stažen Šislerem a rozhodčí Nenadál
nařídil penaltu. Za svůj zákrok obdržel Jan
Šisler červenou kartu. K exekuci pokutového
kopu se postavil Řezniček a chladnokrevně
proměnil, 0:1.
V samotném závěru zápasu se již Hradec
Králové i přes velký tlak k žádné šanci nedostal, a proto si hosté z Českých Budějovic
odvezli všechny body.
27. kolo, 10.5.2013, České Budějovice:
SK Dynamo České Budějovice – FC Hradec Králové 1:0 (1:0)
Branky: 42. Hora, ŽK: 83. Sandro, 86. Rýdel
– 60. Strnad, 63. Jánošík, 74. Schwarz, Rozhodčí: Matějek – Kordula, Peřina, Diváci:
2390.
SK Dynamo Č. Budějovice: Daněk – Klesa,
Lengyel, Machovec, Hanzlík – Hora, Benát,
Rýdel, Sandro – Táborský, Linhart
FC HK: Lindr – Holeš, Jánošík, Hochmeis-

ter, Poděbradský – Malinský, Klapka, Pávek,
Schwarz, Štěpán – Hadaščok
V televizní předehrávce na sebe narazila dvě
mužstva, která uzavírala tabulku gambrinus
ligy. Po nevýrazném výkonu ze strany Votroků zůstaly všechny body na jihu Čech
a domácí se tak na souseda z tabulky dotáhli na jeden bod.
Utkání se odehrálo za deštivého počasí, kde
domácí tým po celou dobu hry udával
tempo zápasu. Votroci se blýskli pouze
dvěma průniky Hadaščoka a Štěpána
v prvním poločasu.
Zato domácí tým byl aktivní od začátku
utkání, kdy mohl skórovat z přímého kopu
Ferreira a po něm z dobré pozice Benák. Jediná branka utkání padla tři minuty před přestávkou, kdy se k míči dostal „zapomenutý“
Ferreira, nahrál zcela volnému Horovi a ten
se sám před Lindrem nemýlil, 1:0. Do poločasové přestávky šli spokojenější domácí.
Obraz hry se příliš nezměnil ani v druhém
poločase. Votroci sice hru vyrovnali, ale za
čtyřicet pět minut se nedostali k žádné střele
na branku. Domácí hrozili z nebezpečných
brejků, ale Javorek, Ferreira ani Táborský
své dobré šance nevyužili.
Dnes se mohli Votroci dotáhnout na příčky,
které znamenají záchranu v lize. Namísto
toho dali soupeři šanci nadýchnout se
a ještě zamíchat záchranářskými kartami.
- 7-

juNiOrskÝ TÝm FC Hk
Liga juniorů 2013/2014

4. kolo: FC Hradec Králové jun. – FK Baumit Jablonec jun. 5:0 (1:0)
Branky: Shejbal 35., 60., Zec 46., 47., Kučera 76., Počet diváků: 340, Rozhodčí: Hrubeš – Novotný, Tryzna. FC HK: Koubek – Soukup, Zezula, Krčál, Kratochvíl – Shejbal (75.Týfa), Vobejda (69. Doležal), Schwarz (62. Kučera), Sixta – Zec (85. Langr), Vaněček (62. Bláha). FK
Baumit Jablonec: Repáň – Vaníček (77. Skuhravý), Šulák, Karásek, Landovský – Štemberk,
Skwarczek, Koštíř, Vodička (89. Dorničák)– Jurča, Ledecký (85. gebert).
Ve čtvrtém pokračování Juniorské ligy zavítal do Hradce Králové Baumit Jablonec. Mladí
Votroci, po vyrovnanějším prvním poločase, v tom druhém svého soupeře jasně převýšili
a po zásluze vyhráli 5:0.
Zajímavý okamžik přišel již v 20., kdy se technickou finesou u postranní čáry prosadil Zec,
narazil si se Schwarzem a křižnou přihrávkou nalezl na malém vápně Vaněčka, který rozvlnil
síť jablonecké branky. Jenže gól nebyl uznán pro ofsajd. gólová radost Votroků tak přišla až
v 35., kdy si Asim Zec zopakoval finální přihrávku. Jeho „kolmice“ středem hřiště našla Shejbala, který postupoval sám na Repáně a podél něho stanovil poločasový výsledek na 1:0.
V druhém poločase mnozí diváci ještě ani neusedli na svá sedadla útulného stánku na
Bavlně a na hranici velkého vápna Jablonce se prosadil David Sixta, ideálně našel Asima
Zece a pro něj již nebyl problém zvýšit na 2:0. Jenže to nebylo pro začátek druhého dějství
zdaleka vše. O minutu později Vobejda opět ideálně našel střelce Zece, který se v podobných pozicích v soupeřově vápně nemýlí a podél Repáně zvýšil na 3:0. Po dvou slepených
gólech Votroci i nadále pokračovali v převaze. Přesně po hodině hry se podruhé prosadil
Shejbal, který dostal přesnou přihrávku od Schwarze na malé vápno a míč placírkou „uklidil“ k levé tyči jablonecké branky, 4:0. Další pěkná branka padla v 76., když Bláha přenechal
na hranici velkého vápna míč rozeběhnutému Kučerovi a ten k tyči zvyšoval na 5:0.
Soupeř se v druhém poločase vůbec neprosadil a po „sedmičce“ v Mladé Boleslavi schytal
na Bavlně „bůra“. Votroci si po pěkné kombinační hře a efektivním zakončení po zásluze připsali první plný bodový zisk v letošní sezóně.
5. kolo: 1. SC Znojmo jun. – FC Hradec Králové jun. 2:3 (0:2)
Branky: 47. Simerský, 80. Tomeček – 17. Sixta, 43. Zec, 83. Zec, ŽK: Tomeček – Krčál, Rozhodčí: Dobrovolný – Kordula, Hrůza. 1.SC Znojmo FK: Doleček (K) – Melecha, Simerský,
Odehnal, Hrazdílek – Stáňa, Šrámek (61. Le Minh) – Hověz (68. Holčapek), Juhaňák (46.
Kirschner), Tomeček – Vašíček. Trenér: Tibor Duda. FC HKé: Jehlička – Zezula, Soukup, Zelený, Vobejda, Krčál (K), Sixta, Schwarz (46. Kučera), Zec (89. Langr F.), Hodas (81. Kraják),
Bláha. Trenér: Jaroslav Veselý.
Díky dvěma gólům Asima Zece a jednomu Davida Sixty se Votroci prosadili na půdě juniorky
Znojma a do tabulky si připisují další body.
Trenér Veselý řešil před utkáním dilema, jak ubránit fyzicky a výškově vyspělejší domácí
hráče Simerského, Vašíčka a Tomečka. Ovšem dobře hrající Votroci je do výraznější šance
po celé utkání nepustili. První gólová radost přišla v 18., kdy ve středu hřiště Zec chytře uvolnil Hodase, ten si míč potáhl téměř k brankové čáře a odtud poslal centr do pokutového
území. Na něj si naběhl Sixta a hlavou poslal Votroky do vedení, 0:1. Rušná byla poslední
pětiminutovka prvního poločasu. Na jejím začátku mohlo být nejprve srovnáno, ale repre-8-

zentant Jehlička v brance Votroků vytáhl bravurní zákrok proti
střele Vašíčka. Na druhé straně
se minutu před poločasovým
hvizdem zaskvěla celá levá
strana Východočechů. Míč putoval po ose Sixta, Zelený, Zec
a posledně jmenovaný ostrou,
polovysokou střelou z 20 metrů
stanovil poločasový výsledek,
0:2.
Hned v úvodu druhého dějství
mohlo být ještě veseleji. To postupně do domácí branky doráželi míč Zec, Hodas a Kučera, ale
ani jednomu se branku vstřelit
nepodařilo. O minutu později
svitla Znojmu naděje, když na
1:2 snížil Odehnal.
Zvýšené úsilí domácích však naráželo na dobrou kombinační
hru mladých Votroků. Střed
hřiště dobře organizoval Sixta,
v 1. poločase do svého zranění
Schwarz a také pracovitý Bláha.
Výsledkem domácího snažení
byly pouze tři rohové kopy v těsném časovém sledu. Vyrovnat se jim ovšem podařilo 10
minut před koncem utkání, kdy Tomeček ve skluzu poslal míč k vzdálené tyči Jehličkovy
branky, 2:2.
Za 3. minuty se však obdobná situace odehrála i na druhé straně před domácí brankou.
Nejprve Kučera uvolnil Bláhu, ten posunul Zecovi, který se v podobných situacích nemýlí
a svým druhým gólem v utkání stanovil konečný účet zápasu na 2:3. Závěr si hosté již pohlídali a domů si odvezli další tři body do juniorské tabulky.
Jaroslav Veselý, trenér „Velmi těžký zápas se zaslouženým vítězstvím, které přišlo na konci
utkání. To se svým nasazením a taktikou blížilo spíše tomu dospělému, než Juniorské lize.
Konečný výsledek jsme ubojovali. Vážím si toho, že jsme se po vyrovnání na konci zápasu
zvedli a dokázali jsme vstřelit vítězný gól.“
6. kolo: FC Hradec Králové jun. – FK Teplice 1:0 (0:0)
Branka: 86. Vobejda (PK), ŽK: 90. Týfa – 77. Vůch, ČK: 82. Kučera, Rozhodčí: Bílek – Kříž,
Vojtěch, Počet diváků 340. FC HK: Jehlička – Soukup, Zezula, Krčál, Kratochvíl – Zerc (90.
Týfa), Vobejda, Sixta, Kopáč (66. Kraják Lukáš) – Langr (37. Kučera), Bláha. FK Teplice:
Lukáč – Hejda (68. Kulhánek), Bubeníček, Stibor – Verbíř (88. Zigmund), Richter (83. Kodeš),
Urma, Strada – Vůch, Malec (77. Kukačka)
V rámci 6. kola se na Bavlně hrál zápas dvou různých poločasů. Zatímco ten první byl na
šance velice skromný, ten druhý nabídl přítomným divákům velice atraktivní kopanou, okořeněnou množstvím šancí a také třemi penaltami.
Hned v úvodu utkání se dostal do vyložené pozice hostující Richter, ale branku přestřelil. Po
čtvrthodině hry zahrával Kratochvíl přímý kop, na něj si naběhli hned tři hradečtí hráči, při- 9-

čemž nejvýše se dostal Krčál a jeho hlavičku jen s námahou „vytáhl“ Lukáč na roh. Zbytek
prvního poločasu se odehrál spíše mezi vápny, bez vyložených šancí.
Druhý poločas začal o poznání svižněji. Hned v jeho úvodu hlavní rozhodčí odpískal pro
hosty pokutový kop za hraní rukou v pokutovém území, exekuce se ujal Verbíř, kterého však
Jehlička v brance domácích vychytal. Hned vzápětí se na druhé straně dostal k odraženému
míči Kopáč, ale z výhodné pozice vysoko přestřelil. Vzrušení také přinesla 53. minuta, kdy
nejprve Jehlička podběhl centr z pravé strany, aby pak pádem pod nohy Vůcha zabránil vyložené brankové příležitosti a vzápětí se hosté připravili o dobrou pozici útočným faulem. Po
hodině hry napřáhl z dobrých 30 metrů Sixta a jeho projektil „lízal“ pravý horní roh Lukáčovy
branky. Dvacet minut před koncem utkání měli více ze hry hosté a šance Verbíře a střídajícího Kulhánka volaly po zužitkování. Závaru před Jehličkou nedokázal využít ani Richter
a také jeho technická střela o pět minut později skončila pouze na břevně hradecké svatyně.
Rozhodnout mohl v 79. Zec, kdy zahrával penaltu za faul na pronikajícího Kučeru, ale bosenský mladík napodobil teplického Verbíře a stejně jako on pokutový kop neproměnil. Vzápětí šli domácí do deseti, když Kučera zezadu podrazil unikajícího Richtera a po zásluze
inkasoval červenou kartu. Kdo čekal, že to Votroci v oslabení zabalí, ten se mýlil. Naopak,
Sixta z boku pronikal do soupeřova vápna a byl hostující obranou opět faulován. K provedení pokutového kopu se postavil Vobejda, ten se již tentokrát nemýlil a zajistil Votrokům jednobrankové vedení, 1:0.
V závěru utkání měli hosté sice územní převahu, ale do další příležitosti se již nedostali. Tři
body tak zůstaly na Bavlně a Votroci se tímto výsledkem vyhoupli do horní poloviny tabulky.
Jaroslav Veselý, trenér: „Musím říct, že jsme byli svědky velmi bláznivého zápasu. Tři penalty a jedno vyloučení pro Juniorskou ligu tak běžné není. Co se týká samotného průběhu
zápasu, tak v prvním poločase se střídaly úseky, kdy bylo jedno nebo druhé mužstvo na
míči a hra se odvíjela spíše ve středu pole. Ve druhém byli lepším týmem Tepličtí, kteří neproměnili několik velmi dobrých příležitostí, včetně penalty. My jsme skrz bojovnost a díky
větší zarputilosti doslova tři body vydřeli. Dnes vyhrálo šťastnější mužstvo. Ale na druhou
stranu, nám se vrátily nešťastně ztracené body z domácího utkání s Olomoucí a ze Slovácka, kde jsme si prohrát nezasloužili. Takový je někdy fotbal.“
-10-

NOvÝ HrÁč v HrAdeCkÉm dresu
Zadní řady Votroků vyztuží Róbert Pillár

Do FC Hradec Králové přichází na půlroční
hostování s následnou opcí Róbert PiLLáR
(27. 5. 1991) ze slovenského týmu FK Senica.
Mladý slovenský hráč začal svoji fotbalovou
kariéru v rodném Bardějově. Na postu stopera hrál od samého začátku, i když v mladém
věku měl spíše vzory
v ofenzivně laděných
hráčích. Ve svých osmnácti letech poprvé přestoupil, a to do týmu FK
Senica. V jeho dresu
nejprve nastupoval v dorosteneckém týmu a ve
svých devatenácti letech
poprvé ochutnal nejvyšší slovenskou soutěž.
V premiéře proti Petržalce dokonce vstřelil
gól. Celkově má na
svém kontě 48 zápasů
v Corgoň lize a z postu
stopera vstřelil 6 branek.
Róbert také reprezentoval Slovenskou republiku ve výběru do 21 let.
Roberte, jak jednání probíhala? Přeci jen,
mistrovské soutěže se již rozběhly…
Asi před čtrnácti dny mi nejprve volal Tomáš
Strnad a ptal se mě, zda bych šel do Hradce
Králové. Odpověděl jsem mu, že se tomu určitě nebráním, ale že si vše musí ještě domluvit mezi sebou kluby. To byla úplně první
fáze, no a pak se již ozvalo vedení a vše se
řešilo na úrovni klubů. Počátkem tohoto týdne se vše dotáhlo a jsem hráčem Hradce.
Jak těžké jsi měl rozhodování?
Mám za sebou pouze dva kluby a poprvé
přestupuji do zahraničí. Rozhodování bylo
rychlé a nové prostředí se těším.
Co o klubu FC Hradec Králové víš?

Vím, že minulý rok hrál nejvyšší soutěž
a v létě spadl. Klub má velké ambice, vrátit
se do první ligy.
Znáš město? A vůbec, jak se těšíš na nové
prostředí?
Město jsem zatím ještě neměl možnost poznat, ale co mi vyprávěl
Strny (Tomáš Strnad),
tak se mám na co těšit.
Město je prý velmi
pěkné, no a hlavně je
velké. Pocházím z východního Slovenska,
z Bardějova a to má
okolo 30 tisíc obyvatel.
Senice nebyla taky
moc
velká,
takže
v tomhle to bude pro
mě změna.
Á propos, kolik to
budeš mít domů?
Ani nevím, okolo 600
kilometrů (směje se)
a tak osm hodin jízdy.
Do Hradce jsi přišel
ze Senice…
Tam jsem přestoupil
ještě jako dorostenec,
když jsme s dorostem
Bardějova spadli z nejvyšší slovenské ligy.
V Senici jsem nejdříve nastupoval v dorostu,
ale pak si mě trenér griga vytáhl do áčka,
a také jsem se dostal do slovenské jedenadvacítky. V další sezóně jsem se bohužel
zranil a delší čas jsem nehrál, až opět nyní
na jaře.
Jaké jsou tvoje fotbalové přednosti?
Důrazná hra stopera. Moc univerzální hráč
nejsem (směje se).
V slovenské lize máš vstřeleno 6 branek.
To je na stopera dost…
Měl jsem štěstí a většinou mě to trefilo
a spadlo to do branky. Doufám, že mě to
bude trefovat i zde.
- 11-

Budeš nastupovat po boku Adriana Rolka.
Jak se těšíš na spolupráci s takto zkušeným hráčem?
V minulosti mně to vyhovovalo, když jsem
měl vedle sebe zkušeného hráče. Na Adriana se těším.
Dnes můžeš nastoupit ke své zahraniční
premiéře. Co to pro tebe znamená?
Je to pro mě nová výzva. Je to pro mě nová

soutěž, na kterou se těším. Myslím, že to
bude podobné jako na Slovensku, možná
trošku rychlejší a agresivnější. Uvidíme.
Jak se těšíš na hradecké fanoušky?
V Senici jich první sezóny moc nechodilo,
poté, když se hrálo o evropské poháry, tak
jich chodilo dost a dělali dobrou atmosféru.
Na ty hradecký se těším a jsem sám zvědavý, jak se ukážou …

Tabulka Fotbalové národní ligy, sezóna 2013/2014, po 4. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

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

11:3
8:3
11:7
4:0
6:3
7:7
5:3
8:5
5:4
3:3
5:7
1:6
5:7
3:10
5:14
0:5

10
9
9
8
7
7
6
5
5
5
4
4
3
3
3
1

4
3
3
2
-2
1
3
-1
-1
-1
-2
-2
-3
-3
-3
-5

16
13
12
12
10
10
10
10
10
10
10
9
7
6
6
6
5
4
3
3
1

4
4
3
3
1
1
4
1
1
4
1
0
-2
-3
-3
-3
-4
-2
-3
-6
-8

Tabulka Juniorské ligy, sezóna 2013/2014, po 6. kole
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6
6
6
6
6
5
5
6
6
6
6
6
6
5
5
6
6
5
5
6
6

5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0

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

0
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
3
3
4
5
5

26:5
14:8
12:8
9:7
15:6
12:6
11:7
14:12
7:6
9:10
6:9
11:11
12:8
8:6
9:10
6:16
8:16
11:15
7:14
9:21
5:20

Das WeltAuto.

sOupiskA FC HrAdeC krÁLOvÉ, a.s.
Fotbalová národní liga – podzim 2013

OBRáNCi

BRANKáři

1

12

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

2

4

PILLáR
Róbert
26. 5. 1991
188 cm, 82 kg

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

11

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

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. 22 - záložník FC Hradec Králové
Ondřej Kraják

Vítězové Poháru ČMFS 1995
Horní řada zleva: David Homoláč, Karel Krejčík, Tomáš Urban, Karel Podhajský, Jaroslav Vrábel, Vratislav Lokvenc, Petr Pokorný
Dolní řada zleva: David Breda, Daniel Kaplan, Aleš Hynek, Ivo Ulich, Michal Šmarda, Milan Ptáček, Ing. Richard Jukl

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

7

10

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

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

21

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

22

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

8

9

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

ZEC
Asim
23. 1. 1994
175 cm, 68 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

17
Přišli: Vaněček (host. z Plzně), Kraják (Sparta), Rolko (hostování z Ml. Boleslavi), Hock, Bodlák, Kopáč a Sixta (z juniorky),
Kučera (hostování z Jihlavy).

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

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), Hodas (hostování Pardubice).
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rOZHOvOr

Jan Shejbal hráčem 4. kola Juniorské ligy
Ve 4. kole Juniorské ligy se hned několik
hráčů prosadilo dvakrát, Hráčem kola byl
nakonec vyhlášen Jan SHeJBAL (20. 4.
1994), který se i přes své kvality prosadil
v hradeckém dresu za rok a půl před
čtvrtečním zápasem pouze jednou a nyní
konečně protrhl střeleckou smůlu.
Jan Shejbal zlomil vyrovnaný zápas s Jabloncem gólem ve 34.
minutě, který výrazně
ovlivnil zbytek utkání.
Druhou branku poté
vstřelil za stavu 3:0
a definitivně tím zlomil
odpor soupeře.
Za Hradec se trefil podruhé a potřetí během
roku a půl, za což si určitě zaslouží titul Hráč
kola!
Na úvod vás ještě poprosím o krátké zhodnocení utkání proti
celku Jablonce.
Ze začátku se hrálo poměrně vyrovnaně, sice
jsme měli mírnou převahu, ale do větší příležitosti jsme se vůbec nedostali. Jablonec
dobře bránil, což platilo asi do poloviny
prvního poločasu. Poté jsme začínali mít
šance a dali i branku. Ve druhé půli Jablonec zaspal začátek a dostal dva rychlé góly,
což rozhodlo. Zbytek utkání byl pouze v naší
režii.
Čekali jste před zápasem, že to bude
takto de facto jednoduché?
Vůbec bych to nebral za jednoduchý zápas.
V Juniorské lize může v každém zápase vyhrát prakticky kdokoliv. Nám pomohly dva
góly ve druhém poločase, po kterých se Jablonec sesypal, a poté už to šlo samo.
-16-

Byl jste to právě vy, kdo zlomil odpor Jablonce vedoucím gólem. Jak ta situace
vypadala?
Při prvním gólu jsem si naběhl k lajně na ofsajdovou linii, obrana Jablonce byla hodně
vysoko a já dostal přesný míč, po kterém
jsem šel sám na brankáře. Podařilo se mi ho
obstřelit na zadní tyč.
Víme, že nejste příliš
častý střelec. Pamatujete si, kdy se vám
povedly dvě branky
v jednom utkání?
Bylo to pro mě rozhodně překvapení. Dříve jsem góly dával,
zejména v Pardubicích,
ale nyní v Hradci jsem
dal za rok a půl pouze
jedinou branku. Snad
jsem to nyní prolomil
a doufám, že to tam
bude padat častěji.
Jak jste sám řekl, rok
a půl působíte v Hradci Králové. Jak jste zde
spokojen?
Rozhodně to byl krok
k lepšímu. Odcházel jsem v době, kdy Pardubice hrály ještě třetí ligu, v tuto chvíli se to
již prakticky srovnalo. Každopádně jsem
zde spokojen a svého kroku v žádném případě nelituji.
Mohl byste mi porovnat Juniorskou ligu
a Fotbalovou národní ligu? Je to velký rozdíl? V čem?
V Juniorské lize se hraje fotbal. Kluci si chtějí
zahrát, není tam tolik soubojů jako ve druhé
lize. Tím pádem to není ani tak silově náročné, takticky se to navíc nedá s Fotbalovou národní ligou srovnávat. Na druhou
stranu zde hrají hráči, kteří se nebojí udělat
kličku a mají kvalitní individuální vlastnosti.

Zde máme šanci se ukázat a poprat se
o místo v A-týmu.
Máte za sebou také několik zápasů za
mládežnické reprezentace, jak to nyní vypadá?
Momentálně jsem skončil v kategorii reprezentace do 19 let. Naposledy jsme byli
v Portugalsku na kvalifikaci, kde jsme narazili na silné týmy a nevydařilo se nám to
podle představ. Pro mě to jsou výborné zkušenosti, a to i v zápasech kde vysoko prohrajeme. Je vidět, že kluci z Nizozemí nebo
Portugalska jsou jinde, jinak hrají a pracují.
Právě třeba na Portugalcích bylo vidět, jaký
mají propracovaný systém hry a skvělé individuální vlastnosti. Hrát proti silným soupeřům je velmi poučné.
Máte nějaký fotbalový vzor?
Mým fotbalovým vzorem je gareth Bale
z Tottenhamu. Líbí se mi jeho styl, přímočarost a také to, jak je silově a rychlostně vybaven. Mezi oblíbené týmy bych zařadil
Real Madrid, Manchester United nebo Juventus.

Redakcí Juniorské ligy jste byl zvolen hráčem 4. kola. Co pro vás znamená toto
ocenění?
Je to pro mě velká pocta, jsem za to velmi
rád. Když sleduji, jací hráči to vyhrávali
přede mnou, tak jedná se o kvalitní fotbalisty
a mě těší, že jsem se mezi ně mohl zařadit.
Doufám, že mi to takto půjde i nadále.
Jaroslav Veselý, trenér juniorského týmu
Hradce Králové: „Honza předvedl v utkání
proti Jablonci nadstandardní výkon, ale
musím říct, že to nebylo poprvé, protože již
proti Slovácku patřil k nejlepším. S jeho výkonem jsem spokojen a to samé jsem řekl
trenérům A-mužstva. Na druhou stranu já ho
znám již několik let, jezdil jsem se dívat na
zápasy dorostu do Pardubic a pokaždé mě
zaujal právě on. Je to hráč, který má velkou
perspektivu, protože to je levák a těch moc
není. Má překvapivé řešení, dobrou kličku
a i když to zatím moc neprokazoval, tak je
i gólový hráč. Když na sobě bude pracovat,
má před sebou jistě velmi slibnou kariéru.“
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rOZHOvOr

s Alešem Majerem, trenérem FC HK U-17
Trenér dorosteneckého týmu do 17 let Aleš
Majer přišel do vzniklé Fotbalové akademie
FC Hradec Králové v loňské sezóně. Byl mu
přidělen nejmladší dorost, se kterým v následující, to znamená v letošní sezóně, pokračuje. Hned na úvod slavil s týmem
úspěch, kdy jeho svěřenci získali titul v soutěži mladšího dorostu.
Vloni jste přišel k týmu a hned z toho bylo
1. místo v soutěži. Jaká to byla sezóna?
Hlavně v podzimní části naprosto výjimečná,
protože jsme vyhráli všechna mistrovská
utkání a vstřelili 88 branek. Jarní část byla
ovlivněna přesuny některých hráčů do kategorie U17, přesto jsme prohráli pouze jednou, a to až v posledním zápase sezony.
Spolupráce s hráči byla na vynikající úrovni.
Jaké utkání Vám z loňské sezóny nejvíce
utkvělo v paměti?
Velmi kvalitní byla obě utkání se Spartou
(3:1, 1:1) a zápas na Slavii, který byl posledním utkáním již zmíněného fantastického podzimu. V souboji s tehdy také
neporaženou Slavií jsme zvítězili 4:0 před
návštěvou cca 300 diváků.
S týmem pokračujete i letos. Jak se na sezónu těšíte a jaké máte plány?
Plány máme odvážné, chceme dále zlepšovat individuální výkonost hráčů, čemuž by
měl odpovídat i náš herní projev. Uvidíme,
jak se nám to podaří. Velmi se těšíme na
celý ročník, po úpravě soutěží nám přibude
více kvalitních zápasů, což je pro nás velice
pozitivní.
V kádru máte velký talent nejen hradeckého, ale také českého fotbalu Jirku Mikera. Ten byl v loňské sezóně na testech
v londýnské Chelsea, ale bohužel se počátkem léta zranil. Jaký je v současnosti
jeho stav a jaký vůbec Jirka je?
Jirka už začal s individuální přípravou,
denně tvrdě pracuje na fyzické kondici a na
obnovení svalů v okolí zraněného kolena. Je
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to pro něj teď velmi náročné, ale vidím na
něm velkou touhu se rychle vrátit a navázat
na vynikající výkony z loňské sezony.
Váš tým disponuje i dalšími osobnostmi.
Mohl byste ho představit?
Celý ročník 1997 se zdá být pro klub velkým
příslibem, což já osobně beru jako velký závazek. Osobností je opravdu hodně, bohužel hned na začátku nás potkala velká
nepříjemnost, protože se vážně zranil Dominik Muller a jeho fotbalová kariéra je vážně
ohrožena. Dominik jistě patří mezi výrazné
talenty. V národním týmu je stabilně Dan
Trubač, který se jeví jako mimořádný hráč.
Vojta Habrman také patří do širšího kádru
národního týmu, na jaře ho trochu přibrzdilo
zranění, ale nyní se zdá být opět v pohodě.
V týmu je osobností opravdu hodně, nelze
zde vyjmenovat všechny, navíc se může
stát, že se během dvou–tří let objeví někdo,
u koho bychom to v současné chvíli neřekli.
Hodně to záleží na samotných hráčích, jak
budou brát fotbal vážně. V současnosti patří
mezi výrazné talenty a osobnosti v týmu
ještě Vašek Střelec, Tomáš Hynek, Jakub
Nešický, David Novák, Bedřich Fogl….
Vaši svěřenci se fotbalem zabývají v podstatě od „malinka“. Ale co když se najde
někde v okolí Hradce Králové … náctiletý
talent a chtěl by to ve Vašem týmu zkusit.
Co by pro to měl udělat?
Myslím, že klub má hráče z okolí poměrně
dobře zmapované a muselo by jít opravdu
o výrazný talent, aby se momentálně mohl
s námi zapojit. Samozřejmě jsou týmy
(Chrudim, Pardubice, Náchod, atd.), kde
jsou zajímaví mladí hráči, ale při kvalitě tohoto týmu by bylo těžké si vybojovat pevné
místo v kádru.
Vy jste do Hradce Králové přišel z Kolína
…
Pocházím z Horních Počernic, kde jsem fotbalově vyrůstal v xaverově. Tam jsem si rok
zahrál 2. ligu, nejčastěji jsem ale působil

v ČFL. Posledních pět let hráčské kariéry
jsem působil v Kolíně, kde jsem ve 29 letech
aktivní činnost ukončil a převzal místní U19
hrající druhou dorosteneckou ligu. Zároveň
jsem působil v roli šéftrenéra dorosteneckých týmů. Po třech a půl letech jsem před
rokem přijal nabídku z Hradce. Bydlím
v Českém Brodě s manželkou, dcerou Eliškou (9) a synem Alešem (4).
Máte nějaký trenérský vzor?
Asi nemám, ale samozřejmě se snažím mít
oči otevřené a sleduji všechny trenéry – jak
pracují, jak se chovají, jak hrají jejich týmy.
Pak se z toho snažím něco vzít.
Jaký fotbalový styl preferujete?
Především aktivní. Je vždy důležité vidět,
jaké hráče máte k dispozici. I když to bude
znít jako klišé, tak se hodně řídím heslem,
že fotbal se hraje pro lidi. Musí to být show.
Když máte kvalitnější individuality, můžete si
dovolit hrát více kombinačně, více držet míč
a hrát otevřenější fotbal. Když třeba kvalita
chybí, tak můžete vsadit na presing a agresivní hru. Lidé se musí v každém případě
nějak bavit. Když to zjednoduším, Španělé
se baví technickým fotbalem, Angličané nasazením a „jízdou“ – něco z toho tam musí
být. Ideální je, když tam je obojí.
Kam byste to chtěl v trenérském řemesle
dotáhnout?

Myslím, že hodně trenérů, kteří se dají na
toto povolání má podobný cíl, nebo spíše
sen – trénovat národní tým své země a dosáhnout s ním výrazného úspěchu.
Určitě sledujete výkony hradeckých Votroků v druhé lize. Co jim říkáte?
Je jasné, že výsledky zatím nejsou dobré.
Ale věřím, že se brzy projeví práce trenérů
Prokopce a Pilného a tým půjde výrazně nahoru. Navíc tým je hodně mladý a potřebuje
čas. Je teprve začátek soutěže a rozhodovat
se bude později. Moc „A“ týmu držím palce.
Má třeba někdo z vašich současných svěřenců na to, aby například do dvou, tří let
posílil kádr „áčka“?
Ano, Dan Trubač, Jirka Miker, Vojtěch Habrman a další. Je jen otázkou, zda to bude tak
rychle.
Dnes A tým sehraje utkání s Českými Budějovicemi. Jak toto utkání vidíte a co
byste Votrokům popřál?
Utkání bude stejně těžké, jako všechny zápasy v FNL. Votrokům přeji tři body a přízeň
fanoušků. Osobně jsem byl velmi zklamaný
jejich „fanděním“ v posledním domácím zápase s Táborskem. Správný fanoušek se
pozná, že je s klubem i ve chvílích, kdy se mu
nedaří. Ale to se u nás nenosí. Každý se umí
spojit akorát s úspěchem. Naopak kritizovat
umí každý, nejvíce pak Ti, kteří nic nedokázali.

FOTbALOvÁ škOLičkA
zahajuje svůj 6. ročník

Fotbalová školička FC Hradec Králové (dále
FŠ FCHK) zahájí začátkem září na hřišti ZŠ
Milady Horákové již 6. ročník. Proto jsme se
zeptali manažera Fotbalové školičky při FC
Hradec Králové ing. Petra VOHRALíKA,
co všechno pro děti připravují.
Jak staré děti v září ve školičce
přivítáte?
Letošní ročník FŠ FCHK je určen
pro kluky a děvčata narozené
v letech 2008–2010. Děti budou
opět rozděleny do starší a mladší
skupiny, přičemž starší skupinu
budou tvořit zejména děti narozené
v roce 2008. U dětí narozených v roce 2010
je podmínkou dosažení věku 3 let.
V které dny se na Vás můžeme přijít do
areálu ZŠ Milady Horákové podívat?
Naleznete nás tam celý týden, tj. od pondělí
až do pátku v době od 16,00 hod. do 17,30
hod. V pondělí, středu a pátek probíhají tréninky starší skupiny a v úterý a čtvrtek tréninky mladší skupiny. Budeme ale rádi, když
se na nás přijdete nejenom podívat, ale když
si s námi hned i vyzkoušíte svoje pohybové
dovednosti a zapojíte se spolu s našimi
dětmi do jednotlivých cvičení.
Kolik dětí ve školičce sportuje?
Počet dětí ve školičce je dlouhodobě stabilní. V průměru v ní trénuje 40 – 50 dětí, přičemž starší skupina mívá něco málo přes 20
dětí, ostatní navštěvují mladší skupinu. Za
pětiletou působnost školičky si s námi přišlo zasportovat přes 380 kluků a děvčat.
Když mám syna, který rád kope do míče
a chtěl by to ve školičce zkusit, jak se dozvíme o náborech do školičky?
Jednak z klubového webu a také z týdeníku „Radnice“, kde pravidelně informace
k náboru zveřejňujeme, a hlavně z našich
webových stránek www.fotbalovaskolicka.cz. Informace k zářijovému náboru vyjde
na přelomu srpna a září. Nejdůležitější je, že
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zájemci o trénování ve FŠ FCHK nemusí
spoléhat jen na inzeráty, ale vzhledem
k tomu, že školička je trvale otevřeným projektem, můžete si k nám přijít zasportovat
kdykoliv. Věřím, že se Vám u nás zalíbí
a budete pokračovat.
Mají děti ve školičce vedle pravidelných tréninků ještě i jiné
akce?
Samozřejmě, že ano, Snažíme se
jim udělat pobyt u nás co nejpestřejší. Proto je každoročně čeká
8–10 doprovodných akcí, na který
mají možnost předvést svým blízkým, co všechno se již v školičce naučily.
O jaké akce jde konkrétně a kdy je pořádáte?
Samostatný blok tvoří 4 halové turnaje, které
za podpory vedení ZŠ Milady Horákové pořádáme pro členy školičky souběžně ve
dvou školních tělocvičnách. V listopadu začínáme Podzimním turnajem, na který začátkem prosince naváže velmi oblíbený
Mikulášský turnaj spojený s nadílkou, který
pořádáme za podpory firmy VAK Stavby HK.
V únoru pokračujeme turnajem pod patronací generálního ředitele FC HK ing.
Richarda Jukla a celou sérii zakončíme turnajem v březnu, který je zároveň pro starší
skupinu závěrečnou přípravou na dubnový,
stále populárnější, turnaj předpřípravek, na
který každoročně zveme do haly ZŠ Kukleny
nejmenší fotbalisty z okolních klubů. Vedle
halových turnajů na děti čekají 2–3 turnaje ve
velmi pěkném areálu Sokola Roudnice,
s kterým dlouhodobě spolupracujeme. Na
oplátku my zase zveme děti z Roudnice na
Háječek, kde v červnu pořádáme Memoriál
Milady Horákové. Tento turnaj je doprovázen
tzv. „buchtobraním“, tj. ochutnávkou sladkých a slaných pochoutek z dílny rodičů našich hráčů. Podrobnější informace z těchto
akcí, vč. rozsáhlé fotodokumentace, naleznete na www.fotbalovaskolicka.cz.

Jak se Vám daří chod školičky, s takto rozsáhlým programm, zajišťovat finančně?
Není to zrovna jednoduché, Na základě
předchozích zvyklostí se snažíme, abychom
našimi výdaji zatěžovali hospodaření klubu
co nejméně. Největší podíl naší činnosti financujeme z členských příspěvků. Vedle
nich získáváme část finančních prostředků
od klubu a města. Nezanedbatelný je i přínos ze strany ZŠ Milady Horákové při stanovování výše nájemného za užívání školních
sportovišť. Nejsme ale jen pasivními čekateli
na finanční zdroje. Pokračujeme i v aktivitách
z doby našich začátků v r. 2008, kdy jsme se
museli naučit sehnat si sami potřebné zdroje
na provoz FŠ FC HK. Proto se i nadále snažíme stále oslovovat nejrůznější subjekty
s žádostí o sponzoring našich víkendových
akci formou reklamy nebo darů. Ale jak Vám
každý dnes potvrdí, není to vůbec jednoduché. Proto musím i touto cestou moc poděkovat našim stávajícím sponzorům, kterými
v uplynulém roce byli VAK Stavby HK, Kooperativa pojišťovna, a.s., KHP a.s., ZP
MVČR, PSHK a pánové P. Šrejtr a D. Denygr.
Zároveň bychom chtěli poprosit i další subjekty, které by byly ochotny nám pomoci s finančním zajištěním fotbalové přípravky

předškoláků, aby nás kontaktovaly na
adresy uvedené na našem webu.
Několikrát jste zmínil Vaše webové
stránky, co tam všechno najdeme?
Na stránkách se snažíme zachytit celou historii i současnost Fotbalové školičky.
Chceme, aby při rozhodování dětí a rodičů
o tom, zda si nás vyberou a zkusí s námi
sportovat, měli ucelený přehled o uplynulé
činnosti Proto v části „O nás“ najdou roční
zprávy o činnosti minulých let, i přehled
toho, co je čeká v daném roce a v části
„Členská základna“ seznam všech dětí,
které školičku navštívily. Nechybí informace
o jednotlivých akcích, vč. obsáhlé foto galerie srovnané podle jednotlivých let, informace k náboru, rozpisy tréninků i aktuální
informace pro rodiče, apod.
Je vidět, že je o děti ve Fotbalové školičce
dobře postaráno. Co byste jim vzkázal?
Chtěl bych na „Miladu“ pozvat všechny předškoláky, kteří mají rádi pohyb a rádi kopou do
fotbalového míče. Nebojte se, přijďte se na
nás podívat a zkuste si s námi, co už dovedete. Začínáme na hřišti ZŠ Milady Horákové
první týden v září, vždy v 16,00 hod. Tak neváhejte a přijďte k nám kdykoliv, kdy dostanete chuť na fotbal. Těšíme se na Vás.

FANOuškOvskÁ sTrÁNkA
Podpora fanoušků v Třinci

Sobotní vítězné utkání Votroků v Třinci vidělo
cca 80 fanoušků hradeckých Votroků, kteří
po celý zápas svůj tým aktivně povzbuzovali.
Na malém stadionu s jedinou tribunou byla
jejich podpora hodně slyšet a jistě se tak
i oni podíleli na nesmírně důležitém prvním
vítězství Hradce v nové sezóně FNL.
Třinec není od Hradce „za rohem“, a tak část
fanoušků vyrazila vlakem z Hradce Králové
již okolo půlnoci. Pro ostatní připravil klub FC
Hradec Králové autobusový zájezd. „Byli
jsme si vědomi důležitosti utkání, a proto
jsme fanouškům za jejich podporu v Třinci
nabídli cestu i vstup zdarma,“ řekl ještě před
začátkem utkání Ing. Richard Jukl.
Od úterního rána se začaly shromažďovat
přihlášky, a byť měli zástupci klubu trochu
obavy, zda po nepovedeném vstupu do
soutěže bude o zájezd mezi příznivci Votroků zájem, ti je rychle začali přesvědčovat,
že chuť fandit svým barvám je u nich velmi
silná. Obsazenost autobusu utěšeně narůstala a v pátek odpoledne se muselo několik
posledních zájemců pozvat k odjezdu
pouze jako náhradníci. Kdo z nich přišel, nelitoval, protože jak je smutným zvykem, několik přihlášených bez omluvy nedorazilo.
Ale díky „náhradníkům“ vyjel před šestou
hodinou ranní autobus prakticky plně obsazen. „Na cestu za týmem vyrazili jak kluci
z hradeckého „kotle“, tak celé rodiny, což
bylo i naším záměrem,“ komentoval obsazenost autobusu Milan Šedivý, který měl zájezd tzv. „na starosti“.
Cesta ubíhala nečekaně rychle, zkušený
pan řidič z DP vezl svůj náklad bezpečně
a svižně, zastávek bylo i kvůli časovému
tlaku minimálně a tak se již půl hodiny před
úvodním hvizdem rozdávaly v Třinci „účastníkům zájezdu“ vstupenky. „Pro autobusové cestující byl v Třinci vyhrazen speciální
sektor, ale my jsme je požádali o připojení
se k „vlakovým“ fanouškům v sektoru pro
hostující „kotel“ a tak se oba proudy hradeckých příznivců sešly v tomto sektoru,“
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říká František Řehounek, člen fanklubu Votroci 2000, který se zájezdem klubu pomáhal. Dle ohlasů „kotelníků“ to byla vítaná
podpora pro fandění hradeckého kotle.
Jako obvykle byl hradecký sektor ověšen
vlajkami našich příznivců a ti za pomoci
bubnu a vydatného nasazení vlastních hlasivek od první minuty podporovali Votroky
bojující na zeleném pažitu.
Hráči se nakonec všem odvděčili tím nejlepším možným způsobem – po zodpovědném
a bojovném výkonu zvítězili a připsali si 3
body do tabulky NFL. Sektor hradeckých fans
si tak konečně opět mohl s hráči užít pozápasovou „děkovačku“, za podporu poděkoval
i trenér Luboš Prokopec: „Rád bych poděkoval našim fanouškům, kteří vážili dlouhou
cestu do Třince, aby nás mohli povzbudit.“
A ještě jedna, skromná, ale hodně podstatná
„maličkost“ okořenila zápas v Třinci. Historicky poprvé šel „do éteru“ mluvený komentář k zápasu. Na svědomí ho měl Fanda
Řehounek, který v týdnu nelenil a ve spolupráci s panem Antošem z IT firmy Neuman
Company technicky zabezpečil přenos přes
internet. „Chtěli jsme opět o něco výše posunout servis pro fanoušky a dát jim možnost přijímat aktuální informace ze zápasů,
které se hrají v odlehlejších destinacích
České republiky. Vždyť kolikrát tzv. on-liny
jsou aktualizovány s velkým časovým zpožděním a hodně krát ve zkreslené podobě domácího pisatele,“ říká František Řehounek.
Zpáteční cesta do Hradce Králové byla samozřejmě veselá a pohodová. Nebylo již
nezbytné pospíchat a tak bylo dostatek
času na občerstvovací zastávky. I tak autobus dorazil do Hradce již před 17 hodinou.
„Jsme opravdu velmi rádi, že příznivci náš
tým neopustili a naopak vážili dlouhou cestu
do Třince. A jsme šťastní, že náš záměr pomoci hráčům vyšel dokonale, Hradec zvítězil a fanoušci byli odměněni ziskem 3 bodů,“
okomentoval zápas v Třinci a povedený zájezd Milan Šedivý.

Rozhovor s Tomášem – fanouškem z Vamberka
Při zpáteční cestě z Třince jsem si povídal
s fanouškem Tomášem, který jezdí podporovat Votroky z Vamberka, a to jak na domácí, tak často i na venkovní zápasy.
Tomáši, nemůžu snad ani začít jinak než
otázkou na tvou cestu k Votrokům. Kudy
tedy vedla ta tvoje „cestička“?
K hradeckému klubu mne vlastně přivedli
kamarádi z Kostelce nad Orlicí, tedy hlavně
Koule. Někdy na přelomu 80. a 90. let minulého století jsem s nimi začal jezdit na zápasy jak do Hradce, tak na výjezdy.
Takže budeš mít brzy „odfanděné“ čtvrtstoletí pro černobílé barvy. Za tu dobu jsi
s klubem prožil spoustu věcí. Co z toho
pěkného ti zůstalo jako vzpomínka?
Tak určitě to bylo vítězství v Českém poháru
ve druhé polovině 90. let a následné zápasy
v evropských pohárech. Smolné vyřazení
s moskevským Dynamem je i dnes pro mne
silnou vzpomínkou, i když jsme nakonec
v penaltovém rozstřelu svoji cestu poháry
bohužel skončili. Nemohl jsem tehdy jezdit
na venkovní utkání, o to více jsem se pak
těšil z našich dobrých výkonů doma a ten
proti Moskvě považuji za opravdu povedený.
Myslíš si, že se v dohledné době zápasů
v evropských pohárech v Hradci dočkáme?
Těžko říct. Jsme momentálně stále klub balancující na hraně mezi první a druhou ligou.
Upřímně řečeno pro nejbližších pět, možná
i deset let tu cestu do pohárů jako pravděpodobnou nevidím. Nyní kopeme druhou ligu,
už postup z ní, jak je jasně vidět, nebude nic
snadného. Navíc nelze zapomenout na stadion, který nesplňuje kritéria pro nejvyšší
soutěž a tak se bude muset nejdříve odstra-

nit tento problém. Pokud se to povede, můžeme začít věřit v nějakou lepší budoucnost.
Budoucnost je složitá, tak tě poprosím
naopak o další ohlédnutí. Který hráč je
tvůj favorit na „nej“ hráče Hradce?
Tady je to pro mne celkem jasně kanonýr
Pavel Černý. Na něj se chodilo. Momentálně
žádného zvláště oblíbeného borce nemám.
Kádr se v poslední době ostatně dost mění…
Zmínil jsi, že Votroci se pohybují mezi první
a druhou ligou. Jak se s tím vyrovnáváš?
Samozřejmě, že to není nic příjemného. Já
jsem například na venkovní zápasy ve druhé
lize, před naším postupem s kapelníkem Kotalem na lavičce, moc nejezdil. Po postupu se
to změnilo. Nyní se opět spadlo do druhé ligy
a určitě těch výjezdů ven budu mít méně... Na
druhou stranu dnes jedu z Třince, takže jak
vidíš, jezdím i nyní. A jsem rád, že Votroci
pořád mají dost fanoušků, je také dobře, že
se přidávají mladí, že fandění má pořád nové
generace. Protože když přijde rodina, děti, tak
člověk samozřejmě musí některé věci kolem
fotbalu zvažovat, co je a co není možné.
Na závěr moje obvyklá otázka – co bys fotbalovému Hradci popřál?
Ze sportovního hlediska samozřejmě postup do první ligy. K tomu bude potřeba
ještě vhodně doplnit kádr, takže bych považoval postup v horizontu dvou let za nejrychlejší reálně možný. Musíme přivádět do
Hradce kvalitní borce, kteří s našimi odchovanci vytvoří silný tým. A z té nesportovní
stránky pak samozřejmě nový, ryze fotbalový stadion. Je jasné, že bez něj není žádná
naděje na působení v nejvyšší soutěži.
Díky za rozhovor, Fanda Řehounek
-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.

JÍZDENKA
ZA SMS
Pošlete SMS na

SMS

90230
Přestupní jízdenka
(platnost 45/60 min.)*

cena 18 Kč
Tvar SMS:

90230

HK

Celodenní jízdenka
(platnost 24 hod.)

cena 55 Kč
Tvar SMS:

HK24

Do vozu smí cestující nastoupit pouze s přijatou
platnou SMS jízdenkou ve svém mobilu.
Přibližně 2 minuty od odeslání SMS zprávy cestující obdrží SMS jízdenku. Při nástupu předními dveřmi je cestující povinen předložit
přijatou SMS jízdenku řidiči ke kontrole. SMS jízdenku si cestující ponechá v mobilu po celou dobu přepravy pro případ přepravní kontroly.

Duplikát jízdenky ›
Pokud v době platnosti jízdenky dojde k jejímu smazání, pošlete SMS ve tvaru HKD na číslo
90030. Zpět obdržíte ihned duplikát jízdenky. Cena za vystavení duplikátu je 5,-Kč vč. DPH.
Daňové doklady ›
Na www.dpmhk.cz naleznete přístup do aplikace pro tisk daňových dokladů k SMS jízdence.
Reklamace, zákaznická podpora ›

Cena přijaté SMS se rovná ceně objednané jízdenky. Službu poskytuje: Dopravní podnik města Hradce
Králové, a.s. Technicky zajišťuje MATERNA Communications a.s., zákaznická podpora, reklamace:
tel. 234 493 120 (8.00 - 16.30 hod.) nebo e-mail: helpdesk@maternacz.com. Základní podmínkou pro nákup
Mobilní jízdenky je aktivní služba Premium SMS na mobilním telefonu. SMS jízdenku je možné získat pouze
se SIM kartou českého mobilního operátora (tzn. Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone a U:fon). Obecná pravidla
k Premium SMS službám na: www.platmobilem.cz. Objednat Mobilní jízdenku lze i dalším způsobem a to
prozvoněním. *Přestupní jízdenka za 18 Kč platí 45 min. v pracovní dny v době od 4.00 – 19.00 hod.
V SO, NE, státní svátky a v pracovní dny od 19.00 – 4.00 hod. platí přestupní jízdenka 60 min.

WWW.DPMHK.CZ

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

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

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

0:3
1:3
1:0
5:1
0:1
6:1
1:2
0:0

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

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

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
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