všesportovní stadion hradec králové

Neděle 8. září 2013 v 17.00 hod.

Zápas 7. kola

FC Hradec Králové – FK Baník Sokolov

Program 7. kola (7. 9. 2013)

Program 8. kola (14. 9. 2013)

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

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

partner
utkání

O dNešNím SOupeŘi
FK Baník Sokolov, a.s.

Hornické město mezi Chebem a Karlovými
Vary se jmenovalo Falknov. Fotbal se hrál ve
městě dlouho před 2. světovou válkou, působily zde ale výhradně německé kluby. V r.
1940 se všechny německé kluby sloučily do
NSTG Falkenau, který v roce 1942 dosáhl
zcela vyjímečných úspěchů, postupu mezi
32 nejlepších německých klubů v pohárové
soutěži. V dalším kole se podařilo vyřadit SC
Planitz a v boji o čtvrtfinále přijel soupeř z nejslavnějších, I. Vinna Wien. Hlediště místního
stadionu bylo nutné rozšířit na kapacitu 5.000
diváků, i tak se do hlediště nedostali všichni
zájemci. Domácí předvedli fantastický výkon
a po vítězství 4:0 postoupili do dalšího kola.
Až zde potkali soupeře,který byl úspěšnější.
V Berlíně prohráli 1:4 s SC Blau-Weiss.Je
jasné,že pro město, které mělo v té době
12.000 obyvatel se jednalo o úspěch, který
nebylo možné zopakovat.
První český fotbalový klub byl ve Falknově
založen až v roce 1948 pod názvem Sokol
HDB Falknov nad Ohří, to už se jednalo
o budoucí Baník Sokolov. V roce 1951 se
zde hrála krajská soutěž, klub dokonce vyhrál před druhou Slavií Karlovy Vary a třetí
Eskou. V krajských soutěžích jihozápadních
Čech startoval Baník Sokolov se střídavými
úspěchy až do roku 1965, kdy se probojoval

do divize, tehdy třetí nejvyšší soutěže. Hned
v prvním roce se umístil Baník na druhém
místě za vítěznou RH Cheb, stejné umístění
zopakoval v sezóně 1968/1969. Tehdy bojoval Baník Sokolov o prvenství s Kovo Děčín,
do vyšší soutěže postoupili oba soupeři.
Tato soutěž byla zatím nad reálné možnosti
klubu, ještě se na dva roky sestoupilo zpět
do divize, ale potom už přišlo nejslavnější
poválečné období, Baník působil v České
národní lize plné čtyři roky. Nejlepší umístění
zde získal v sezóně 1974/1975, skončil
sedmý, jako nejlepší v karlovarském kraji.
V dalších letech už to byla bída, klub ztrácel
na výkonnosti i prestiži. Chvilku se ještě ve
městě hrála divize, potom kraj a na konci 90.
let dokonce 1.A třída.
V roce 1999 vzniklo občanské sdružení FK
Baník Sokolov o.s. V roce 2000 klub vyhrál
Pohár západočeského kraje, o rok později
byl v semifinále stejné soutěže poražen budoucím vítězem Sokolem Manětín 0:6. V létě
roku 2005 se podařilo klubu získat opět po
dlouhé době divizi. V roce 2006 je založena
akciová společnost, jehož jediným akcionářem je Sokolovská uhelná, právní nástupce
a.s. a Baník startuje poprvé v historii ve
druhé nejvyšší soutěži. Ligovou licenci získal od ASK Pardubice.

Umístění Baníku Sokolov ve II. lize:
2006/2007 6. Sokolov 30 12 10 8 36:33 46 (1)

tr.: Martin Pulpit

2007/2008 9. Sokolov 30 9 13 8 26:24 40 (-5)

tr.: Boris Kočí, od 9. kola Oldřich Abrhám;
jaro 2008 Martin Hašek

2008/2009 6. Sokolov 30 12 7 11 56:37 43 (-2) tr.: podzim 2008 Martin Hašek, jaro 2009
– Karel Havlíček, od 22. kola Stanislav
Purkart a Vítězslav Hejret
2009/2010 10. Sokolov 30 9 10 11 37:43 37 (-8) tr.: Stanislav Purkart
2010/2011 6. Sokolov 30 12 7 11 53:51 43 (-2) tr.: Stanislav Purkart, od 8. kola Radoslav
Látal
2011/2012 3. Sokolov 30 15 7 8 43:31 52 (7)

tr.: Radoslav Látal, od 22. kola Aleš Jindra

2012/2013 4. Sokolov 30 14 8 8 36:26 (5)

tr.: Aleš Jindra
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SOupiSKA FK BANíK SOKOlOv, a.s.
Fotbalová národní liga – podzim 2013

Brankáři:

Obránci:

22

DVOřáK I. Jakub

4. 12. 1987

25 let

188 cm

81 kg

30

KRBEČEK Lukáš

27. 10. 1985

27 let

187 cm

83 kg

11

BLAŽEK Jakub

20. 8. 1989

24 let

183 cm

80 kg

21

DříŽDAL František

8. 8. 1978

35 let

184 cm

78 kg

HOFMANN Stanislav

17. 6. 1990

23 let

191 cm

82 kg

24

HRUŠKA Luboš

21. 7. 1987

26 let

196 cm

82 kg

14

174 cm

69 kg

6

Záložníci:

JANKOVSKý Lukáš

12. 1. 1991

22 let

3

TůMA Ludvík

16. 8. 1993

20 let

5

VONDRáČEK Zbyněk

7. 5. 1984

29 let

182 cm

80 kg

15

ČADA David

17

DVOřáK II. Jakub

18

HOLUB Antonín

13
10
7
19

Útočníci:

5. 8. 1986

27 let

183 cm

76 kg

21. 12. 1989

23 let

184 cm

81 kg

8. 3. 1986

27 let

HRUBý Lukáš

28. 1. 1982

31 let

KOByLíK David

27. 6. 1981

32 let

177 cm

MACHEK Vojtěch

28. 2. 1990

23 let

182 cm

72 kg

23. 12. 1993

19 let

25. 7. 1983

30 let

166 cm

62 kg

ŠTURM Tomáš

9

VANěČEK I. David

8

VRTěLKA Vít

21. 10. 1982

30 let

180 cm

70 kg

16

JURDíK Milan

8. 11. 1991

21 let

186 cm

73 kg

20

ŠAMáNEK Rostislav

9. 8. 1989

24 let

173 cm

68 kg

Přišli: Krbeček (hostování z Viktorie Plzně), Jankovský, Šturm a Tůma (návrat z 1.FC Karlovy Vary), Kobylík (přestup z HFK Olomouc), Vrtělka (přestup z FC FASTAV Zlín), Hofmann
(hostování z 1.FC Slovácko), Hruška (MFK Zemplín Michalovce).
Odešli: Bertelman (angažmá v SRN), Martinec (hostování FK Hvězda Cheb), Dvorník (návrat do Zbrojovky Brno), Šíma (návrat do Dynama Č. Budějovice), Hošek (návrat do FK Teplice), Hoffmann (návrat do Viktorie Plzeň), Mlika (hledá angažmá).
Realizační tým:
Hlavní trenér:
Asistent trenéra:
Trenér brankářů:
Vedoucí mužstva a kustod:
Fyzioterapeut a masér:
Lékař:

Aleš JINDRA, nar. 12. 6. 1973
Jiří DREISEITL, nar. 22. 12. 1984
Milan ZAHáLKA, nar. 13. 3. 1977
Václav ZíMA ml.
Jan MIHáL
MUDr. Oldřich VASTL
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OHlÉdNuTí ZA miNulÝmi ZÁpASY

5. kolo: FC HK – SK Dynamo České Budějovice 3:2 (3:0)

Luboš Prokopec: „Podali
jsme výborný výkon, hlavně
v prvním poločase. Pomohlo
nám to, že jsme se dostali do
vedení. Předváděli jsme
hezké akce, škoda jen, že
jsme nepřidali čtvrtý gól.
V závěru jsme si to sami zkomplikovali, ale
jsem rád, že už jsme to potom ubojovali,
ubránili a že jsme podle mého názoru zasloužené vítězství uhájili!“
Marek Plašil: „Povedl se
nám vstup do zápasu, dali
jsme rychle gól, pak jsme přidali další dva a poločas jsme
vyhráli o tři branky. Ve druhém poločase Budějky vrhly
všechny síly do útoku tak, že
nás zatlačily. Sice jsme dvakrát inkasovali,
ale podařilo se nám vyhrát a jsme rádi za tři
body!“

Tomáš Malinský: „Zápas
hodnotím kladně, protože
jsme vyhráli, i když ten výsledek mohl být mnohem lepší
a mohli jsme vyhrát v klidu
třeba 3:1. Po 1. poločase
jsme zaslouženě vedli o tři
branky, když jsme vstřelili pěkné góly. Pak
jsme předváděli parádní fotbal a fanouškům
se mohl líbit. Ke konci zápasu jsme z utkání
udělali hrozné drama, ale zápas skončil pro
nás kladně a po 9 měsících jsme konečně
vyhráli doma. Jsme za to strašně rádi, protože jsme potřebovali vyhrát pro fanoušky,
abychom je zase nalákali do ochozů.“
David Vaněček: „Důležité je,
že jsme vyhráli a potvrdili získané body z Třince! Myslím
si, že i herně jsme diváky povzbudili, že se bude hrát
v Hradci dobrý fotbal a že
bude padat hodně gólů.
A moje góly? První branka, na tu mně centroval Mára Kulič, obránce to trošku podcenil a nedoskočil tam hlavou. Prsy jsem si míč
připravil a podél vyběhnuvšího brankáře
Daňka, jsem míč pravačkou poslal do
branky. Druhou branku připravil krásně
Tomáš Malinský, když vyvezl míč a přihrál mi
ho skoro na malé vápno a zakončení pro mě
nebylo nic složitého. Na třetí gól mně hezky
přihrál Tomáš Kučera. Dvakrát jsem si míč
zasekl a s pomocí tyče jsem dal třetí
branku.“
Připravil Petr Přibík

5. kolo, 25. srpna 2013:
FC HK – SK Dynamo Č. Buděj. 3:2 (3:0)
Branky: Vaněček 11., 32., 34. – Kalod 78.,
Rýdel 82., ŽK: Malinský – Machovec, Ježdík,
Linhart, Němec, Rozhodčí: Kocourek – Mokrusch, Ratajová, Počet diváků 1566
FC HK: Lindr – Plašil, Šisler, Rolko, Podě-

bradský – Malinský (70. Kraják), Janoušek,
Kučera, Zelený – Kulič (85. Hochmeister),
Vaněček (88. Pillár)
SK Dynamo České Budějovice: Daněk –
Ježdík, Lengyel, Machovec (39. Novák),
Hanzlík – Wermke (53. Klesa), Rýdel, Benát,
Chmelo (65. Němec) – Linhart, Kalod

V dalším podzimním duelu přijeli na Všesportovní stadion fotbalisté z jihu Čech.
Oba týmy v minulé sezoně hrály ještě
naši nejvyšší soutěž. Od začátku zápasu
se domácím dařila kombinace a první poločas jednoznačně ovládli. Skvělý výkon
Hradce korunoval svým hattrickem David
Vaněček. Po změně stran se hosté zlepšili a v závěru utkání snížili skóre na rozdíl jediné branky. Hradečtí Votroci však
výsledek udrželi a zaslouženě si připsali
do tabulky tři body.
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OHlÉdNuTí ZA miNulÝmi ZÁpASY

6. kolo: FK Varnsdorf – FC Hradec Králové 0:3 (0:2)

Luboš Prokopec: „Jsem
rád, že se nám podařilo vyhrát třetí zápas v řadě. Myslím si, že i výsledek je
jednoznačný. Musím ale říct,
že jsme prvních patnáct
minut nehráli dobře. Od patnácté minuty jsme podali stoprocentní
výkon. Pomohl nám první gól, pak už jsme si
v druhém poločase vítězství pohlídali.“
Jiří Janoušek: „Začátek
utkání jsme úplně nechytli,
neboť nás soupeř docela tlačil. Potom jsme začali hru
pomalu vyrovnávat a podařilo se nám vstřelit vedoucí
branku, když Jarda Zelený
unikl takřka přes celé hřiště a nezištně přihrál Márovi Kuličovi, který otevřel skóre
utkání. Pak se prosadil na levé straně opět

Mára Kulič a akci zakončil David Vaněček,
který vstřelil druhý gól. Jinak to byl vyrovnaný zápas. Po změně stran na nás domácí
opět vlétli. Jejich tlak trval do 56. minuty, kdy
dostal hráč Varnsdorfu červenou kartu po
druhé žluté. Závěr zápasu jsme si pohlídali.
A moje branka? Mára Kulič kopal roh, míč
jsem lehce hlavou tečoval na přední tyči.
Balon se ke mně znovu odrazil a levačkou
jsem ho poslal na zadní tyč do branky.“
Jaroslav Zelený: „Začátek
zápasu nám nevyšel, neboť
jsme byli pod tlakem a začali
hrát až po dvaceti minutách.
Po vstřelení dvou gólů jsme
se dostali do hry. Na začátku
druhé půle nás domácí zatlačili a deset minut uzavřeli u vápna. Potom
jsme naše vítězství šťastným třetím gólem
pojistili a soupeř odpadl. Zaslouženě jsme
vyhráli a udrželi jsme i nulu vzadu. Takže
dobré!“
Tomáš Kučera: „Chtěli jsme
navázat na úspěšné výsledky z minulých zápasů.
Zase jsme hráli zodpovědně
a do prvního gólu to byl bojovný zápas. Pak nám vyšel
brejk, kdy Jarda Zelený
krásně nachystal Marku Kuličovi první gól.
Pak už si myslím, že jsme měli celý zápas
pod kontrolou a přidali jsme ještě dvě
branky.“
Připravil Petr Přibík

6. kolo, 1. září 2013:
FK Varnsdorf – FC HK 0:3 (0:2)
Branky: Kulič 27., Vaněček 40., Janoušek
68., ŽK: Cana - Šisler, ČK: Cana 55., Rozhodčí: Ardeleánu – Hrabovský, Fišer, Počet
diváků: 950.
FK Varnsdorf: Porcal – Tvaroha, Zbrožek,

Filip, Šraga – Ruvdnayskyy (46. Mikinič),
Cana, Kotiš, Končal – Volf (58. Jakubovský),
Schubert
FC HK: Lindr – Plašil, Šisler, Rolko, Poděbrasdký – Malinský (88. Kraják), Janoušek,
Kučera (88. Sixta), Zelený – Kulič (81.
Schwarz), Vaněček.

K dalšímu utkání na hřiště soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté na sever Čech,
kde se střetli s týmem Varnsdorfu. Hradečtí plejeři, po opatrném začátku, kdy
vsadili na důraznou obranu, se začali pomalu osmělovat a po čtyřiceti minutách
vedli 2:0. Po necelé hodině hry šli domácí
do deseti a bylo po zápase. V závěru přidal Hradec další branku. Třetí vítězství
v řadě je odměnou za nasazení celého
týmu a pozvánkou pro fanoušky na další
utkání.
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jAK TO BYlO NApOSledY?
2. liga, sezóna 2009/2010

S dnešním soupeřem se hradečtí Votroci
často nestřetávají, ba naopak. Jejich posledním měřením sil bylo v sezóně
2009/2010, kdy se svěřenci Václava Kotala
radovali z postupu mezi elitu.
FC Hradec Králové a FK Baník Sokolov se
v postupové sezóně střetli nejprve 19. září
2009, a to v rámci 8. kola, kdy Votroci zavítali na půdu západočeského hostitele. Po
vyrovnaném boji si hosté nakonec odvezli
všechny body za výhru 2:1 a posunuli se tak
na průběžnou druhou příčku v 2. lize.
Odveta pak byla na programu 11. dubna
2010 a „pod lízátky“ se odehrála gólová
smršť. Hlavními protagonisty kanonády,
která se nakonec zastavila na výsledku 5:0,
bylo trio Pilař – Černý – Dvořák. A jak to tenkrát bylo?
22. kolo, Malšovický stadion, 11. 4. 2010,
17.00 hodin:
FC HK – FK Baník Sokolov 5:0 (1:0)
Branky: Černý 2x, Dvořák 2x, Pilař
FC HK: Šimon – Kasálek, Chleboun, Wozniak, Rezek – Poděbradský, Fischer, Hochmeister, Pilař – Černý, Dvořák
Sestava FK Baník Sokolov: Zacharda – Knakal, Kura, Podrazký, Mlika, Vaněček, Pilař,
Čada, Hanzlík, Studík, Šmerda,
Kdo v neděli nepřišel na stadion „pod lízátky“, ten prohloupil. V deštivém počasí Votroci předvedli přítomným divákům parádní
fotbal, a ti po devadesáti minutách hry odcházeli s velkým fotbalovým zážitkem.
Hradec svého soupeře od první minuty zamknul na jeho polovině a povolil mu jedinou
šanci až v 90. minutě. Vše odstartovala 8.
minuta, když hostující Šmerda ve vápně srazil pronikajícího Pilaře a nemohlo následovat nic jiného, než pokutový kop. K němu se
postavil Pavel Černý a jako v předchozích
exekucích se i tentokrát nemýlil a poslal Votroky do vedení 1:0.
-6-

Ti i nadále byli aktivní a v prvním poločase si
vytvořili mnoho šancí. Jenže Pilař, Fischer
a Černý na brankáře Zachardu nevyzráli.
A když již byl sokolovský gólman Vaškem
Pilařem překonaný, zastoupil ho na brankové čáře Studík. Poločas tak skončil tím
nejtěsnějším vedením Votroků.
Druhý poločas již byl gólově bohatší. Hned
po pěti minutách hry vyslal „českou“ uličkou
Fischer Pilaře, ten si hravě poradil se Zachardou a do opuštěné branky zvýšil na 2:0.
Hned vzápětí se agilní Pilař opět vřítil do pokutového území, kde ho sestřelil Knakal
a kopala se penalta, v to odpoledne již
druhá. K ní se opět postavil Pavel Černý
a opět nedal brankáři Zachardovi šanci, 3:0.
Po hodině hry to již bylo 4:0. Před brankou
hostí vyhrál hlavičkový souboj Jakub Chleboun, přiklepl Dvořákovi a pro něho již nebyl
problém překonal bezmocného Zachardu,
4:0. Dílo sokolovské zkázy dokončil v 73. mi-

nutě svoji druhou brankou opět Dvořák. Uprostřed hřiště rozehráli výbornou kombinaci
Poděbradský, Tomašák, Hochmeister a na
konci skórující Pavel Dvořák, 5:0. To byla
také gólová tečka zajímavého zápasu.
Votroci před utkáním potřebovali svého soupeře porazit o tři branky, aby se dostali na
čelo druholigové tabulky, které do té doby
vládlo Ústí nad Labem. To se podařilo a hradečtí hráči již do konce sezóny před sebe

nikoho nepustili a suverénně si dokráčeli
pro postup do Gambrinus ligy.
Mužem zápasu se stal Václav Pilař, který
ještě v následující sezóně oblékal černobílý
dres, aby pak svoji kariéru rozvíjel ve Viktorce Plzeň a národním týmu ČR. Dnes se
pomalu dostává z těžkého zranění a v podzimní části soutěže by mohl obléknout dres
bundesligového SC Freiburg, kde je na hostování z VfL Wolfsburg.

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

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

4
4
4
4
2
3
2
3
2
2
2
1
1
1
1
1

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

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

16:5
14:7
10:7
9:5
6:2
11:9
11:7
6:6
5:6
8:8
8:9
5:8
4:7
3:9
5:13
6:19

14
13
13
12
10
10
9
9
8
7
6
5
5
5
4
3

5
4
4
3
1
1
0
3
-1
-5
-3
-4
-4
-4
-5
-6
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juNiOrSKÝ TÝm FC HK
Liga juniorů 2013/2014

7. kolo: SK Slávia Praha – FC HK 2:6 (1:3)
Branky: 14. Peterka, 73. Verner – 30. Kraják, 40.
Voltr, 44. Voltr, 60. Krčál, 77. Voltr, 86. Pago, ŽK:
39. Bejbl (SLA), 84. Čepelák (SLA) – 43. Soukup
(HKR), 66. Vobejda (HKR), Rozhodčí: Černý – Arnošt, Musil, Diváci: 100. SK Slavia Praha: Hrubeš
– Herc, Čepelák, Souček, Bejbl – Prošek (66. Zámečník), Verner, Hrubý, Duga (46. Veselý), Peterka (79. Poběrežský) – Vondráček. FC HK:
Jehlička – Bodlák (75. Pago), Pillár, Krčál, Soukup
– Schwarz (83. Týfa), Vobejda (67. Jukl), Kraják,
Sixta, Bláha (59. Langr) – Voltr.
V první čtvrthodině zápasu 7. kola Juniorské ligy
mezí pražskou Slávií a FC Hradec Králové nic
nenasvědčovalo tomu, že Votroci i ve čtvrtém
utkání po sobě budou brát všechny body. Slávisté
byli živější, agresivnější a po zásluze se ujali Peterkou vedení. Teprve poté Hradečtí hru vyrovnali
a ůsledným krytím středu hřiště začínali přebírat
taktovku. Zvýšené úsilí přineslo úspěch ve 31.
minutě, kdy si Ondra Kraják vyskočil nejvýše na
centr Schwarze a na malém vápně trefil hlavou
přesně. A to ze strany černobílých nebylo vše.
Ještě před přestávkou udělali možná rozhodující
krok k vítězství. Ve 40. minutě se poprvé gólově
prezentoval Voltr. Sixta vystihl nepřesnou rozehrávku domácích, chytře ho uvolnil a mladý
střelec se nemýlil. A byl to opět Sixta, který před koncem poločasu poslal na zteč Krajáka.
Ten ihned posunul nabíhajícímu Voltrovi, který přes domácího brankáře, jenž si sice na míč
sáhl, stanovil poločasový výsledek.
Druhý poločas již byl v režii mladých Votroků. Ti v 60. minutě rozehráli při provádění přímého
kopu signál. Míč putoval po ose Schwarz, Kraják a posledně jmenovaný centrem našel hlavu
Krčála a rázem to bylo o tři branky. Naději vykřesal pro domácí Peterka, který v souboji těsně
před vápnem se ochotně poroučel k zemi. Následný přímý kop nádherně zakroutil přes zeď
Verner. Svůj hattrick završil o chvíli později Voltr. To když tvrdou střelou z 20 metrů nedal
Hrubešovi v brance domácích šanci. Čtyři minuty před koncem ho napodobil střídající Pago,
který si posunul míč podél velkého vápna na svoji levačku a zamířil do stejného místa, jako
před ním Voltr.
Jaroslav Veselý, trenér: „Do utkání jsme vstoupili katastrofálně. Domácí nás ve všech
herních činnostech přehrávali a zcela po zásluze se ujali vedení. Inkasovaný gól nás přece
jenom probral a především zlepšeným pohybem a hlavně důrazem ve středu hřiště jsme si
vytvořili územní převahu a po zásluze jsme vývoj utkání otočili. Druhý poločas jsme již
odehráli pod naší kontrolou.
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Tabulka Juniorské ligy, sezóna 2013/2014, po 6. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
...

FK Mladá Boleslav
FC Zbrojovka Brno
AC Sparta Praha
FC Hradec Králové
SK Sigma Olomouc
FC Baník Ostrava
1.FK Příbram
FC Slovan Liberec

8
8
8
8
8
8
7
8

6
6
5
5
5
4
4
4

1
0
1
0
0
1
1
1

1
2
2
3
3
3
2
3

30:7
13:7
15:9
20:14
17:11
19:8
15:10
12:8

19
18
16
15
15
13
13
13

4
6
4
3
3
1
4
1

8. kolo: FC HK – 1. FK Příbram 3:1 (1:1)
Branky: Pillár 38., Langr 59., Zec 80. – Barák 25., ŽK: Vobejda, Zavřel – Čížek, Rozhodčí
Ochotnický – Nádvorník, Šob, Počet diváků 280. FC HK: Zavřel – Bodlák, Pillár, Krčál, Kratochvíl (50. Vobejda) – Kraják, Soukup, Schwarz (80. Jukl), Shejbal (71. Bláha) – Zec (88.
Pago), Langr. 1. FK Příbram: Štěpanovský – Čížek, Soldát, Kvída, Krameš – Brandner, Kilián,
Šindelář, Barák (80. Dušek) – Kraus, Kayamba
Utkání začali lépe domácí, avšak jejich tlak vyústil do příležitostí bez střeleckého zakončení.
To na druhé straně se v 7. minutě prosazoval do brankové šance Brandner, ale na Zavřela si
nepřišel. Velkou příležitost měl v 15. také hostující Kilián, když mu byla „nabídnuta“ exekuce
volného kopu z hranice velkého vápna. Dobře zahranou standardní situaci však zpod břevna
bravurně vytáhl opět Zavřel. V těchto chvílích zápasu měli hosté územní převahu, kterou také
využili k vstřelení úvodní branky. Hostující Barák si naběhl na centr a hlavičkou poslal míč za
záda domácího Zavřela, 0:1. Obdržená branka Votroky nakopla, po sérii pěkných kombinací
přišla ta gólová. Přímý kop rozehrával nacvičeným signálem Schwarz na rozeběhnutého Krajáka, ten lehkým obloukem poslal před branku Příbrami, kde nejvýše vyskočil Pillár a skóre
srovnal, 1:1. Votroci i nadále pokračovali v ofenzivě a pět minut před poločasovou přestávkou měl na své kopačce další obrovskou příležitost Bodlák, ale ten správný čas ke střelbě do
opuštěné branky prováhal, a tak míč nakonec poslal vysoko nad příbramskou branku.
V úvodu druhého poločasu přišla opět krásně zahraná standardní situace z kopačky Petra
Schwarze, na kterou si nejvýše naskočil Shejbal a rozvlnil síť příbramské branky. Bohužel
branku neuznal pomezní Šob pro domnělý ofsajd.
Honza Shejbal hlavičkoval po deseti minutách ještě
jednou, a to po centru Krajáka, jenže míč tentokrát
skončil těsně vedle. Gól si mohli domácí diváci opět
zakřičet až po hodině hry, kdy brejkovou situaci
v poměru 3:2 pro domácí borce zakončil nejprve
Zec do vyběhnutého gólmana hostí, aby vyražený
míč vzápětí vrátil za jeho záda Langr, 2:1. Další potlesk na otevřené scéně si vysloužila hlavička střídajícího Bláhy, kterou Štěpanovský konečky prstů
vytěsnil na roh. Veseleji pak bylo deset minut před
koncem, kdy utekl Bláha a vystřelil. K vyražené
střele se dostal Vobejda, který ideálně předložil Zecovi a ten se v podobných situacích nemýlí, 3:1.
V závěru utkání ještě hostující Dušek orazítkoval tyč
Zavřelovy branky a na druhé straně Bláha protáhl
Štěpanovského. Závěr již byl plně v režii Votroků,
kteří si vítězství pohlídali a po zásluze si připsali další
tři body do tabulky Juniorské ligy.
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rOZHOvOr

s Jaroslavem Zeleným, záložníkem FC HK
JaROSLaV ZeLený (20. 8. 1992) naskočil
do prvního týmu FC Hradec Králové za trenéra Kotala ještě jako dorostenec. Pod jeho
vedením také pravidelně nastupoval do
prvoligových utkání, ale po příchodu trenéra
Plíška se ze „základu“ vytratil. Nutno přiznat,
že Jardovy výkony střídaly světlé momenty
s těmi slabšími.
Po příchodu nového kouče Prokopce jakoby vytáhlý, levonohý záložník opět ožil.
„První dvě kola druhé ligy jsem odehrál v základu, ale moc se mně zrovna nepovedly.
S Pardubicemi to ještě šlo, ale v Karviné byl
můj výkon, tak jako celého týmu, velmi
špatný. Následující zápas (Táborsko) jsem
stál a dostal jsem šanci díky zranění Honzy
Shejbala, a nastoupil jsem již v následujícím
utkání v Třinci. Od tohoto utkání jsem se výkonem jakž – takž v základu zadrápl a daří
se mi. Já jen doufám, že v tom budu pokračovat.“
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V Třinci jsi šel na hřiště v podstatě v pozici náhradníka a přeci jsi odvedl výkon na
vysoké úrovni …
Tam jsme podali všichni výborný výkon.
Bylo to hlavně vyvolané tím, že tři předešlá
kola byla od nás velice špatná a v Třinci byl
poslední zápas, kdy jsme se mohli rehabilitovat. Semkli jsme se jako parta a byl z toho
docela dobrý výkon. Všichni jsme byli rádi,
že se nám to povedlo.
V minulé sezóně jsi nastupoval na postu
levého beka. Od letošního ročníku tě vídáme na levé záloze. Vyhovuje ti to víc?
Asi je mi to jedno, zda hraju na postu obránce nebo zálohy. Je pravda, že mi vyhovuje spolupráce s Bradkou (Poděbradský),
který nastupuje za mnou na levém beku a já
v záloze.
V posledním utkání jste zvítězili 3:0 na
půdě Varnsdorfu a v podstatě cestu za vítězstvím jsi začal ty, když první gól padnul
po tvé individuální akci z půlky hřiště. Jak
jsi celou situaci viděl?
Abych řekl pravdu, tak si to moc nepamatuji, ale přišlo mi, že mi to soupeř dost usnadnil, že se mi spíše vyhýbal (směje se).
Nejprve jsem si míč narazil s Davidem Vaněčkem, který mi to dobře vrátil. Pak jsem
to přihrál na pět metrů Kuldovi (Kulič), který
to dal do prázdné. Přišlo mi, že gól byl jako
v malé kopané. Jak jsem řekl, moc si to nepamatuji, ale jsem rád, že mi to takto vyšlo.
Pojďme trošku bokem od fotbalu, i když
ne zas tolik… Počátkem tohoto týdne,
přesněji v pondělí 2. září, jste navštívili
patronátní ZŠ Sever, abyste přivítal děti
sportovní školy v novém školním roce …
Ano, doprovodili jsme děti základní školy na
jejich první cestě do školy v novém školním
roce. Navštívili jsme třídy prvňáčků, ale také
třídu „deváťáků“, kterou navštěvují naši
hráči. Bylo to pro všechny pěkné zpestření,
podepisovali jsme se jim na karty a rozdali
vstupenky na dnešní zápas. Všem dětem

jsme popřáli jenom pěkné známky po celý
rok.
Vyvolala v tobě návštěva nějaké emoce?
Přeci jenom nejsi tak starý a školu jsi vychodil poměrně nedávno.
Vzpomínal jsem hodně. Hlavně na základní
školu, kam jsem chodil rád a užili jsme si
tam všichni hodně „srandy“. Na chvilku
jsem se do těch let opět vrátil, i když to není
zas až tak moc zpět. Myslím, tak pět let.
Á propos, s jakými výsledky jsi absolvoval
školu?
Na základní školu jsem chodil ještě v Náchodě a byla to také sportovní škola. Tam to
bylo podobné, jako v FC Hradec. Místní fotbalový klub spolupracoval s naší školou
a moc se mi tam líbilo a dařilo se mi. Na základce jsem byl premiant, ale na střední
škole to již bylo o něco horší. Dalo se to
však vydržet.
Jaké předměty tě bavily?
Samozřejmě tělocvik (směje se), protože
tam jsme hráli většinou míčové sporty. Ale
měl jsem dobré učitele, takže mě bavila

i chemie, matematika a český jazyk. Fakt to
bylo na „základce“ bezvadné.
Dnes nastupujete proti Sokolovu. Nebude
to pro vás svazující, porvat se doma
o čtvrté vítězství v řadě?
Hmmm, to asi ne. To bude to samé, jako
před posledním utkáním ve Varnsdorfu,
když jsme před tím také dvakrát vyhráli a jeli
na půdu soupeře, abychom svými výkony
a výsledky na ně navázali. Podařilo se to, no
a já věřím, že se to podaří také dnes se Sokolovem. I když ve druhé lize může hrát
každý s každým a soutěž je hrozně vyrovnaná. Snad se nám to ale podaří a my vyhrajeme počtvrté za sebou.
Jakou hrou se musíme prezentovat, abychom na vítěznou sérii navázali?
Jak jsem řekl, soutěž je hrozně vyrovnaná
a hrát může každý s každým. Sokolov třeba
porazil Budějovice, ale prohrál doma s Žižkovem. Musíme se opět pokusit vstřelit
rychlé góly a udržet výsledek. Musíme být
zodpovědní a předvést týmový výkon. To je
cesta k vítězství.
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vOTrOCi dOprOvOdili děTi
dO šKOlY
První školní den letos připadl na pondělí 2.
září. A právě toto ráno si dali Votroci sraz
před ZŠ SeVeR, která je patronátní školou
našeho klubu a navštěvuje ji také většina ze
žákovské základny FC Hradec Králové.
Těsně před osmou hodinou ranní se před
vchodem do základní školy potkalo deset
fotbalistů prvního týmu, aby šli pozdravit
žáky při jejich vstupu do nového školního
roku, a při té příležitosti absolvovali krátkou
autogramiádu. „Po vítězném zápase se vstávalo celkem dobře. Jsem rád, že jsem tuhle
akci mohl absolvovat a při té příležitosti jsem
si také mohl zavzpomínat na má školní léta,“
řekl při příležitosti návštěvy základní školy
kapitán Votroků Jan Šisler.
Votroci nejprve navštívili třídy na druhém
stupni a poté se odebrali k prvňáčkům. Malí
školáci byli zvídaví a zahrnuli hráče, kteří
v předvečer návštěvy vydolovali důležité vítězství 3:0 na horké půdě ve Varnsdorfu,
hromadou otázek. Ti se jim pak za odměnu
podepsali na osobní karty a věnovali každému vstupenky na nadcházející duel se
Sokolovem.

Průvodcem milé návštěvy se stal zástupce
ředitele školy Josef Fiedler, který uváděl fotbalisty do jednotlivých tříd. „Spolupráce
s fotbalovým klubem FC Hradec Králové je
na vysoké úrovni. Kromě podobných návštěv jsou mezi našimi žáky také oblíbené
miniturnaje, kterých se účastní hráči prvního
týmu FC Hradec Králové,“ poodhalil aktivity
spojené s naším klubem Josef Fiedler.
A jaký byl třeba v poslední době největší
úspěch ve spolupráci mezi školou a klubem? Třeba vítězství v Coca-Cola Cupu, kterého se zúčastnilo celkem 865 týmů z celé
České republiky, a žáci ZŠ SEVER v něm
zvítězili. V létě tak mohli za odměnu navštívit tréninkové centrum Juventusu Turín. „To
je sportovní úspěch. Ale my bereme za
úspěch i to, že hráči FC Hradec Králové,
kteří u nás končí základní vzdělání, se bez
problémů hlásí, a jsou přijímáni, na střední
školy a následně pak na školy vysoké. Sport
podporujeme, ale ne na úkor vzdělání. Vše
se musí dokonale skloubit,“ řekl závěrem
průvodce v úvodním dnu nového školního
roku 2013/2014 Josef Fiedler.

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

24

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

5

20

JEHLIČKA Radim
13. 2.1 995

11

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

15

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

25

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

LINDR Jiří
7. 8. 1986, 192 cm, 84 kg

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

27

HOCK
Marián
27. 2. 1992
188 cm, 77 kg

16

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

28

PILLáR
Róbert
26. 5. 1991
188 cm, 82 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.
-14-

hráč č. 17 - útočník FC Hradec Králové
David Vaněček

Děkovačka po vítězném zápase
25. srpna 2013, 5. kolo: FC Hradec Králové – SK Dynamo České Budějovice 3:2 (3:0)

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).
- 15-

rOZHOvOr

s Karlem Havlíčkem, novým trenérem U-16 FC HK
Od letošní sezóny mají nejmladší dorostenci
nového kouče, bývalého prvoligového hráče
SK Hradec Králové KaRLa HaVLíČKa. Ten
se po krátké odmlce, když ještě nedávno
trénoval třetiligový Letohrad, resp. divizní
Náchod, vrátil zpět do
Hradce Králové, tentokrát na trenérskou lavičku:
„Žádná odmlka de facto
nebyla. Po hrajícím trenérovi z třetiligového
Náchoda jsem odešel
do divizního, a pak třetiligového Letohradu.
Po krásných třech letech v Letohradu jsem
„přestoupil“ do druholigového Sokolova. Z něho jsem se pak vrátil už
pouze do divizního Náchoda a zároveň jsem
pracoval v Červeném
Kostelci, kde jsem také
jako hrající kouč pomáhal vykopat 1.A třídu,
což se nám po dvou letech podařilo a jako nováček jsme byli štikou
v krajském přeboru. Na domácí útulný stadión chodilo skoro 500 diváků! Moje poslední trenérská štace před touto v FC
Hradec Králové byla v Novém Bydžově“,
říká Karel Havlíček.
V minulosti jste trénoval pouze dospělé.
Co Vás přimělo k tomu, „vzít si pod křídla“
mladé fotbalisty?
Důvod byl jednoduchý, dostal jsem nabídku
od Královéhradeckého fotbalového svazu
na funkci profesionálního trenéra mládeže
pro „náš“kraj, kterou jsem přijal a zároveň
jsem přijal trénování u mládeže v FC Hradec
Králové.
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Máte na starosti nejmladší dorostence FC
Hradec Králové, hráče do 16 let. Jaké je
to mužstvo?
Stále se pouze seznamujeme, ale já si
vůbec nestěžuji. Kluci makají a jsem s jejich
přístupem
převážně
spokojen. Je to kategorie bývalých žáků, kde
se o ně starali stále rodiče a i za ně kolikrát
mluvili. My se s asistentem Honzou Vlčkem
snažíme, aby jsme je
učili větší samostatnosti
a z žáků dělali dorostence.
Kdo je v týmu největší
osobnost
a
který
z kluků by to mohl dotáhnout až k obléknutí
ligového dresu?
Kluci vzhlíží k umění Dominika Bredy, který je
i součástí reprezentačního výběru U-16, ale
i on na sobě musí stále
pracovat, aby jednou
mohl obléknout ligový
dres jako jeho otec! Já
si ale myslím, že ten, kdo vypadal v žáčcích
dobře, vůbec nemusí naplnit očekávání, a naopak někteří správně pracující hráči, s kterými se tolik „nepočítalo“, mohou klidně na
ligu dosáhnout. Zatím jsou mezi kluky i velké
fyzické rozdíly, které se postupem věku
budou vyrovnávat a pak se teprve uvidí...
Váš tým v loňské sezóně hrál žákovské
soutěže. Co musí trenér udělat, aby jejich
přechod do dorosteneckého věku byl co
možná „nejbolestivější“?
Od začátku sezóny pracujeme na zpevnění
středu těla. Už přípravné zápasy s těžšími
soupeři ukázaly, že právě v osobních soubojích jsme velice zaostávali. Fotbalově to

bylo celkem dobré, ale silní soupeři nám
díky ochotě jít do fyzických střetů „fotbálek“nepovolili.
Mladí fotbalisti mají rádi nějaký ten vzor.
Vy máte v lize odkopáno 129 prvoligových
zápasů a vstřelil jste 2 branky. Znají Vás
Vaši svěřenci z fotbalové kariéry?
Určitě ne! To už je dávno a oni ještě nebyli
na světě! Jen musím poopravit ten
údaj,chybí vám tam 21 prvoligových zápasů
v Československé lize. Pro zajímavost jsem
své první ligové utkání hrál na Slovanu Bratislava a svůj prvoligový debut pod lízátky
jsem hrál proti Spartě Praha!
Zavzpomínejte! Jaké byly Vaše fotbalové
začátky?
Pocházím z Broumovského výběžku, z vesnice Božanov. V této malé vesnici žádní žáci
nebyli, takže jsme pořád hráli se staršími,
ale žádnou organizovanou soutěž. Tu jsem
začal hrát až ve 13 letech v sousedních Otovicích a přes Broumov a Náchod jsem se
dostal ve svých 21 letech do Hradce Králové, kam si mě vyhlédl trenér Škorpil.
Ve své kariéře jste nastupoval na postu
stopera. Jste větší „pes“ na obránce nebo
jste vyznavačem útočného fotbalu?
Je asi pravda, že jsem náročnější hlavně na
střední obránce, možná proto, že jsem ten
post hrál. řízný obránce jsem však moc
nebyl, mojí předností byla spíš organizace
a verbální řízení hry. Také z tohoto důvodu
se svým svěřencům na těchto postech snažím poradit, že mluvením „odzadu“ pomůžou celému týmu v organizaci hry.
Bydlíte v Červeném Kostelci, a de facto již
od své kariéry profesionálního hráče
a nyní i trenéra, každý den dojíždíte do východočeské metropole …
Ano, na cestu autem, která k profesionálnímu fotbalu patří, jsem si dávno zvykl a je to
pro mě spíš relax a vyřízení si telefonátů.
Dnes dojíždí spousta lidí za prací i zdaleko
větší vzdálenosti.
Jak to vše snáší rodina, manželka?

Mám doma čtyři holky (manželka Iveta,
dcery Nikola 19 a Denisa 12 a fenku Naďu 2)
ty říkají, když už jsem doma déle: „Nechceš
už jet na trénink?“ To hovoří za vše, zvykly
si, že tatínek je doma hlavně na noc...
Pojďme zpět k fotbalu jako takovému.
Dnešní mládežnické celky FC Hradec Králové jsou na tom, co se dispozic týče,
o poznání lépe, než byla Vaše generace
v počátku své kariéry. K dispozici mají
Sportovní centrum mládeže Bavlna s moderním zázemím a ubytováním. Jak velká
je to výhoda před ostatními týmy?
Nevím, jak jsou na tom ostatní kluby, ale
Bavlna je nádhérný sportovní areál pro naši
mládež, včetně ubytování pro naše hráče
a i trenéry!
Jaké máte plány pro letošní sezónu?
První půlrok jsem si vytyčil, že se s kluky, jejich posty, jejich charakterem a jejich přístupem budu seznamovat. Od zimy bych chtěl
třeba i některé kluky stavět na jiné posty, než
byli doposud zvyklí a to hlavně vzhledem
k mému pohledu jejich uplatnění ve vyšších
věkových kategoriích. Doposud byli hodně
řízeni rodiči, což je v jejich věku pochopitelné, ale od dorosteneckého věku by se
měli více zaměřit na rady trenérů a rodiče
vnímat spíš jako průvodce civilním životem
Jsou před Vámi ještě nějaké turnaje, či zajímavé zápasy kromě těch ligových?
Ne, momentálně máme před sebou pouze
ligová utkání, a i ta jsou pro kluky pořádným
prubýřským kamenem, protože dosud hráli
za sezónu třeba šest těžkých utkání a ostatní byly z kategorie o skóre. Ale v ligové
soutěži U16 jsou všechna utkání velmi
těžká. O tom jsme se přesvědčili už
v prvních utkáních nové sezóny, kde jsme
trochu se štěstím vyhráli v Pardubicích
a doma remizovali s velmi silnou Mladou
Boleslaví. V příštím kole nás čeká soupeř
nejzvučnějšího jména: Sparta Praha!
Tak držíme palce nejenom Vám, ale
hlavně klukům v jejich další kariéře.

NAVŠTIVTE WEBOVé STRáNKy FOTBALOVéHO KLUBU FC HRADEC KRáLOVé

www.fchk.cz
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FC Hradec Králové U-16, sezóna 2013/2014: Horní řada zleva: Jan Dostál, Matěj Holubec, Daniel Křížek, Karel Baťha,
Ondřej Martinec, František Čech, Roman Holeš. Prostřední řada zleva: Dominik Breda, Jan Vodička, Jan Kváš, Adam Bláha,
Martin Krejčíř, Ladislav Kundrt, Denis Preclík, Dominik Hašek, Sebastian Chocholatý. Dolní řada zleva: Varol Ikizgül, Robert Jukl,
Zídek – masér, Karel Havlíček – trenér, Jan Vlček – asistent trenéra, Michal Trávníček, Ondřej Mach.

pArTNer dNešNíHO uTKÁNí
Seca Borohrádek

Dnes přinášíme rozhovor s marketingovým
specialistou Ing. LUKáŠeM KOPPeM, zástupcem našeho partnera – Palubek SeCa
z Borohrádku. SECA Borohrádek
je známá pro výrobu kvalitních
dřevěných palubek a podlah pro
Váš interiér, fasádu, budování nebo terasu.
Palubky SECA jsou jedním z hlavních
partnerů FC HK již třetím rokem, čím
vděčí klub za vaši přízeň?
Sponzoring hradeckého fotbalu nám přináší
nejen zviditelnění při budování značky
SECA, ale také další výhody v rámci klubu
HRADEC 100. řada fanoušků a lidí kolem
fotbalu jsou kutilové s pozitivním vztahem ke
dřevu, kteří rádi budují z našich výrobků. To
je také jedním z důvodů proč, jsme zacílili
právě na fotbal. Jsem také přesvědčen, že
hradecký klub a jeho marketing dělá v rámci
svých možností, pro nás maximum.
Druhá liga taky liga?
:-)) [zasměje se…] Toto heslo, skandování
fanoušků, na konci minulé sezóny se mi
velmi líbilo. Ukazuje to vztah a patriotismus
řady věrných hradeckých fanoušků. Přestože atraktivita soupeřů v FNL a medializace
je mnohem menší, my se v této době ke
klubu zády neotáčíme. Partnerství, nejen
v obchodní sféře, ale i v osobním životě, přestavuje určitý závazek. Partneři si mají pomáhat především v těch těžších dobách, tím
mám na mysli pád FC HK do 2. ligy. Taková
je filozofie našeho rakouského vedení a já
s ním plně souhlasím. Myslím, že lepší časy
v podobě návratu do ligy a stavba nového
stadionu jsou jen otázkou času. To přinese
naše firmě další možnosti v rámci své propagace. Moje slova dokládají velmi dobré
výsledky juniorky či dorosteneckých týmů.
Kolik palubek za rok v Borohrádku vyrobíte?
Náš podnik patří k předním výrobcům hoblovaného dřeva v Evropě a v sezóně se

u nás pracuje na několika výrobních linkách
i na tři směny. Pro lepší představu bych využil vhodný příměr. Naší roční výrobou palubek bychom dokázali pokrýt
všechna fotbalová hřiště v Evropě.
A pokud bychom vyrovnali za
sebou roční produkci dřevěných briket,
(které vyrábíme z čistých hoblin – odpadu
z palubek), potom by sahali z Borohrádku
až do Moskvy.
Co nám prozradíte o vaší novince, dřevěných podlahách FeelWood?
Jak už naznačuje název a volný překlad „cítit
dřevo“, tak tímto výrobkem přinášíme nefalšovaný kus přírody přímo do domácností
naši zákazníků. Jedná se o dřevěné systémové podlahy z masivu, vyráběné s vysokou
přesností dílců, již povrchově upravené přírodním olejem nebo UV lakem. Moderní
linka na povrchové úpravy zvládne i barvení,
kartáčování či postaršení podlahy. Každý díl
je vyroben z jednoho kusu masivního dřeva
a je tedy originálem. Není lepeno, takže podlaha je vhodná i pro alergiky. Nemusím asi
připomínat pozitivní vlastnosti dřeva na klima
v místnosti. Nabízíme dřeviny jako severský
smrk a borovici, sibiřský modřín, dub, jasan,
termo-jasan a další. V současné době se dají
podlahy koupit za akční ceny v naší podnikové prodejně www.palubky-seca.cz.
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Zdeněk Krejčí 85letý
V pondělí 9. září oslaví ZDeněK KReJČí
své 85. narozeniny. Velký patriot hradecké
kopané v černobílém dresu odehrál 12 mistrovských sezón a dalších 10 sezón „odkaučoval“ na lavičce Spartaku Hradec
Králové.
Pan Zdeněk Krejčí se narodil ve Dvoře Králové 9.9.1928. Jako správný kluk byl den co den na
hřišti a bylo samozřejmostí,
že oblékl dres místního SK.
Tam odehrál většinu svých
mládežnických utkání, s výjimkou několika zápasů,
kdy nastupoval za klub
v Jaroměři, protože tam
navštěvoval místní gymnázium.
„Rodiče neměli na placení
školy, tak jsem se vrátil po
roce zpět do Dvora a tam
jsem se doučil na obchodního příručího,“ říká Zdeněk Krejčí, který měl velkou
oporu v Bedřichu Hubeném, místním majiteli obchodu s potravinami,
u kterého byl na praxi. Ten mu umožňoval trénovat s místním týmem a podporoval ho.
Po dovršení 18 let, a hlavně po skončení světové války, odešel se svými kamarády do Liberce (1947/49), kde pravidelně nastupoval
za dospělé v týmu Rapidu Liberec. V té době
tento klub hrál krajský přebor. Zde vydržel 2
sezóny, ale protože byla jeho matka těžce nemocná, vrátil se k rodičům. Ne již do Dvora,
ale do Jaroměře-Josefova, kam se přestěhovali. Do vojny tam také nastupoval za místní
Jiskru v krajském přeboru (1949/50).
Vojenskou základní službu absolvoval v nedalekém Hradci Králové za LVA Hradec Králové (1950–1952). Klub hrál své mistrovské
zápasy na hřišti u nemocnice, kde později
Zdeněk Krejčí zažil nádherné fotbalové
okamžiky. Na tu dobu byly ve vojenských tý-20-

mech dobré podmínky. Hráči se mohli věnovat pouze fotbalu a do služeb prakticky
nechodili. „V týmu jsem se setkal se svými
budoucími spoluhráči ve Spartaku Mirkem
Andrejskem a Rudou Galbičkou. Dále s Josefem říhou z Teplic, Albínem Kosibou ze
Žiliny, Ludou Molnárem z Interu Bratislava
a dalšími. Byl to vynikající
tým,“ vzpomíná na „vojenské“ časy pan Krejčík.
V roce 1952 si Zdeňka
Krejčího přímo z vojny přivezl do nově se rodícího
týmu Spartaku Hradec Králové nový sekretář klubu
pan Jan Petrák. Dále se
podařilo Spartaku angažovat Miroslava Michálka,
Zdeňka Macka a brankáře
Matyse. Do funkce hrajícího trenéra byl získán nejlepší fotbalista všech dob –
pan Josef Bican. Ten naučil
votroky hrát technický fotbal a dal fotbalu v Hradci
Králové další směr. „Bohužel, Josef Bican
byl na popud komunistických funkcionářů
po dvou sezónách nesmyslně z našeho
klubu vyhozen,“ komentuje trochu smutnější kapitolu lidských dějin pan Krejčí.
Avšak parta okolo Krejčího, Andrejska, Michálka a dalších dokázala v roce 1955 vybojovat poprvé v historii klubu postup do 1.
ligy. V roce 1958 zaznamenal Spartak sestup do 2. ligy, ale v Hradci byla tak výborná
parta, že mužstvo dokázalo okamžitě postoupit zpět a dokonce vybojovat hned
v prvním roce po návratu mistrovský titul.
Zdeněk Krejčí se stal dvorním nahrávačem
Míly Kvačka. Poté v černobílém dresu odehrál ještě 3 sezóny a v roce 1963 zakončil
svoji bohatou hráčskou kariéru.
Okamžitě začal trénovat a jak jinak než
v černobílém dresu. Nejprve připravoval

mládež a poté, když se v roce 1969 A týmu
v soutěži nedařilo, vystřídal na postu hlavního kouče Otu Hemeleho. Celkově strávil
na lavičce Spartaku úctyhodných 10 sezón
a je dodnes nejdéle působícím trenérem
v hradeckém klubu.
Pan Zdeněk Krejčí byl úspěšným trenérem
i v zahraničí. Působil v letech 1980–1983

a 1986–1988 na Kypru v Apollu Limasol, se
kterým sehrál mnoho podařených utkání,
třeba proti FC Barcelona.
Náš klub FC Hradec Králové přeje panu
Zdeňku Krejčímu k jeho životnímu jubileu
mnoho zdraví a štěstí, a zároveň mu děkuje
za vše, co pro Votroky ve svém bohatém životě udělal.

FANOušKOvSKÁ STrÁNKA
Výjezdníci 2012–2013 oceněni

Domácí vítězné utkání s Českými Budějovicemi prožilo trio hradeckých fanoušků
přímo u naší lavičky. Šlo o účastníky akce
pro VýJeZDníKY 2012–2013. Ti fanoušci,
kteří na jaře jeli podpořit Votroky na
všechny venkovní ligové zápasy a také na
pohár v Plzni, splnili tzv. „bonus“. a tímto
bonusem byl předem slíbený speciální zážitek – strávit zápas s Votroky přímo
u hráčů a realizačního týmu. Díky srpnovým vražedným vedrům se první fanoušci
dostali na lavičku právě až při střetnutí
s Českými Budějovicemi. a jak již sami
podmínky soutěže VýJeZDníK zaručují,
jde o skutečně kované fanoušky Votroků –
legendární ikonu fans scény Frkolu a bratry Davida (10) a Marka (13) z černobílé
fotbalové rodiny říhových/Bufalesových.
Votroci toto důležité utkání zvládli, i když
zprvu jasné třígólové vedení v dramatickém závěru museli urputně bránit.
Jaký to pro tebe byl zážitek, sledovat
utkání pár centimetrů od trenéra a celé lavičky? Bylo to stejné jako z tribuny?
Pokud ne, v čem to bylo jiné?
David: Bylo to super a úplně jiné! Slyšel
jsem trenéra, jak říká hráčům, co mají dělat.
Hlavně jsem byl přímo vedle hráčů.
Marek: Užil jsem si to. Je to úplně něco jiného, než z dálky. Vnímal jsem ty emoce –
když se daří, nebo když naopak začíná téct
do bot. Trenéři i hráči utkáním žijí, trenéři si
stále něco píší a předávají pokyny hráčům.
Frkola: Líbilo se mi, že jsem byl tak blízko
hrací plochy. Mohl jsem si na hráče či rozhodčí téměř sáhnout. Je to mnohem intenzivnější zážitek pro mne jako pro fanouška,
být takhle blízko dění na hřišti. Normálně
sedím dobrých 50 metrů od postranní čáry,
tohle bylo prostě něco úplně jiného. Je to
pro mne jen další důkaz toho, jak nutný je
pro nás nový, opravdu fotbalový, stadion,
kde budeme blízko dění na hřišti.

Co tě nejvíce zaujalo na tom, jak utkání
prožívají trenéři a hráči na lavičce?
David: Že se hodně rozčilují a často dost
sprostě nadávají .
Marek: To jak utkání prožívají. Všiml jsem si,
jak trenér Pilný dává pokyny hráčům, kteří
se rozcvičují. Všechno to bylo z lavičky takové intenzivnější.
Frkola: První poločas byl na lavičce celkem
klidný, ale druhá půlka zápasu, potom, co
Budějovice snížily dvěma slepenými góly, to
byly nervy a bylo to zajímavé sledovat, jak
strašně vypjaté chvíle to jsou pro trenéry
a vůbec všechny na lavičce. Těžko se to
přenáší takto na papír, ale byl to opravdu
silný zážitek, vnímat tu nervozitu a pak výbuch radosti po závěrečném hvizdu.
Závěr zápasu byl hektický, po jasném vedení jsme se nakonec strachovali o výhru.
Jak jsi to prožíval ty?
David: Strašně. Už jsem hráčům, co se rozcvičovali, povídal, že tohle snad nedopadne
dobře. Ale nakonec jsem si oddechl.
Marek: Bál jsem se o výsledek až do konce.
Frkola: Měl jsem obavy, aby Lindros neinkasoval ještě jednou, aby obrana neudělala
nějakou zbytečnou chybu. Byly to nervy až
do konce.
Byl jsi s touto formou BONUSU pro výjezdníky spokojený? Líbilo se ti to? Pokud
by byla další akce pro výjezdníky, budeš
se účastnit?
David: Bylo to skvělý a klidně bych na lavičku šel znova. Dalších akcí pro výjezdníky
se určitě zúčastním, jenom je to teď všude
strašně daleko.
Marek: Bylo to fajn a já si to užil. Na výjezdy
budu jezdit dál.
Frkola: Jsem velmi, velmi spokojený, moc
se mi to líbilo. Určitě se zase zúčastním případné další akce pro Výjezdníky, jen aby mi
sloužilo zdraví a abych měl potřebné finance.
Děkuji za rozhovor.
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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

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

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

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

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

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

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

-26-

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