všesportovní stadion hradec králové

Neděle 20. října 2013 v 15.00 hod.

Zápas 12. kola

FC Hradec Králové – MFK Frýdek-Místek

Program 12. kola (19. 10. 2013)

Program 13. kola (26. 10. 2013)

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

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

partner
utkání

O dNešNíM sOupeŘi
MFK Frýdek-Místek, a.s.

FK Válcovny plechu Frýdek-Místek jsou klubem s bohatou tradicí, první zmínky o zahájení
sportovní činnosti se datují rokem 1919, kdy
vznikl z iniciativy několika zaměstnanců závodu Karlovy Huti kroužek kopané pod názvem Karlovohutní fotbalový klub. V roce 1921
se rozhodli svoji činnost zorganizovat v rámci
Federované dělnické tělovýchovné
jednoty, ale i vybudovat vlastní fotbalové hřiště u dělnické kolonie.
Tento rok je oficiálně považován za
rok založení klubu.
Od roku 1922 hráli fotbalisté Karlovy
huti v různých soutěžích od III. třídy až
po divizi v roce 1943. Divizní epizoda
trvala pouze rok a pak až do roku 1954
hrálo mužstvo I.A třídu pod různými názvy
(např. Baník Místek). V roce 1950 došlo ke
změně názvu na ZJS Železárny Stalingrad. Pak
se klub vrátil k názvu Baník Místek (rok 1954),
aby v roce 1958 změnil opět název na TJ Železárny Stalingrad. K další změně názvu došlo
v roce 1960 a to na TJ Válcovny plechu, pod
kterým hrál následující dlouhá léta. Od roku
1955 se mužstvo pohybovalo mezi I.B třídou
a divizí.
K zásadnímu výkonnostnímu obratu došlo
v roce 1969, kdy klub pod vedením trenéra Bedřicha Šafla vyhrál I.A třídu a postoupil do župního přeboru. Toto byl začátek spanilého tažení
válcovenských fotbalistů v následujících létech. V krajském přeboru bojovali vždy o čelní
umístění a pod vedením trenéra Eduarda Fratriče v soutěžním ročníku 1971/72 obsadili
první příčku a postoupili do divize. Tam setrvali pouze jednu sezonu a od roku 1973 již
hráli III. ligu. To už se v klubu začal formovat
kvalitní hráčský i funkcionářský kolektiv, který
táhl za jeden provaz s cílem dalšího postupu.
Ve třetí lize se zdrželi pouze jeden rok. Pod vedením trenéra Jána Zachara v ročníku 1974/75
zvítězili, když o postupu Valcířů na úkor Bohumína do II. ligy rozhodlo skóre šesti branek.
Ve II. lize se válcovenští fotbalisté nezalekli
zvučných jmen a obsadili v ročníku 1975/76
první příčku s 38 body před Spartou, která
měla o bod méně, a vstoupili mezi prvoligovou
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elitu. Závěr II. ligy již sehráli na novém pěkném
stadionu ve Stovkách, který byl postaven za
vydatné pomoci mateřského podniku a celé
řady válcovenských příznivců.
V první lize v žádném případě nehráli podřadné
housle. Vybojovali množství vyrovnaných zápasů, mnohdy jim chybělo trochu fotbalového
štěstíčka nebo více prvoligových zkušeností. V konečném účtování ligy
1976-1977 obsadili 15. místo s 23
body a to znamenalo sestup do II.
ligy, která byla při reorganizaci přejmenována na Národní fotbalovou
ligu a rozdělena na dvě skupiny. Na
soupisce prvoligového týmu byli následující borci: Páleník, Pešice, Pěcháček, Šeděnka, Čermák, Coufal, Lovíšek,
Kopecký, Velinský, Barčák, Markusek, Mrázek, Levinský, Zbončák, Marchevský, Kubalák,
Blín, Juřica, Gabčík, Kokeš, Pasyk, Mička
a Duda. Nikdo jistě nezapomene na trenéra
Jána Zachara. Ti všichni se zapsali do historie
válcovenské kopané zlatým písmem.
Období 1977 až 1979 bylo ve znamení pokusů
Valcířů o návrat do I. ligy, dvakrát vyhráli B skupinu NFL, ale v kvalifikaci neuspěli s Vlašimí
resp. s RH Cheb. V rozpětí let 1979 až 1989
hráli válcovenští fotbalisté I. NFL se střídavými
úspěchy.
K důležitému mezníku v činnosti klubu došlo 1.
července 1991, kdy se vyčlenil z Tělovýchovné
jednoty a začal fungovat jako samostatný
právní subjekt pod názvem Fotbalový klub Válcovny plechu Frýdek-Místek, jehož hlavním
sponzorem zůstaly Válcovny plechu, a.s., Frýdek-Místek. Další stejně důležitý předěl v činnosti klubu nastal koncem června 1997. Na
valné hromadě FK Válcoven plechu, která se
konala 30. června 1997, došlo k definitivnímu
potvrzení a odsouhlasení spojení dvou tradičních fotbalových rivalů na území města FrýdkuMístku, tj. „Válcoven“ a „Slezanu“. Toto sloučení bylo schváleno výkonným výborem ČMFS
dne 3. června 1997. Nový fotbalový subjekt
byl právní kontinuitou FK Válcovny plechu Frýdek-Místek a vystupoval pod stejným názvem.
Mužstvo dospělých hrálo druhou ligu až do

konce ročníku 1999/2000, kdy sestoupilo do
MSFL. Tomuto pádu však předcházela důležitá
událost, která se stala těsně před zahájením tohoto ročníku a negativně ovlivnila chod klubu.
Hlavní sponzor klubu, a.s. Válcovny plechu, vypověděla sponzorskou smlouvu a klub prakticky zůstal bez finančních prostředků. Vedení
klubu se přesto snažilo udržet chod klubu na
úrovni, která odpovídala jeho dlouholeté tradici. Proto MSFL (třetí nejvyšší soutěž) se zdála
být za tohoto stavu maximem, kterého bylo
mužstvo dospělých schopno dosáhnout. Sloučením se FK Válcovny plechu zařadil mezi největší kluby v regionu.
Rok 2003 byl pro celý fotbalový klub rokem
hledání hlavních sponzorů, kteří měli finančně
zabezpečili jeho činnost. Klub změnil název
na KF Frýdek-Místek, pod kterým vstoupil do
nového soutěžního ročníku 2003/2004. Závěrečná jednání však nepřinesla očekávané
ovoce, takže klub se musel opět spolehnout na
vlastní síly, pomoc drobných sponzorů a v činnosti mládeže na pomoc města Frýdku-Místku.
Ekonomické problémy se přenesly i do činnosti „A“ mužstva dospělých, které sestoupilo
do divize.
V roce 2004 se do hry o frýdecko-místecký
fotbal vložilo vedení Válcoven plechu, a.s. Vyvolalo celou řadu jednání mezi městem a firmou JMB. Výsledek se pak dostavil v závěru
roku, kdy byla založena společnost Fotbal Frýdek-Místek. Dne 20. ledna 2005 schválil výkonný výbor ČMFS převod členských práv
z FK Frýdek-Místek na Fotbal Frýdek-Místek,
o.s. Dne 4. 2. 2005 Fotbal Frýdek-Místek ve veřejné dražbě vydražil práva fotbalových družstev bývalého FK a tím zajistil možnost pokračovat ve všech mistrovských soutěžích jako
nástupnická organizace ve vztahu k soutěžím
ČMFS. Tím začala nová kapitola postupné stabilizace a následného rozvoje fotbalu ve
Frýdku-Místku. Po podzimní části MSD
v r. 2004 byli muži na posledním, tedy sestupovém místě, st. dorostenci na 14. místě, tedy
taky potenciálně sestupovém. Příchodem nového vedení došlo ke stabilizaci finanční situace, k posílení hráčského kádru, ke zpětnému obnovení důvěry v nové fotbalové
vedení. Výsledky zákonitě na sebe nenechaly
dlouho čekat.
Po skončení ročníku 2004/2005 pak muži
skončili na 8. místě, tedy ve středu divizní tabulky. Fotbalu Frýdek-Místek se podařilo stabilizovat trenérský tým, takže celkem 300 mlá-

dežníků sportuje ve 14 mládežnických družstvech, z toho 10 družstev hraje pravidelně
mistrovské soutěže (4 družstva jsou přípravky).
V soutěžním roce 2005/2006 muži skončili v divizi na 2. místě a využili nabídky ČMFS na postup do III. ligy z 2. místa. Po podzimní části
skončil Fotbal F-M na 10. místě, vedení klubu
přijalo rázná opatření, kdy byl angažován do
funkce trenéra Radoslav Látal, 68násobný reprezentant, bývalý hráč Baníku Ostrava, Sigmy
Olomouc a německého klubu Schalke 04. Na
základě jeho bohatých zkušeností byla přijata
nová herní koncepce a v rámci možností byl
částečně posílen tým mužů o pět nových
hráčů, proběhla speciální příprava. Výsledek
předčil očekávání – tým mužů skončil na 4.
místě tabulky, hrál výborný fotbal, kdy na domácí půdě neprohrál, což má za následek
podstatné zvýšení návštěvnosti, kde mistrovská utkání sleduje pravidelně více než 1200 diváků, což je nejvyšší návštěvnost III. ligy na
Moravě. Diváci se tedy vrátili za dobrým fotbalem.
Svou druhou sezonu (2007/2008) ve FrýdkuMístku načal trenér Radoslav Látal s cílem
skončit po podzimní části do třetího místa. To
se nakonec podařilo. Na konci sezony se valcíři usadili na pátem místě, což bylo určitě
mírné zklamání. Stejné umístění klub zopakoval v sezonách 2008/2009 a 2009/2010.
V sezoně 2010/2011 byl největším favoritem na
návrat do II. ligy nováček SFC Opava. Slezané
od prvního kola potvrzovali roli favorita a bez
sebemenších problémů obsadili 1. místo.
Stříbrná příčka připadla stejně jako v minulé
sezoně celku HFK Olomouc. Tým Fotbalu Frýdek-Místek nakonec zakončil sezonu na 3.
místě se ziskem 48 bodů.
Po dvou druhých místech v posledních dvou
ročnících MSFL se v Holici konečně v sezoně
2011/2012 dočkali a vybojovali druhou ligu.
Všechny fanoušky frýdecko-místeckého fotbalu mohlo tehdy mrzet, že svěřenci trenéra
Milana Duhana skončili za postupujícím HFK
na druhé příčce o pouhý bod.
Dalším významným mezníkem frýdecko-místeckého fotbalu byla sezona 2012/2013, která
byla nakonec postupová. Valcíři totiž po dlouhých třinácti letech vybojovali kýžený postup
do druhé nejvyšší soutěže v republice (FNL).
MFK Frýdek-Místek tedy je v současné době
konsolidovaný klub, s dobrým funkcionářským
zázemím, s dobrým renomé ve fotbalové veřejnosti.
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sOupisKa MFK FrýdeK-MísteK, a.s.
Fotbalová národní liga – podzim 2013

Brankáři :

Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

1

PREPSL

Ondřej

1988

22

HLAVÁČ

Jiří

1988

2

ŠVRČEK

Michal

1986

3

SILVEIRA

Thiago

1986

4

COuFAL

Radek

1985

5

ŽÍDEK

Jan

1985

6

LITERÁK

Petr

1981

11

KORNETA

Filip

1990

19

PROKEŠ

Jiří

1985

7

VRŤO

Tomáš

1988

8

DOBROVOLNÝ

Jan

1990

10

MOZOL

Václav

1991

12

ŠROM

Michal

1987

13

TALIÁN

Erik

1992

16

JuŘÍČEK

Jaroslav

1993

15

PEŠEK

Jiří

1991

–

JuŘICA

David

1992

9

SOuKuP

Petr

1987

14

LuKÁŠ

Jan

1988

17

PROKEŠ

Hynek

1986

18

KOVAŘÍK

Marian

1992

Příchody: Silveira (Orlová), Korneta (Frýdlant), Šrom (Zlín), Vrťo (Senica), Dobrovolný (Jihlava), Soukup (Baník Ostrava), Lukáš (Slovácko), Kovařík (Kravaře), Prokeš (Opava), Juřica (Brumov).
Odchody: Gulajev (Třinec), Wozniak, Cesnek (Petřkovice), Ceplák, Skotnica (zahraničí).
Realizační tým:
Trenér:
Milan Duhan
Asistent:
Orel Karel
Kustod:
Blahuta Martin
Vedoucí:
Vojvodík František
Lékař:
MuDr. Černoevič Ilja
Masér:
Krabec Ladislav
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Předseda MFK F-M: Myška Radomír
Sekretář MFK F-M: Jež Jaroslav

OHLÉdNutí Za MiNuLýMi ZÁpasY

10. kolo: FC Hradec Králové – FK Baník Most 4:1 (1:0)

Luboš Prokopec: „Podali
jsme jeden z našich nejlepších výkonů, co se týká
útočné fáze, protože kromě
těch čtyřech vstřelených branek jsme neproměnili další
šance. Zápas to nebyl lehký
a ze soupeře jsme měli respekt, protože
ještě neprohrál. Jsem rád, že jsme jednoznačně zápas zvládli a vyhráli!“
Marek Plašil: „Byli jsme
dobře připraveni na těžkého
soupeře, který venku ještě
neinkasoval. Moc nám pomohl brzký gól a myslím si,
že jsme odehráli dobrý
zápas, když jsme celý zápas
kontrolovali hru a zaslouženě jsme vyhráli!
A můj gól? Bylo to po secvičené standardce,

balón se odrazil ke mně a levačkou jsem ho
propálil do branky.“
Jan Shejbal: „Podařilo se
nám brzy vstřelit branku. Pak
se nám hrálo lépe a pomohl
nám začátek 2. poločasu, kdy
jsme dali dva rychlé góly. Měli
jsme i další šance, které jsme
bohužel nevyužili. A v této
chvíli jsme měli zápas pod kontrolou. Pak
jsme si trošku situaci zkomplikovali obdrženým gólem, ale hned jsme výsledek pojistili
Márou Plašilem na 4:1 a zápas jsme v klidu
dohráli. A moje branka? Dostal jsem nahrávku na pravou stranu od Petra Schwarze,
udělal jsem obránci kličku do středu a chtěl
jsem gólmana obstřelit levačkou na zadní tyč,
což se povedlo, jsem za to rád.“
David Vaněček: „Věděli
jsme, že nás čeká těžký soupeř, který venku ještě nedostal gól. Dobře jsme se na ně
připravili a od první minuty
bylo vidět, kdo je pánem na
hřišti. Takže zápas jsme
zvládli. A moje góly? Oba dva góly mně
krásně připravil Marek Kulič. Při prvním jsem
míč dával pravačkou do protipohybu brankáře a při druhém jsme šli v podstatě sami
dva a míč jsem dával levačkou do prázdné
branky.“
Připravil Petr Přibík

10. kolo, 29. září 2013:
FC Hradec Král. – FK Baník Most 4:1 (1:0)
Branky: 8. Shejbal, 50. a 56. Vaněček, 83.
Plašil – 73. Procházka. Rozhodčí: Houdek –
Fišer, Kotalík. ŽK: 11. Shejbal – 14. Olejník,
55. Rosendo. Počet diváků: 1569.
FC HK: Lindr – Plašil, Šisler, Rolko, Podě-

bradský – Shejbal (65. Malinský), Schwarz
(84. Hochmeister), Janoušek, Zelený –
Kulič, Vaněček (69. Dvořák).
Most: Belaň – Procházka, Charuza, Vojta,
Nečas (46. Dukhnich), Rosendo, Olejník,
Ježdík (70. Řehák), Procházka, Šlapák,
Nguyen.

V dalším podzimním duelu přijeli na Všesportovní stadion fotbalisté ze severozápadu Čech. Úvod utkání se domácím
povedl, když hned v 8. minutě po nádherné akci Jana Schejbala ala Arjen Robben z Bayernu Mnichov šli do vedení
a dosud neporažený Most byl zaskočen.
Po změně stran dvakrát skóroval hradecký
kanonýr David Vaněček a bylo po zápase.
V závěru přidal další branku Marek Plašil
a bylo hotovo! Jen tak dál Votroci!

NAVŠTIVTE WEBOVé STRÁNKy FOTBALOVéHO KLuBu FC HRADEC KRÁLOVé

www.fchk.cz
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OHLÉdNutí Za MiNuLýMi ZÁpasY

11. kolo: FC Graffin Vlašim – FC Hradec Král. 1:1 (1:1)

Luboš Prokopec: „Do zápasu jsme vstoupili dobře
a dali jsme gól po hezké
akci. Potom jsme ale hráli mistrovsky bez pohybu a soupeř vyrovnal. Ve druhém
poločase jsme hráli o deseti
a měli jsme tři velké šance. Ale i přesto si
myslím, že vzhledem k průběhu zápasu je
to pořád bod z venku. Nesmíme být neskromní a tento bod bereme.“
Jiří Lindr: „utkání ve Vlašimi
bylo pro nás hodně složité.
Začátek se nám povedl,
neboť do 25. minuty jsme
diktovali tempo a kombinačně hráli dobře. Vstřelili
jsme branku, ale po tom gólu
došlo v našem výkonu k útlumu. Domácí si
vytvořili pár šancí a dali gól. Do konce poločasu jsme nehráli dobře a vyvrcholilo to vyloučením Marka Kuliče. Ve druhém poločase
jsme se zase vrátili k poctivé hře a nepustili

soupeře do žádné šance, naopak jsme měli
dvě, tři šance. Škoda, že jsme je nevyužili,
ale za těchto okolností musíme bod brát.“
Jiří Poděbradský: „Do Vlašimi jsme jeli s tím, že tam
chceme vyhrát a chceme navázat na sérii sedmi vítězství
za sebou. Bohužel se to nepodařilo. Myslím si, že jsme
v prvním poločase 30 minut
odehráli solidně a měli i několik šancí.
Potom přišla taková patnáctiminutovka, kdy
jsme nedokázali podržet balón a domácí
měli několik nebezpečných standardních situací. Vyústilo to nešťastným vyloučením
Máry Kuliče, ale to se stává. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že jsme i v deseti silní!
To se taky potvrdilo a vypracovali jsme si
dvě stoprocentní příležitosti. Vlašim jsme
k ničemu nepustili a tím pádem můžeme být
spokojeni za bod, ale v naší situaci, kdy
chceme hrát nahoře, jsme měli zvítězit.“
Jaroslav Zelený: „Ze začátku byla hra vyrovnaná.
Potom jsme dali branku, ale
bohužel jsme přestali hrát
a byli jsme potrestáni, když
soupeř vyrovnal. Pak už to
byla
taková
bojovnost.
Potom jsme šli do deseti, když Mára Kulič
tam trošku víc zajel do balónu nebo protihráče, ale to se stává. S oslabením jsme se
poprali dobře a měli jsme i šance, které
jsme mohli proměnit a strhnout vítězství na
naši stranu. Myslím si, že nakonec jsme za
ten bod rádi.“
Připravil Petr Přibík

11. kolo, 12. října 2013:
FC Graffin Vlašim – FC Hradec Králové
1:1 (1:1)
Branky: 23. Plašil – 32. Jeřábek. ŽK: 37.
ujec, 44. Starý. ČK: 42. Kulič. Rozhodčí:
Lerch – Nádvorník, Černý. Počet diváků: 587.
FC Graffin Vlašim: Švengr – Starý (68.

Jicha), Kryštůfek, Petrů, Sus – Průcha, Tomášek, Vebr, Jeřábek (85. Janda) – Putz,
ujec
FC HK: Lindr – Plašil, Rolko, Pillár, Poděbradský – Shejbal (59. Malinský), Kučera
(92. Hochmeister), Janoušek, Zelený –
Kulič, Vaněček (89. Dvořák)

K dalšímu utkání na hřiště soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté do středních Čech,
kde se střetli s týmem Vlašimi. Východočeši šli do vedení brankou Marka Plašila,
domácí však za chvilku vyrovnali. Pak byl
v závěru prvního poločasu přísně vyloučen Marek Kulič. Po změně stran Hradec
se soustředil na obranu a podnikal rychlé
brejky. Brankář domácích Milan Švenger
podal vynikající výkon, míč za svá záda již
nepustil, a tak utkání skončilo zaslouženou remízou.
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JaK tO bYLO NapOsLedY

Přípravný zápas v Letohradu, zima 2011
Dnešní soupeř Votroků MFK Frýdek-Místek
má ve fotbalové historii pevné místo. V osmdesátých letech se v profesionálních soutěžích prezentovaly z Frýdku-Místku dva
celky: Válcovny plechu a Slezan. S oběma
soupeři se v této době Votroci střetli, v druhé
lize s „Válcovnami“ a v sezóně 1983/1984,
po sestupu do II. České národní ligy, také se
Slezanem. V „novodobé historii“ již tolik příležitostí k měření sil nebylo. Votroci v devadesátých letech hráli pravidelně první ligu,
zatímco „Válcovny“ pouze druhou. A na přelomu tisíciletí se fotbal ve Frýdku-Místku propadl až do ligy třetí, takže na další měření sil
si museli oba soupeři počkat až na 8. ledna
2011, kdy se střetli v zimní přípravě. Zápas
se v podstatě „domluvil“ po jednání trenéra
frýdecko-místeckých fotbalistů a někdejšího
trenéra Votroků Oldřicha Machaly s vedením
našeho klubu. A jak to tedy bylo naposledy?
8. 1. 2011 11:00, hřiště Letohrad:
FC HK – Fotbal Frýdek-Místek 7:0 (2:0)
Branky: 19. Klapka, 45. Pávek, 56. Voltr, 65.
vlastní, 77. Dvořák (PK), 86. Štěpán, 88.
Voltr, Počet diváků: 150.FC HK: 1. pol. Zich
– Jandík, Chleboun, Poděbradský, Zelený –
Fischer, Pávek, Klapka, Hochmeister – Mišinský, Pilař. 2. pol. Zich (60. Koubek) –
Hečko, Karal, Němeček, Kasálek – Voltr, Janoušek, Pokorný, Rezek – Dvořák, Štěpán

umělé trávě v Letohradu, kde byla hrací plocha velmi dobře připravena. Votroci vstoupili do prvního utkání roku 2011 trochu
s rozpaky a soupeři nabídli několik slibných
příležitostí. Ti je však ke vstřelení úvodní
branky zápasu nezužitkovali. Naopak gól
nové posily černobílých Filipa Klapky Votroky uklidnil a opět předváděli pěkný, kombinační fotbal. Úplný klid na kopačky
Votroků přinesla druhá branka, kterou v poslední minutě prvního poločasu vstřelil Michal Pávek. Ve druhém poločasu na hřišti již
jasně dominoval náš celek a po dvou brankách Voltra, jedné Dvořáka (PK) a Štěpána
a po jednom vlastním gólu, odjel soupeř
z města zpod Orlických hor se sedmigólovým přídělem.
K utkání necestoval kapitán týmu Radim
Wozniak, který si na včerejším tréninku poranil achilovku, Pavel Černý, který je na testech v kazašském týmu Tobol Kastanaj a Jiří
Lindr, který má lehce podvrtnutý kotník.

V prvním přípravném utkání v roce 2011
jasně Votroci dominovali a svého soupeře
jednoznačně porazili. utkání se hrálo na

Fota ze sezóny 1985/1986
z utkání Spartak Hradec
Králové – VP Frýdek-Místek
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JuNiOrsKý týM FC HK
Liga juniorů 2013/2014

13. kolo: FK Pardubice – FC Hradec Králové 1:2 (0:2)
Branky: 90. Dostálek – 6. Zec, 23. Kučera, ŽK: 45. Doležal, Rozhodčí: Hrubeš – Vlasjuk, Valenta, Diváci: 150. FK Pardubice: Ptáček – Křivka, Šejvl, Čáp, Fidler – Dostálek, Jeřábek,
Fousek (74. Prokopec), Fusek – Kakrda (62. Strachota), Janecký (68. Kopecký). Trenéři:
Mirza Rahimič a Pavel Němeček. FC HK: Jehlička – Zezula, Novák, Krčál, Soukup – Doležal
(74. Jukl), Vobejda, Kučera, M. Langr – Bláha (85. Zorvan), Zec (87. Breda). Trenéři: Jaroslav Veselý, Bohuslav Pilný a David Breda.
Hradečtí junioři sehráli další utkání své ligy, tentokrát hostovali u sousedů v Pardubicích.
O tom, že domácí nechtějí v derby hrát druhé housle, svědčila i jejich sestava. V té se objevila i zvučná druholigová jména. Dirigentem pak měl být Jan Jeřábek. Votroci však derby
zvládli lépe a po zásluze vyhráli 2:1.
Domácí vstoupili do utkání skutečně o něco lépe, ale vítr z plachet jim sebrali Hradečtí již v 6.
minutě. Hned z prvního výletu na útočnou polovinu se dostali do vedení. Zec po zblokované střele Bláhy se s míčem na noze protlačil přes tři protihráče a poté perfektní ranou
o tyč otevřel skóre utkání. V 18. minutě mohlo být již dva nula, ale gólovou střelu Bláhy reflexivně vytěsnil Ptáček v domácí brance. O chvíli později Hradec předvedl další pěknou
akci, režisérem byl opět Zec. Ten na vápně vyslal do zakončení Zezulu, jemuž k přesnějšímu
zakončení scházel jeden krok. O pět minut později se Votroci radovali podruhé. Pardubická
obrana byla v těchto chvílích trestuhodně průchodná. Další pas mezi beky si totiž zpracoval Kučera, chytře využil toho, že Ptáček proti němu vyběhl, otočil se s míčem a pak přesným
obloukem zatočil míč k zadní tyči. Tři minuty před poločasovým hvizdem se opět zaskvěl domácí brankář Ptáček, když míč putoval po ose Doležal, Zec, Bláha, jehož zakončení z deseti metrů skvěle vychytal. Je třeba říci, že v průběhu první půle Hradečtí toho domácím
moc nedovolili. Především středoví hráči Langr, Vobejda, Doležal a Kučera vyplňovali prostor, napadali a stačili i neúnavně podporovat útočníky.
Druhý poločas byl již o poznání veden takticky. Domácí do něj opět vstoupili odhodlaně, ale
Votroci se předháněli v obětavosti. Dařilo se obraně. Oba krajní obránci, Zezula se Soukupem, nevynechali žádnou příležitost k rychlým brejkům. Dlouhé míče pardubických pak byly
většinou kořistí Nováka s Krčálem. Pardubice pak ve druhém poločase nedokázaly pořádně
najít recept na pozorně bránícího soupeře a vítězství v derby tak slaví černobílí. Votroci vedli
po první půli o dvě branky, snížení se dočkali domácí až těsně před závěrečným hvizdem
v 90. minutě. To Jeřábkovu akci zblízka zakončil Dostálek.
Jaroslav Veselý, trenér: „Myslím, že jsme v dnešním utkání vyhráli zaslouženě. Zejména
v prvním poločase jsme byli organizovanější a nebezpečnější, co do počtu brankových příležitostí. I když proti nám stál výrazně posílený soupeř, tak se naši hráči přesvědčili, že při
nasazení a bojovném výkonu se dá porazit. A na tom chceme stavět i v dalších zápasech.“
14. kolo: FC Hradec Králové jun. – FC Vysočina Jihlava jun. 2:3 (0:2)
Branky: 47., 74. Bláha – 16. Kučera Jindřich, 44. Teplý, 78. Fulnek, ŽK: Krčál – Fulnek, Kotnour, Teplý, Rozhodčí: Svatík – Hrabovský, Bacík, Počet diváků: 300. FC HK: Jehlička – Zezula (81. Zorvan), Novák, Krčál, Soukup (35. Jukl) – Kraják, Vobejda (88. Pago), Langr,
Kučera – Zec, Bláha (85. Týfa). FC Vysočina Jihlava: Kotnour – Šuta, Pedro, Berky, Šilinger
– Kelbler (59. Tomovič), Fulnek, Demeter (78. Levai), urbánek – Kučera, Teplý (86. Mazel).
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Na Bavlně se hrál vyrovnaný duel se šťastným koncem pro hosty, když ti po poločase sice
vedli o dva góly, ale Votroci stačili čtvrt hodiny před závěrečným hvizdem vyrovnat. Že se
budou všechny body nakonec přeci jen exportovat na Vysočinu, o tom rozhodl v 78. minutě Fulnek svoji dorážkou do odkryté branky.
Votroci začali duel pěkně zostra a hned v první minutě se na hostujícího Kotnoura řítili osamocení Bláha, respektive Asim Zec. Bohužel ani jeden z nich úspěšný nebyl. A hned také
přišla soupeřova odplata. V 16. minutě vystřelil z hranice velkého vápny Fulnek, jeho nepříjemný projektil Jehlička vyrazil pouze před sebe a pro Kučeru v barvách Jihlavy již nebyl
problém, doklepnout míč do hradecké sítě, 0:1. Krásná akce v podání Votroků přišla po půlhodině hry. Na půlící čáře vybojoval míč Kučera, k němu se dostal Kraják, který doprava přihrál Bláhovi. Ten míč „potáhl“ blíže k vánu a přesně přihrál zpět nabíhajícímu Krajákovi. Jeho
„jedovka“ však skončila těsně vedle jihlavské tyče. O chvíli později svoji slibnou příležitost
promarnil také Langr. V poslední pětiminutovce se opět prosadili hosté. Nejprve Jehlička
zneškodnil nepříjemnou střelu urbánka, ale na hlavičku Teplého minutu před přestávkou
byl již krátký, 0:2.
O poločasové přestávce proběhla v kabině domácích zřejmě důrazná domluva, protože
hned v 47. minutě nejprve Kučera nebezpečně vystřelil, z čehož vyplynul rohový kop. Ten
poslal sám střelec přesně na hlavičku naběhnutého Bláhy, který korigoval průběžný stav
utkání na 1:2. Že se v pondělí na Bavlně hraje ofenzivní fotbal, to se mohli diváci přesvědčit
zhruba po hodině hry, kdy nejdříve hostující Kučera nastřelil břevno, aby ho o pár vteřin později napodobil domácí Zec. Útočnou dvouminutovku zakončil velkou šancí Langr. O deset
minut později přišly tři šance Richarda Jukla. Nejprve se prodral na přízemní centr Langra
v těsné blízkosti odkryté soupeřovy branky, ale míč do sítě neprotlačil, aby posléze jeho „levačku“ vychytal hostující gólman a na závěr poslal hlavičku po rohovém kopu těsně nad.
Gólová radost ale přišla v 74., kdy osamoceného Bláhu před soupeřovou svatyní našel Langr
a bylo srovnáno, 2:2. To však netrvalo dlouho. V 78. zahrával Jakub Teplý trestný kop, jeho
dobře mířenou přízemní ránu Jehlička vyrazil pouze k dobíhajícímu Fulnekovi, který poslal
hosty opět do vedení 2:3 a stanovil tak konečný účet utkání.
V závěrečném náporu se do soupeřova vápna vydal také gólman Jehlička, ale ani jeho snažení k zisku bodu nevedlo. Hosté si tak z Bavlny, trochu překvapivě, odvezli tři body.
Jaroslav Veselý, trenér FC Hradec Králové: „První půle byla, až na prvních deset minut,
v režii hostů. Osobně jsem zklamaný z přístupu svých svěřenců k utkání. To hraničilo až
s ostudou. Stav 0:2 v poločase byl pro nás ještě milosrdný. Po zlepšení ve druhé části a vyrovnání nás však gól Jihlavy vrátil zpět do bohorovného přístupu k zápasu.“
15. kolo: FC Slovan Liberec – FC Hradec Králové 2:1 (1:0)
Branky: 34. Kollár, 67. Janošík – 55. Bláha, Rozhodčí: Bílek – Poživil, Martínek, 100 diváků.
FC HK: Jehlička – Kraják, Novák, Krčál „C“, Soukup (74. Pago) – Bláha, Langr (64. Týfa), Vobejda, Kučera (56. Zezula), Jukl – Zec. FC Slovan Liberec: Hroššo – Novotný, Lukes (64.
Dydowicz), Pokorný, Beníšek „C“ – Soběslav, Bouška – Kollár (76. Kmoníček), Frimmel, Jánošík – Káva.
Na zčásti podmáčeném terénu Městského stadionu v Liberci se v pondělí po poledni uskutečnilo utkání již 15. kola juniorské ligy. Sem zavítali mladí „votroci“, aby odčinili smolnou prohru z minulého kola.
Faktem je, že úvodní půlhodiny hry se odehrávala převážně mezi vápny a ani jedno mužstvo
si nevytvořilo vyloženější příležitost ke skórování. První obrovskou příležitost měl ve 27. minutě na kopačce Jukl. Od Zece dostal ideální přihrávku za obranu, ale Hroššo v brance domácích vyběhnutím čaroval. O minutu později se do šance dostali i domácí, ale i Jehlička
byl na svém místě. udeřilo ve 34. minutě to ve sprinterském souboji byl lepší domácí Jano- 9-

šík, přesně zacentroval před branku na Kolára a ten k tyči vsítil vedoucí branku. O pět minut
přišla opět chvíle Janošíka, který vybídl Boušku, ale Jehlička včasným vyběhnutím šanci na
zvýšení skóre zhatil. Dvě minuty před přestávkou byl v permanenci opět hostující gólman,
jenž zneškodnil střelu agilně hrajícího Janošíka i následnou dorážku Frimmela.
Druhý poločas zahájili náporem opět domácí. Aktivní Jánošík měl na kopačce druhou branku
Slovanu! Pěknou ránu k tyči ale dokázal Jehlička zlikvidovat. Pak však přišly ke slovu chvíle
hradeckého Bláhy. Nejprve v 53. minutě střílel těsně nad, aby o dvě minuty později po sprintu
přes poloviny hřiště napřáhl z 20 metrů a střelou přesně k tyči srovnal skóre na 1:1. V 61.
minutě mohlo být v mužstvu černobílých ještě veseleji. Míč putoval po ose Vobejda, Zec,
Jukl. Posledně jmenovaný poslal střílený centr na malé vápno, kde se zjevil Soukup, zasunout balón do sítě se mu však nepodařilo. V 64. minutě neuhlídal domácí Beníšek Bláhu, ale
ani jemu se nepodařilo překlopit vývoj utkání a střílel nad. V 67. minutě však opět udeřilo
před brankou „votroků“. Na centr Novotného Jehlička nedosáhl a tak Janošík měl ulehčenou úlohu, hlavou pohodlně skóroval a domácí se štěstím vedli 2:1. Posledních 20 minut
bylo v režii černobílých. Hroššo se vyznamenal při šancích Soukupa a následně i Bláhy a jen
díky němu se skóre neměnilo. Závěrečné minuty si domácí již pohlídali a utkání dohrávali
u rohového praporku. A tak tři body se štěstím zůstaly pod Ještědem.
Jaroslav Veselý, trenér: „Potkali jsme se s kvalitním soupeřem, jenž byl v průběhu prvního
poločasu lepším týmem. My jsme hráli zbytečně ustrašeně a hlavně pasivně. Ve druhé pětačtyřicetiminutovce byl obraz hry zcela opačný. Vyrovnali jsme a dostali soupeře pod tlak.
Bohužel jak se stává pomalu tradicí, neproměnili jsme slibné brankové příležitosti a naopak
inkasovali gól z kategorie laciných. Přes veškerou snahu jsme již výsledek nezvrátili“.

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

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

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
7
6
6
5
5
5
3
4
3
4
3
3
3
2
1

1
2
3
2
3
2
2
7
3
4
1
3
2
1
2
2

2
2
2
3
3
4
4
1
4
4
6
5
6
7
7
8

1.
2.
3.
4.
5.
...
14.
...

FK Mladá Boleslav
FC Zbrojovka Brno
FC Slovan Liberec
FC Baník Ostrava
SK Slavia Praha

16
14
15
14
14

11
9
9
8
8

2
2
2
3
1

3
3
4
3
5

FC Hradec Králové

15

6

2

7

23:10
21:11
13:7
15:13
13:10
20:12
12:10
12:10
19:14
13:14
14:16
14:18
9:11
9:18
11:26
6:24

25
23
21
20
18
17
17
16
15
13
13
12
11
10
8
5

7
8
6
5
3
-1
2
-2
-3
-5
-2
-3
-7
-5
-10
-13

46:14
24:15
22:13
30:11
33:23

35
29
29
27
25

8
8
5
3
4

31:28

20

-1

Tabulka Juniorské ligy, sezóna 2013/2014, po 15. kole
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Grafická příprava a tisk: UNIPRINT, Rychnov nad Kněžnou / Foto: Luboš Lorinc

Chceš hrát za n
ejpopulárnějš
í klub východo
Chceš se zlepš
české oblasti?
ovat v nejpopu
lárnější hře pla
Chceš být jako
nety?
Václav Pilař, M
a
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k Kulič nebo Ji
Zkrátka, chceš
ří Lindr?
hrát za FC Hrad
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s!

Děti ve věku 7 – 11 let trénují v SCM Bavlna. Rozpis tréninků pro jednotlivá družstva najdeš na www.fchk.cz.
Vaše případné dotazy Vám zodpoví sekretář mládeže FC Hradec Králové Lukáš Fibiger na telefonním čísle
733 546 174 nebo na e-mailu lukas.fibiger@seznam.cz
Děti ve věku 3 – 6 let trénují ve Fotbalové školičce FC Hradec Králové na ZŠ Milady Horákové. Potřebné
informace k činnosti školičky najdeš na www.fotbalovaskolicka.cz nebo Vám na dotazy odpoví manažer
školičky Ing. Petr Vohralík na telefonním čísle 603 318 713, popřípadě na e-mailu petr.vohralik@seznam.cz
Navštívit tréninkovou jednotku, přihlásit se do klubu nebo se přijít s rodiči jen tak podívat můžeš v průběhu
roku kdykoliv. Stačí se jen informovat na výše uvedených kontaktech.

rOZHOvOr

s Markem Plašilem, obráncem FC Hradec Králové
Malá obec Lično na Rychnovsku není
známá pouze místní pekárnou, ale určitě
také jako rodiště bratrů PLAŠiLů, z nichž
dva, Jaroslav a Marek, hrají fotbal na té nejvyšší úrovni. Pouze nejstarší z bratrů Jan
obléká dres Týniště nad Orlicí, který hraje
krajský přebor.
Zatímco Jaroslav Plašil to „vzal“ z hradeckého SK přímo do světa, nejmladší z bratrů
Marek se přes Příbram vrátil zpět pod lízátka
a dnes je stálicí na pravé straně obrany.
„Páša“, jak mu nikdo jinak v klubu neřekne,
byl ústřední postavou minulého zápasu ve
Vlašimi. Dal jediný gól Votroků, který znamenal bod, a měl na svých kopačkách ještě
další „tutovky“.
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Můžeš se ještě jednou ohlédnout za zápasem 11. kola FNL ve Vlašimi?
První poločas nám moc nevyšel. Moc dobře
jsme nehráli. Paradoxně jsme se ujali vedení, ale bohužel jsme hned v zápětí inkasovali na 1:1. Vše završila v závěru poločasu
červená karta pro Marka Kuliče. Druhý poločas byl z naší strany lepší a dokonce jsme
měli i šance, kdy jsme mohli vítězství
strhnout na svoji stranu.
Jaks viděl Markovo vyloučení?
Moc jsem ten zákrok neviděl, ale myslel
jsem si, že Marek za faul dostane žlutou.
Rozhodčí však vytáhl červenou.
V zápase jsi měl ještě dvě velmi dobré příležitosti ke skórování.

Souhlasím. Obzvlášť ta první byla velká. Ze
strany letěl centr, Zelí (Zelený) to sklepl pod
sebe a já jsem to z první narval. Bohužel
jsem trefil vyběhnutého gólmana do nohy.
Druhá šance přišla po standardní situaci,
když míč soupeř netrefil a já jsem tím byl
trošku překvapený. Na míč jsem přišel o trochu déle a kopnul jsem ho nad.
Po nepovedeném vstupu do soutěže se
vezete na vítězné vlně a nyní vás čeká nováček soutěže Frýdek – Místek, který však
do soutěže vstoupil spíše jako ligou protřelý tým a první kola dokonce okupoval
čelní pozici FNL.
Bude to těžký zápas jako každý jiný. Frýdek
měl výborný vstup do soutěže, kdy vyhrál
prvních pět zápasů. Teď trošku odpadli
a možná je zkraje soutěže hnal dopředu nováčkovský elán. My se pokusíme zápas
zvládnout a půjdeme za vítězstvím.
Na podzim jsi vstřelil již druhou branku
a chyběls pouze v jednom utkání. Dá se
tedy říct, že ti způsob hry, ordinovaný trenérem Prokopcem, vyhovuje?
určitě vyhovuje. Jsem rád, že mám od trenéra důvěru a můžu hrát stabilně. I za ty
góly jsem rád. Ještě aby přibývaly další
body.
Do konce podzimní části soutěže vás čekají týmy ze spodní části tabulky. Nehrozí
jejich podcenění?
Nyní jsme se ve Vlašimi přesvědčili, že
každý soupeř z FNL je těžký. Do všech zápasů musíme jít na 100 % a hrát na vítězství.
Podcenění soupeřů určitě nehrozí.
Pojďme na chvíli od hradeckého fotbalu
k reprezentačnímu, kde Tvůj bratr obléká
dres se lvíčkem na prsou. Cos říkal celé
kvalifikaci?
Když se v kvalifikaci nevyhrává, těžko ten
tým může myslet na postup mezi světovou
elitu. Bohužel ani hra v některých zápasech
nebyla dobrá. Myslím si, že jsme zaslouženě
nepostoupili, bohužel.
Byls v kontaktu s Jardou, a co on tomu
říkal?
O všech zápasech jsme se bavili a Jarda byl
ze všeho hodně zklamaný. Nedopadlo to,
tak jak si všichni přáli a do Brazílie nejedou.

Já osobně jsem byl na utkání s Itálií, klukům
jsem fandil, ale nepomohlo to.
V létě Jarda skončil ve francouzském FC
Girondins de Bordeaux a odešel do italského týmu Calcio Catania. Není to pro
něho trochu ústup ze slávy?
určitě to není žádný ústup ze slávy. Chtěl
zas po delší době vyzkoušet něco jiného,
jinou soutěž a jinou zemi. Rozhodl se takhle
a myslím si, že udělal dobře.
A co druhý bratr, Honza?
Jeho tým nedávno ještě vedl tabulku krajského přeboru, ale nyní kluci prohráli, tak
jsou druzí. Hraje na postu stopera, tak to
tam zezadu řídí (směje se). Ale určitě se
Honzovi daří, učí ve škole, tak je zcela spokojený.
Na konci léta se ti narodila dcera Ema…
Na narození dcery jsme se s manželkou
hodně těšili. Jsme rádi, že je zdravá a je to
pro nás oba obrovské štěstí
V jednom z rozhovorů Tvoje manželka
prozradila, že rádi sportujete. Jak to nyní
s dcerou stíháte?
Je pravda, že sport nyní moc nestíháme.
Většinu času nám zabere malá, takže na
naše zálibi nyní moc času není.
Jak nyní vypadá tvůj den?
Když jsem doma, tak většinou chodíme
s malou na procházku. Snažíme se s ní být
co nejvíc venku. Když se vrátíme, nakrmíme
ji, přebalíme, večer vykoupeme, zase nakrmíme, přebalíme … Stále dokola. To je
všude stejné (směje se).
S manželkou jste hodně aktivní pár. Plánujete již nyní s malou nějakou zimní dovolenou?
Právě to nyní řešíme. Vše se teprve uvidí.
Volno máme v prosinci, takže bychom se
rádi podívali za bráchou na Sicílii. Ale to teprve uvidíme, jestli to Ema zvládne. Je na to
ještě čas.
Co by sis do konce podzimu přál?
určitě abychom do konce podzimu nahráli
co možná nejvíce bodů…, nejlepší všechno
vyhrát, a pak samozřejmě, abychom byli
všichni zdraví a vyhýbala se nám zranění.
Děkuji za rozhovor a hodně štěstí do
dnešního zápasu.
-1 3-
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s Lukášem Fibigerem, sekretářem mládeže FC HK
Od letošní sezóny má celá naše mládež nového sekretáře. Stal se jim LuKáŠ FiBiGeR, který je v našem klubu od roku 2010.
Od této sezóny působil jako trenér přípravek
a nyní do jeho kompetencí spadá celá mládež. „Trénování jsem se nevzdal. I nadále pokračuji
jako trenér nejstarších přípravek u-11. Mám také na
starosti všechny přípravky
od těch nejmenších,“ říká
Lukáš Fibiger.
Změnilo se něco ve vaší
náplni práce?
Práce sekretáře je pro mě
zcela nová. V létě to pro mě
nebylo nic jednoduchého
a dalo by se to přirovnat
k úsloví „Hodili ho do vody
a musel se naučit plavat“.
Proto bych touto cestou
chtěl ještě dodatečně poděkovat sekretáři klubu Martinovi Černíkovi,
který mě v začátcích pomohl. Přeci jen se
orientovat v přestupech, zajišťování veškeré
dopravy a ubytování všech mládežnických
týmů, zajistit tréninkové plochy, aby vše klapalo, to není tak jednoduché.
Spolupodílíte se také na tréninkových plánech jednotlivých kategorií?
Pouze v přípravkách jako šéftrenér. V žácích
to má na starosti Karel Krejčík a u dorostenců pak plány děláme společně s trenéry
juniorky a dorostu.
Pojďme přímo k vaši kategorii U-11…
u týmu jsem 1,5 roku, práce mě nesmírně
baví a naplňuje a věřím, že kluci za tuto dobu
udělali progresivní, výkonnostní porok. Do
tréninkového procesu jsme zavedli novinky
jako trénink vedený v angličtině, speciální atletický a od zimy i gymnastický trénink.
Dbáte na to, aby i v ostatních kategoriích
přípravek byly tyto speciální prvky?
-14-

určitě ano, ale já jsem to teprve na mém
ročníku vyzkoušel, zda tyto novinky si vezmou hráči a také hlavně jejich rodiče za své.
Po půl roce můžu říct, že se vše osvědčilo
a od zimy budou gymnastické tréninky povinné ve všech přípravkách.
Od jara na to navážeme
také atletickými tréninky. Co
se týká angličtiny v tréninku, tak to zatím necháváme
na
jednotlivých
trenérech, ale určitě jim to
budeme doporučovat a pomáhat při rozjezdu.
Další motivační složkou
pro malé fotbalisty je určitě i „patron týmu“ …
Každá mládežnická kategorie má dva patrony, kteří za
týmem docházejí jednou až
dvakrát do měsíce a prožijí
s ním buď trénink, nebo
zápas. Tuto novinku jsme
„odkoukali“ z bundesligy, kde se naši trenéři
pravidelně účastní stáží. Tam je to běžné a je
to určitě výrazný, motivační prvek. Dá se říct,
že dnes se na každý takový společný trénink kluci těší a nemohou se ho dočkat.
Kdo je u vás patronem?
My máme vycházející hvězdy hradecké
kopané Honzu Shejbala a Tomáše Malinského. Honzu znám osobně z mého působení v Pardubicích, kde jsem ho v žácích
trénoval. Kluci přijdou na trénink, společně
se s mladšími kolegy převléknou a vedou
celou tréninkovou jednotku. Na závěr sehrají
společné utkání.
Nedávno také byli přítomni přípravnému
zápasu…
Honza s Tomášem dokonce celé utkání kaučovali. Náš tým byl rozdělený na dvě party
a každý si vedl tu svoji od rozcvičky, přes
strategii až po samotné vedení utkání. Dokonce mezi nimi proběhla sázka o to, kdo

dá více gólů. Malí fotbalisti tak měli o motivaci více, protože nikdo z nich nechtěl trenérovi prohrát sázku.
Jak to dopadlo?
I když na výsledky v těchto kategoriích ještě
nehrajeme, tak musím prozradit, že těsně
zvítězil tým Tomáše Malinského, který vstřelil o čtyři góly víc a bude se tak těšit na koš
plný pomerančů a banánů.
Co pro kluky chystáte na zbytek podzimní
část sezóny?
Na konci října jede šest našich hráčů reprezentovat náš klub do Plzně v rámci Česko-

německé fotbalové školy s kterou máme
úzkou spolupráci. Když turnaj zvládnou,
bude před nimi velký evropský turnaj ve Varšavě. V zimním období nás čeká velká porce
halových turnajů na které se všichni těšíme
a každý z nich je pro moje svěřence velkým
zážitkem.
Co byste vašim svěřencům popřál do jejich fotbalové budoucnosti?
Hlavně, ať je fotbal co nejvíce baví, ať se co
nejvíce prosadí v královéhradeckém dresu
a aby se jim vyhýbala různá zranění. To je
pro fotbalisty nejdůležitější věc.
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sOupisKa FC HradeC KrÁLOvÉ, a.s.
Fotbalová národní liga – podzim 2013

BRAnKáři

1

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

4

OBRánCi

12

JEHLIČKA Radim
13. 2. 1995

5

HOLEŠ
Tomáš
31. 3. 1993
180 cm, 76 kg

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

16

25

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

20

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

LINDR Jiří
7. 8. 1986, 192 cm, 84 kg

11

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

27

HOCK
Marián
27. 2. 1992
188 cm, 77 kg

15

ROLKO
Adrián
14. 9. 1978
203 cm, 93 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.
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hráč č. 10 - útočník FC Hradec Králové
Marek Kulič

Děkovačka po vítězném zápase
29. září 2013, 10. kolo: FC Hradec Králové – FK Baník Most 4:1 (1:0)

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

9

ÚtOČníCi

6

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

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

19

7

13

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

10

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

KRAJÁK Ondřej
20. 4. 1991
178 cm, 69 kg

14

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

23

ŠISLER Jan
24. 4. 1988
181 cm, 76 kg

17

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

Přišli: Vaněček (host. z Plzně), Kraják (Sparta), Rolko (hostování z Ml. Boleslavi), Hock,
Bodlák, Kopáč a Sixta (z juniorky), Kučera (hostování z Jihlavy).
Odešli: Pávek (hostování Vltavín), Fukal, uškovič, Jánošík, Strnad a Klapka (konec
smlouvy), Štěpán (hostování Slavia), Harba (Jihlava), Hadaščok (uk. host. Liberec), Halilovič (shání angažmá), Ottmar (Nová Paka), Hodas (hostování Pardubice), Voltr (hostování
Žižkov).
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autOgraMiÁda HrÁčů FC HK
v rámci „Dne otevřených dveří“ DP HK

V rámci 85. výročí městské hromadné dopravy v Hradci Králové a s tím spojeného
dne otevřených dveří se na Slezském předměstí, vozovnách Dopravního podniku
města Hradec Králové uskutečnila AutOGRAMiáDA VOtROKů.
Vše začalo v devět hodin ráno a do areálu
DP proudily davy lidí. Votroci svoji autogramiádu začali o půlhodiny později a do místnosti, která byla k autogramiádě určena,
přišly stovky fanoušků. „určitě jsem rád, že
jich přišlo hodně. To je taky dokladem toho,
že nám i v druhé lize fandí,“ říká kapitán
týmu Jan Šisler.
Autogramiáda trvala jednu hodinu a přítomna
byla celá „jedenáctka“: Tomáš Koubek, Pavel
Dvořák, Tomáš Holeš, Jan Shejbal, Jaroslav
Zelený, Asim Zec, Petr Schwarz, Jiří Janoušek, Ondra Kraják a Martin Kopač. Ti se nakonec nepodepisovali pouze na plakáty
a karty, ale také na ruce fanoušků, dresy,
míče, šály a další reklamní předměty, které
si fanoušci přinesli. „Rozdávala se také tzv.
tleskátka, která jsou velmi populární hlavně
v Bundeslize a my jsme je pro naše fanoušky připravili, ve spolupráci s tiskárnou
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uniprint, pro další naše zápasy,“ říká ředitel
klubu Ing. Richard Jukl. „Tleskátka již budou
k dispozici v rámci dnešního domácího
utkání s Frýdkem Místkem,“ dodal.
Zájem byl o podpisy všech Votroků, a také
některým fanouškům a fanynkám přibylo
společné foto do jejich alb. „Votrokům fandím stále. Letos věřím, že se mezi elitu vrátí.
Jejich dosavadní výkony tomu napovídají“
říká fanoušek Josef Vích z Malšovic, který
autogramiádu navštívil mezi prvními.
Součástí autogramiády byla také propagace
fotbalové akademie a fotbalové školičky našeho klubu. Děti si tak domů odnesly propagační a náborový materiál FC HK. „Děti
oslovujeme neustále. Chceme, aby do našeho klubu přicházely již od útlého věku
a aby je minimálně ovlivňovaly nesportovní
aktivity. určitě je pro ně u nás přichystaný výborný servis ať již v podobě školičky nebo
později v podobě akademie,“ říká Ing. Jukl.
Těsně před polednem se brány místnosti,
kde se autogramiáda uskutečnila, zavřely
a na další podpisovou akci se můžou fanoušci FC Hradec Králové těšit před začátkem jarních odvet FNL.

partNer utKÁNí

Dopravní podnik města Hradce Králové
DOPRAVní PODniK MěStA HRADCe
KRáLOVé (DP) slaví v těchto dnech 85. výročí svého založení. Přesněji 24. října 1928,
kdy byly založeny AuTODRÁHy MěSTA
HRADCE KRÁLOVé, jak zněl původní
název, byl dán základ ucelené městské hromadné dopravy (MHD)
v Hradci Králové. Vlastní přeprava
cestujících započala v sobotu 1. prosince 1928, kdy byla uvedena do provozu
první autobusová linka dvěma autobusy na
trase Kukleny – Nádraží – Slezské Předměstí.
u příležitosti tohoto výročí vznikla i reprezentační publikace s názvem Historie městské hromadné dopravy v Hradci Králové
1928 – 2013, která poprvé systematicky
a komplexně mapuje historii a současnost
MHD ve městě a jeho okolí. Křest publikace
se uskutečnil za účasti primátora města při
nedávném Dni otevřených dveří DP 5. října
2013 a knihu je možné si zakoupit téměř
v celé síti královéhradeckých knihkupectví.
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Pravidelně obnovovaný vozový park DP čítající nyní 131 vozů (komplet nízkopodlažních) ujede ročně přes 6,2 milionů
kilometrů, kdy na 28 linkách (23 autobusových a 5 trolejbusových) se 198 zastávkami (z toho je 164 vybaveno
prosklenou čekárnou) přepraví více
než 6 milionů cestujících. Z hlediska
procentuální vybavenosti zastávek
po stránce čekáren a digitálních staničních
sloupků patří DP mezi špičku mezi dopravními podniky.
V oblasti projektu obnovy vozového parku
vozidel MHD se společnost letos rozhodla
na základě zhodnocení současných trendů
ve vývoji vozidel MHD (zejména ve vývoji alternativních pohonů) a praktických zkušeností jiných dopravců do tohoto projektu
zapojit elektrobusy jako alternativu za dosud
obnovované autobusy a od září 2013 uvedla
do provozu i první z nich (opět samozřejmě
nízkopodlažní) – viz foto.

Novinka v hradecké MHD – elektrobus SOR EBN 9,5
Na začátku minulého roku byla zavedena
v hradecké MHD možnost úhrady jízdného
prostřednictvím mobilního telefonu, jako
moderní alternativa k již existujícím formám
úhrady jízdného jako jsou městská karta,
volná karta či papírová jízdenka. Existují zde
dokonce dva způsoby objednání jízdenky.
První, běžný, pomocí SMS a druhý, v ČR unikátní, patentově chráněnou, formou prozvonění.
V současné době společnost ve které pracuje 355 osob (z toho 227 řidičů) vedle zabezpečení MHD nabízí i další služby a to
v oblasti zájezdové dopravy (včetně zajišťování provozu silničního turistického hradeckého vláčku, s kterým se mohli na dnešní
utkání s týmem FMK Frýdek – Místek svézt
naši fanoušci a který již čtvrtou sezónu přibližuje na svých pravidelných jízdách významná místa či stavby našeho krajského
města včetně jejich historie), výroby městského mobiliáře, reklamy (reklamní nosiče
na a ve vozidlech MHD a na Terminálu hro-

madné dopravy), údržby a oprav vozidel
a autoškoly, která patří k největším ve městě
(výcvik řidičů všech skupin a školení řidičů
na profesní průkaz C a D a pro řidiče osobních vozidel „referenty“).
Pro nejbližší budoucnost připravuje DP internetový prodej, resp. plnění – nabíjení
Městské karty, tzn. předplacených časových
jízdenek a elektronické peněženky na platbu
jednotlivého jízdného, z pohodlí domova
prostřednictvím internetu. O konkrétním termínu a bližších podmínkách bude veřejnost
informována.
Strategie a záměry společnosti pro budoucí
období jsou však jednoznačně a především
zaměřeny na neustálé zkvalitňování přepravních služeb a to nejen vyšší technickou
úrovní vozidel, kvalitnějším technickým zázemím a pracovním prostředím, ale i rozsahem
dopravní sítě, dostupností jízdních dokladů či
informovanosti cestující veřejnosti. Slogan
”Pohodlně s MHD“ je pro zaměstnance společnosti skutečností, ale i vizí dalších let.
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ŽeNsKý FOtbaL
1. liga žen

5. kolo: FC Hradec Králové – FC Baník Ostrava 3:1 (3:0)
Branky: Lacinová 3 – Postředníková. FC HK: Konrádyová – Vacková, Midlochová (70. Koubová, 89. Šmídová), Vlasatíková, Mikešová (61. Vaníčková) – Hýlová, Benšová, Novotná,
Brunová – Lacinová, Ninczová. FC Baník Ostrava: Kociánová – Hlavenková, Pálová, Sedlačíková, Šebestová (62. Káňová), Hubáčková (46. Šoborová), Poštulková (35. Schwarzerová), Waszutová, Najvarová (57. Marková), Postředníková, Michnová
Od začátku utkání jsme se snažili být aktivní a napadat rozehrávku soupeře. Tato taktika
nesla ovoce a hosté dělali chyby. Získali jsme herní převahu, která vyústila v první branku
v 28. minutě. Po nádherné přihrávce Báry Hýlové za obranu proměnila sólový únik Jana Lacinová. O deset minut později Jana Lacinová prošla po levé straně obranou a skórovala podruhé. Hattrick byl dovršen těsně před odchodem do kabin. Jana využila průnik a následnou
skvělou křížnou přihrávku Míši Brunové.
Po změně stran naše převaha pokračovala. Přestože jsme si vytvořili několik vyložených
šancí, bohužel další gól v síti Ostravy jsme již neviděli. Hosté korigovali konečný výsledek
20. minut před koncem z rohového kopu.
trenér FC HK Musil Radek: „Pokud chceme pomýšlet na vyšší příčky v tabulce, dnes jsme
si nemohli dovolit ztratit nějaké body. utkání se nám herně vydařilo a měli jsme ho v naší
režii. Jsem rád, že jsme soupeře převyšovali ve všech herních činnostech. Škoda jen že se
nám nepodařilo nastřílet více branek. Hráčkám děkuji za předvedený výkon.“
6. kolo: FC Hradec Králové – 1.FC Slovácko 1:0 (1:0)
Branka: 37. Benešová. FC HK: Legerská – Hýlová, Vlasatíková, Midlochová, Mikešová – Brunová, Novotná, Benešová, Boráková (75. Vacková) – Lacinová, Ninczová (62. Vaníčková,
80. Cermanová, 90. Šmídová). Slovácko: Bednaříková – Swinehart, Sedláčková, Polášková,
Gmerek – Tagen, Cvernová, Kristýnová (72. Daňková), Janků (64. Horáčková) – Březinová,
Skupinová.
V prvním poločase jsme dobře konkurovali favoritovi ze Slovácka a do určité míry se nám
dařilo hrát s ním vyrovnanou partii. Hosté se do vyložených brankových příležitostí nedostávali. Největší nebezpečí nám hrozilo ze standardních situací. Šok pro sebevědomého soupeře nastal ve 37. minutě. Přihrávku Jany Lacinové na Veroniku Benešovou nestačila
hostující obrana zachytit, a ta se v přímém souboji s brankářkou nemýlila.
Ve druhém poločase měli herní převahu hosté. Převážně se hrálo na naší polovině. Slovácko muselo vrhnout všechny síly do útoku, pokud chtělo zvrátit výsledek na svoji stranu.
Nám se dobře dařilo organizovanou obranou eliminovat kvality soupeře. Vedení jsme uhájili do závěrečného hvizdu a mohli se radovat pro mnohé z překvapivého vítězství.
trenéři FC HK Kincl Petr, Musil Radek: Dnešním zápasem se nám snad podařilo odčinit
nepodařený vstup do sezóny. Porazit přemožitele Sparty z minulého kola by měl být dobrým impulsem do dalších bojů o mistrovské body. Hráčky podali velmi obětavý výkon, za
který byli odměněni a za který jim děkujeme. Hosté svoje kvality ukázali i v tomto utkání. My
jsme však šli více štěstí naproti. Dnes nám i pomohlo, že po delší době jsme nastoupili téměř
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kompletní. První ligový start v hradeckém dresu si odbyla Aneta Boráková. Katce Vaníčkové
přejeme brzké uzdravení a co nejrychlejší návrat na fotbalové hřiště.
7. kolo: FK Bohemians Praha – FC Hradec Králové 1:2 (1:1)
Branky: Kladrubská – Šmídová, Ninczová. Bohemians: Zvelebilová – Tůmová, Juráková, Ondrůšková, Soukeníková – Zemjánková (74. Landesková), Šmidrkalová (85. Koubová), Ondrušová, Kladrubská – Havlová (53. Folbrycht), Matoušková. FC HK: Legerská – Mikešová,
Vlasatíková, Midlochová, Hýlová – Brunová, Lacinová, Benešová, Vacková – Ninczová (87.
Cermanová), Šmídová (47. Boráková)
Do zápasu jsme vstupovali s velkou odpovědností a vítězstvím nad Slováckem v zádech.
Moc jsme chtěli bodovat na Bohemians. Zápas se odvíjel v dvou různých poločasech. V první
půli byl soupeř lepším týmem a my jsme měli pár nebezpečných brejků. Domácí hráli po
křídlech a centrovali do vápna, ale naše obrana opět pracovala na výbornou. V 7. minutě
útočnice Bohemians nastřelila tyč naší branky. Ve 12. minutě se prosadila Lenka Šmídová,
nahrála Bibianě Ninczové a ta nemířila přesně. Soupeř měl více míč pod kontrolou, ale do vyložené šance jsme ho nepouštěli. V 18. minutě zahrávala Bára Hýlová aut na Janu Lacinovou a ta předložila míč Lence Šmídové. Ta se nemýlila a otevřela skóre 0:1. Hra se odehrávala
většinou na naší polovině. Přesto se nám podařilo podniknout rychlý brejk, po kterém Bibiana Ninczová připravila míč pro Veroniku Benešovou a ta nemířila přesně. Ve 43. minutě
jsme špatně zahráli aut a Bohemians rychle přenesli hru. Po následném centru do vápna
a nevyhraném souboji domácí střelou z vápna vyrovnali na 1:1. A tak se šlo i do kabin.
Na začátku druhého poločasu jsme vystřídali. Lenku Šmídovou nahradila Aneta Boráková.
Do útoku jsme posunuli Jana Lacinovou a bylo to na naší útočné fázi vidět. Naše hra se
zvedla, začali jsme Bohemians přehrávat a vytvářet si více gólových šancí. Naše útočnice
Jana Lacinová a Bibiana Nincová motaly domácím hlavu, kdy je hodně podporovaly Aneta
Boráková, Tereza Vacková, Bára Hýlová, Veronika Benešová a Míchaela Brunová. A v 61. minutě nám to přineslo ovoce a Bibiana Ninczová svojí střelou ztrhla vedení na naši stranu
1:2. Stále jsme byli aktivní a 62. minutě po nahrávce Jany Lacinové šla sama na branku Bibiana Nincová, ale domácí brankařka byla na místě. Domácí se dostali do vyložené šance
po naší jedné jediné chybě v obraně. Naštěstí nás podržela výborným zákrokem Nikola Legerská. Další šance nevyužily Tereza Vacková, Jana Lacinová a Bibiana Ninczová. Soupeř
ke konci jen nakopával a naše obrana v čele s Nikolou Legerskou byly perfektní a tak si
z Bohemians odvážíme důležité 3 body.
Vedoucí týmu FC HK Zdeněk Vacek: Předvedli jsme opět skvělou obrannou činnost hlavně
v prvním poločase. Ve druhé půli jsme byli jasně lepším týmem. Prosazovali jsme se v útočné
fázi a jen škoda, že jsme nevstřelili více branek. Celý kolektiv chválíme za kolektivní výkon.
Moc si ceníme tří vítězství za sebou a mohlo by nám to pomoci v dalším zápase proti Slávii.
Chtěli bychom Slávii potrápit a nedat jim nic zadarmo. Chválit jednotlivé hráčky nemůžeme,
protože to byl opravdu kolektivní výkon!

Tabulka 1. ligy žen, sezóna 2013/2014, po 7. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Slavia
Sparta
Slovácko
Hradec Králové
Plzeň
Bohemians
Pardubice
Ostrava

7
7
7
7
7
7
7
7

7
5
5
3
2
2
0
0

0
0
0
1
2
1
2
2

0
2
2
3
3
4
5
5

36: 5
28: 7
20: 10
9: 17
4: 13
13: 14
2: 21
3: 28

21
15
15
10
8
7
2
2

(12)
(3)
(3)
(-2)
(-1)
(-2)
(-10)
(-7)

staŇ se Miss FC HradeC KrÁLOvÉ
prO rOK 2013
Klub FC Hradec Králové letos pořádá již 5.
ročník MISS FC Hradec Králové. Šanci přihlásit se má každá fanynka našeho klubu,
ale nejen ona. Každý fanoušek může přesvědčit a přihlásit svoji manželku, přítelkyni
nebo kamarádku, aby se ucházela o trůn
MiSS FC Hradec Králové 2013. Pomyslnou korunku krásy bude po roce „vlády“
předávat její loňská držitelka Dominika Bubelová.
Do soutěže se mohou přihlásit dívky od 16
let (do 18 let se souhlasem svých rodičů),
horní hranice je neomezena. Při přihlášení
je nutné uvést celé jméno, adresu, věk, telefon a emailovou adresu. Také připojte svoji
fotografii, která nejlépe charakterizuje Vaši
osobnost. Je pouze na vás, jaké foto do redakce pošlete. Do užšího kola poté hráči
prvního týmu vyberou kandidátky na titul
MiSS FC Hradec Králové.
Do hlasování se zapojí také fanoušci FC
Hradec Králové, kteří svým hlasováním na

webových stránkách zvolí MiSS inteRnet
FC HRADeC KRáLOVé. Nová miss bude
divákům představena na posledním domácím utkání, které se hraje v neděli 17. 11.
2012 od 15. 00 hodin. Votroci v něm nastoupí proti týmu MFK OKD Karviná.
Tu pravou MiSS FC HRADeC KRáLOVé
pro letošní rok 2013 pak zvolí samotní
hráči, zástupci klubu FC Hradec Králové (vedení, hráči, realizační tým) a členové klubu
HRADEC 100 (obchodní partneři klubu) na
Vánočním večírku.
Na všechny účastnice soutěže o MiSS FC
HRADeC KRáLOVé opět čeká mnoho
dárků, ale jen ta první odjede společně
s cestovní kanceláří BK tOuR příští rok
k moři do Itálie.
neVáHeJte A PřiHLASte Se DO JuBiLeJníHO 5. ROČníKu MiSS FC HRADeC
KRáLOVé.
Hlavním partner letošní MiSS FC HRADeC KRáLOVé je BK tOuR.
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FaNOušKOvsKÁ strÁNKa
Rozhovor s Haukou

Mezi pravidelné návštěvníky jak domácích,
tak venkovních zápasů hradeckých Votroků
patří fanoušek HAuKA z Týniště nad Orlicí.
S Haukem jsem si povídal v autobuse cestou na zápas černobílých borců ve Vlašimi.
Hauko, jak dlouho fandíš Hradci?
Poprvé jsem byl na fotbale už dost dávno.
Byl jsem ještě malý kluk, když mne vzal tatínek na zápas Hradce s pražskou Spartou.
Vyhráli jsme tehdy před velkou návštěvou
3:2 a já si jasně vzpomínám, jak jsem se
procházel po ochozech Malšáku a radoval
se z gólů Hradce, které jsem ale neviděl .
Prostě lidé v hledišti křičeli „gól“ a radovali
se, tak jsem taky křičel a radoval se taky. Byl
jsem ještě moc malý na to, abych si hru jako
divák celý zápas užíval sledováním hráčů.
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A od té doby chodíš fandit pravidelně?
Pravidelně dlouho ne. Jezdil jsem jako malý
kluk logicky jenom tehdy, když mě vzal otec.
Na střední škole jsem měl spolužáka, který
chytal za hradecký dorost, a začal jsem jezdit na zápasy s ním. Pak jsem jezdil tak
různě nepravidelně, ale i hodně daleko. Byl
jsem za federální ligy v Prešově, s partou
jsme vyrazili na Hradec do Dunajské Stredy
a jejich maďarské povzbuzování mám v paměti dodnes. To byl zážitek . Opravdu pravidelně jezdím fandit od postupové sezóny
2009/2010, kdy Hradec válčil pod kapelníkem Vaškem Kotalem. Potkal jsem se tehdy
na jednom autobusovém zájezdu našeho
fanklubu s partou fans ze Smiřic a Hradec
mne definitivně lapil do svých černobílých
tenat. Nyní jsem na téměř každém utkání, ať
doma či venku.
Jaký je tvůj nejsilnější
fanouškovský zážitek?
Tak v tom mám úplně
jasno… Svého času se
postupovalo systémem
závěrečné kvalifikace.
Hradec tehdy přes Vítkovice postoupil do finále této kvalifikace
a naším soupeřem byly
Teplice. První zápas
jsme doma vyhráli a odveta v Teplicích dopadla
dobře, Finger snad v 87.
minutě vyrovnal na konečných 1:1 a Hradec
postoupil. Slavili jsme tu
velkou chvíli s hráči
přímo na hrací ploše, fanoušci nosili hráče na
ramenou – a to s jedinou
výjimkou, kterou jsem
byl já. Přihnal jsem se
tenkrát k Jardovi Mudruňkovi, a to byl proti

mé maličkosti opravdu pořádný kus chlapa.
Já koukal na něj, on na mě, že bych ho
mohl nosit ani v té vítězné euforii nepřicházelo v úvahu. Ale šlo to obráceně – hodil si
mne na záda a byl jsem tenkrát jediný fanoušek, který nenosil hráče, ale byl jedním
Votrokem nošen . Jarda Mudruňka mne
mimochodem pak za pár let trénoval v Týništi a tak jsme mohli na tuhle oslavu zavzpomínat.
Sleduješ Votroky už dlouho, které trenéry
máš za tu dobu zpětně za nejlepší?
A v dresu patří mezi tvé oblíbence kdo?
Tak ikonou je pro mne pan trenér Škorpil,
uznával jsem i trenéry Hřebíka a Pálku.
Z hráčů je to pak jednoznačně jednou
jméno, ze všech nejvýraznější – Pavel
„RuM“ Černý! Ze současného kádru pak je
mým oblíbencem Pavel Dvořák, který se po
dlouhém zranění konečně vrací a brzy snad
uplatní svoje přednosti.
Náš vstup do soutěže byl letos „nic moc“,
ty první tři zápasy ani herně, ani výsled-

kově Votrokům nevyšly podle našich
představ. Pak se to ale ohromně zlepšilo
a Hradec je teď „válec“. Jak ty sám tu aktuální druholigovou sezónu prožíváš?
Já jsem spokojený a nepropadal jsem panice při nepřesvědčivém úvodu. Tvrdil jsem
už tehdy, že tým si musí na soutěž zvyknout,
„ošahat“ si ji. A hlavně že se musí vstřebat
nový systém mladého trenéra Luboše Prokopce, kterému já fandím. A jsem jasně rád,
že teď se daří. Jen mám obavu, co se stane,
pokud soutěž vyhrajeme a postoupíme do
Gambáč ligy. Dostaneme zase nějakou výjimku? Nebo kde budeme hrát?
No, to je opravdu oříšek… Pojďme raději
k tomu, co bys hradeckému fotbalu a jeho
příznivcům popřál.
Co nejvíc věrných a optimistických fanoušků, kteří budou týmu věřit a podporovat ho i ve chvílích, kdy to nepůjde všechno
hladce!
Za rozhovor děkuje
Fanda Řehounek

NAVŠTIVTE WEBOVé STRÁNKy FANKLuBu FC HRADEC KRÁLOVé

www.votroci.cz
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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

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

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

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

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

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

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

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

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. 0:2
Frýdek-Místek – Sokolov
1:1
Most – České Buděj.
3:2
Vlašim – Žižkov
1:5
Bohemians – Táborsko
1:1
Vltavín – Varnsdorf
0:2
Pardubice – Karviná kont. 0:3
Zlín – Třinec
3:0

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. – Fr.-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

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

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

-30-

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

2:3
0:0
1:1
2:4
0:1
1:1
0:1
2:1
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Zbuzany 1584, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, www.uniprint.cz

